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Na opłatku u emerytów

Rada Osiedla została zaproszo-
na na uroczyste spotkanie koła nr 
42 PZERiI gromadzącego junikow-
skich emerytów. Po obchodach 
Dnia Seniora, podczas których Rada 
została odznaczona Złotą Odznaka 

Honorową Polskiego Związku 
Emerytów Rencistów i Inwalidów, 
było to kolejne spotkanie z naszy-
mi seniorami. Tym razem oka-
zją do wspólnego świętowania był 
Opłatek, który przy rzędach pięknie 

udekorowanych stołów zgromadził 
członków Koła i zaproszonych gości. 
Radę Osiedla Junikowo reprezento-
wali: radny Janusz Kostański oraz 
Wojciech Rodziejczak – zastępca 
przewodniczącego Rady. Na spo-
tkanie przybył także powitany nie-
zwykle gorąco, ksiądz Eugeniusz 
GUŹDZIOŁ – proboszcz parafii św. 
Michała Archanioła, który użycza 
junikowskim emerytom sali na coty-
godniowe spotkania. 

Po życzeniach złożonych przez 
księdza Eugeniusza, w imieniu Rady 
Osiedla Junikowo głos zabrał p. 
Wojciech Rodziejczak. Złożył wszyst-
kim obecnym życzenia zdrowych, 
pogodnych i rodzinnych świąt, 
przeżywanych w radości z narodze-
nia Jezusa ale także i z możliwości 
spotkania się w rodzinnym gronie 
w atmosferze wzajemnej miłości 
i życzliwości. 

Nawiązując do słowa senior jako 
określenia najstarszego członka 
rodziny, życzył, by dla seniorów wła-
śnie znalazło się przy świątecznym 
stole miejsce szczególnie godne, 
będące wyrazem czci i szacunku 
należnego im z racji wieku, mądrości 
i doświadczenia życiowego. By przy 
tej okazji byli również przekaziciela-
mi świątecznych tradycji młodemu 
pokoleniu. Wyraził również nadzie-
ję, że nadchodzący nowy – 2016 
– rok hojnie obdarzy wszystkich 
zdrowiem, pomyślnością i wszelkimi 
darami – potrzebnymi zarówno dla 
ducha jak i ciała. Podkreślił przy tym, 
że dla członków koła nr 42 rok 2016 
będzie szczególnie ważny. W lutym 
przypadać będzie bowiem podwójny 
jubileusz – 35 rocznica założenia 
koła a zarazem piąta rocznicy nada-
nia i poświęcenia sztandaru. Stąd 
też szczególne życzenia, by nowy 
rok przyniósł działaczom i członkom 
Koła wiele sił i energii do dalszej ç
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"... Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
ludzie gniazda wspólnego łamią chleb Biblijny,
najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie..."

C.K. Norwid

Drodzy Mieszkańcy Junikowa!

Z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku  

życzymy Wam radości, szczęścia i pokoju.  

Niech ten czas będzie błogosławionym czasem rodzinnych spotkań,  

życzeń, odwiedzin przyjaciół i znajomych, a przełamanie się opłatkiem w wigilijny 

wieczór przyniesie wybaczenie uraz wzajemnych,  

umocni poczucie wspólnoty i napełni miłością, która wszystko zwycięży…

Rok 2016 niech przyniesie dobra wszelakie  

darzy zdrowiem, obfitością potrzebnych łask i materialnym dostatkiem… 

Rada Osiedla Poznań – Junikowo

Redakcja Gazety Junikowskiej

pracy społecznej, a jubileusz był 
znaczącym wydarzeniem nie tylko 
dla nich, ale i dla całej społeczno-
ści Junikowa. Koło nr 42 słusz-
nie nazywane jest JUNIKOWSKIM. 
Wprawdzie brak lokalu zmusił je 
do znalezienia siedziby poza obrę-
bem osiedla, ale założone zostało 
na Junikowie, skupia obecnych lub 
byłych mieszkańców tego osiedla i na 
ich rzecz prowadzi swoją działalność. 

Na koniec – odwołując się do poezji 
Jana Kasprowicza, (który patronu-
je junikowskiej szkole podstawowej) 
mówca jeszcze raz złożył zebranym 
życzenia – by miłość, którą przyno-
si święty czas Bożego Narodzenia, 
towarzyszyła wszystkim, zarówno 
podczas Świąt jak i na każdy dzień 
nadchodzącego nowego roku.

Następne przystąpiono do dzie-
lenia się opłatkiem i długo trwa-

ły życzenia , które zebrani składa-
li sobie wzajemnie. Salę napełnił 
gwar i ruch – zapanowała świąteczna 
atmosfera pełna serdeczności i nie 
pozbawiona wzruszających momen-
tów. Śpiewano kolędy, wspominano 
przyjaciół i znajomych. Wszystko 
było tak jak być powinno – bo 
jak prawdziwy Opłatek – to tylko 
u seniorów.

Urszula Książyk 

Szanowni Czytelnicy!
Z powodu procedur przetargowych w Urzędzie Miasta  

następny numer Głosu Junikowskiego  
ukaże się dopiero w marcu 2016 roku

ç
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Junikowo i nie tylko…

Świąteczne porządki
Urząd Miasta Poznania przygotował dla mieszkańców 

„Zasady postepowania z nieczystościami ciekłymi” oraz 
„Zasady utrzymania porządku i czystości na terenie miasta 
Poznania” Przygotował w sierpniu, ale do Rady Osiedla 
dotarły dopiero teraz. Może i dobrze, bo wpisują się w atmos-
ferę świątecznych porządków – z racji świąt należy bowiem 
zadbać nie tylko o wnętrze domu, ale i o otoczenie posesji. 
Dobrze też wiedzieć, co należy do obowiązków właścicieli, 
a co do miasta i za co można zostać ukaranym. Niezależnie 
od internetu, gdzie można znaleźć całość tekstu, publikujemy 
wyjątki najistotniejsze dla właścicieli nieruchomości i wszyst-
kich, dla których sprawy porządku i czystości osiedla są 
ważne.„Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest: uprząt-
nięcie z chodnika położonego bezpośrednio przy granicy 
nieruchomości błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń. 
Za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicz-
nej służącą dla ruchu pieszego.(…) w przypadku chodnika, 
który oddzielony jest od posesji pasem zieleni – bez 
względu na jego szerokość, na którym dopuszczony jest 
płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych, 
jego utrzymanie (wraz z pasem zieleni) należy do 
obowiązków Zarządu Dróg Miejskich

(…) Z kolei obowiązek niezwłocznego usuwania pozosta-
wianych przez psy odchodów z terenu przestrzeni publicz-
nej, jak chodniki, place, parki itp., spoczywa na osobach 
utrzymujących psy. Zebrane psie nieczystości należy 
deponować w koszach na drobne odpady komunal-
ne, wyłożone workiem foliowym. (…) Sprzątanie po 
swoim psie w przestrzeni publicznej nie jest dobrą 
wolą osób je wyprowadzających, ale stanowi realiza-
cję ciążącego na nich obowiązku.

(…) Zarządcy dróg i ciągów pieszych zobowiązani są do 
rozmieszczenia przy ciągach pieszych, w tym w szczególno-
ści przy oznakowanych przejściach dla pieszych oraz w miej-
scach o dużym natężeniu ruchu, odpowiedniej liczby koszy 
na drobne odpady komunalne, (…) wykładanych workiem 
foliowym, każdorazowo po ich opróżnieniu.

W zakresie zwalczania gryzoni każdego roku ogła-
szany jest na terenie miasta Poznania termin powszechnej 
akcji deratyzacyjnej. (…) odbywa się ona w terminie mię-
dzy 2 maja a 30 czerwca każdego roku.

Informacje na ten temat publikowane są w prasie lokal-
nej, na stronie internetowej miasta oraz przekazywane są 
bezpośrednio do zarządców nieruchomości, a także do 
samorządów pomocniczych Miasta Poznania.

1. Czystość w pasie drogowym – odpowiedzialny 
Zarząd Dróg Miejskich (odpowiada między innymi za stan 
jezdni, chodników, pasów rozdziału dróg, przejść podziem-
nych, tuneli, kładek, parkingów).

Ponadto na mocy podpisanej z ZDM umowy, inter-
wencyjnym usuwaniem zanieczyszczeń z pasa drogo-
wego, zajmuje się Pogotowie Czystości. (…). Kontakt 
z Pogotowiem Czystości odbywa się poprzez dyżurny 
telefon Straży Miejskiej Miasta Poznania: 986.

Pod telefonem 986 przyjmowane są interwencje miesz-
kańców dotyczące konieczności uprzątnięcia z pasa drogo-
wego:

zwłok padłych zwierząt lub ich części;• 
zanieczyszczeń powstałych w wyniku zdarzeń komuni-• 

kacyjnych;
porzuconych pojedynczych odpadów wielkogabaryto-• 

wych oraz sprzętu RTV/AGD.
Pogotowie Czystości funkcjonuje całą dobę.
2. Czystość na przystankach tramwajowych, 

pętlach tramwajowych oraz torowiskach – odpowie-
dzialne Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. 
(MPK).

3. Czystość na przystankach autobusowych 
i pętlach autobusowych – odpowiedzialny Zarząd 
Transportu Miejskiego (ZTM).

4. Czystość w parkach i zieleńcach – odpowiedzial-
ny Zarząd Zieleni Miejskiej  ZZM zarządza parkami, zieleńca-
mi i skwerami na terenie miasta Poznania.

5. Czystość w lasach komunalnych Miasta 
Poznania (Lasek Marceliński – przyp. red.) – odpowiedzial-
ny Zakład Lasów Poznańskich – ZLP (…)

6. Utrzymanie działek miejskich niezagospodaro-
wanych – interwencyjne sprzątanie i likwidacja tzw. dzikich 
wysypisk odpadów – odpowiedzialny Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami UMP

Poniżej wyciąg z Kodeksu wykroczeń:
Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprze- –

znaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub 
rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miej-
scu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze 
ograniczenia wolności albo grzywny (Art. 63a. § 1.);

Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą  –
lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiąz-
ku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania 
w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nie-
ruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, pod-
lega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany. Tej 
samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia 
tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości (Art. 64. 
§ 1,§ 2.);

Kto bez zachowania należytej ostrożności wystawia  –
lub wywiesza ciężkie przedmioty albo nimi rzuca, wylewa 
płyny, wyrzuca nieczystości albo doprowadza do wypadania 
takich przedmiotów lub wylewania się płynów, podlega karze 
grzywny do 500 złotych albo karze nagany

Kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite  –
ogłoszenie, napis lub rysunek albo używa słów nieprzyzwo-
itych, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 
1.500 złotych albo karze nagany (Art. 141);

Kto ze złośliwości lub swawoli utrudnia lub uniemoż- –
liwia korzystanie z urządzeń przeznaczonych do użytku 
publicznego, a w szczególności uszkadza lub usuwa przyrząd 
alarmowy, instalację oświetleniową, zegar, automat, telefon, 
oznaczenie nazwy miejscowości, ulicy, placu lub nierucho- ç
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mości, urządzenie służące do utrzymania czystości lub ławkę, 
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny 
(Art. 143. § 1);

Kto na terenach przeznaczonych do użytku publicz- –
nego niszczy lub uszkadza roślinność lub też dopuszcza do 
niszczenia roślinności przez zwierzęta znajdujące się pod 
jego nadzorem albo na terenach przeznaczonych do użytku 
publicznego depcze trawnik lub zieleniec w miejscach innych 
niż wyznaczone dla celów rekreacji przez właściwego zarząd-
cę terenu, podlega karze grzywny do 1.000 złotych albo 
karze nagany. Kto usuwa, niszczy lub uszkadza drzewa lub 
krzewy stanowiące zadrzewienie przydrożne lub ochronne 
albo żywopłot przydrożny, podlega karze aresztu, ogranicze-
nia wolności albo grzywny (Art. 144. § 1, § 2);

Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla  –
publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, 
trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych 
albo karze nagany (Art. 145) Wszelkie wątpliwości czy inter-
wencje odnośnie stanu czystości przestrzeni publicznej miasta 
można zgłaszać do Oddziału Koordynacji Utrzymania 
Czystości i Porządku w Mieście Wydział Gospodarki 
Komunalnej i Lokalowej ul. 3 Maja 46, tel. 61 878 
4258, 61 878 4257, 61 878 4252, 61 878 5149, 
gkl@um.poznan.pl, www.poznan.pl/środowisko.

Zaznaczenia pochodzą od redakcji. A w odniesieniu 
do niektórych wyjątków z Kodeksu Wykroczeń – czy ktoś 

z mieszkańców widział interwencje stróżów porządku na 
okoliczność używania słów nieprzyzwoitych przez młodzież 
(nie tylko zresztą), deptania trawników, lub zwyczajnego 
śmiecenia? Gdyby ktoś gdzieś coś takiego zauważył – chętnie 
o tym napiszemy, bo – jak się zdaje – będzie to sensacja na 
miarę spotkania z kosmitami…

 Nawiasem mówiąc zasady utrzymania porządku nie 
są niczym nowym. „Regulamin względem czyszczenia 
ulic dla miasta stołecznego prowincyi Poznania” z 1837 
zabraniał wylewania naczyń nocnych na ulicę oraz czysz-
czenia ich przy studniach. Zawartość należało wylewać 
do podwórkowych wychodków, w przypadku braku 
takowych należało udać się z nimi aż nad Wartę, by do 
niej wrzucić zawartość nocnika do rzeki. Miejscem do 
tego przeznaczonym był Most Chwaliszewski, a ściślej 
jego lewa (patrząc od Starego Rynku) strona. W trosce 
o „estetyczną” stronę tych operacji ówczesny ustawodaw-
ca zezwalał na to jedynie nocą – zimą po godzinie 22, 
latem po 23. 

Ciekawostek na temat utrzymania porządku w dawnym 
Poznaniu jest znacznie więcej – mało kto na przykład wie, 
że w okresie międzywojennym z posesji wywożono śmieci 
2 razy w tygodniu, zaś z hoteli i restauracji – codziennie! Ale 
to zupełnie inna sprawa, bo i czasy teraz inne. 

Wojciech Rodziejczak

 Po informacji o powstaniu na 
Junikowie przedszkola Montessori 
wiele osób zwróciło się do nas z pyta-
niem, cóż to takiego - owo Montessori. 
Jednym nie wystarczały suche infor-
macje z internetu czy encyklopedii, 
drudzy byli zwyczajnie zaciekawieni 
samą nazwą, jeszcze inni pytali, czy 
to placówka z językiem włoskim – 
a były też i osoby, które poczuły się 
wręcz zaniepokojone obco brzmiącym 
dla nich słowem. Przyznać trzeba, że 
Montessori brzmi rzeczywiście nieco 
tajemniczo, choć w gruncie rzeczy nic 
tajemniczego tam nie ma. To metoda 

pedagogiczna nazwana od nazwiska jej 
twórczyni – Marii MONTESSORI. 

Podstawą założenia pedagogiki 
Montessori jest twierdzenie, że dziecko 
rozwija się samo, w sposób natural-
ny i indywidualny. Wynika stąd szereg 
różnic między placówkami montesso-
ri a klasycznymi. Jedną z nich jest 
sposób tworzenia grup przedszkolnych. 
W Montessori są w nich dzieci o róż-
nym wieku, gdyż kryterium doboru jest 
poziom rozwoju a nie wiek - tak więc 
obok np. 6- latków mogą znaleźć się 
w grupie i młodsze dzieci. Dzień przed-
szkolaka składa się z 3 godzin zajęć 

nazywanych „pracą” przerwy na II śnia-
danie i sen, po czym następują kolejne 
3 godziny „pracy” Zajęcia odbywają się 
w małych grupach lub indywidualnie, 
a ich miejsce zależy od wyboru dziecka – 
może to być dywanik, podłoga, stolik… 
Dzieci mają dostęp do wszystkiego w sali 
mogą, brać wszystko co je interesuje 
i na co mają ochotę. Jednak otoczenie 
dzieci jest uporządkowane – wszystkie 
rzeczy mają swoje miejsce i zabrane 
z niego muszą na nie wrócić. W sali 
panuje wyciszenie – wybiegać można 
się na dworze. W systemie Montessori 
nie ma kar ani nagród w klasycznym 
rozumieniu tego słowa. Nie oznacza 
to „rozpuszczania” dzieci. Istotą jest 
kształtowanie samodyscypliny – zrozu-
mienie przez podopiecznych tego, że 
robią coś dla siebie i właśnie osiągnię-
cie zamierzonego celu jest nagrodą. 
Nauczyciel pełni rolę uważnego obser-
watora i ingeruje tylko w tedy, gdy jest 
to konieczne. Na przykład w przypadku 
konfliktów. Spory rozwiązywane są przy 
„stoliku pokoju”, gdzie dzieci nakłania-
ne są do przeproszenia się. W procesie 

Montessori – brzmi tajemniczo?
Maria Montessori (1870-1952 ) – twórczyni systemu wychowania, 

który kładzie nacisk na swobodny rozwój, przeciwstawiając się systemowi 
szkolnemu tłumiącemu aktywność dziecka. Symbolem ograniczeń była 
dla Marii Montessori „szkolna ławka”. Montessori uważała, że głównym 
zadaniem pedagogiki jest wspieranie spontaniczności i twórczości dzieci, 
umożliwianie im wszechstronnego rozwoju fizycznego, duchowego, 
kulturowego i społecznego. Według Montessori dziecko jest określone 
jako kompletny byt, zdolny do rozwijania twórczej energii i posiadający 
predyspozycje moralne (np. do miłości), które to cechy zostały zduszone 
przez dorosłych. Z wykształcenia była lekarką, szesnastą kobietą 
w historii Włoch, która zdobyła dyplom medyczny. W 1907 otworzyła 
przedszkole Casa dei Bambini (Dom Dzieci)

cd na str. 6

ç
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W dobie, gdy świat przyspieszył 
i codzienne wymagania wobec nas na 
wszystkich płaszczyznach życia wzro-
sły jeszcze bardziej niż dotychczas, 
potrzebujemy wypoczynku, spokoju 
i możliwości realizacji swojego hobby. 
Konieczny jest też racjonalny wysiłek 
fizyczny, który redukuje stres. Wzrost 
tempa życia dotyczy nie tylko doro-
słych, ale też dzieci i młodzieży zatem 
może zwłaszcza oni potrzebują odpo-
czynku i ciekawych form spędzania 
wolnego czasu. 

Zaspokajaniu tych potrzeb służą 
różne instytucje. Często jednak są one 
mocno sprofilowane, czyli zaspokajają 
wąski zakres potrzeb, np. kluby fitness 
realizują jedynie zajęcia sportowe. Na 
Junikowie jest ich kilka, działają prężnie 
i pozwalają na realizację swoich pasji 
oraz na odkrywanie nowych.

Ciekawe podejście do ludzi w kon-
tekście animacji ich czasu wolnego 
oparte na całościowym postrzeganiu 
organizacji rozrywki posiadają tylko 
niektóre placówki. Co zatem mieści się 
w ich harmonogramie?

Po pierwsze zajęcia ruchowe i relak-
sacyjne dla dorosłych takie jak: zumba, 
nauka salsy, joga; po drugie zajęcia 
dla dzieci: taneczne, capoeira, gimna-
styka artystyczna, sztuki walki, cieka-
we cykliczne warsztaty. Szczególnie 
popularne są spotkania ze zwierzętami 

egzotycznymi. Ponadto organizowane 
są imprezy integracyjne. Ale to nie 
wszystko. Istnieje w nich możliwość 
zorganizowania przyjęcia urodzinowe-
go czy jubileuszu. Co więcej, część 
zajęć funkcjonuje także podczas ferii 
zimowych i wakacji letnich. Są organi-
zowane również półkolonie zimowe. 

Oprócz takich instytucji działają też 
inne, realizujące pasje poznaniaków. 
Jest zatem i pracownia ceramiczna. Od 
kilku lat organizuje zajęcia dla dzieci ze 
szkoły, a od tego roku także dla dzieci 
i dorosłych z osiedla. Podczas tych zajęć 
można uczyć się tworzenia wyrobów 
z gliny, toczenia na kole garncarskim, 
ale też można wziąć udział w ciekawych 
warsztatach artystycznych. Szkoła jazdy 
konnej w Lasku Marcelińskim nie tylko 
uczy i ćwiczy umiejętności hippiczne, ale 
też rozbudza i pogłębia miłość do koni. 
Funkcjonuje tam także szkoła tenisa.

Duże znaczenie w zakresie atrakcyj-
nego spędzania czasu wolnego przez 
dzieci i młodzież ma bogata oferta zajęć 
pozalekcyjnych Szkoły Podstawowej nr 
54 im. Jana Kasprowicza dla swoich 
uczniów. Szeroki wachlarz zajęć sporto-
wych: od tańca (zajęcia prowadzone są 
zarówno przez nauczycieli ze szkoły, jak 
i profesjonalistów z szkół i studiów tańca 
) po piłkę ręczną i siatkową, gdyż szkoła 
uczestniczy w programie piłki siatkowej 
Enea Akademia Siatkówki), piłkę nożną 

(od tego roku szkolnego również dla 
dziewcząt), judo (co ciekawe pod auspi-
cjami studia tańca), zajęcia z ceramiki, 
naukę języków obcych z naciskiem na 
język angielski prowadzony w ramach 
zajęć pozalekcyjnych, zarówno przez 
nauczycieli zatrudnionych w szkole, jak 
i przez różne szkoły językowe, zajęcia 
komputerowe oraz zajęcia z roboty-
ki i warsztaty poetyckie. Te wszystkie 
formy działań pozalekcyjnych oferowa-
nych przez szkołę podstawową funkcjo-
nują w trakcie roku szkolnego. W okre-
sie ferii z ofertą dla uczniów SP 54 z klas 
I – III wychodzi świetlica szkolna organi-
zując „Akcję Zima”, w ramach której na 
młodszych uczniów czekają liczne atrak-
cje. Swoją ofertę dla młodzieży ma też 
Gimnazjum nr 58 i Liceum Plastyczne, 
co sprawdzić można na stronach inter-
netowych tych placówek.

Ta panorama atrakcji na Juni kowie, 
w zakresie możliwości interesującego 
spędzenia czasu wolnego, dowodzi, że 
chcieć to móc, a każdy coś dla siebie 
znajdzie. Korzystają na tym zwłaszcza 
dzieci i młodzież, bo oni są adre-
satami wielu propozycji, ale dorośli 
z pewnością znajdą także zajęcia dla 
siebie. Warto o tym pomyśleć, gdyż 
z pewnością ludzie posiadający pasje i  
realizujący je żyją pełniej, wartościowej, 
spokojniej… 

Agnieszka Mąkinia

Atrakcje Junikowa

wychowania i uczenia się istotną rolę 
spełnia grupa. Dziecko w grupie zacho-
wuje się zupełnie inaczej jak indywidu-
alnie- na przykład patrząc na innych 
zaczyna samodzielnie jeść, czy też wyko-
nywać inne czynności. Wizualnie przed-
szkole różni się od klasycznego – jest 
bezbodźcowe – nie ma w nim zaba-
wek, misiów lalek, samochodzików, nie 
ma kolorowych obrazków na ścianach. 
Same ściany są w stonowanym, uspoka-
jającym kolorze, bez elementów mogą-
cych przykuwać uwagę dzieci. Jest za to 
sporo regałów z mnóstwem rozmaitych 
przedmiotów dydaktycznych o charak-
terze klocków i układanek, kształcących 
twórcze i logiczne myślenie. Jest też 
kuchnia w miniaturze i różne elementy 

naśladujące rzeczywiste otoczenie. To 
jeden z działów, w którym realizowane 
jest wdrażanie do samodzielności. Dzieci 
uczą się ubierania, mycia, otwierania, 
zamykania, przekładania, przelewa-
nia, porządkowania itp. Wszystko to 
– jak się okazuje – służy czemuś, bo np. 
przekładanie niektórych przedmiotów 
uczy chwytu piórkowego ważnego przy 
nauce pisania. W tym dziale nazwanym 
„Małym domem” dzieci przygotowują 
też proste posiłki, będące dodatkiem 
do wyżywienia pochodzącego z własnej 
kuchni placówki. Kolejne działy to sen-
soryka – kształcenie i rozwijanie zmy-
słów (kolory, rozmiary, kształty – nawet 
tabliczki o różnej szorstkości rozwijające 
zmysł dotyku) i język (3-4 latki uczą się 
alfabetu, czytania a nawet pisania) oraz 

kultura ( poznawanie elementów biologii 
i geografii). 

Koncepcja Marii Montessori pod-
kreśla, że okres dzieciństwa to czas 
ogromnej kreatywności, w którym 
umysł dziecka chłonie cechy otoczenia 
i przyswaja je. Sądząc po liczbie powsta-
jących placówek metoda Montessori 
zaczyna cieszyć się w Polsce coraz 
większym zainteresowaniem. 

Od 1994r działa Polskie Stowa-
rzyszenie Montessori, które zajmuje się 
upowszechnianiem idei M. Montessori, 
kształceniem nauczycieli i wychowaw-
ców montessoriańskich, inicjowaniem 
organizacji szkół i placówek oraz roz-
wojem pracy pedagogicznej zgodnej 
z teorią Marii Montessori.

Katarzyna Mańczak

cd ze str. 5
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Rondo, które otrzymało niedaw-
no imię Krzysztofa Skubiszewskiego 
zaczyna być miejscem kojarzącym się 
z licznymi wypadkami, miejscem zasłu-
gującym na miano „czarnego punk-
tu” Junikowa.Wciąż palą się znicze 
upamiętniające niedawne zderzenie 
samochodu z tramwajem skutkują-
cym śmiercią kierowcy, a krótko po 
tym – dokładnie w tym samym miej-
scu – doszło do kolejnego wypadku. 
Wyglądał niezwykle groźnie, bo tram-
waj po uderzeniu w samochód wypadł 
z szyn, przejechał przejście dla pieszych 
i zatrzymał się na trawniku przewraca-
jąc młode drzewko. Szczęśliwie obyło 
się bez ofiar. To ostatnie z długiej listy 
wypadków, które przydarzyły się na 
rondzie od chwili jego wybudowania 
na Euro 2012, przy czym najpoważ-
niejsze z nich, to zdarzenia z udzia-
łem tramwajów. Prócz tego zderzenia 

samochodów, ich przytarcia, czy dość 
liczne incydenty polegające na wjaz-
dach z Grunwaldzkiej na rondo „pod 
prąd”. Rondo nie jest lubiane zarówno 
przez kierowców, pieszych i pasaże-
rów MPK do tego stopnia, że wśród 
tych ostatnich krąży powiedzenie: „Jak 
przejechałeś „Skubiego” to możesz już 
skasować bilet”. Kierowcy twierdzą, 
że przyczyną takiego stanu rzeczy są 
bariery wewnątrz ronda ograniczające 
widoczność na torowisko. Wiele osób 
zgłasza też zastrzeżenia do funkcjono-
wania świateł uważając, że priorytet 
dla tramwaju za szybko pozwala mu 
wjechać na skrzyżowanie, którego nie 
zdążyły jeszcze opuścić samochody. 
Inna sprawa, że kierowcy wpadają 
na rondo od strony Smoluchowskiego 
i Jawornickiej w chwili zmiany świateł, 
bo „zielone” jest na tym kierunku bar-
dzo krótko, a każdemu się spieszy… 

Od dawna Rada Osiedla podejmu-
je próby zwrócenia uwagi właściwych 
instytucji na sprawę niebezpiecznego 
ronda. Niestety Zarząd Dróg Miejskich 
nie odpowiada na pisma w tej (i nie 
tylko tej) sprawie. Nie przyniosły również 
rezultatu interwencje w dawnej spółce 
Euro 2012 (obecnie PIM) i Policji. Nie 
pozostaje nic innego jak uparcie pona-
wiać żądania poprawy bezpieczeństwa 
– Rada ponownie wystąpiła do ZDM 
i Policji z wnioskiem o podjęcie kroków 
w tym celu.  

A tak na marginesie sprawy – po jed-
nym z wypadków naczelnik poznańskiej 
„drogówki” zapewniał w TV, że z wyja-
śnieniem sprawy nie będzie proble-
mów, gdyż na rondzie jest monitoring, 
po czym za pośrednictwem mediów 
poszukiwano świadków tegoż wypadku. 
Być może takie są procedury, ale czujni 
mieszkańcy wychwycili natychmiast ten 
niuansik i pytają: działa monitoring na 
rondzie, czy nie? Innymi pytaniami, 
też często stawianymi, są pytania: czy 
nie można wykonać pod wiaduktem 
przejazdu na osi Smoluchowskiego – 
Jawornicka oraz: jak długo taki wiadukt 
nad dziurą w ziemi będzie dopuszczony 
do użytkowania od strony technicznej 
i czy doczekamy się kiedykolwiek jezdni 
pod nim biegnącej? 

Postaramy się uzyskać odpowiedzi 
na te pytania, choć sądząc po dotych-
czasowej wymianie korespondencji 
z Zarządem Dróg Miejskich może to 
nie być wcale takie proste.

Wojciech Rodziejczak

Skubiszewski źle się kojarzy…

Włamania
17.11.2015r. w Poznaniu przy ul. 
Przepiórczej n/n sprawca dokonał 
włamania do piwnicy a następnie kra-
dzieży roweru.

20.11.2015r. w Poznaniu przy ul. 
Strzelińskiej n/n sprawca dokonał 
włamania do mieszkania a następnie 
kradzieży pieniędzy.

Kradzieże
16.11.2015r. w Poznaniu przy ul. 
Przepiórczej n/n sprawca dokonał 
kradzieży samochodu marki Dacia 
Duster 2014r. 

17.11.2015r. w Poznaniu przy ul. 
Grunwaldzkiej n/n sprawca z miesz-
kania dokonał kradzieży sprzętu audio

17.11.2015r. w Poznaniu przy ul. 
Grunwaldzkiej n/n sprawca dokonał 
kradzieży lusterek samochodowych

22.11.2015r. w Poznaniu przy ul. 
Grunwaldzkiej n/n sprawca dokonał 
kradzieży lusterek samochodowych

22.11.2015r. w Poznaniu przy ul. 
Węgorka n/n sprawca dokonał kra-
dzieży lusterek samochodowych

24.11.2015r. w Poznaniu przy ul. 
Grunwaldzkiej w tramwaju n/n spraw-
ca dokonał kradzieży karty bankoma-
towej, dokumentów i pieniędzy.

25.11.2015r. w Poznaniu przy ul. 
Smoluchowskiego w tramwaju linii nr 
13 n/n sprawca dokonał kradzieży 
telefonu komórkowego.

Uszkodzenie mienia
18.11.2015r. w Poznaniu przy ul. 
Jeleniogórskiej n/n sprawca dokonał 
uszkodzenia drzwi samochodu m-ki 
Nissan Navara.

KRONIKA POLICYJNA



 

Spacerkiem po osiedlu

Z utęsknieniem czekamy na „białe święta”... a tym czasem Strumień Junikowski 
w grudniowy poranek

Trwa budowa ulicy Żywocickiej i Prośnickiej

Ulica Namysłowska – wielu kierowcom nie przeszkadza  
istniejący znak zakazu postoju i nadal parkują na chodniku, 
całkoiwicie blokując przejście pieszym. Polecamy to uwadze 
Straży Miejskiej i Policji.


