
             BILIŚMY REKORD
Szkoła Podstawowa nr 55 uczestniczyła w corocznej ogólnopol-

skiej akcji organizowanej przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. Uczniowie klasy 6b bili rekord w jednoczesnym pro-
wadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jak największą 
ilość osób w całej Polsce. Była to akcja zorganizowana w związku 
z obchodzonym 16 października Europejskim Dniem Przywracania 
Czynności Serca. Naszym wspólnym celem było promowanie w całej 
Polsce nauki pierwszej pomocy. Dzieci z SP55 wraz z uczniami z całej 
Polski ćwiczyli resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomach. 

                                   Hanna Walkowiak, Monika Baszczyńska 

          PRZESŁANIE MIŁOŚCI
Przed świętami Bożego Narodzenia uczniowie Szkoły Podstawo-

wej nr 55 wzięli udział w konkursie CH M1 na najpiękniejszą choin-
kę. Choinka naszej szkoły ma numer 9 (fot. z prawej). Przypomina 
ona o najpiękniejszym chyba przesłaniu Świąt Bożego Narodzenia: 
„Dar Bożego Narodzenia – być człowiekiem, przez którego Jezus zno-
wu przychodzi na świat” (Jan Twardowski). To przesłanie Miłości na-
sze choinkowe anioły wysyłają na wszystkie cztery strony świata.               

                       Świetlica Szkoły Podstawowej nr 55 w Poznaniu

Numer 1, grudzień 2016 

 W numerze m. in.: Świąteczne życzenia  Proboszczów * Przymiarki dziennikarskie
      uczniów SP55 * Biuletyn Rady Osiedla: życzenia, budżet 2017, sprawozdania *
                    aktualności z SP 87 * z życia kulturalnego Gimnazjum nr 22 
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      SPACER I HISTORIA
Jest listopad. Z drzew spa-

dają ostatnie liście, słońce de-
likatnie ogrzewa moją twarz. 
Lubię spacerować po okolicy. 
Dzisiaj nogi zaniosły mnie 
do starego browaru. Obecnie 
znajduje się tu nowoczesne 
osiedle „Warzelnia”, jednak 
historia tego miejsca zaczyna 
się dużo wcześniej. W latach 
1865-1872 ówczesny właści-
ciel Kobylepola hrabia Józef 
Mycielski wybudował tu bro-
war, wykorzystując źródło znakomitej wody. W roku 1890 wła-
ścicielem browaru na skarpie nad Cybiną został Niemiec Adolf 
August Gesternkorn. Ten z kolei odsprzedał go w roku 1920. 
Wtedy też browar otrzymał nazwę Browar Kobylepole Spółka 
z o. o.

Podczas II wojny światowej browar przejęła ponownie rodzi-
na Gesternkorn. Polacy wydawali w browarze gazetkę konspi-
racyjną i działalność rozpoczęła komórka Armii Krajowej, która 
zbierała różne wiadomości przydatne w walce z wrogiem. Nie-
stety, wiosną 1943 roku nastąpiła wpadka i wielu konspirantów 
poniosło śmierć. Pod koniec wojny rodzina Gesternkorn uciekła 
znaczna, a część browaru została zburzona bądź spalona.

Po wojnie pracownicy browaru z entuzjazmem przystąpili 
do jego odbudowy, a zakład przeszedł w ręce państwa. W roku 
1976, ze względu na wyeksploatowany park maszynowy oraz 
brak możliwości rozwoju, został on ostatecznie zlikwidowany.

Spacerując po okolicy wyobrażam sobie, jak kiedyś wyglą-
dało to miejsce, jak wyglądała praca w browarze, jak ubierali się 
ludzi. Myślę o tym, że już dziesiątki lat wcześniej płynęła tędy 
Cybina i stała tam skarpa, i rosły pewnie te same drzewa, któ-
re teraz kołysze wiatr, strącając z nich ostatnie pożółkłe liście.                                                                                                                                          
                                                            Natalia Loewenau kl.6a 

       DZIELNY SZYMON
Mieliśmy dzisiaj wyjście klasowe! Poszliśmy na przedsta-

wienie „Olbrzymek”. Sam tytuł nie za bardzo mnie zachwycił, 
ale już samo przedstawienie tak. Opowiadało o sześcioletnim 
Szymonie, który był synem legendarnej istoty zwanej ogrem. 
Chłopiec był bardzo wysoki jak na swój wiek. Jego ojciec prze-
chodził próby, które miały mu przywrócić ludzką postać. Szy-
mon również się im poddał. Chciał być jak inne dzieci. Te trzy 
próby były straszne! Wiem, że gdybym ja miał je ukończyć, by-
łoby mi bardzo ciężko, a Szymek zakończył je pomyślnie. Stał 
się zwykłym chłopcem. 

Po przedstawieniu cała publiczność wstała i zaczęła kla-
skać. Staliśmy i klaskaliśmy jakieś 5 minut! Nie bez powodu. 
To przedstawienie było najlepszym w całym moim życiu! Gdy 
wracaliśmy, cała klasa z podziwem mówiła o aktorach oraz pani, 
która tańczyła. Niektóre dziewczyny nawet płakały. Skoro nasze 
koleżanki płakały (a są największymi twardzielkami), to albo 
coś im się stało, albo to przedstawienie było bardzo dobre. Ja ob-
staję przy tym drugim wytłumaczeniu.   Kacper Pawlak kl. 6b 

         JESIENNY DZIEŃ
Dzień dość chłodny i pochmurny. Słońce chowa się za desz-

czowe chmury. Przed drzwiami Teatru Muzycznego w Poznaniu 
zbierają się widzowie, niecierpliwie czekając na swoją kolej, 
aby wejść do środka. Dziś grają „Anię z Zielonego Wzgórza”… 
W końcu moja klasa z opiekunkami wchodzi do niewielkiej sali 
teatralnej. Zajmujemy miejsca. Wszyscy są podekscytowani. 
Światło gaśnie, kurtyna idzie w górę, a na scenie pojawiają się 
aktorzy śpiewając: „…Zielone Wzgórze, Zielone Wzgórze…”. 

Pojawia się główna bohaterka, Ania, wesoła dziewczynka o 
rudych włosach. Mieszkała w Domu Sierot, ponieważ jej rodzi-
ce zmarli, gdy była niemowlęciem. Znalazła jednak swój wyma-
rzony dom u pani Małgorzaty i jej brata Mateusza. Jest szczę-
śliwa. Poznaje Dianę, którą zaprasza na podwieczorek i którą 
niechcący podczas posiłku upija. Emocje na sali są coraz więk-
sze, wszyscy śmieją się. Mama Diany jest zła, że nie upilnowała 
dziewczynek. Widzowie są ciekawi, co będzie dalej. Ania dosta-
je się na studia pedagogiczne i zostaje nauczycielką. 

Przedstawienie dobiega końca. Na scenie pojawiają się 
wszyscy aktorzy i publiczność nagradza ich brawami. Wycho-
dzimy z teatru zadowoleni. Robimy sobie pamiątkowe zdjęcie. 
Przedstawienie było ciekawe i w przyszłości, kiedy tylko nada-
rzy się okazja, z przyjemnością wybierzemy się z klasą do teatru 
jeszcze raz. Wracamy do szkoły. Słońce wreszcie wychodzi zza 
chmur, rzucając na mnie i moich przyjaciół ciepłe promienie.   

                                                        Natalia Loewenau kl.6a 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55 im. J. GAGARINA W KOBYLEPOLU

Ach witaj Zbawco, z dawna żądany…
Dobiegł końca Adwent, w którym uczestnicząc w Roratach wraz z Matką Bożą przygotowywaliśmy się na 
Narodzenie Syna Bożego. „On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha 

Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem”, jak wyznajemy w Credo.
Ten Boży Syn nam przynosi pokój, radość, miłość i pragnie, by to stało się naszym udziałem. Bądźmy razem tego 
wieczoru z Nim i naszymi bliźnimi, szczególnie wtedy, gdy usłyszymy Ewangelię o Narodzeniu Syna Bożego w 
Betlejem i gdy będziemy łamali się Opłatkiem. Niech w naszych domach do wigilijnego stołu zasiądą nasi bliscy, 

przyjaciele, znajomi, niech zasiądą duchowo, ubodzy, samotni i wykluczeni. Papież Franciszek prosił na zakończenie 
Roku Miłosierdzia, abyśmy o nich szczególnie pamiętali. Niech zapalona świeca Wigilijnego Dzieła Pomocy 
Dzieciom nam o tym przypomina, że nie pozostaliśmy obojętni na potrzeby najmniejszych. Niech ona będzie 

znakiem, że puste miejsce przy naszym stole już nie jest puste. Niech błogosławieństwo Nowonarodzonego Jezusa 
spocznie na Was i ożywi Wasze życie. Miłosierny, troskliwy i dobry Bóg, który zamieszkał pośród nas, niech chroni 

i strzeże, napełnia serca radością, pokojem i darzy zdrowiem w Nowy Roku 2017. Niech te Święta będą czasem 
zbliżenia się do Chrystusa i drugiego człowieka.

  Tego życzą wszystkim Mieszkańcom naszych Osiedli: ks. Dominik Kużaj, proboszcz Parafii pw. Wniebowzięcia NMP,                                                                                                                                             
                                                                                          ks. Mieczysław Urbaniak, proboszcz Parafii pw. Ducha Świętego,
                                                                                          ks. Piotr Ratajczak, proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Różańcowej

Echo Osiedla, czasopismo wydawane 
w ramach warsztatów dziennikarskich 

Szkoły Podstawowej nr 55 w Kobylepolu.
e-meil: interklasa@sp55.pl

 Redakcja: SP 55 -Katarzyna Budzińska 
SP 87 - Marta Kruszona -Wiśniewska, 
Gimnazjum 22 - Elżbieta Witkiewicz, 
Rada Osiedla - Krzysztof Bartosiak, 
Roch Burandt, Magda Ziółkowska
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Drodzy Mieszkańcy!
Dzięki współpracy ze szkołami naszego Osiedla, co jakiś 

czas będziemy mieć okazję  informować Państwa o inwesty-
cjach, imprezach kulturalnych oraz naszych planach za po-
średnictwem nowego czasopisma. W numerze, który dziś Pań-
stwo otrzymują, zdajemy relację z naszej dotychczasowej pracy 
dla dobra mieszkańców. Jest to krótkie sprawozdanie, określa-
jące stan wykonanych inwestycji już zakończonych lub rozpo-
czętych, które wymagają więcej czasu na pełną realizację.

Przeżyjemy też, mam nadzieję, miłe chwile sięgając do 
wspomnień z imprez kulturalno-integracyjnych, organizowa-
nych od chwili, gdy powierzyli nam Państwo mandat zaufania, 
wybierając na radnych tego osiedla. Cieszy pozytywny oddźwięk 
jaki  im towarzyszy. Duża frekwencja świadczy o zapotrzebowa-
niu na takie działania.

Osiągnęliśmy też już kilka sukcesów i jesteśmy rozpozna-
walni przez urzędników miejskich. Państwa pochlebne opinie 
dają nam satysfakcję i motywują do dalszej pracy na rzecz ca-
łego osiedla. Nie możemy jednak działać samowolnie, to znaczy 
nie licząc się z opinią pozostałych jednostek miejskich. Sposób 
postępowanie jest ściśle określony w Statucie Osiedla, który re-
guluje nasz zakres decyzyjności i odpowiedzialności.

Swoje działania opieramy na współpracy z mieszkańcami. 
Cieszymy się z dobrych obustronnych kontaktów ze szkołami i 
przedszkolami, nie tylko miejskimi, ale także niepublicznymi. 
Wymierne efekty przynoszą też wspólne działania z parafiami z 
naszego terenu, a stowarzyszenia takie jak Pogotowie Społecz-
ne, Fundacja ReStart, Monar i Przystanek Folwarczna oraz 

agencja artystyczna L'Arte to już nasi stali partnerzy. Cieszy 
coraz większe zaangażowanie firm i zakładów w nasze przed-
sięwzięcia. Volkswagen Poznań, Huta Szkła Antoninek O-I, a 
ostatnio też Święty Wojciech Dom Medialny stały się naszymi 
„dobrymi wujkami”.

Naszym celem jest integracja, bo wspólnie możemy więce-
j,lepiej dla siebie i naszych sąsiadów. Mamy nadzieję, że będzie 
tak również w kolejnych miesiącach naszego działania!  

        Przewodniczący Rady Osiedla  Krzysztof Bartosiak

  Biuletyn Informacyjny
      Rady Osiedla
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

Święta Bożego Narodzenia są wyjątkowym okresem, niosącym ze sobą
chwile pełne wiary, nadziei i miłości, to magiczny czas przeżywania

radości w gronie najbliższych. To okres wytchnienia, gdy znajdujemy 
czas nie tylko na spotkania w gronie rodziny i przyjaciół, ale też

i na chwile zadumy nad otaczającym nas światem i naszym w nim 
miejscem. Życzmy sobie, aby atmosfera nadchodzących Świąt Bożego 
Narodzenia towarzyszyła nam przez cały 2017 rok. Niech zrozumienie 
oraz serdeczna współpraca budują naszą małą ojczyznę, stają się źró-
dłem radości, pokoju ducha i optymizmu. Niech zbliżający się rok 2017 

będzie dla Państwa czasem realizacji wielu śmiałych zamierzeń
          Redakcja i Rada Osiedla Antoninek – Zieliniec - Kobylepole
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   Zadania inwestycyjne powierzone do realizacji
          (w nawiasach nazwy jednostek wykonujących)

Budowa Placu zabaw przy ul. Żelaznej:                      35 000 zł 
                           (Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych)
Projekt i budowa siłowni zewnętrznej z założeniem zieleni
 przy ul. Darzyborskiej:                                   40 000 zł (ZKZL)
Rozbudowa obiektu sportowo-rekreacyjnego 
przy ul. Szpaków:                                          50 000 zł (POSiR)
Naprawa nawierzchni parkingów leśnych na terenie osiedla: 
                                       45 000 zł (Zakład Lasów Poznańskich)
Utrzymanie i remonty placu sportowo-rekreacyjnego 
przy ul. Wandy i Sabiny:                                               10 000 zł 
                (Wydz. Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta)
Projekt punktu świetlnego przy ul. Sępiej:                      6000 zł 
                                                              (Zarząd Dróg Miejskich)
Ogrodzenie przed budynkiem SP nr 55:                       35 000 zł 
                                                               (Wydz. Oświaty - WO)
Projekt budowy chodnika na ul.Wandy:          10 000 zł (ZDM)
Koncepcja budowy ul. Zdunowskiej:                 5000 zł (ZDM)
Regeneracja boisk i skoczni przy SP nr 87:       20 000 zł (WO)
Urządzenia do regeneracji zieleni przy SP 87:     7000 zł (WO)
Remont toalet, pomieszczeń i piłkochwytów 
w Szkole Podstawowej nr 87:                            50 000 zł (WO)
Adaptacja pomieszczeń na świetlicę 
w Szkole Podstawowej nr 55:                            10 000 zł (WO)
Budowa wiaty rowerowej w  SP nr 55:              25 000 zł (WO)
Remonty pomieszczeń w SP nr 55:                    50 000 zł (WO)
Monitoring oraz remont w Gimnazjum nr 22:  35 000 zł (WO)
Utrzymanie siłowni zewn. przy Gimnazjum 22:  2000 zł (WO)
Remont pomieszczeń (w tym bloku żywieniowego) 
w Przedszkolu nr 68:                                         40 000 zł (WO)
Wymiana podłóg w Przedszkolu nr 4:               40 000 zł (WO)
Prowadzenie dalszych prac rewaloryzacyjnych parku 
przy ul. Browarnej:          143 000 zł (Zarząd Zieleni Miejskiej)
Budowa siłowni zewn. nad Stawem Olszak:     36 000 zł (ZLP)
Budowa placu rekr. przy ul. Darniowej:            35 000 zł (ZLP)
Regeneracja zieleni i budowa wiaty rowerowej
przy Gimnazjum nr 22:                                       60 000 zł (WO)
Utrzymanie placu zabaw i boisk w Zielińcu:       2000 zł (ZLP)
Łącznie na zadania inwestycyjne przeznaczono 790 000 zł 

          Zadania kulturalno-integracyjne
Festiwal tańca dla młodzieży (Gimnazjum nr 22):       12 000 zł
Organizacja warsztatów artystycznych 
dla młodzieży osiedla (Gimnazjum nr 22):                     3500 zł
Udostępnienie sali gimnastycznej dla potrzeb mieszkańców 
osiedla w tym dzieci i młodzieży (Gimnazjum nr 22 i Szkoła 
Podstawowa nr 55):                                                      10 000 zł
Zakup kalendarzy (Gimnazjum nr 22):                           6000 zł 
Organizacja warsztatów tanecznych 
w szkołach i przedszkolach:                                         10 800 zł
Wieczornice patriotyczne (Gimnazjum nr 22):            10 000 zł
Organizacja jasełek (Szkoły Podstawowe nr 55 i 87):    4000 zł
Organizacja imprez sportowych dla mieszkańców osiedla (biegi, 
turniej piłki nożnej, rajdy rowerowe):                           11 000 zł
Organizacja festynów i imprez:                                    21 800 zł
Letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży:                   14 000 zł
Spotkania i wyjazdy autokarowe seniorów:                 20 000 zł
Zajęcia dziennikarskie (Szkoła Podstawowa nr 55):       5200 zł
Zakup nagród w konkursie Zielony Poznań:                   5000 zł
Wsparcie zakupu radiowozu policyjnego:                       3000 zł
Wsparciu zakupu materiałów edukacyjnych związanych z bez-
pieczeństwem osiedla (Straż Miejska):                           1513 zł
Przekazanie do ZKZL środków na odnowę nawierzchni boiska 
przy ul. Borówki:                                                             2000 zł
                                Łącznie na zadania kulturalno-integracyjne 
                                                             przeznaczono 134 813 zł.
Budżet został zagospodarowany na łączną kwotę 924 813 zł. 
W rezerwie pozostaje jeszcze 93 733 zł.
    
Ponadto informujemy, że na podstawie uzgodnień w 2017 roku 
zostaną rozpoczęte lub zakończone niżej wymienione inwesty-
cje, finansowane z innych środków.
Rozpoczęcie budowy ul. Folwarcznej 
(Poznańskie Inwestycje Miejskie).
Budowa chodnika w ciągu ul. Darzyborskiej 
(Zarząd Dróg Miejskich)
Budowa chodnika i platformy przystankowej na ul. Kobylepole 
(Zarząd Dróg Miejskich).
Budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych 
przy ul. Majakowskiego oraz Szpaków (POSiR)

PLAN WYDATKÓW RADY OSIEDLA  A-Z-K 
           DO REALIZACJI W ROKU 2017

KONKURS FOTOGRAFICZNY „NASZE OSIEDLE W OBIEKTYWIE”
Wybrane prace zostaną wykorzystane w kalen-

darzu na 2018 rok. Regulamin konkursu znajduje 
się na stronach: www.antoninek-zieliniec-kobyle-
pole.pl    oraz    www.gimnazjum22.poznan.pl

Rada Osiedla AZK i Gimnazjum nr 22 organi-
zują konkurs fotograficzny na temat „Nasze Osie-
dle w obiektywie” w okresie od stycznia do paź-
dziernika 2017 roku. Przewidziano nagrody.
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Rada Osiedla jest jednostką pomocniczą Miasta Pozna-
nia, a jej zadaniem jest między innymi wskazywanie jed-
nostkom miejskim inwestycji, które powinny zostać zreali-
zowane na terenie osiedla. Odbywa się to dwutorowo – Rada 
Osiedla dysponuje środkami finansowymi, które przekazuje 
centralnym jednostkom miejskim w celu wykonania kon-
kretnych zadań (w miarę możliwości formalnych i technicz-
nych). Oprócz tego rada stara się, aby inne zadania na rzecz 
mieszkańców zostały wykonane z innych środków budżeto-
wych Miasta.

W roku 2016 do dyspozycji Rady Osiedla pozostawało nie-
co ponad milion złotych, z czego część została przeznaczona na 
działania kulturalno-integracyjne (jest im poświęcony odrębny 
artykuł). Pozostała kwota przeznaczona została na zadania in-
westycyjne.

Największym przedsięwzięciem, które rozpoczęło się w 
tym roku, jest rewitalizacja parku przy ul. Browarnej. Po 
uregulowaniu spraw własnościowych udało się oczyścić ten te-
ren z krzaków i samosiewów. Udało się także uzyskać zgodę na 
wykarczowanie kolejnych. Trwają prace nad przygotowaniem 
projektu rewitalizacji. Ta inwestycja będzie kontynuowana w 
nadchodzącym roku. Kobylepole i os. Przemysława zyskały z 
kolei oczyszczenie z wiatrołomów oraz wyposażenie w ławki i 
kosze na śmieci terenu między ul. Piwną i Folwarczną. W tym 
obszarze może wkrótce powstać wybrany w ramach Poznań-
skiego Budżetu Obywatelskiego skatepark.

Nie zapominamy także o mieszkańcach Zielińca. To 
przede wszystkim z myślą o nich została zakończona budowa 
boiska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej w dolinie nieopodal 
ul. Grodnickiej i Arkońskiej. Miejsce to już cieszy się popular-
nością wśród okolicznych mieszkańców – mamy nadzieję, że 
pozostanie tak jak najdłużej. Podobne siłownie pojawiły się tak-
że przy istniejących placach zabaw i boiskach – przy szkole na 
ul. Leszka oraz na placu zabaw przy Wandy/Sabiny. To ostatnie 
miejsce zostało w tym roku wyposażone w nowy sprzęt, dzięki 
któremu korzystanie zarówno z boiska, jak i z placu zabaw bę-
dzie łatwiejsze i bezpieczniejsze.

Rada Osiedla sfinansowała projekty przebudowy niektó-
rych dróg nieutwardzonych – Dobrochny, Dobrowita, Świę-
tochny, Władymira, Miłowita i Zajęczej. Prace projektowe 
przebiegają zgodnie z planem. W kolejnych latach przewiduje-
my finansowanie projektów przebudowy kolejnych dróg.

Zaplanowana została także budowa chodnika wzdłuż ul. 
Darzyborskiej, ułatwiającego mieszkańcom tej ulicy dotarcie 
do domu. Niestety, ta inwestycja póki co nie została zrealizowa-
na. Podczas wstępnych przygotowań pojawiły się bowiem trud-
ne do pokonania bariery formalne, które uniemożliwiają szybką 
realizację inwestycji. W tej chwili podejmujemy starania, aby 
budowa ta mogła zostać wykonana w kolejnym roku.

Środki finansowe zostały przekazane także na inwestycje 
drogowe na terenie całego osiedla. Zaplanowana została prze-
budowa platform przystanków autobusowych Kobylepole i Da-
rzybór. Ten drugi został wraz z przystankiem Borówki wyremon-
towany ze środków Zarządu Transportu Miejskiego. Przystanek 
Kobylepole (po obu stronach ulicy) oraz chodnik prowadzący 
do niego od skrzyżowania z ul. Wilczą są już zaprojektowane i 
czekają na – mamy nadzieję niedługą – realizację.

Nasze inwestycje obejmują także szkoły i przedszkola, w 
których codziennie przebywa kilkuset najmłodszych miesz-
kańców osiedla. I tak Szkoła Podstawowa nr 87 zyskała nową 
elewację, przy Szkole Podstawowej nr 55 zakończyła się budo-
wa boiska i remont drogi dojazdowej, a Gimnazjum nr 22 zostało 
ogrodzone nowym płotem i wyposażone w rowerowy parking z 
prawdziwego zdarzenia. Udało się przeprowadzić także remont 
starej części Przedszkola nr 68, a Przedszkole nr 4 wyremonto-
wało elewację oraz ogrodzenie.

Rada Osiedla utrzymuje także regularny kontakt z jed-
nostkami budżetowymi Miasta Poznania. Spotkania z ich 
przedstawicielami oraz prowadzona korespondencja mają na 
celu zwrócenie uwagi na potrzeby osiedla i zmotywowanie 
urzędników do ich realizacji. Częstym adresatem naszych uwag 
jest Zarząd Dróg Miejskich. To właśnie ta jednostka w ramach 
budżetu celowego zrealizowała remonty ulic w Zielińcu, a także 
ul. Szpaków, ul. Wandy i drogi dojazdowej do Przedszkola nr 
68, a także zainstalowała progi zwalniające na ul. Piwnej. ZDM 
reaguje także na nasze zgłoszenia uszkodzeń nawierzchni i in-
nych sytuacji obniżających bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Spotykaliśmy się także z przedstawicielami Aquanetu, 
przypominając o konieczności budowy sieci wodociągowej 
w rejonie ul. Kobylepole i Darzyborskiej. Uzyskaliśmy za-
pewnienie, że wszystkie prace w tym zakresie zostaną wykona-
ne do roku 2020. Ze względu na dużą ilość terenów zielonych 
na naszym osiedlu regularny kontakt utrzymujemy z Zarządem 
Zieleni Miejskiej i Zakładem Lasów Poznańskim. Dzięki tym 
jednostkom w lasach okalających nasze osiedle pojawiło się 
kilka nowych ławek, a strumienie Szklarka i Darzynka zostały 
pogłębione i wyczyszczone.

Monitorujemy wszystkie miejskie inwestycje, które są, 
lub będą realizowane na osiedlu. Na bieżąco śledzimy sprawę 
budowy obiektów sportowo-rekreacyjnych w rejonie ul. Szpa-
ków oraz  ul.Majakowskiego,ewentualnego powstania schro-
niska dla zwierząt,budowy nowej sieci wodociągowej przy ul. 
Żelaznej czy rozbudowy fabryki Volkswagena. Zależy nam, aby 
to, co powstanie na naszym terenie służyło wszystkim miesz-
kańcom i nie zaburzało spokojnego życia na największym i naj-
bardziej zielonym osiedlu Poznania.                    Roch Burandt

NASZE  INWESTYCJE 
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Praca Rady Osiedla to nie tylko planowanie inwestycji, 
ale także spotkania z mieszkańcami podczas festynów czy 
wyjazdów. A rok 2016 rozpoczął się bardzo nastrojowym 
spotkaniem. 10 stycznia zaprosiliśmy mieszkańców na Jaseł-
ka  uczniów Szkół Podstawowych nr 55 oraz 87. Zaprezento-
wali oni krótkie scenki oraz piosenki, związane ze Świętami. 
Towarzyszył im zespół Classic Quartet, który dodatkowo dał 
krótki koncert muzyki karnawałowej.

I tak nadeszła wiosna, a razem z nią XXIII edycja kon-
kursu „Zielony Poznań”. Tegoroczna frekwencja przerosła 
nasze najśmielsze oczekiwania we wszystkich kategoriach: bal-
kon, ogród przydomowy oraz zieleniec. Członkowie osiedlowej 
komisji wyłonili zwycięzców oraz typując do miejskiego etapu. 
Listopadowa gala finałowa przyniosła mieszkańcom naszego 
osiedla wiele niespodzianek, ale też ogromne wyróżnienie: 
uczestnicy zajęli  drugie miejsca w trzech wspomnianych ka-
tegoriach. W piękny sposób doceniono pracę całej komisji, ale 
przede wszystkim wysiłki uczestników konkursu.

Wiosenna aura sprzyjała nie tylko pracom w ogrodzie, 
ale także wycieczkom rowerowym. Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom, zorganizowaliśmy dwa rajdy. Każdy z nich był 
okazją do przypomnienia okolicznych historii. A po wysiłku, na 
mecie, czekało ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek. Nie-
jednemu z uczestników przypomniały się harcerskie biwaki. 

Chyba najbardziej wyczekiwanym wydarzeniem jest do-
roczny festyn, a w tym roku na terenie naszego osiedla odby-
ły się aż trzy takie spotkania: średniowieczny festyn na polanie 
Mycielskich, zabawa przy ulicy Borówki oraz zawody sportowe 
na Zielińcu. Radosna wrzawa, dmuchane atrakcje dla najmłod-
szych, muzyka na żywo, ale przede wszystkim piękna pogoda i 
wspaniałe nastroje towarzyszyły tym trzem wydarzeniom. 

Na polanie Mycielskich swoją wioskę rozbili średnio-
wieczni wojowie, którzy zaprezentowali pokazy walk, ale 
również przeprowadzili krótką lekcję kowalstwa czy bicia 
monet. Kobiety natomiast bardziej skłaniały się ku zielarstwu 
oraz sztuce garncarstwa. Zabawom nie było końca, aż zastał nas 
zmierzch i rozpalono ognisko. Wygłodniali po wyczerpującym 
dniu, zgromadziliśmy się wokół, aby upiec kiełbaski. 

Festyn na Borówki żegnał lato, ale w żadnej mierze nie 
żegnał integracji mieszkańców i dobrych humorów. Zebrani  
uczestniczyli w zajęciach zumby, pokazach tańca, a wieczorem  
ruszyli na parkiet przy muzyce zespołu Żagiel. Zmęczeni zaba-
wą, mogli posilić się serwowanymi daniami z grilla. Dla naj-
młodszych były specjalne atrakcje i konkursy z nagrodami. 

Nie mniejsze emocje towarzyszyły spotkaniu na Zielińcu, 
zorganizowanym z okazji zakończenia budowy tamtejszego 
boiska, placu zabaw oraz siłowni. Czekały licznie konkurencje 
sportowe dla dzieci, ale także dorosłych. Po raz pierwszy odbył 
się bieg szkół o puchar Rady Osiedla, nie zabrakło tradycyjnego 
już Biegu za lisem. Gościom ponownie przygrywał zespół Ża-
giel, który najodważniejsze pary zachęcił do tańca.

Wszystkie piękne chwilę szybko mijają, a lato przemknęło 
jak mgnienie oka. Jednak zanim czas błogiego lenistwa zupełnie 
się skończył postanowiliśmy urozmaicić jeszcze mieszkańcom 
dwa wieczory i zaprosić ich na seanse filmowe pod gołym nie-
bem. Miło było patrzeć, jak sąsiedzi wspólnie zbierają się, 
zajmując miejsca na leżakach czy kocach. Przyjemny też był 
przygotowany drobny poczęstunek. 

Najbardziej wzniosłym i wzruszającym wydarzeniem 
była niedawna Wieczornica w rocznicę Poznańskiego 
Czerwca 1956 roku. Zebrani obejrzeli inscenizację i wysłu-
chali pieśni patriotycznych. Wielu zakręciła się łza w oku, bo 
sami byli uczestnikami tamtych wydarzeń. Przekonali się, że 
jest młodzież, dla której historia ma ogromne znaczenie, a ich 
zaangażowanie w projekt było roztkliwiające. 

Już w pierwszym tygodniu wakacji byliśmy współorgani-
zatorem półkolonii dla dzieci ze szkoły podstawowej. Każdy 
dzień był przepełniony atrakcjami, a koloniści zwiedzili Nowe 
Zoo, Bramę Poznania, Zamek w Kórniku, Pola Lednickie oraz 
kopalnię soli w Kłodawie. Również końcówka wakacji obfi-
towała w zajęcia dla uczniów. Tym razem uczestnicy „Waka-
cyjnych spotkań z młodzieżą” odwiedzili Muzeum Rolnictwa 
w Szreniawie, zajezdnię tramwajową na Franowie, pływalnię 
Wodny Raj oraz ponownie Nowe Zoo. 

Nie zapomnieliśmy również o gimnazjalistach, który 
mogli wziąć udział w warsztatach twórczych, prowadzonych 
przez artystów z Młodego Uniwersytetu Artystycznego, działa-
jącego pod patronatem Uniwersytetu Artystycznego w Pozna-
niu. W programie spotkań znalazły się zajęcia z wykorzystaniem 
elementów sensoplastyki, działania w przestrzeni czy typografii. 
Finałem było przygotowanie i wykonania projektów drzwi po-
szczególnych pracowni w budynku Gimnazjum nr 22. Ucznio-
wie spisali się na szóstkę! 

Pamiętamy również o seniorach z naszego osiedla i to im 
dedykowane były dwa wyjazdy autokarowe: na Pola Lednic-
kie oraz do Biskupina. Pierwszy z nich, związany z obchodami 
rocznicy Chrztu Polski, miał na celu odnowienie przyrzeczeń 
chrzcielnych, a także odwiedziny na grobie założyciela tego 
miejsca, Jana Góry. Drugi miał pokazać, jak żyli nasi przodko-
wie blisko 2700 lat temu. Oba wyjazdy były bardzo sentymen-
talnymi podróżami, pełnymi wzruszeń. 

RADA Z MIESZKAŃCAMI 

Japoński pisarz Haruki Murakami powiedział, że „wspo-
mnienia ogrzewają człowieka od środka”. W naszym przypadku 
mijający czas obfitował w takie, które na długo pozostawią miły 
ślad w pamięci. I to nie tylko dlatego, że udało nam się zrealizo-
wać zaplanowane wydarzenia, ale przede wszystkim dlatego, iż 
mogliśmy widzieć radość, a nieraz też wzruszenie, malujące się 
na twarzach uczestników.  

Kontakt do Rady Osiedla:
 e-meil: rada.azk@wp.pl  
facebook: Rada Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole
                Rada Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole
                                                      Magdalena Ziółkowska
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AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI
Uczniowie SP87 od września 2016 r. są beneficjentami pro-

jektu „Akademia Przyszłości”. Zakwalifikowani wzięli udział w 
uroczystej inauguracji na Politechnice Poznańskiej i otrzymali 
indeksy Akademii. Wkrótce zaczynamy zajęcia.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 87 im. STEFANA ŻEROMSKIEGO

        ROK SOLIDARNOŚCI 
     POLSKO-WĘGIERSKIEJ
   W listopadzie 

w sali gimnastycz-
nej SP87 odbyło 
się podsumowanie 
zorganizowanego 
w naszej szkole już 
po raz drugi Tygo-
dnia Węgierskiego. 
Tegoroczna edycja 
wpisała się w obchody Roku Solidarności Polsko - Węgier-
skiej, jakim rok 2016 ogłosiły parlament polski i parlament 
węgierski. Spotkalismy się ze świadkami historii sprzed 60 
laty, gdyż na uroczystość przybyli Weterani Walk o Wolność 
i Niepodległość Ojczyzny.

   Projekt opracowany przez Barbarę Zonkó obejmował 
wszystkie klasy od I – VI. Uczniowie przez tydzień zdobywa-
li wiedzę na określone tematy. Przy akompaniamencie pana 
Mateusza Wierzchowskiego sala zaśpiewała hymn Polski oraz 
wysłuchała hymnu Węgier. Klasa 6b pod opieką pani Eweliny 
Ryszkowskiej przedstawiła prezentację stosunków polsko – wę-
gierskich na przestrzeni dziejów. Uczniowie klasy 6a pod kie-
runkiem pani Marii Borkowskiej przygotowali materiał na temat 
państwa węgierskiego i ciekawostek o premierze Węgier Wikto-
rze Orbanie.

    Pani Beata Gruszecka z klasą 5a przedstawiła okoliczności 
powstania powieści 
węgierskiego pisa-
rza Ferenca Molna-
ra „Chłopcy z Placu 
Broni”, która na stałe 
wpisała się do kanonu 
polskich lektur. Od 
klasy 5b dowiedzieli-
śmy się ciekawostek 
dotyczących występo-
wania hungaryzmów 
w języku polskim, przygotowanych pod kierunkiem pani Marty 
Kruszony-Wiśniewskiej. Wszyscy dobrze znają kostkę Rubika, 
ale chyba nie każdy wie, kto jest jej twórcą? Na to pytanie od-
powiedź poznała klasa 4a, której pomogła zebrać materiał na ten 
temat pani Marzena Duda–Hyżorek.

   Uczniowie klasy 4b z pomocą pani Joanny Zgóreckiej do-
wiedzieli się, że Zbigniew Herbert ma swój pomnik w Buda-
peszcie. Odsłonięto go w tym roku z okazji 60 rocznicy Rewo-
lucji Węgierskiej 1956 r., o której w wierszu „Węgrom” mówi 
poeta. Opatronie Węgier i narodowym sanktuarium Węgier z 
ikoną Płaczącej Madonny w Mariapocs opowiedzieli uczniowie 

z klasy 3c pod kie-
runkiem pani Kor-
nelii Krajewskiej. W 
świat muzyki i tańca 
węgierskiego wpro-
wadziła nas klasa 3a 
z panią Ewą Przybył. 
Pani Barbara Zonkó 
nauczyła uczniów 
klasy 3b piosenki 
„Panie Janie” w obu 
językach. Przedstawiciele klas pierwszych i drugich zdradzili 
jak powstał ludowy motyw haftu węgierskiego, który poznali w 
czasie konkursu ”Poznajemy haft węgierski”. Laureatom kon-
kursu pani dyrektor wręczyła dyplomy i praktyczny upominek 
– mapę Węgier z przewodnikiem.

Pan Jacek Behrendt podsumował polsko-węgierską ak-
cję AWARD 1956, mającą na celu za pośrednictwem fal eteru 
uczczenie pamięci ofiar i uczestników pamiętnych wydarzeń 
1956 roku na ulicach zarówno Poznania, jak i Budapesztu. Pani 
dyrektor wręczyła trójce z obecnych na sali laureatów dyplomy 
"AWARD 1956 extra", a pozostałym Gościom dyplomy.

Na zakończenie uczniowie z Koła Teatralnego pod kierun-
kiem pani Barbary Zonkó przygotowali inscenizację słowno 
– muzyczną mówiącą o najmłodszych bohaterach masowego 
antykomunistycznego wystąpienia w 1956 r. w Polsce i na Wę-
grzech, 13 – letnim Romku Strzałkowskim i 18 – letnim Peterze 
Mansfeldzie. Stroną techniczną przedsięwzięcia, prezentacją 
multimedialną oraz serwisem fotograficznym zajął się pan Ja-
cek Behrendt, natomiast wystrój sali był dziełem Pań Kornelii 
Krajewskiej i Barbary Zonkó.

Wszystkie osoby zasługują na ciepłe słowa uznania, gdyż 
zaangażowanie ich było ogromne, pełne pasji, twórczych pomy-
słów, inspirujących ilustracji i opowieści. 

 Barbara Zonkó, Jacek Behrendt, Kornelia Krajewska

       SUKCES PATRYCJI
W Szkole Podstawowej nr 65 im. Fr. Żwirki i St. Wigury 

w Poznaniu odbył się w listopadzie I Międzyszkolny Konkurs 
Piosenki i Pieśni Patriotycznej „Pieśń ujdzie cało” z udziałem 
20 uczestników z poznańskich szkół. Naszą szkołę reprezen-
towała Patrycja Stachowiak z klasy 3c, którą do konkursu 
przygotował pan Mateusz Wierzchowski. W kategorii klas I-III 
Patrycja otrzymała wyróżnienie. Naszej uczennicy serdecznie 
gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów artystycznych.

 PRZERWA NA CZYTANIE
W listopadzie odbyła się w naszej szkole akcja pt. „Zrób so-

bie przerwę na czytanie”. Była zorganizowana we współpracy z 
Fundacją Lokalnego Wsparcia Kultury AITWAR. Fundacja uży-
czyła bibliotece szkolnej zestaw baśni ludów słowiańskich, które 
uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych przeczytali uczniom 
klas młodszych. 
Mieliśmy okazję 
poznać opowie-
ści pochodzące 
miedzy innymi z 
Bułgarii, Ukrainy, 
Kaszub, Słowacji, 
Rosji, Białoru-
si. Starsi koledzy 
zaangażowali się 
w powierzone im 
zadanie. Czytając wczuwali się w sytuacje swoich bohaterów. 
Dzięki temu udało nam się stworzyć miłą baśniową atmosferę. 
Może przeczytane baśnie zainspirują Was do namalowania do 
nich ilustracji. Zachęcamy, a owoce Waszej twórczej pracy mo-
żecie przynieść do biblioteki szkolnej.
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W Gimnazjum nr 22 podejmujemy  wiele działań rozbudza-
jących w uczniach wrażliwość, ciekawość i potrzebę obcowa-
nia ze sztuką. Młodzież bierze udział w lekcjach muzealnych 
z warsztatami plastycznymi w Muzeum Narodowym w Pozna-
niu, warsztatach plastycznych na Uniwersytecie Artystycznym, 
Biennale Sztuki dla Dziecka, warsztatach „Na straży wyobraź-
ni”, korzysta z oferty programowej Poznańskiego Festiwalu 
Nauki i Sztuki, zwiedza wystawy stałe i czasowe organizowane 
przez muzea i inne instytucje kulturalne, w tym Bramę Poznania 
ICHOT, obcuje z muzyką oglądając przedstawienia operowe w 
Teatrze Wielkim. 

GIMNAZJUM NR 22 IM. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO
SZKOŁA OTWARTA NA SZTUKĘ!

     Uczniowie corocznie uczestniczą w Międzynarodowych 
Warsztatach Niepokoju Twórczego „Kieszeń Vincenta”, warsz-
tatach plastycznych organizowanych przez Centrum Sztuki 
Dziecka na poznańskiej Cytadeli. W szkole realizowane są po-
nadto projekty edukacyjne z dziedziny plastyki. 

     Wspieramy młodzież w rozwijaniu talentów plastycz-
nych i muzycznych, stwarzamy im także warunki do prezentacji 
uzdolnień, pasji i talentów - na forum szkoły i poza jej mura-
mi. Uczniowie prezentują zarówno umiejętność gry na instru-
mentach muzycznych, umiejętności wokalne jak i uzdolnienia 
plastyczne. Nasi uczniowie zdobywają nagrody i wyróżnienia w 
konkursach szkolnych, międzyszkolnych i wojewódzkich. 

W roku szkolnym 2013/2014, odpowiadając na zaproszenie 
Grupy Inicjatywnej Mieszkańców „Przystanek Folwarczna”, 
wzięliśmy udział w konkursie plastycznym „Przystanek jak 
malowany”. Zwycięski projekt jednej z uczennic, projekt wiaty 
przystankowej przy ulicy Dymka w Poznaniu, został zrealizo-
wany na wiosnę 2014 r.

     W czasie wakacji organizowane są w szkole Wakacyjne 
Warsztaty Twórcze z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu. 
Biorą w nich ich udział uczniowie Gimnazjum nr 22, SP 87, SP 
55, absolwenci, a także dzieci i młodzież z okolicznych osiedli. 
Efekty to pomalowana wiata przystankowa przy ul. Światopełka 
oraz nowe oblicze drzwi do pracowni w Gimnazjum nr 22.Waka-
cyjne działania sfinansowane zostały każdorazowo ze środków 
Rady Osiedla Antoninek – Zieliniec – Kobylepole. Cieszy, że 
Rada Osiedla widzi w szkole istotny lokalny zasób, który warto 
wspierać i w niego inwestować. 

     Chętni mieli ponadto okazję zaprezentować swoje umie-
jętności wokalne i aktorskie w Spotkaniach patriotycznych zor-
ganizowanych przez Radę Osiedla i Gimnazjum 22. Pierwsze z 
nich odbyło się w listopadzie 2015 r. i poświęcone było rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości. Tegoroczna uroczy-
stość wpisała się w obchody 60. rocznicy Poznańskiego Czerw-
ca 1956. Współpraca  szkoły i lokalnego samorządu służy, jak 
widać, nie tylko uczniom, ale całej społeczności lokalnej.

W planach na ten rok szkolny jest m.in. udział w kolejnych 
warsztatach plenerowych „Kieszeń Vincenta” i trzecia edycja 
Wakacyjnych Warsztatów Twórczych, na które już teraz zapra-
szamy, także uczniów okolicznych szkół podstawowych.  

                             Nauczyciel przedmiotów artystycznych 
                             w Gimnazjum nr 22 Elżbieta Witkiewicz


