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Drużyna Szturm Junikowo

Aktualności Rady Osiedla Junikowo
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.junikowo.com, gdzie znajdziecie Państwo aktualne informacje
dotyczące Rady Osiedla Więcej s.2

Nasza drużyna
Zespół Szturmu Junikowo systematycznie pnie się w kolejnych klasach rozgrywek. W tym sezonie walczy o zwycięstwo
w B-Klasie. Więcej s. 4-5

150 lecie urodzin patrona naszej szkoły
Minęło już prawie 50 lat od kiedy Szkole Podstawowej nr 54 nadano imię Jana Kasprowicza. Jak obchodzono to święto?
Więcej s. 6 - 7

Jak to w Mediolanie
O tym czego może nauczyć nas Mediolan pisze przedstawiciel poznańskiego Stowarzyszenia. Więcej s.8

Skład Rady Osielda V Kadencji

Ryszard Menke - Przewodniczący Rady Osiedla
Sebastian Borkowski - Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla
Hanna Jenek - Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla
Paweł Rosada - Przewodniczący Zarządu Osiedla
Marek Kałążny - Członek Zarządu Osiedla
Marek Szafrański - Członek Zarządu Osiedla
Radosław Schneider - Przewodniczący Komisji rewizyjnej
Hubert Drzazga - Członek Komisji Rewizyjnej
Zenon Musiał - Członek Komisji Rewizyjnej
Marta Janas
Adam Jarczaszyk
Janusz Kostański
Jerzy Kubasik
Tamara Przygocka
Wojciech Rodziejczak

Słowem wstępu...
Rada Osiedla Junikowo zakończyła kolejny rok
swojej działalności. Rok, w którym udało nam się
zrealizować parę pomysłów, wesprzeć szereg imprez czy reprezentować mieszkańców w rozmowach z urzędnikami miejskimi.
Przede wszystkim, udało nam się zakończyć
montaż oświetlenia w Parku Junikowskim. Teraz
również gdy już zapadnie zmrok można wejść
i spacerować wśród drzew. Ma to również znaczenie na przyszłość – jest dopływ prądu, który pozwoli w najbliższych latach organizować różnego
rodzaju imprezy. Nie należy również zapominać
o ciągle rozbudowywanym placyku zabaw: takiego miejsca w tej okolicy bardzo brakowało.
Kolejny ważny element to nieustanne wsparcie,
nie tyko finansowe, dla naszych szkół, pomoc
w organizacji festynów parafialnych, czy wspieranie klubu seniora. Byliśmy również aktywni
w dziedzinie bezpieczeństwa, współpracując z
Komendą Rejonową Policji, czy naszymi dzielnicowymi.
Dla wielu mieszkańców najważniejsza jest jednak planowana przebudowa ulicy Grunwaldzkiej. Na ten temat toczyliśmy spory i dyskusje
zarówno podczas Sesji Rady Osiedla jak i w prywatnych rozmowach z mieszkańcami. Nigdy nie

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy
z Gazetą Junikowską. Szczególnie poszukujemy
fotografa, który byłby zainteresowany zrobieniem w roku 2011 cyklu zdjęć w dwóch – czterech numerach o Junikowie. Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod adresem
email gazetajunikowska@gmail.com. Można
oczywiście zostać również naszym fanem na facebooku. Tam również znajdziecie Państwo bieżące
informacje dotyczące Junikowa, a także naszego
czasopisma.
Kolejny, pierwszy w 2011 roku numer Gazety
Junikowskiej ukaże się w pierwszych tygodniach
lutego.

uda się zadowolić wszystkich, ale wydaje się,
że to co będzie powstawać przez najbliższych
kilkanaście miesięcy na ul. Grunwaldzkiej zyskało
przychylność większości mieszkańców. Jest to temat, który jako Rada cały czas monitorujemy.
Był to również ostatni rok działalności Rady
Osiedla w tym składzie jako, że w marcu 2011
roku odbędą się kolejne wybory do Rady Osiedla
Junikowo.
Tymczasem, zachęcam Państwa do lektury numeru specjalnego Gazety Junikowskiej. Numer
noworoczny jest wyjątkowy. Przede wszystkim
przedstawiamy w nim naszą lokalną drużynę
piłkarską, którą z sezonu na sezon gra co raz lepiej.
Zachęcam do przeczytania rozmowy z prezesem
klubu, a wszystkich którzy mają taką możliwość
do wparcia naszej młodzieży. W bieżącym numerze przeczytacie również Państwo o uroczystych obchodach 150 rocznicy urodzin Jana
Kasprowicza, czy będziecie mieli możliwość
przeniesienia się na północ Włoch i porównania
Mediolanu z… Junikowem.
Zapraszam do lektury!
Sebastian Borkowski
Gazeta Junikowska
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Co w szkolnej ławie piszczy
Życie najmłodszych uczniów w SP54
W październiku rozpoczęto projekt ,,Szklanka
mleka” i ,,Owoce w szkole”. Odbyła się także
uroczystość ,,Ślubowania klas pierwszych” i powitania ich w grupie wiekowej ,,Biedronek”. Listopad to czas spacerów na cmentarz i zapalenie
zniczy przy Kwaterze Powstańców Wielkopolskich.
Aby zajęcia były przyjemniejsze nauka
odbywała się nie tylko w szkole. Zorganizowano
wycieczkę do Muzeum Rolnictwa w Szreniawie.
Dzieci uczestniczyły w warsztatach dotyczących
młócenia, czyszczenia ziarna, przemiału na
żarnach i w wiatraku. Poznały sposoby wyrobu
sit i przetwórstwa owoców i warzyw. Chętnie i
ze smakiem częstowały się chlebem wiejskim
ze smalcem lub gzikiem. Był też czas na odpoczynek w jeszcze ciepłym, wrześniowym słońcu.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się też spotkania z ciekawymi ludźmi. Ostatnio dzieci miały
okazję porozmawiać z autorką bajek i wierszy
dla dzieci - Joanną Papuzińską. Słuchając utworów poetki uczniowie rysowali ilustracje do wierszy i bajek. Na pewno to zdarzenie nie tylko
zachęci do czytania, ale może sprowokuje ich też
do podjęcia próby samodzielnego pisania?
Dzień Chłopca to była prawdziwa niespodzianka
- uczniowie klas trzecich spędzili niezapomniane
chwile w Jednostce Policji przy ulicy Taborowej
czy w Muzeum Broni Pancernej. Poznali pracę
poszczególnych jednostek, zobaczyli profesjonalny sprzęt, który jest na wyposażeniu policji i wojska. Największym zainteresowaniem ze strony
chłopców cieszył się oczywiście czołg ,,Rudy”,
który brał udział w filmie ,,Czterej pancerni i
pies” i możliwość wejścia do bojowego wozu piechoty.
Udział w kole turystycznym to okazja do szerzenia wśród uczniów kultury uprawiania aktywnego wypoczynku, spędzenia wolnego czasu, poznania najbliższej okolicy i historii swojej
miejscowości. Niedawno dzieci uczestniczyły
w wycieczce rowerowej po Lasku Marcelińskim,
odwiedziły Muzeum Historii Miasta Poznania.
Odbył się też rajd jesienny do Wielkopolskiego
Gazeta Junikowska
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Parku Narodowego, który wiódł 12-kilometrową
trasą przez piękne, jesienne tereny od Trzebawia
do Mosiny. Po drodze młodzi turyści mijali jeziora, podziwiali potężne głazy narzutowe – pomniki przyrody nieożywionej. Wysłuchali też legendy związanej z mijanymi jeziorami. Na mecie
rajdu czekała pyszna, gorąca grochówka i wiele
konkursów , nie tylko sportowych.
Na rozwijanie spontanicznej ekspresji ucznia pozwalają zajęcia plastyczne. Poprzez projektowanie własnych kompozycji i zainteresowanie różnymi technikami zajęcia przygotowują
maluchy do odbioru dzieła plastycznego. Dzieci
wykonują prace w oparciu o różnorodne techniki, wykorzystują rozmaite materiały- papier,
tkaniny, materiał przyrodniczy, tekstylny i wiele
innych. Zróżnicowane ćwiczenia ilustracyjne poprzedzane są obserwacją cech ludzi, zwierząt,
przedmiotów, zjawisk co wpływa pozytywnie na
realizację określonej tematyki. Uczniowie biorą
udział w konkursach plastycznych organizowanych na terenie szkoły i poza nią oraz uczestniczą
w zajęciach plastycznych organizowanych przez
Muzeum Narodowe.
Zawsze dużym zainteresowaniem cieszą się
zajęcia komputerowe, w czasie których uczniowie uczą się posługiwania komputerem i
przygotowują się do korzystania z niego jako
narzędzia pracy, nauki i zabawy. Pogłębiając
wiedzę z informatyki uczą się korzystać z różnych
źródeł informacji. Dzięki tym zajęciom technologia informacyjna staje się mniej skomplikowana i
łatwiejsza.
.Możemy już się pochwalić pierwszymi sukcesami, np.: dzieci z klasy IIIa zajęły III miejsce w
międzyszkolnych zawodach sportowych: “Skacz
i biegaj...czyli ruszaj się, bo zardzewiejesz”, a
wyróżnienie w konkursie przyrodniczym zorganizowanym przez PTTK – uczennica klasy III b
Joanna Musiał. Gratulujemy!
Anna Smura
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Szturmem wdarli się na boiska
wielkopolskiej B-klasy
Nasza drużyna przez długi okres rundy jesienne
była liderem. O Szturmie Junikowo opowiada
prezes Pan Marek Kałążny*

fot. www.szturmjunikowo.futobolowo.pl

Szturm Junikowo to osiedlowa drużyna, która
powstała w 2001 roku. Od początku tworzyli ją
głównie uczniowie i absolwenci Gimnazjum nr
58. Zespół ma na koncie wiele sukcesów, m.in.
wygrane parokrotnie młodzieżowe
Grand Prix Poznania. W 2009 roku
Szturm
został
mistrzem Wielkopolskiej Ligi Juniorów
Starszych
WZPN. W tym
sezonie
drużyna
zadebiutowała
w III grupie wielkopolskiej
B-klasy.
Głównym promoPrezes Marek Kałążny torem zespołu od
początku jego istnienia jest pan Marek Kałążny- obecnie prezes klubu. Dzięki jego niesamowitemu zaangażowaniu
powstała drużyna, która przebojem wdarła się
na boiska seniorskich rozgrywek. Poprosiliśmy
pana Kałążnego o podsumowanie rundy jesiennej i zdradzenie planów na przyszłość.
Małgorzata Wołoszyn: Skąd ta pasja do promowania osiedlowej drużyny futbolowej?
Marek Kałążny: Od początku istnienia zespołu
do 2009 roku jego kapitanem i jednym z czołowych
zawodników był mój syn. Moje zainteresowanie
drużyną było więc jak najbardziej naturalne
i zrozumiałe. Ponadto widziałem zaangażowanie
młodych zawodników. Przekonałem się, że
w drużynie jest potencjał i wiedziałem, że nie
można go zmarnować. Wspierali mnie inni rodzice,
m.in. Leszek Skowroński i Czesław Maryniak,
4

który zakupił stroje.
MW: Łatwo było połączyć funkcję prezesa
i trenera?
MK: Nie i dlatego -choć z żalem- zrzekłem się funkcji trenera na rzecz wykwalifikowanego szkoleniowca (takie są zresztą wymagania WZPN). Od tego sezonu zespół prowadzi Mirosław Wołoszyn, którego
część zawodników zna z Gimnazjum nr 58. Warto
zaznaczyć, że klub nie mógłby również funkcjonować
bez kierownika drużyny- niezastąpionego Leszka
Skowrońskiego. W prowadzeniu zespołu czynnie uczestniczy także Maciej Pińczak.
MW: Na jakim budżecie opiera się działanie
klubu?
MK: Swoją działalność zawdzięczamy wielu
sponsorom. Są to m.in.: Rada Osiedla Junikowo,
Czesław Maryniak, Elżbieta i Jan Czapraccy,
Maciej Pińczak, Andrzej Wasilewski, Norbert
Kuźniak, Mariusz Szymankiewicz, Marcin Kiszmanowicz, Tadeusz Sosiński, Zygmunt Cichosz,
Andrzej Szwarczyński. Bez ich pomocy klub nie
mógłby funkcjonować. Należy zaznaczyć, iż sami
zawodnicy również płacą comiesięczną składkę.
Nadal jednak poszukujemy osób, które zechciałyby
wesprzeć działanie junikowskiego zespołu.
MW: Debiut i trzecie miejsce w grupie (ze stratą
4 punktów do miejsca promowanego awansem do
A-klasy)- sukces czy porażka?
MK: Jest to sukces naszej młodej drużyny, choć nie
ukrywam, że mogło być lepiej. Przez pewien czas
byliśmy przecież liderem swojej grupy.
MW: Jakie cele stawiacie sobie w rundzie
wiosennej?
MK: Poprzeczkę zawsze stawiamy wysoko. Chcemy walczyć o jak najwyższe miejsce w tabeli. Perspektywy są obiecujące, bo zarówno zawodnicy, jak
i inne osoby zaangażowane w działalność zespołu,

fot. www.szturmjunikowo.futobolowo.pl

fot. www.szturmjunikowo.futobolowo.pl

utożsamiają się z tym klubem
i kochają futbol. Ponadto mamy
już wiernych kibiców, którzy nie
opuszczają żadnego meczu i nie
możemy zawieść ich oczekiwań.
Przy okazji chciałbym pozdrowić
naszych fanów- zwłaszcza najstarszego z nich -pana Józia.
MW: Nie macie na Junikowie
własnego boiska, gdzie więc rozgrywacie swoje mecze?
MK: W czasie rundy jesiennej korzystaliśmy z boiska w Komornikach. Wiosną będzie można
nam kibicować w bliżej położonych
Plewiskach.
MW: Czego zatem życzyć

Podczas rozgrzewki

Prezesowi
Szturmu Junikowo
w nadchodzącym
Nowym Roku?
MK:
Przede
wszystkim
dalszej nieustającej
satysfakcji
z
działalności
drużyny,
jak
najwyższego miejsca w tabeli i wielu sponsorów, bo

dzięki nim możemy grać i dawać radość naszym
kibicom.
MW: Dziękuję za rozmowę.
Konto klubu:
Poznański Bank 86904310702070005642090001
Stowarzyszenie Sportowo- Piłkarskie Szturm
Junikowo
*Marek Kałążny- działacz społeczny, prezes
Szturmu Junikowo, od lat związany z naszą
dzielnicą.

Trener Mirosław Wołoszyn

1.

EWPA Wielkopolska II Komorniki

32pkt

8.

Grom Zębowo

17pkt

2.

Tęcza Skrzynki

31pkt

9.

Błyskawica Pakosław

17pkt

3.

Szturm Junikowo Poznań

27pkt

10.

Orzeł Łowyń

16pkt

4.

Zieloni Lubosz

25pkt

11.

Lech-Koagra Podrzewie

14pkt

5.

Tornado Trzebaw

24pkt

12.

LZS Wąsowo

12pkt

6.

Dąb Bolewice

22pkt

13.

Orły Plewiska

4pkt

7.

KS Gaj Wielki

18pkt

14.

Sparta Brody

1pkt
Tabela B-klasy po rundzie jesiennej
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Uroczyste obchody 150 rocznicy
urodzin Jana Kasprowicza
Gościnne występy uczniów SP 54 w Liceum św.
Marii Magdaleny
„…Ci tylko dla mnie coś warci,
co są jak drożdże w cieście,
co mają w sobie fermenty,
rozsadzające światy… ”
			
Jan Kasprowicz
Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny
w Poznaniu oraz Stowarzyszenie Przyjaciół
Twórczości Jana Kasprowicza 25 listopada 2010
r. zorganizowało spotkanie z cyklu „Słynni
Marynkarze” – Jan Kasprowicz i jego epoka.
Przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 54
noszącej imię wielkiego, polskiego poety zostali
zaproszeni na tę podniosłą i ważną uroczystość.
Wszyscy goście, w tym dyrektor Szkoły Podstawowej nr 54 Elżbieta Czapracka, zgromadzili się w auli Marynki. Ze sceny na przybyłych
spoglądał z portretu sam Jan Kasprowicz. Na
mównicy umieszczono gałązkę nasturcji, która
nieodparcie kojarzy się z tym wielkim poetą i jego
ostatnim domem na zakopiańskiej Harendzie.
Zebranych serdecznie powitała dyrektor Lucyna
Woch, a słowo wstępne wygłosiła mgr Elżbieta
Sośnicka. Głos zabrał także prezydent Andrzej
Wituski. Z uwagą i zainteresowaniem przyjęte
zostały referat prof. Franciszka Ziajki pt. Poeci
w służbie Ojczyzny oraz wykład prof. Jana Skuratowicza pt. Poznańska secesja. Projekcja filmu
Harenda przeniosła wszystkich do domu Jana
Kasprowicza w Zakopanem, w którym obecnie
znajduje się muzeum poświęcone poecie.
Z pasją i prawdziwym uczuciem o Harendzie
i
działalności
Stowarzyszenia
Przyjaciół
Twórczości Jana Kasprowicza opowiadali
zaproszeni goście: Małgorzata Karpiel, Beata Denis-Jastrzębska i Piotr Kyc. Dzięki ich
działalności ten młodopolski poeta ciągle żyje
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w pamięci potomnych, a jego utwory poetyckie są czytane i pięknie recytowane przez dzieci
i młodzież. Dowód tego dali uczniowie z SP 54,
którzy przygotowali inscenizację wiersza Od ostatniej niedzieli. Dziewczynki (Marta Łyczywek,
Oliwia Makowska, Oliwia Musielska, Aleksandra Piślewska oraz Marianna Skowrońska)
przebrane za wiejskie kobiety „plotkowały”
zawzięcie słowami z wiersza mistrza Jana. Ze
sceny przegonił je dopiero Paweł Ratajczak,
który świetnie odegrał rolę chłopa zirytowanego gadulstwem kobiet. Weronika Łosińska
wspaniale zinterpretowała utwór Na gęśliczkach.
Drobna dziewczynka z drewnianymi skrzypeczkami przebrana za wiejskiego grajka wywarła na
słuchaczach olbrzymie wrażenie. Dzieci zostały
entuzjastycznie przyjęte przez zgromadzoną
publiczność. Dostojni goście nie kryli wzruszenia,
a młodzież licealna gromkimi brawami wywołała
artystów ponownie na scenę. Wizyta w LO św.
Marii Magdaleny i występ napełniły radością serca dzieci. Dumne były widząc, jak wiele mówi się
o Patronie ich szkoły. Uświadomiły sobie, że to
wielki Polak i dlatego powinny zawsze dbać o dobre imię placówki, której on patronuje. Wiersze
Kasprowicza pięknie recytowali także uczniowie
Liceum. Na koniec aulę wypełniła wzruszająca
muzyka Chopina, Karłowicza i Szymanowskiego.
Wizyta w Liceum św. Marii Magdaleny doskonale wpisuje się w szkolne obchody 150 rocznicy
urodzin Jana Kasprowicza, który od prawie
50 lat czuwa nad junikowską placówką. Cała
społeczność szkolna wierzy, że nadal będzie
świecił nam przykładem, wzruszał pięknem swojej poezji oraz wspierał nas we wszystkich naszych
poczynaniach.
Maria Durczak

Niezwykła wizyta.
„W niejednej ci ja biesiadzie
Uczestniczyłem wesołej –
Słuchajcie mnie, przyjaciele!O, chodźcie do mnie w gościnę!...”
			
Jan Kasprowicz

fot. Marek Pindral

Niebawem minie pół wieku od czasu, gdy Szkole
Podstawowej nr 54 w Poznaniu nadano imię wielkiego poety polskiego, Jana Kasprowicza. Zawsze
z niezwykłą pieczołowitością społeczność szkolna traktuje tę wybitną postać. Podobnie dzieje się
w tym roku, tym bardziej, że za kilka dni minie 150 rocznica urodzin Mistrza z zakopiańskiej
Harendy, willi, z którą poeta związał się na zawsze, bowiem w jej bezpośrednim sąsiedztwie, we
wzniesionym przez rodaków mauzoleum złożone
zostały jego szczątki. Swój udział w powstaniu
monumentalnego grobowca mieli poznaniacy
i czynią to do dziś, nabywając cegiełki przeznaczone na remont owej przydomowej nekropolii.
25 listopada 2010r. do Poznania przybyli zac-

Cała uroczystość miała podniosłą oprawę

ni goście, a to właśnie z okazji uroczystych
obchodów rocznicy urodzin poety. Miały one miejsce w Liceum Ogólnokształcącym im. św. Marii
Magdaleny. Dobrym duchem przedsięwzięcia
była Jolanta Maćkowiak-Piasecka, która wraz
z zakopiańczykami przybyła 26 listopada
w skromne progi szkoły w poznańskim Junikowie. Towarzyszyli jej przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza,
Małgorzata Karpiel, Beata Denis-Jastrzębska,
Marian Piasecki i Piotr Kyc.
Członkowie chóru, uczniowie: Asia Radoła,
Weronika Tyrcha, Ania Korach, Sandra TomGazeta Junikowska
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kowiak, Patrycja Gudełajtis, Zuzia Korbel i Wiktor Szafrański przywitali gości wzruszającym
wykonaniem hymnu szkolnego: „To my, uczniowie spod znaku Kasprowicza…”, dyrektorka SP
54, Elżbieta Czapracka, jej zastępczyni, Elzbieta Grzelczak oraz nauczycielki, Maria Durczak
i Mira Jóźwiak, zaprezentowały stare i nowe kroniki szkolne, zawierające niezwykłe wprost informacje, fotografie, wycinki prasowe, autografy.
Zaprezentowany został bogaty zbiór unikatowych
pamiątek, które wykonali uczniowie lub ich rodzice na kolejne rocznice urodzin poety. Ogromne
wrażenie wywarł tekst wiersza „Krzak dzikiej róży”
wyhaftowany na płótnie. Barbara Buk, redaktorka szkolnej gazetki „Harenda”, podarowała
egzemplarze pisemka, które powstało w tym roku
dla upamiętnienia jubileuszu Jana Kasprowicza.
Goście otrzymali również pamiątkowy Medal
Primus inter Pares, przyznawany uczniom SP 54
za szczególne osiągnięcia.
Opowieściom, wspomnieniom i wzruszeniom
niemalże nie było końca Miłe zwieńczenie dnia
stanowiło spotkanie w gronie miłośników talentu Jana Kasprowicza w grunwaldzkiej Księgarni
Poznańskiej państwa Piaseckich w Pasażu 222.
Tam grupka uczniów zaprezentowała dwa wiersze
poety, zaaranżowane w formie krótkich inscenizacji. Brawurowy występ Weroniki Łosińskiej, „Na
gęśliczkach”, wywołał entuzjazm wśród zgromadzonych. Podobnie było podczas występu
Pawła Ratajczak, który „prześwięcił” miotłą
plotkujące wieśniaczki: Mariannę Skowrońską,
Olę Piślewską, Martę Łyczywek, Oliwię
Makowską, opowiadające wszystkie „okoliczne”
nowinki „Od ostatniej niedzieli”.
Mroźny wieczór rozgrzała cieplutka atmosfera
panująca w miłych wnętrzach gościnnej księgarni.
Zafascynowani postacią młodopolskiego poety,
Jana Kasprowicza, goście czytali jego wiersze,
opowiadali epizody z życia, wspominali ludzi,
którzy zetknęli się z Mistrzem. O tym, że twórczość
piewcy Podhala można wciąż odkrywać, od nowa
smakować, wreszcie kultywować, z radością informuje naoczny świadek owych uroczych, miłych
chwil,
Mira Jóźwiak
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Mediolan wcale nie jest lepszy!
Jak się okazuje nawet jedno z ważniejszych
włoskich miast ma się czego od nas uczyć
Mediolan, włoskie miasto stylu i mody, które
zarazem jest najmniej włoskie z możliwych. Bez
włoskiego klimatu, typowej architektury(w takim
stopniu jak gdzie indziej), ale jednak z włoską
mentalnością. Jednak, o mieście można by się
rozpisywać wiele, pozytywnie i negatywnie, ale
ja postaram się odnieść do tematu jaki obejmuje
nasza Gazeta. W Mediolanie mam przyjemność od
jakiegoś czasu mieszkać i tak się składa, również
mniej więcej na obrzeżach, i nawet - tak jak Junikowo - w południowo-zachodniej części miasta.
W niedalekim otoczeniu mam zarówno bloki jak
i domki jednorodzinne. Ponieważ porównanie
tych obydwu fragmentów wypada bardzo ciekawie, pozwolę sobie na parę komentarzy. Pierwszą
rzeczą która dotyczy całego miasta, ale jest
również widoczna na przedmieściach to ogromny
ruch samochodowy. Samochody jeżdżą całą dobę.
Pewnego dnia gdy wracałem do domu o trzeciej w
nocy jakie było moje zaskoczenie gdy zobaczyłem
korek! W tym kontekście chociaż często narzekamy
na Poznań, że jest zakorkowany, na szczęście ilość
samochodów jeszcze nie osiągnęła tej w Mediolanie. Ma to również przełożenie na inny element
jakim jest typowe włoskie parkowanie, czyli tam
gdzie się da: zieleń, chodnik, ulica, każde miejsce
jest dobre. W tym aspekcie ważne jest, aby naszemu obszarowi zapewnić jak najlepszy dojazd
komunikacją miejską czy też rowerem. W końcu
to jest najlepsza alternatywa dla ruchu samochodowego. Z racji na pobliską stację kolejową i linię
kolejową warunki ku temu są bardzo sprzyjające.
Drugim elementem znacząco rzucającym się w
oczy jest brak zieleni. Jak pierwszy raz zobaczyłem
tutaj „Park”, na środku ronda między dwoma
ruchliwymi ulicami (jak u nas np. Grunwaldzka i
Bułgarska) pomyślałem, kto z tego korzysta? Jakie
było moje zdziwienie w sobotnie popołudnie, gdy
zobaczyłem tam sporo ludzi i bawiące się dzieci.
W tym aspekcie cieszy bardzo odnowiony ostatnio
Park przy ulicy Grunwaldzkiej . Zieleń miejska
znacząco wpływa na komfort życia, jest miejscem

spędzenia czasu, spotkania z innymi ludźmi.
Nasze Junikowo jest obszarem dość spokojnym,
dzięki dużej ilości domków jednorodzinnych
mamy poczucie otaczającej nas zieleni. Warto też
zadbać zdecydowanie o tą zieleń ogólnodostępną,
także bliżej domu niż Lasek Marceliński. Wśród
nowo powstających inwestycji warto też o tym
pamiętać. Dalsza zabudowa jest naturalna i na
Junikowie będzie postępować, natomiast warto
znaleźć odpowiednie proporcje między terenami zabudowanymi a zielonymi, rekreacyjnymi.
Wyjdzie to nam wszystkim na zdrowie.
Elementem, którym u mnie Mediolan zdecydowanie zyskuje jest ilość sklepów. Jestem pod
ogromnym wrażeniem ich ilości, także tutaj gdzie
mieszkam, ale również wzdłuż głównej ulicy,
czy w innych na uboczu. Sklepy są różnorodne,
od mechanika, przez wędliny, ozdoby i dekorację
wnętrz, ciuchy, buty i oczywiście włoskie bary.
Choć te ostatnie to niejako element kultury. Szkoda jednak, że u nas coraz większa część sklepów nie wytrzymuje presji stale powstających
galerii handlowych. Spacer ulicami miasta, gdzie
następna witryna jest ciekawsza od poprzedniej
jest zdecydowanie przyjemniejszy i bardziej atrakcyjny. Da się też w ten sposób bardziej odczuć klimat miasta, nie ma takiej sytuacji jak w Poznaniu
w Centrum-banki, banki i gdzieś po drodze może
sklep.
Reasumując, i tak Poznania na inne miasto
bym nie zamienił. Mediolanu – jako miasta –
wprawdzie nie polubiłem, ale jeżeli ktoś będzie
miał możliwość powinien choć na 1 dzień tutaj przyjechać. Tym bardziej, że mamy obecnie
połączenie tanimi liniami lotniczymi z Poznania
do Bergamo, czyli prawie pod sam Mediolan.
Myślę, że zdobyte tu doświadczenie, oraz niektóre
ciekawe idee uda mi się w przyszłości przekuć na
rzeczy dobre dla Poznania.
Arkadiusz Borkowski
Stowarzyszenie „Inwestycje dla Poznania”

