
www.krzyzowniki-smochowice.pl Nr 2 (139) 2017

JEŻYCKIE KINO PLE-
NEROWE NA SMO-
CHOWICACH to projekt  
realizowany ze środków Po-
znańskiego Budżetu Oby-
watelskiego 2017. W  tym 
miejscu  dziękujemy wszyst-
kim, którzy głosując przy-
czynili się do jego wygranej.

W ramach działań w piąt-
kowe wieczory odbywać 
się będą projekcje filmowe 
(czerwiec, lipiec o godz. 
22.00; sierpień o godz. 
21.30). Natomiast wcze-
śniej, przed seansami od 
godziny 17.00 zapraszamy 
na piknik, warsztaty arty-
styczne oraz prezentacje 
teatralne dla dzieci i mło-
dzieży.

Czekają na Was leżaki, 
muzyka i coś na ząb. Mamy 
nadzieję, że spędzicie ten 
czas z nami. 

ZAPRASZAMY
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Koło Emerytów świętowało
10 rocznicę istnienia

 W dniu 26 maja odbyła się uroczy-
stość dziesięciolecia działalności Koła 
Emerytów naszego Osiedla. W  uro-
czystości wzięli udział zaproszeni go-
ście: Przewodniczący Miejskiej Rady 
Seniorów dr Zdzisław Szkutnik, Rad-
ny Miasta Poznania Michał Borucz-
kowski, ksiądz proboszcz Mariusz 
Mazur, ksiądz Wojciech Maliszewski, 
Przewodniczący Rady Osiedla Prze-
mysław Polcyn,  Wiceprzewodniczący 
Rady Osiedla Bożena Stradowska – 
Adamska i Robert Błoszyk, Zastęp-
cy Przewodniczącego Zarządu Rady 
Osiedla Elżbieta Węgrzynowicz, Do-
rota Matkowska i Witold Puchalski, 
Członek Zarządu Bożena Siekańska 
– Żłobińska, Radni Osiedla Mag-
dalena Ratajczak i  Robert Radecki, 
Wiceprezes Stowarzyszenia Podnieś 
Głowę Anna Stachowiak oraz licznie 
przybyli członkowie Koła Emery-
tów. Uroczystość przebiegała w miłej 
i przyjaznej atmosferze. Były podzię-
kowania, wzruszenia, a po części ofi-
cjalnej zabawa taneczna.
 Bardzo mile będę wspominała 
ten dzień. To spotkanie uświadomi-
ło mi, że było warto 10 lat pracować 
z osobami, na których mogę polegać 
i z którymi stworzyliśmy wspaniałą 
grupę. Będziemy jeszcze bardziej 
mobilizować się do działania w róż-
nych kierunkach. Już niebawem po-
wstanie Osiedlowa Rada Seniorów, 

a może jeszcze w tym roku docze-
kamy się swojego lokum. Będzie-
my mieli możliwość rozwijania 
swych zadań poprzez współpracę 
z Radą Osiedla, Miejską Radą 
Seniorów, integrację z osobami 
starszymi, młodszymi, młodzieżą 
i dziećmi. Czego sobie i moim ko-
leżankom i kolegom życzę.

Monika Bykowska

Założyciele Koła Emerytów z dyplomami gratulacyjnymi od Stowarzyszenia Podnieś Głowę; od lewej 
stoją  Aleksandra Zachciał, Janina Balawajder, Monika Bykowska, Elżbieta Węgrzynowicz (RO, SPD), 
Edward Kowalczyk , Stefania Poborska i Anna Stachowiak (SPD)

Radny Miejski, Michał Boruczkowski Zabawa trwała do północy
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SPOTKANIA
KOŁA EMERYTÓW

Spotkania odbywają się w każdy 
drugi i czwarty piątek miesią-
ca, o godzinie 16,00, w siedzibie 
Rady Osiedla ul. Muszkowska 
1a (wejście od ul. Ownickiej 
przy ośrodku zdrowia). Najbliż-
sze spotkanie, po przerwie wa-
kacyjnej, odbędzie się 8  wrze-
śnia. Kontakt telefoniczny 
503 166 614. Zapraszamy
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Opr. Witold Puchalski

Opr. Witold Puchalski

 Nastał czas wakacji, lato w pełni, urlopy i wyjazdy, 
ale niestety jest to czas w którym w ostatnich latach 
dochodziło na naszym Osiedlu do wielu prób wła-
mań.  APELUEJMY O CZUJNOŚĆ I ROZWAGĘ. 
Najbardziej wskazana jest pomoc międzysąsiedzka, bo 
któż lepiej widzi co się dzieje za płotem niż nasz sąsiad, 
w dobrym tego słowa znaczeniu? W razie potrzeby pa-
miętajmy o telefonach alarmowych 112, Policji 997, 
Komendy Policji Poznań Jeżyce 61 8412212, Dziel-
nicowej - Sandry Budzanowskiej - 519064592, Straży 
Miejskiej 986. Informujemy jednocześnie, że został 
zmieniony Strażnik Osiedlowy i w tym miejscu dzięku-
jemy za dotychczasową służbę panu Jerzemu Szczepa-
niakowi, a witamy pana Leszka Pałysa. Przypominam 
o korzystaniu z MAPY ZAGROŻEŃ KTÓRA MA 

1. W czasie od 8 maja do 3 lipca odbyły się 4 sesje 
Rady Osiedla, na których oprócz omawiania bieżących 
spraw uchwalono między innymi, zmiany w planie wy-
datków na 2017 i budżet na 2018 r
2. Przeprowadzona została dnia 22 kwietnia proekolo-
giczna akcja Wiosenne Porządki 2017
3. Comiesięczne spotkania w ramach programu Bez-
pieczna Dzielnica -Bezpieczny Mieszkaniec- 10 maja 
oraz 7 czerwca
4. Przegląd obiektów sportowo - rekreacyjnych znajdu-
jących się na naszym Osiedlu - 9 maja i 6 czerwca
5. Wizja w terenie na budowie kompleksu rekreacyjne-
go przy ul. Myśliborska, Maszewska, Brodnicka
6. Wycieczka Osiedlowego Koła Seniorów do Krynicy 
Morskiej w dniach 30 kwietnia - 7 maja, zorganizowa-
na przez Stowarzyszenie Podnieś Głowę
7. W dniach 13-14 maja odwiedziło nas Mobilne Cen-
trum Kultury, w ramach którego przeprowadzono 
między innymi warsztaty fotograficzne zarówno dla 
dzieci jak i dorosłych oraz zajęcia koła gospodyń miej-
skich - tradycyjne rzemiosło w nowej odsłonie. Odby-
ło się także przedstawienie Kamishibai - japońskiego 
teatru ilustracji oraz wernisaż prac. Informujemy, że 
miesiącu sierpniu MCK ponownie zawita na obiekcie 
przy ul. Braniewskiej i to na cały tydzień
8. Turniej piłkarski o Smoczy Puchar odbył się 27 maja 
w 3 kategoriach wiekowych dla dzieci i w 1 dla dorosłych
9. W dniach 3-4 czerwca odbył się Smochy Festiwal 2017

Sprawozdanie z wydarzeń
na Osiedlu oraz z pracy

Rady Osiedla i Zarządu Osiedla
10. Tenisowy turniej Smochy Cup 2017 odbył się dla 
dzieci 4 czerwca,   dla dorosłych 11 czerwca, informuje-
my także, że powstaje Tenisowa Liga Osiedla Krzyżow-
niki - Smochowice, szczegółowe informacje na stronie 
Rady Osiedla www.krzyzowniki-smochowice.pl
11. W dniu 10 czerwca przeprowadzono V Smocho-
wicki Bieg Po Zdrowie
12. W dniu 20 czerwca w sali sportowej szkoły przy 
ul. Leśnowolskiej odbył się Turniej Judo. Turniej jest 
zakończeniem treningów organizowanych dla dzieci 
i młodzieży przez Stowarzyszenie Podnieś Głowę
13. Od 30 czerwca do 25 sierpnia w każdy piątek, a tak-
że 2 września [sobota] zapraszamy na Jeżyckie Kino 
Plenerowe na Smochowicach przy ul. Braniewskiej - 
obiekt sportowy
14. Konkurs  Zielony Poznań – edycja osiedlowa na 
najładniejszy ogród
15. Trwa cały czas akcja rozprowadzania Pudełek Ży-
cia – można je pobierać w naszej bibliotece, a także 
w czasie cotygodniowych dyżurów w siedzibie Rady 
Osiedla - środa w godz. 18-19

Przede wszystkim bezpieczeństwo
UŁATWIĆ KOMUNIKACJE MIĘDZY POLICJĄ 
A MIESZKAŃCAMI. Klikając na mapę wybieramy 
interesujący  nas teren, wtedy pojawiają się ewentual-
ne zagrożenia z jakimi można się liczyć w tym miej-
scu. Polecam także korzystanie z aplikacji MOJA KO-
MENDA, która umożliwia wyszukanie dzielnicowego. 
Wystarczy wpisać własny adres, a aplikacja odnajdzie 
funkcjonariusza, który dba o nasz rejon zamieszkania 
oraz pokaże, w której jednostce pracuje.
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 Miesiące maj i czerwiec były bogate w wy-
darzenia  sportowo -rekreacyjne na naszym 
Osiedlu. Poczynając od turnieju piłkarskiego 
o Smoczy Puchar, wyścigu kolarskiego Posna-
nia Pama  Tour 2017,turnieju tenisowego Smo-
chy Cup 2017 a kończąc na V Smochowickim 
Biegu Po Zdrowie. Moc emocji sportowych 
i to nie tylko uczestników zawodów, ale przede 
wszystkim kibiców którzy wspierali głośnym do-
pingiem. Wyniki, medale, puchary czy nagrody 
są osłodą za wysiłek. Rywalizacja sportowa to 
jedno, ale ważny jest fakt samego uczestnictwa 
w zawodach i co za tym idzie radości z same-
go udziału, sprawdzenia swoich umiejętności 
sportowych. Turniej Piłkarski o Smoczy Puchar 
2017.05.27  organizowany przez UKS Smoki 
na czele z prezesem Jarkiem Rosą i współor-
ganizowany przez Radę Osiedla. Kategoria 
wiekowa klasy 5-6. 1 UKS SMOKI 2. LECH 
POZNAŃ FOOTBALL ACADEMY    3.UKS 
OLIMPIJCZYK 4.ŁAWICA .Najlepszy za-
wodnik MARCIN ŁOZA, najlepszy bramkarz 
MATEUSZ CISZEWSKI. Kategoria wiekowa 
klasy 3- 4  1.LECH POZNAŃ FOOTBALL 
ACADEMY 2. UKS OLIMPIJCZYK 3. UKS 
SMOKI A  4.UKS SMOKI B 5. ŁAWICA. 
Najlepszy zawodnik MICHAŁ PIECHNIK, 
najlepszy bramkarz STANISŁAW RZEŻNIK 
. Kategoria wiekowa klasy 1-2 1. UKS SMO-
KI A 2. ŁAWICA 3. UKS OLIMPIJCZYK 
4. UKS SMOKI B .Najlepszy zawodnik TY-
MON POLESZAK, najlepszy bramkarz SE-
BASTIAN BIELAWSKI. Kategoria SENIO-
RZY- 1.  NIC TU PO NAS 2. FC SMOCHY 
3. WINNERS 4. TOTAL CHAOS 5. SPEDI-
MEX SPORT 6. FC SMOCHOWICE. Najlep-
szym strzelcem turnieju został Michael Delura. 
V SMOCHOWICKI BIEG PO ZDROWIE 
2017.06.10  organizowany przez Zespół Szkół 
nr.1 im. Józefa Kostrzewskiego i współorgani-
zatorem była Rada Osiedla -Bieg na 5 km open 
1.TOMCZYK PIOTR 17.35 2. BANASIAK 
EMIL 18.58 3.ROBASZKIEWICZ JAKUB 
,Kategoria kobiet 1.OWCZARSKA MONIKA 
22,20 2. KARNOWSKA WIESŁAWA 22,57 
3. MAKOWSKA ANNA 24,18 .Bieg na 10 km. 
1.BELGRAU SZYMON 36,07 2.RUPIETA 
MAKSYM 38,02 3. KOWALEWSKI RAFAŁ 
38,17 .Kategoria kobiet 10 km. 1.PAPIEZ JU-
STYNA 39,33 ,2.KANIECKA AGNIESZKA 
49,22 , 3. FELISZOWSKA JOANNA 50,59 .
Kategoria  200 chłopcy 1.SZCZODRZYŃ-
SKI MICHAŁ 2.MALĘGOWSKI SZYMON 
3.ALEKSANDROWICZ PIOTR. Kategoria 
200 m dziewczynki 1.KOROŃSKA ALEK-
SANDRA 2.FRĄCKOWIAK WERONIKA 
3.MIERZWA LENA. Kategoria 2500 m K- 
1.STACHOWIAK DARIA 2.DOMINIAK 
MONIKA 3. KUIK CELINA .Kategoria 
2500  m –M- 1.RYBACKI MAKSYMILIAN 
2.SOKOŁOWSKI KAMIL 3.BUDNIK MI-

Sport na naszym Osiedlu
CHAŁ. Kategoria 400 m chłopcy 1. KUIK FE-
LIKS 2.KADZIELAK DOMINIK 3. NAPIE-
RAŁA LEON. Kategoria 400 m dziewczynki 
-1.ADAMCZEWSKA BIANKA 2.ŚLATAŁA 
ZUZANNA 3.RYBACKA MAŁGORZA-
TA  .Kategoria 600 m chłopcy 1.ROTH AN-
TEK 2. SKWAREK PIOTR 3. ROSZCZKA 
MATEUSZ .Kategoria 600 m dziewczynki-1.
KOWALEWSKA POLA 2.BRODNICKA 
ALEKSANDRA 3.DŁUGIEWICZ ANNA 
. W dodatkowych kategorii najlepsi z naszego 
osiedla w biegu na 10 km byli RAFAŁ KO-
WALEWSKI i JOANNA KOWALEWSKA, 
a w biegu na 2500 m dziewczyn DARIA STA-
CHOWIAK.
TURNIEJ TENISOWY SMOCHY CUP  
2017.-04.06.2017 – dzieci i 11.06.2017-dorośli, 
został zorganizowany przez CWIO-Centrum 
Współpracy i Integracji Obywatelskiej i Radę 
Osiedla, a koordynatorem była Ula Kafar-
ska. Kategoria młodsza 1. Felix Kuik 2. Adam 
Grudniak 3.Paweł Filipowski 4. Jakub  Szapiel. 
Kategoria starsza 1. Antoni Kończal 2. Anna 
Klebaniuk 3. Anna  Zalesińska  4. Jędrzej Wo-
łoszczuk. Turniej dorosłych 1. Patryk Kajdasz 
2.Mateusz Cichy   3.Wojciech Świtka 4.Marek 
Wojtczak. Nagrody dodatkowe ufundowali fir-
ma JTC outsourcing IT oraz SIŁOWNIA 36 
West Point.
 Sportowych emocji będzie ciąg dalszy ,po-
wstaje TENISOWA LIGA OSIEDLA KRZY-
ŻOWNIKI - SMOCHOWICE. Zgłoszenia 
przyjmowane będą do 20 lipca ,szczegóły na 
stronie internetowej Rady Osiedla  www.krzy-
zowniki-smochowice.pl i profilu Facebooka. 
Główne zasady to tworzymy 2 kategorie do 
45 lat jedna i druga 45 plus, gramy do 2 wygra-
nych setów każdy z każdym, zawodnicy sami 
uzgadniają termin rozegrania spotkania, prze-
widziany koniec tegorocznej edycji  do 17 wrze-
śnia. Klub UKS SMOKI w kategorii wiekowej 
rocznik 2005 został przyjęty do oficjalnych 
rozgrywek WZPN  czyli od września czeka nas 
kolejna porcja emocji i zabawy sportowych, na 
początek będzie to najniższy szczebel rozgry-
wek czyli 3 liga, ale od czegoś trzeba rozpocząć, 
a  potem stadiony świata. A co? pomarzyć już 
nie wolno? 
 Obok przedstawiamy również wyniki Tur-
nieju Judo, który odbył się 20 czerwca w sali 
sportowej w szkole przy ul. Leśnowolskiej. 
Turniej kończył cykl treningów organizowa-
nych przez Stowarzyszenie Podnieś Głowę przy 
wsparciu Rady Osiedla. Na zakończenie roku 
przewidziany jest też Mikołajkowy Turniej Pił-
karski. Oj będzie się działo.

Opr. Witold Puchalski

Wyniki Turnieju Judo 
20.06.2017

Dzieci 28 kg
1 Skorupa Michalina 
2 Kędziora Jakub 
3 Szczubełek Zuza 
4 Matelska Maja 

Chłopcy + 40 kg
1 Tomczak Filip 
2 Cezary Bieliński 

Dzieci  27 kg 
1 Osmański Filip 
2 Kociołek Mateusz 
3 Stachu Rybarczyk 
3 Lewandowska Natasza 

Dziewczynki 50 kg 
1 Aleksandra Rybarczyk 
2 Łuczak Weronika 

Chłopcy mł 28 kg 
1 Marach Mateusz 
1 Mileszko Mikołaj 
1 Wachowiak Kamil 

Dzieci mł 23 kg 
1 Jopek Tomasz 
2 Mileszko Marcelina 
3 Jakub Szczubliński 
3 Buchla Franciszek 

Chłopcy mł 35 kg 
1 Geiger Max 
2 Wieczorek Andrzej 
3 Łukasz Cegielski 
3 Kłyszyński Olek 
3 Śliwa Adam 

Dzieci mł 24 kg 
1 Ewa Chmielewska 
2 Matkowski Maks 
3 Banach Antoni 

Chłopcy mł 32 kg
1 Frankowski Piotr 
2 Ryba Olgierd 
3 Ziętkiewicz Karol 
3 Moskal Kacper 
Dzieci 35 kg 
1 Skorupa Zuzanna 
2 Ławniczak Krystian 
3 Borys Bieliński 

Dziewczynki 34 kg 
1 Julia Czajka 
2 Klaudia Kamińska 
2 Gąsiorek Laura 
3 Alicja Wieczorek 
3 Anita Cegielska 

Dziewczynki młodsze 30 kg 
1 Ciara O’Riordan 
2 Budnik Magda 
3 Gąsiorek Lena 
3 Zielińska Patrcyja 

Chłopcy 45 kg 
1 Łuczak Jakub 
2 Jan Kołaczyk 
3 Kacper Domański 

Chłopcy 35 kg 
1 Kurowski Marcel 
2 Michał Ciesielski 
3 Tymoteusz Szulc
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 W dniach 3- 4 czerwca 2017 roku na terenie Obiek-
tu Sportowego przy ul. Braniewskiej w Poznaniu miała 
miejsce dwudniowa impreza artystyczna pn. ” Smochy 
Festiwal”. Tegoroczna edycja wydarzenia jest kontynu-
acją pomysłu zeszłorocznych czerwcowych koncertów 
i prawdopodobnie na stałe wpisze się w harmonogram 
wydarzeń kulturalnych w tej części miasta.
 Smochy Festiwal 2017 to jedno z wydarzeń związa-
nych bezpośrednio z 28 rocznicą pierwszych w powo-
jennej historii kraju, częściowo wolnych wyborów do 
Sejmu oraz całkowicie wolnych do przywróconego Se-
natu z 4 czerwca 1989 roku - obchodzoną, jako Dzień 
Wolności i Praw Obywatelskich oraz oczywiście z Mię-
dzynarodowym Dniem Dziecka. Choć temat przewod-
ni wygląda dostojnie i poważnie to sama atmosfera fe-
stiwalu była niezmiennie radosna i serdeczna.
 W tym roku podczas dwóch festiwalowych dni po-
jawili się artyści, którzy zagrali dla nas w zeszłym roku, 
a także nowi wykonawcy. Na dużej scenie mogliśmy 
podziwiać zespoły: grający rocka Sanity i Rock Ima-
gination, w bluesowej tonacji zagrał Bad Luck Expe-
rience, mogliśmy podziwiać zespoły: Ciabatta, Ogień, 
Czysta Energia, Pierwszą Poznańską Niesymfoniczną 
Orkiestrę Ukulele oraz grający taneczne kawałki Cash 

SMOCHY FESTIWAL 2017
Flow. Na scenie nie zabrakło rapera Onura, a także 
Amelii Kurantowicz. Sobotni koncert kończył występ 
Cezarego Zybały-Strzeleckiego, natomiast niedziel-
ną gwiazdą festiwalu był zespół Elektryczne Gitary 
z Kubą Sienkiewiczem. 
 Myliłby się ten sromotnie, kto by twierdził, iż na 
mniejszej ze scen wykonawcy ustępowali talentem. Na 
małej scenie wspaniale prezentowali się młodzi i nieco 
starsi artyści: Studio Flow, Jędrzej Fecek ze szkoły gita-
ry, Martyna Kozanecka oraz Julia Szczepaniak z zespo-
łem Szkoły Musicalu Erato docenionej już wcześniej na 
XXI Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Dziecięcej 
i Młodzieżowej „ROZŚPIEWANEJ WAWER.
 Całodniowym koncertom towarzyszyły jak zwykle 
wszelkiego rodzaju atrakcje dla mieszkańców w każ-
dym wieku i różnorodnymi zamiłowaniami. Przybyli 
na Smochowicki festiwal mogli aktywnie spędzić czas 
i wziąć udział w wielu warsztatach, pokazach, zaba-
wach i wykładach począwszy od nauki gry na gitarze 
klasycznej poprzez warsztaty fizyczne, sportowe zma-
gania na tanecznych wygibasach skończywszy. Wielką 
uciechę miały dzieci, które mogły do woli nacieszyć 
się zabawą na dmuchanych zamkach. Ciekawe zajęcia 
dla najmłodszych przygotowały Przedszkole Zaczaro-

 „W bełkot miast, opon pisk, 
w  rozbieganie powracamy już...” 
jak śpiewał niezapomniany Włodzi-
mierz Wysocki.
 Lato minęło, pora wracać do 
codzienności choć w „ sercu ciągle 
maj...”.
 Gdy otula nas wieczór a za 
oknem robi się  smutno,  aż się pro-
si by sięgnąć do wspomnień książ-
ką. 
 W nich lato nigdy się nie kończy 
a każda strona to nowa przygoda.
 Zapraszam do Filii 16 Biblioteki 
Raczyńskich; do lektury :
 Umberto Eco , którego kunszt 
zachwyca. W reportażach „Jak 
podróżować z łososiem”  - urzeka 
dowcipem, lekkością i trafnością 
spostrzeżeń. Polecam!
 Kolejną książką, która zwróciła 
moją uwagę jest „Spokój ducha: 
Co zyskujemy z wiekiem”  Wilhel-
ma Schmidta. Wg Autora nie da się 
przygotować do starości. Upływ cza-
su zawsze nas zaskakuje, odbiciem 

Filia 16 Biblioteki Raczyńskich 

czynna :
poniedziałki, środy, piątki
od godz. 13:00-19:00
wtorki, czwartki
od godz. 9:00- 14:30

Tel.61 8488547

ZNAJDZIESZ W BIBLIOTECE...
w lustrze, utratą sił czy przyjaciół. 
Zachęca by próbować i w  codzien-
ności odnajdywać spokój i radość. 
Cieszyć się  tu i teraz! W książce 
można znaleźć nie tylko refleksje 
bliskie każdemu ( bo prędzej czy 
później każdy z nas musi oswajać  
czas) , lecz także rady i propozycje 
jak odnaleźć się w  zmieniających 
się okolicznościach życia.. Warto 
przeczytać!
 Zupełnie inną propozycją  są  
książki  mistrza duchowego pocho-
dzącego z Indii 
 Osho :” Życie jako podróż”;  
Wiara, zwątpienie, fanatyzm: czy 
trzeba w coś wierzyć?
 Pytania jakie zadaje Autor za-
skakują , tak jak  i odpowiedzi na 
nie.. Zachęcam !
 A na koniec coś na deser -po-
ezja, traktowana trochę po maco-
szemu. Wg mnie niesłusznie. 
 Czasy nie są poetyckie, może  
dlatego warto sięgnąć po tomiki 
Kajetana Pyrzyńskiego, Konsula 

Honorowego Peru: „Baśń polska: 
Historia początków państwa pol-
skiego wierszem”; „Patriotyzm: 
Rozmowa dziadka z wnukiem”.  
Autor  z niezwykłą lekkością po-
rusza tematy trudne, a wyjątkowo 
aktualne. Nie w artykułach, felieto-
nach  czy  na  forach społecznościo-
wych, ale w bardzo wymagającej 
poezji. Warto po te pozycje sięgnąć!

Małgorzata Szuman,
kier. filii nr 16 B.R.
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wany Dworek, Straż Miejska w Poznaniu oraz przyby-
ła z Krobi i Leszna grupa artystów pn. „Biskupianki 
w  podróży” prowadząca warsztaty z rękodzielnictwa. 
W niesamowitym pokazie akrobatycznym na dużej 
scenie, a raczej wysoko nad sceną mogliśmy podziwiać 
Maję Michałowską, która w swoim występie połączyła 
akrobacje z poezją. 
 Zarówno artyści, wystawcy, prowadzący zajęcia 
i warsztaty, a także organizatorzy mieli pełne ręce pra-
cy aż do późnych godzin nocnych w niedzielę. Podczas 
zmagań organizacyjnych nie obyło się bez niespodzia-
nek: podczas montażu głównej sceny zabrakło kilku 
tysięcy litrów wody. A po cóż komu woda? - mógłby 
ktoś powiedzieć. Ano do obciążenia odciągników kon-
strukcji dachu sceny. Tu z pomocą przyszła organi-
zatorom Straż Pożarna, przygotowana jak zawsze na 
wszelkie ewentualności. Przybyły na prośbę przyjaciół 
z Rady Osiedla Kiekrz wóz bojowy Ochotniczej Stra-
ży Pożarnejzapełnił zbiorniki balastowe konstrukcji 
i  dach sceny znalazł się na właściwym miejscu. Z tech-
nicznych podsumowań: o 100 procent wzrosła liczba 
incydentów wymagających niezwłocznego udzielenia 
pierwszej pomocy medycznej – w zeszłorocznej edycji 
festiwalu przyklejono jeden plaster, w tym roku dwa… 
Miłym akcentem była możliwość zrobienia sobie pa-
miątkowego zdjęcia z artystami i pozyskania autogra-
fu, jak łatwo się domyśleć największą popularnością 
cieszyły sia pamiątkowe zdjęcia zrobione z wokalistą 
Elektrycznych Gitar. Przy okazji niedzielnego wystę-
pu Elektrycznych gitar wyszły na jaw śpiewacze talenty 
naszych Smochowiczan, którzy to rytmicznie pląsając 
w takt utworu „Spokój Grabarza” wtórowali wokali-
ście co sił w gardzieli. Radosny ów moment udało się 
utrwalić na filmie, a dostęp do tej dokumentacji jest 
pilnie strzeżony w archiwach Rady Osiedla.
 Przebywający na płycie boiska w niedzielne popołu-
dnie byli świadkami lekkiej zmiany pogody i radosnego 
czerwcowego deszczu i choć na chwilę mocno przerze-
dziły się rzesze uczestników to stan ten miał wyłącznie 
charakter incydentalny i tymczasowy, a mieszkańcy ry-
chło powrócili na koncert. 
 Na wydarzeniu pojawili się dobrze znani przez po-
znaniaków goście: Przewodniczący Rady Miasta Po-
znania Grzegorz Ganowicz, który objął Smochowicki 
Festiwal swoim patronatem, pojawił się prezydent Ma-
ciej Wudarski, a także Wojciech Bratkowski – prze-
wodniczący Koalicji Północno-Zachodnich Osiedli 
Poznania. Nie zapowiedzianą, acz oczekiwaną wizy-
tację, przeprowadził ksiądz proboszcz Mariusz Mazur 
przybyły z ramienia Parafii wraz ze znanym ekspertem 
w dziedzinie szeroko rozumianych mediów, księdzem 
Wojciechem Maliszewskim. Obecnie oczekujemy na 
obszerny raport w tej sprawie.
 Warto przy okazji wspomnieć, iż cała impreza za-
wdzięcza swój wymiar i charakter pracy wielu osób 
zarówno społeczników z Rady Osiedla Krzyżowniki-
-Smochowic i Kiekrza, Seniorom jak również osobom 

i firmom z terenu Zachodniej części Poznania, którzy 
mieli znaczący wkład logistyczny i finansowy. Szcze-
gólnie podziękowania należą się Mateuszowi Kaliń-
skiemu z Chyb – współwłaścicielowi Firmy Kaliński 
oraz Stajni Fino-Kaliński, który od kilku lat wspiera 
i współtworzy ze społecznikami z naszego Osiedla rów-
nież wrześniowy cykliczny rajd rowerowy pn „Dbamy 
o Nasze Osiedla”. Swoją pomoc w organizacji zaofero-
wali także mieszkańcy znani i rozpoznawani na Smo-
chowicach, pragnący jednak zachować anonimowość, 
i choć kusi mnie aby tu ich „zdemaskować”… no cóż 
dałem słowo. Osobne podziękowania dla pani Magda-
leny Ratajczak – właścicielki Pierogarni Cynamon, za 
miły gest dzięki któremu organizatorzy mogli liczyć na 
bezpłatny ciepły posiłek i wspaniałą kawę dającą siłę 
do dalszych zmagań.
 Tradycyjnie wsparcie zaoferowała zaprzyjaźniona 
Rada Osiedla Kiekrz będąca jednocześnie współor-
ganizatorem innych cyklicznych wydarzeń tworzonych 
ze Smochowicami. Grupę organizatorów z ramienia 
Rady Osiedla Krzyżownik-Smochowic tworzyli Witold 
Puchalski, Dorota Matkowska, Przemysław Polcyn 
i Robert Błoszyk. Swoje niestrudzone siły fizyczne do 
pomocyw logistyce i kulinarne do plenerowej  kawiar-
ni rzucili  nasi seniorzy osiedlowi. Sprzętu w postaci 
ławek i krzeseł użyczyła pani dyrektor Zespołu Szkół 
nr 1 im. Józefa Kostrzewskiego. Namioty użyczyły 
Rady Osiedla Strzeszyn i Sołacz. Bardzo cieszy fakt, iż 
mieszkańcy pozytywnie przyjęli pomysł radnych osie-
dlowych, aby imprezie osiedlowej nadać charakter fe-
stiwalu, szczególnie budującym jest to, że coraz liczniej 
przystępują do tworzenia wydarzenia oferując pomy-
sły, prace własnych rąk czy finansowe wsparcie. 
 Dla wszystkich tych, którzy już rozpoczęli procedurę 
oczekiwania i tęsknoty za Smochy Festiwal 2018 mamy 
dobrą wiadomość: kolejna duża impreza we wrześniu, 
na którą wraz z Radą Osiedla Krzyżowniki-Smocho-
wice zaprasza „Stowarzyszenie na rzecz Ochrony 
Zachodniego Klina Zieleni w Poznaniu. W  dniu 16 
września odbędzie się VI Rajd Rowerowy pod nazwą 
“Dbamy o Nasze Osiedla”. W Kiekrzu, gdzie będzie 
miała miejsce meta rajdu. Będzie można wziąć udział 
tym razem w Kierskim Festiwalu Miłośników Muzyki 
i Koni, który stał się bliźniaczą imprezą Smochy Fe-
stiwal i wspólnie tworzą nierozłączną całość. Start im-
prezy w Krzyżownikach – Smochowicach przewidzia-
ny jest o godzinie 13:00, miejsce zbiórki teren przed 
Szkołą Podstawową nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego, 
ul. Leśnowolska 35 Poznań. Meta rajdu i Festiwal będą 
znajdowały się na terenie Stajni Fino—Kalińscy w Kie-
krzu. Zapraszamy. Przybywajcie.

Robert Błoszyk
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Tak się bawiliśmy
- Smochy Festiwal 2017

Fot: https://www.facebook.com/Rada Osiedla Krzyżowniki - Smochowice, 03.07.2017
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Wyprawa po skarb
 Po ubiegłorocznym kilkudniowym wyjeździe do Dziw-
nówka, osiedlowi seniorzy również i w tym roku postanowili 
wyjechać na dłuższy pobyt na wybrzeżu. W pierwszym tygo-
dniu maja grupa seniorów przebywała w Piaskach - Krynicy 
Morskiej. To położona na Mierzei Wiślanej niewielka, ale 
niezwykle urocza, miejscowość wypoczynkowa.

z trasy i zajechaliśmy do Pelplina, gdzie zwiedziliśmy Katedrę 
Wniebowzięcia NMP. Wielkie wrażenie zrobił na nas monu-
mentalny, 25-metrowy ołtarz główny. Tu specjalne podzięko-
wania dla Tomasza Maciejewskiego, który od dwóch lat jeździ 
z nami i przejął rolę przewodnika. To Tomasz zaproponował 
wydłużenie drogi powrotnej o wizytę w Pelplinie. 
 Oprócz zwiedzania i wyjazdów do innych miejscowości 
mieliśmy również zajęcia integracyjne. Podczas pierwszych 
każda osoba, wcześniej zainspirowana kartami archetypów, 
prezentowała i przedstawiała siebie w oryginalny sposób po-
zostałym wycieczkowiczom. Podczas kolejnych tworzyliśmy 
Mapy Marzeń. Na obu integracyjnych warsztatach uczest-
nicy wykazali się wielką pomysłowością i poczuciem humo-
ru. Seniorzy kochają muzykę i tańce, to też wieczory spę-
dzaliśmy bawiąc się przy popularnych przebojach. Podczas 
jednego z nich świętowaliśmy imieniny i urodziny czworga 
uczestników. Wyjazd kończyło ognisko, które przez deszcz, 
„przeniosło” się do budynku. Na finał radosnej zabawy każ-
dy wycieczkowicz otrzymał drobny upominek „ Za bardzo 
dobre zachowanie podczas turnusu”. Organizatorem wyjaz-
du było Stowarzyszenie Podnieś Głowę przy wsparciu finan-
sowym UM Poznania i Rady Osiedla. 

POZnan*KONTAKT, to linia miasta pod którą dzwoniąc mieszkańcy mogą dowiedzieć się szeregu pomoc-
nych informacji z zakresu funkcjonowania Biur i Wydziałów UMP, a także miejskich jednostek organizacyjnych. 
Konsultanci Biura POZnan*KONTAKT czekają na telefony Mieszkańców Poznania od poniedziałku do 
piątku, w godzinach od 7:30 do 20:00. Dzwoniąc pod numer 61 646 33 44, Poznaniacy mogą uzyskać informację 
gdzie,  na jakich zasadach, z jakimi dokumentami, mogą przyjść do poszczególnych jednostek UMP, by złożyć odpowiednie wnioski.

 Program wyjazdu był bardzo bogaty i zróżnicowany. 
Każdy dzień wypełniony po brzegi zwiedzaniem, warszta-
tami, spacerami i spotkaniami przy muzyce.  Na początek  
zwiedziliśmy Frombork, miasto w którym Mikołaj Kopernik 
spędził większość swojego życia. Kolejne odwiedzane przez 
nas miejsca to zamek w Malborku, Obóz Koncentracyjny 
w Sztutowie, gdańska starówka, deptak  w Sopocie, Katedra 
w Gdańsku Oliwie, Braniewo i Tolkmicko. Wyjątkowe miej-
sce odwiedziliśmy w drodze powrotnej. Zboczyliśmy nieco Elżbieta Węgrzynowicz

Ogród przykatedralny w Pelplinie

Relaks w lesie

Efekty pracy na warsztatach – Mapy Marzeń
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