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My - dziewczyny należące do kółka dziennikarskiego  
i teatralnego przy Szkole Podstawowej nr 55, odwiedziłyśmy 
16 marca br. oddział Telewizji Polskiej w Poznaniu przy uli-
cy Serafitek. Po gmachu telewizji oprowadzała nas bardzo 
miła pani, dziennikarka Zuzanna Pankros oraz pan Daniel 
Pajączkowski. Mówili nam oni, na czym polega praca dzien-
nikarzy telewizyjnych oraz opowiadali o samej stacji, która 
w tym roku obchodzi swoje sześćdziesięciolecie. 

Zwiedzanie zaczęłyśmy od newsroomu, w którym pracują 
dziennikarze odpowiedzialni za przygotowanie bieżących ma-
teriałów. Potem zobaczyłyśmy salę, w której nagrywany jest 
Teleskop. Pani Zuzanna zdradziła nam tam pewien sekrecik. 
Wyjaśniła, że prezenter Teleskopu nie musi uczyć się tekstu wia-
domości na pamięć, nie czyta go też z kartek tylko … z promp-
tera (przy kamerze jest mały ekran, na którym pojawiają się na-
pisy). Przy stole, za którym zwykle zasiada prezenter Teleskopu, 
czułyśmy się wspaniale. Wszystkie kamery były skierowane na 
nas, a my widziałyśmy siebie w wielu telewizorach rozstawio-
nych dookoła. Trochę tylko przeszkadzały nam światła, świecą-
ce prosto w oczy.

Jeszcze bardziej spodobało nam się w studio prognozy po-
gody. Zobaczyłyśmy tam zieloną matę. Był to greenbox. Gdy 
jedna z naszych koleżanek stanęła na tle maty, okazało się, że 
jej żółta bluza zniknęła! Wydawało się, jakby po Oli jeździły 
samochody lub rosły na niej drzewa. Wszystko w zależności od 
tego, co było wyświetlane na monitorze komputera. To odkrycie 
najbardziej nam się podobało. Było spektakularne! 

Potem przeszłyśmy do reżyserki. To tutaj na żywo rejestruje 
się  nagrania, sprawdza transmisję, a pan dźwiękowiec pilnuje, 

by puszczany materiał był dobrze słyszalny. Wszystko to dzie-
je się w rzeczywistym czasie, dokładnie wtedy, gdy Teleskop 
wchodzi na antenę. Zwiedzając budynek telewizji nie mogłyśmy 
pominąć archiwum. Tam na regałach stały setki kaset z nagra-
niami programów, które kiedyś wyemitowano w TVP Poznań 
(dawniej PTV). W tym pomieszczeniu było zdecydowanie chłod-
niej. Musiała tu panować niska temperatura, by szpule, kasety  
i współczesne nośniki danych nie popsuły się. Dowiedziałyśmy 
się, że każda kaseta jest opisana, a jej zawartość wprowadzona 
do komputera. Dzięki temu dziennikarz szybko może dotrzeć do 
potrzebnego mu materiału archiwalnego. 

Na chwilę weszłyśmy do montażowni. A na koniec udałyśmy 
się do garaży, by obejrzeć wozy transmisyjne – czyli mobilne 
studia telewizyjne. Robiły wrażenie! Nasz wzrok przyciągnęła 
też oprawiona w ramkę fotografia dużego autobusu – Ikarusa 
z napisem TVP. Jak się dowiedziałyśmy, przed wieloma laty to 
nim podróżowali dziennikarze, operatorzy kamer i cały „socjal”, 
by robić reportaże w terenie. Od tego czasu dużo w telewizji się 
zmieniło. Technika bardzo się rozwinęła, ale zawód dziennika-
rza wciąż polega na tym samym – zbieraniu i przekazywaniu 
informacji. Niektóre z nas chciałyby kiedyś dołączyć do dzien-
nikarskiego grona.

Nasza wycieczka była bardzo udana. Jesteśmy zadowolone 
z tego, że mogłyśmy same przekonać się, jak wygląda praca  
w telewizji. Dziękujemy naszej Radzie Osiedla za umożliwienie 
nam zwiedzenia TVP3, a jej dziennikarzom za przybliżenie taj-
ników ich zawodu. 

                  Julka Chybińska, Marysia Ciechelska, 
                  Julia Knopczyńska Szkoła Podstawowa nr 55

WYCIECZKA DO TVP 3 POZNAŃ
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55 im. J. GAGARINA W KOBYLEPOLU

Kto z nas potrafi powiedzieć kim jest Płatnik, Kłobuk, Baba, 
Bezkost? Rzadko kto wie coś na ich temat, a przecież bóstwa te 
wywodzą się z naszej, słowiańskiej mitologii. Zostały skazane na 
zapomnienie. A zapomnienie, jak dowodzą aktorzy Teatru Ani-
macji w Poznaniu, to najgorsza rzecz, jaka może kogokolwiek 
spotkać. Dlatego w swoim najnowszym spektaklu „Opowieści 
z niepamięci”, którego prapremiera miała miejsce w listopadzie 
2016r., przywołali do życia postacie, jakie niegdyś wypełniały 
słowiański świat. Historia przez nich opowiedziana zdumiewa. 
Jest nieco straszna i nieco śmieszna, wypełniona tajemniczymi 
dźwiękami i piękną ludową muzyką. Na scenie wyczarowano 
wspaniałe, choć dość ascetyczne dekoracje – rozpostarty dooko-
ła materiał przypomina korę drzew, skalną ścianę, w której w 
przenośni i dosłownie giną postacie. Aktorom zaś towarzyszą 
ogromne kukły, przywodzące na myśl potwory ze słych snów.

Obejrzane przez czwartoklasistów przedstawienie Dudy Pa-
ivy było niecodzienne, wspaniałe. Zapewne nie wszystkim przy-
padło do gustu, ale większość uczniów wyszła z niego zadowo-
lona i pełna wrażeń. Świadectwem tego były ich wypowiedzi, 
komentarze, którymi dzielili się w szkole. Oto niektóre z nich:

Obejrzana przeze mnie sztuka teatralna bardzo mi się podo-
bała, ponieważ była ciekawa i inna niż dotychczas przeze mnie 
oglądane. (Ania Janik)

Spektakl bardzo mi się podobał z uwagi na to, że dzieci 
mogły brać udział w przedstawieniu, np. przywoływały Babę – 
Znachorkę. Śpiewano też bardzo dużo słowiańskich piosenek. 
Bardzo ciekawe były lalki. Niektóre z nich wydawały się miłe i 

sympatyczne, a inne groźne i przerażające. Uważam, że spektakl 
jest godny polecenia. (Mikołaj Jankowiak)

Spektakl bardzo mi się podobał, nauczył mnie, żeby nigdy nie 
marzyć o złych rzeczach. (Olaf Lubik)

Spektakl był trochę straszny, ale też śmieszny, chwilami na-
wet zachowanie postaci było niekulturalne, np. Baba pluła na 
rękę i podstawiała swoje stopy pod nos Płanetnika. Chętnie 
obejrzałbym to przedstawienie jeszcze raz. (Michał Małecki)

Przedstawienie bardzo mi się podobało. Sztuka przypomniała 
mi o tym, że należy dobrze się zastanowić, zanim zaufam drugie-
mu człowiekowi i powierzę mu swoje tajemnice. Trzeba uważać 
na Ciocię – Sklerocię! Uważam, że warto obejrzeć ten spektakl. 
(Grzegorz Warzecha)

Przedstawienie bardzo mi się podobało. Raz było śmiesznie, 
zabawnie, a za chwilę strasznie. Aktorom udało się ocalić histo-
rię przed zapomnieniem. Sprawili, że poznałem przeszłość wielu 
pokoleń wstecz. (Dominik Herman)

Przedstawienie bardzo mi się podobało. Chwilami budziło 
strach, ale były tez momenty wywołujące śmiech. Lalki wpro-
stożywały na scenie. Warto ten spektakl obejrzeć. Polecam go 
wszystkim. (Damian Ziółek)

Przedstawienie było świetne, ponieważ miało dużo efektów 
specjalnych, oryginalnychstrojów- lalek, a jego bohaterzy prze-
żyli dużo interesujących przygód. Poza tym widownia była zaan-
gażowana w występ. Myślę, że to przedstawienie było jednym z 
lepszych, jakie obejrzałem. (Filip Sikora)

Wszystkich  czytających ten tekst zachęcam, by sami spraw-
dzili, czy zachwyty moje i uczniów nie są przesadzone i wybrali 
się do Teatru Animacji w Poznaniu na spektakl „Opowieści z 
niepamięci”.                         Emilia Berus SP nr 55 w Poznaniu

W ŚWIECIE STAROSŁOWIAŃSKICH BÓSTW

I znowu wiosna, na którą zawsze tak bardzo 
czekamy, przynosi ze sobą silne przesłanie życia, 

które się odradza na naszych oczach i wlewa w serca 
tyle otuchy, nowych sił i chęci. Ale jeszcze silniejsze 
przesłanie przynosi nam Wielkanoc, którą co roku 
świętujemy właśnie na wiosnę. 

Albowiem wszystko, co się budzi 
do życia i odnawia w nas i w świe-

cie, ma swoje prawdziwe źródło 
w Chrystusie, w Jego śmierci i 
zmartwychwstaniu. To jest jak 

fundament pod życie najpiękniej-
sze, najbardziej sensowne i opła-
calne. I chociaż wielu budowni-

czych dzisiejszego świata odrzuca 
ten kamień węgielny, to jednak zmartwychwstanie 

Chrystusa pozostaje ciągle cudem w naszych oczach, 

który Pan sprawił, abyśmy z niego uczynili fundament 
naszego budowania - życia najpiękniejszego, 
mającego przyszłość i najgłębszy sens. Bo jeśli 

Chrystus nie zmartwychwstał - jak powie św. Paweł 
- to nasze życie i świat cały nie ma przyszłości. Niech 

Wasze oczy i serca wciąż będą 
pełne tego zadziwienia najwięk-
szym cudem, który dokonał się w 
Wielką Noc Zmartwychwstania. 

 Tego życzą wszystkim 
Mieszkańcom naszych Osiedli: 

ks. Mieczysław Urbaniak, 
proboszcz Parafii pw. Ducha 

Świętego, ks. Dominik Kużaj, 
proboszcz Parafii 

pw. Wniebowzięcia NMP, ks. Piotr Ratajczak, 
proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Różańcowej 
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Drodzy Mieszkańcy!

  Biuletyn Informacyjny
      Rady Osiedla
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

  Echo Osiedla, czasopismo wydawane w ramach 
warsztatów dziennikarskich Szkoły Podstawowej 
nr 55 w Kobylepolu. E-meil: interklasa@sp55.pl
 Redakcja: SP 87 -Marta Kruszona-Wiśniewska, 
Gimnazjum 22-Elżbieta Witkiewicz, Rada Osiedla 
- Krzysztof Bartosiak, Roch Burandt, Magda Ziół-
kowska.

Niezmiernie miło po raz kolejny zaprezentować Wam 
,,plony” naszej pracy dla osiedla. Dzięki nawiązaniu 
owocnej i harmonijnej współpracy z placówkami oświa-
towymi oraz dzięki ich otwartości na sprawy ,,Naszej ma-
łej Ojczyzny”, trzymacie w swych dłoniach kolejny numer 
,,Echa Osiedla”.

Pierwszy kwartał roku zwykle bywa czasem doprecy-
zowania pewnych ustaleń, lecz jest też początkiem wio-
sny i nowych nadziei związanych z licznymi planami. Nie 
ulegajmy nostalgii i z nową energią wkroczmy w kolejny 
czas ,,naszego bytowania”. Zapraszając do lektury, życzę 
w imieniu własnym oraz Rady Osiedla spełnienia i reali-
zacji ,,najbardziej śmiałych zamierzeń”....! 

Przewodniczący Rady Osiedla Krzysztof Bartosiak  
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AMBITNE PLANY RADY OSIEDLA  A-Z-K 
Woody Allen mówi, że jeśli chcesz rozśmieszyć Pana Boga, opo-

wiedz mu o swoich planach… My jednak zaryzykujemy, mając na-
dzieję, że „góra” uzna nasze ambicje za godne pochwały i pomoże 
je zrealizować. Marzy nam się wydanie kalendarza z fotografiami z 
różnych części osiedla. Podejrzewam, że spore grono z Was stwierdzi, 
iż to nic nowego, bo dwa takie ma już w domu. Chcielibyśmy jednak, 
aby ten różnił się od poprzednich. Będzie inny, ponieważ to Wy go 
stworzycie! Sami zrobicie do niego zdjęcia i sami wybierzecie te, które 
najbardziej się spodobają. Tak, w tym celu robimy konkurs fotogra-
ficzny. 

Do 21 dnia każdego miesiąca czekamy na Wasze prace. Spośród 
wszystkich zebranych, komisja wybiera pięć najciekawszych, które są 
umieszczane na stronie internetowej Rady Osiedla. Tam można odda-
wać swoje glosy, wybierając zdjęcie miesiąca. Zwycięski obraz znaj-
dzie się w kalendarzu na 2018 rok. Konkurs trwa do października, a 
szczegółowy regulamin można znaleźć na naszej stronie internetowej. 
Serdecznie zachęcamy do udziału w zmaganiach, bo dzięki temu zbie-
rzemy najpiękniejsze zdjęcia okolic. 

Lubimy wysoko stawiać sobie poprzeczkę. Takim zadaniem jest 
rewitalizacja parku przy ulicy Browarnej. Chcielibyśmy przywrócić 
mu dawną świetność, a nawet troszkę go ulepszyć. W planach jest upo-

drzewa, a między nimi rozwieszone kolorowe dekoracje, na polanach 
ustawione stanowiska z atrakcjami dla uczestników pikniku, dzieci bie-
gają z kolorowymi balonami albo z watą cukrową, ze sceny unosi się 
radosna muzyka w wykonaniu zespołu Punto Latino, uczestników po-
pularnego show „Mam talent”… To wszystko planujemy przygotować 
w ramach corocznego festynu osiedlowego. Te atrakcje to tylko kilka 
spośród przygotowanych, zabawę tradycyjnie zakończymy wspólnym 
ogniskiem, ale przed nim mamy dla Was wybuchową niespodziankę, 
której długo nie zapomnicie. Zaplanujcie sobie ten dzień tak, aby spę-
dzić go razem z nami. 

Utarło się już na naszym Osiedlu, że jeden festyn to za mało i 
przygotowujemy ich łącznie trzy. Pod koniec wakacji będziemy bawi-
li się wspólnie z Monarem i Pogotowiem Społecznym na Darzyborze. 
Tam również nie zabraknie atrakcji… Wspólne gry i zabawy, tradycyj-
na wojskowa grochówka, a to wszystko przy niezawodnej muzyce na 
żywo. Jestem pewna, że tak jak w poprzednich latach, wielu uczestni-
ków zostanie porwanych do tańca. 

W tym roku, drugi już raz, będziemy mieli przyjemność spotkać 
się z Wami na pikniku sportowym na Zielińcu. Jak zwykle przygo-
tujemy moc konkurencji na boisku, ale nie zabraknie też tradycyjnego 
Biegu za lisem czy sztafety szkół. Festyn na zakończenie lata wiąże 
się też zawsze z wręczeniem nagród w konkursie Zielony Poznań. Nie 
możemy jednak zdradzić wszystkich atrakcji, coś musi pozostać nie-
spodzianką. 

rządkowanie terenu, wytyczenie ścieżek oraz oświetlenie ich, dla dzieci 
pragniemy wybudować plac zabaw, a dla trochę starszych zewnętrzną 
siłownię. Niestety, wycena projektanta znacznie przewyższa możliwo-
ści naszego budżetu. Ale nie poddajemy się, szukamy innych rozwią-
zań. Postanowiliśmy podzielić projekt na etapy i postarać się o grant 
miejski. Możliwość realizacji planu zapewniłoby nam zwycięstwo w 
kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego. I tutaj będziemy potrzebowali 
Waszej pomocy Drodzy Mieszkańcy. Dlatego bardzo prosimy, abyście 
zagłosowali na nasz wspólny projekt. Wiem, że dość sporo wybiegamy 
w przyszłość, bo głosowanie odbędzie się dopiero we wrześniu, ale już 
teraz chcemy Was zarazić naszym optymizmem. 

Aby pokazać jak pięknie może wyglądać to miejsce, już teraz 
chcemy zaprosić Was na festyn latynoamerykański, który odbę-
dzie się w parku w ostatnią sobotę maja. Wyobraźcie sobie zielone 

Jak co roku pamiętamy o najmłodszych oraz tych trochę starszych 
mieszkańcach naszego Osiedla. Będziemy organizować dla Was różne 
zajęcia, spotkania czy wyjazdy, o których informacje przekażemy w 
naszych mediach oraz w gablotach. Warto śledzić je na bieżąco, aby nie 
przegapić ciekawych wydarzeń.                           Magda Ziółkowska

BIEGNIJ Z NAMI I POMÓŻ FILIPOWI
„Wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w 

przedszkolu- o tym jak życ, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, 
patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat…” 
Robert Fulghum

Taka wizja przyświeca już 17. rok w przedszkolu nr 4 w Antoninku. 
Jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom i rodzicom. Jednocześnie 
pamiętamy i staramy się śledzić losy naszych wychowanków. Jeden z 
nich bardzo potrzebuje naszego wsparcia, stąd zrodził się pomysł zorgani-
zowania pomocy dla Filipa, który od kilkunastu lat choruje na genetyczny 
zespół Niemanna Picka C. Miesięczny koszt leczenia to około 34 tysięcy 
złotych, a niestety w Polsce lek nie jest refundowany przez NFZ.

Z Radą Osiedla Antoninek - Zieliniec - Kobylepole zorganizujemy w 
czerwcu tego roku imprezę pt. „Biegnij z nami i pomóż Filipowi”, gdzie 
symboliczne wpisowe każdego uczestnika przekazane będzie na leczenie 
chłopca poprzez Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA. 

Informacje będą na stronach Przedszkola i Rady Osiedla oraz na FB 
Antoninek i Przedszkole nr 4. Zapraszamy również na stronę www.fa-
cebook.com/aniolowefilpowo gdzie mama i babcia Filipa tworzą pięk-
ne, skrzydlate dziewczyny, których misją jest ratowanie życia chłopcu. 
Liczymy na duże zaangażowanie społeczności naszego osiedla i okolic. 
Serdecznie zapraszamy !KAŻDEGO Z NAS STAĆ NA POMOC, WIĘC 
POMAGAJMY! 

             Marta Wojcińska Przedszkole nr 4 „Antoninkowe Skrzaty”
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NASZE  DZIAŁANIA
W naszej najbliższej okolicy znajduje się wiele hektarów 

terenów publicznych, będących pod opieką władz miasta. 
Jednym z podstawowych zadań Rady Osiedla jest dbanie o 
to, aby korzystanie z nich było bezpieczne i przyjemne. Ża-
den z terenów nie jest jednak własnością Rady, dlatego, aby 
to zadanie wykonać rzetelnie, radni muszą współpracować z 
wieloma jednostkami podległymi Urzędowi Miasta. Współ-
praca ta nie polega tylko na przekazywaniu pieniędzy z osie-
dlowego budżetu – ich wystarczy jedynie na niektóre działa-
nia – ale także na przypominaniu o potrzebach mieszkańców 
i mobilizowaniu urzędników do ich zaspokajania.

Początek roku to okres mniej wzmożonych inwestycji na 
osiedlu. Bynajmniej ne oznacza to, że nic się nie dzieje. Czas 
ten poświęcamy na spotkania z urzędnikami, ustalanie planów 
inwestycji i negocjowanie, aby ich zakres był jak największy, a 
termin wykonania jak najkrótszy. 

Na początku lutego odbyło się spotkanie w Zarządzie 
Dróg Miejskich, podczas którego uzgodniono, że w ramach 
budżetu osiedla ma w tym roku powstać chodnik w ul. Da-
rzyborskiej (do osiedla socjalnego), próg zwalniający na ul. 
Strzałkowskiej oraz projekt oświetlenia schodów przy ul. Sę-
piej, prowadzących w kierunku Stawu Browarnego. 

Już trwa finansowana ze środków osiedlowych budowa 
platformy przystankowej na ul. Kobylepole. Ponadto wnio-
skujemy do ZDM-u o remonty chodników na ulicach: Świato-
pełka, Darzyborskiej, Szpaków, Zieleńskiej, Starachowickiej i 
Piwnej. Podejmujemy także działania zmierzające do remontów 
ulic Ziemowita, Zbyłowita, Mścibora, Rugijskiej, Podbórskiej, 
Darzyborskiej i Witosława. 

Już trwają prace (na razie dokumentacyjne) związane z 
budową ulic Dobrochny, Świętochny i Władymira – wszystko 
wskazuje na to, że inwestycja będzie zrealizowana w tym roku. 
Zajmujemy się także sprawą wnioskowanych przez miesz-
kańców zmian w organizacji ruchu przy ulicach Mścibora 

koło bloków (wniosek o likwidację zakazu postoju) i Arkoń-
skiej (wprowadzenie takiego zakazu). Decyzje dotyczące tych 
spraw mają zapaść w pierwszych dniach maja.

Jesteśmy w stałym kontakcie także z przedstawicielami 
Zarządu Transportu Miejskiego, których przekonujemy do 
utworzenia wnioskowanej przez mieszkańców linii autobu-
sowej na ul. Darniową. Na początku marca odbył się przejazd 
próbny, a zatem już niedługo może zapaść decyzja co do po-
wstania takiej linii. Mamy nadzieję, że już w kolejnym „Echu 
Osiedla” będziemy mogli ją Państwu przekazać.

Przychylając się do głosów mieszkańców, Rada Osiedla 
negatywnie zaopiniowała pomysł sprzedaży działek przy ul. 
Bożeny, na wylocie ul. Władymira. Zgodnie z przekazanymi 
dokumentami miałaby powstać tam zabudowa usługowa, ewen-
tualnie budynki jednorodzinne. Wydział Gospodarki Nierucho-
mościami przychylił się jednak do naszej opinii i odstąpił od 
ogłoszenia przetargu.

W dalszym ciągu trwają prace związane z rewitalizacją 
parku przy ul. Browarnej. Już wkrótce zostaną wycięte ko-
lejne drzewa (głównie młode samosiewy), dzięki czemu teren 
zyska przestrzenie do wykorzystania np. podczas festynów.

Kolejne, cieplejsze miesiące pozwolą na realizację wielu za-
planowanych inwestycji. Oczywiście nie oznacza to końca prac 
Rady nad planowaniem kolejnych – Państwa głosy są dla nas 
bardzo ważne i pozwalają lepiej rozumieć potrzeby mieszkań-
ców. Zachęcamy do kontaktu!                           Roch Burandt

Kompleksowe czyszczenie kanalizacji deszczowej w ulicy 
Żelaznej ma zapewnić właściwa przepustowość.
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POWTÓRZMY SUKCES! 

W naszych osiedlowych ogrodach rozpoczęły się już wio-
senne prace. Trwają też przygotowania do osiedlowej edycji 
Konkursu. W 2017 roku nieco zmodyfikowany zostanie system 
przyznawania nagród. Każdy z laureatów tegorocznej, nowej 
edycji otrzyma bony upominkowe i będzie mógł za nie zakupić 
potrzebny sobie sprzęt ogrodniczy. Jest to sporym ułatwieniem 
dla nas wszystkich. 

Zaproszenie do XXIV edycji konkursu „Zielony Poznań”

Drodzy Mieszkańcy! W dniu 22 kwietnia br. (sobota) 
zapraszamy wszystkich, którym leży na sercu dbałość  
o czystość osiedla, do wspólnego sprzątania okolicy. 
Akcja ,,Sprzątanie Świata” zawitała również do nas. 
Inicjatorem tegorocznym jest Volkswagen Poznań Fab-
ryka Samochodów Użytkowych i Komponentów przy 
współpracy Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kob-
ylepole oraz Stowarzyszenia Pogotowie Społeczne” i 
,,Monar”.  Chętni mogą zgłaszać swój udział na adres:  
rada.azk@wp.pl lub telefonicznie (608471168). 

Drodzy Mieszkańcy! 
Wydział Zarządzania Antykryzysowego  

i Bezpieczeństwa  Urzędu Miasta Poznania 
zaprasza na spotkanie 

dotyczące  udzielania pierwszej pomocy oraz 
postępowania w razie zagrożenia zdrowia i życia. 

Terminy spotkań: 
26.04.2017 godz.17.30 w budynku Szkoły Podstawowej 

nr 55 ul. Szpaków 1 (Kobylepole), 
27.04.2017 godz.17.00 w budynku Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego nr 7 ul. Leszka 42 (Antoninek). Kon-
takt: rada.azk@wp.pl lub telefonicznie (608471168).  
   Przewodniczący Rady Osiedla Krzysztof Bartosiak 

          Ogłoszenia 

Niestety nadal będzie obowiązywał system ograniczający 
liczbę obiektów zgłaszanych do miejskiej części Konkursu, 
tzn. 1 obiekt na 25 zakwalifikowanych do oceny. Prosimy 
więc o liczny udział w rywalizacji oraz pobicie ubiegłoroczne-
go rekordu 63 ocenianych obiektów (co umożliwiło nam wyty-
powanie 3). Prawdopodobnie w maju będzie można wypełniać 
zgłoszenia na tegorocznych formularzach.

Wspominając "Zielony Poznań 2016" wracamy do odwie-
dzin w Państwa domach i ogrodach. Są to najprzyjemniejsze 
chwile w pracy radnych osiedlowych, ubogacone o wspaniałe 
wrażenia estetyczne. Wysiłek twórców trzech ubiegłorocznych 
obiektów uzyskał wielkie uznanie Miejskiej Komisji Konkur-
sowej. 

W kategorii "ogród przydomowy" II nagrodę uzyskała pani 
Anna Nowacka z Zielińca. Również II nagroda przypadła "zie-
leńcowi" przy Ośrodku "Monar" WCPB z ul. Borówki. W ka-
tegorii "balkony" kolejną II nagrodę otrzymała pani Grażyna 
Błońska z ul. Folwarcznej. Żadne osiedle Poznania nie zostało 
tak wysoko ocenione we wszystkich kategoriach konkursowych. 
Mamy więc zieleń na szóstkę! 

Zapraszamy do licznego udziału w XXIV edycji Konkur-
su "Zielony Poznań" oraz do pewnych zmian w koncepcjach 

obiektów, które już brały udział w poprzednich edycjach. 
"Moda ogrodnicza" wpływa często na wartość oceny, szczegól-
nie przyznawanej przez komisję miejską. Prosimy też o zgłasza-
nie obiektów w kategorii "pas zieleni" (zieleń ogólnodostępna, 
założona jesienią ub. roku lub wiosną tego roku). Pozdrawiamy i 
do zobaczenia niedługo!              W imieniu osiedlowej komisji

            konkursu "Zielony Poznań" radna Hanna Grobelna
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ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 7
Serdecznie zapraszamy rodziców z dziećmi

na DRZWI OTWARTE
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 7

we wtorek 4 kwietnia 2017r.
Przedszkole nr 192 otworzy swe podwoje o go-
dzinie 17.00, natomiast na spotkanie do Szkoły 

Podstawowej nr 87 zapraszamy o godzinie 18.00.
W programie:

-zaprezentowanie oferty szkoły i przedszkola
-zwiedzanie obiektu

-zajęcia adaptacyjne dla dzieci (m.in. zajęcia muzycz-
ne, doświadczenia chemiczne, warsztaty plastyczne, 

zabawy z chustą Klanzy, zajęcia z robotyki) 
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Leszka 42

Szkolne Koło Wolontariatu „POMAGAM” 

POZNAŃ MOJE MIASTO
Nasza mała Ojczyzna to miejscowość, w której mieszkamy - Po-

znań. Już od najmłodszych lat uczniowie poznają wiele informacji na 
temat miejsca zamieszkania nie tylko na lekcjach, ale i na wycieczkach 
po swoim mieście. Kształtowanie postaw społecznych i patriotycznych 
jest ważnym aspektem w edukacji naszych uczniów i dlatego klasy 1a 
i 1b Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 7 przy ulicy Leszka 42 
przygotowały apel o Poznaniu. Mali artyści z ogromnym przejęciem 
przypomnieli swoim starszym kolegom z czego znane jest nasze miasto 
i z jakich zabytków oraz miejsc, my poznaniacy, możemy być dumni. 
A mamy z czego! Ostrów Tumski to przecież kolebka państwowości 
polskiej. 

Dla wielu Poznań znany jest też z dzielnych koziołków na ratuszo-
wej wieży, które od lat wytrwale trykają się codziennie o godzinie dwu-
nastej na Starym Rynku! Dzieci opowiadały również o pochodzeniu 
nazwy miasta. Jak jedna z legend głosi, Poznań zawdzięcza ją temu, że 
trzej bracia: Lech, Czech i Rus rozpoznali się tutaj po długiej wędrówce 
wykrzykując słowo „POZNAJĘ”. Było także o herbie Poznania, jego 
kolorach i dwóch świętych - Piotrze i Pawle, którzy pilnują jego bram. 
Na koniec apelu dzieci pięknie zaśpiewały piosenkę „Sen o Poznaniu” 
wprowadzając wszystkich w doskonały nastrój, tak że każdy mógł po-
czuć dumę z tego, iż jest poznaniakiem! 

                 Anna Maldzis-Jacobs, Jolanta Wolnowska-Gorączka

Ogólnopolski Program Edukacyjny

DZIEŃ BABCI DZIADKA Z JASEŁKAMI
W niedzielę 22 stycznia br. uczniowie klas 3a i 3c SP87 przedstawili 

całej lokalnej społeczności jasełka w kościele Ducha Św. w Antoninku. 
Program przygotowały nauczycielki naszej szkoły panie Krajewska, 
Sierant, Przybył i Grabarczyk. Było odświętnie i bardzo uroczyście, a 
atmosfera przedstawienia pozwoliła wszystkim przeżyć jeszcze raz na 
nowo piękny czas Bożego Narodzenia. Licznie zgromadzona publicz-
ność doceniła młodych aktorów, którzy wcielili się w role biblijnych i 
współczesnych postaci i nagrodziła ich gromkimi brawami. Na koniec 
spotkania dzieci złożyły wszystkim babciom i dziadkom serca płynące, 
„śpiewające” życzenia.

Wolontariusze Szkolnego Koła Wolontariatu „Pomagam” działają-
cego drugi rok przy SP 87 wzięli udział 10 marca br. w niezwykłych i 
rozwijających warsztatach w ramach projektu socjalnego pt. „Integra-
cja międzypokoleniowa”. Dlaczego niezwykłych – bo zajęcia odbyły 
się w miejscu do tej pory przed młodymi ludźmi  zamkniętym, w Domu 
Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20. Niezwyczajni 
byli też Ci, których wolontariusze mieli szczęście poznać i tworzyć z 
Nimi piękne wielkanocne pisanki. Starsi, czasami z trudem trzymają-
cy przybory podopieczni DPS podbili serca młodych, a nasi uczniowie 
pokazali, że pomocnym i życzliwym wnukiem można być nie tylko dla 
własnych dziadków.

Dlaczego rozwijających – bo świat dzieci poszerzył się aż do granic 
ludzkiego życia, zobaczyły starość, chorobę i niedołężność. Ale zoba-
czyły też, że to nikogo nie wyklucza i miejmy nadzieję, że radość z tego 
spotkania będzie przynosiła piękne owoce.   

                   Opiekunki Koła Magdalena Jóźwiak, Ewa Adamska

,,MOJE MIASTO BEZ ELEKTROŚMIECI’’
Szkoła Podstawowa nr 87 włączyła się w realizację Ogólnopolskie-

go Programu Edukacyjnego „Moje miasto bez elektrośmieci”, którego 
celem jest edukacja społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępo-
wania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. W ramach 
tego programu został powołany Fundusz Oświatowy, na mocy którego 
realizowane są działania edukacyjne oraz zbierane elektrośmieci. Do 
szkoły można przynosić: żelazka, telefony komórkowe, klawiatury, 
radia przenośne, tostery, czajniki elektryczne, suszarki do włosów, za-
bawki elektryczne, młynki do kawy, miksery, wagi, laptopy, ekspresy 
do kawy, frytkownice, roboty kuchenne, odkurzacze. Pozostałe elektro-
śmieci typu: pralki, lodówki, zmywarki, kuchenki elektryczne, kompu-
tery, drukarki, telewizory itp. można przekazać do punktów zbierania 
elektrośmieci, które znajdują się w Poznaniu przy ulicy 28 Czerwca 
1956r. 284, ulicy Wrzesińskiej 12 lub do mobilnych punktów zbiórki.

Za przekazane elektrośmieci przyznawane są odpowiednie kupony, 
które przekazywane są koordynatorom programu w szkole. Zebrane ku-
pony przeliczane są na punkty, za które szkoła otrzymuje pomoce dy-
daktyczne z Funduszu Oświatowego. Obecnie zebraliśmy 1079 punk-
tów. Serdecznie dziękujemy za przekazywane elektrośmieci i kupony. 
Zachęcamy wszystkich mieszkańców osiedla do udziału w programie 
,,Moje miasto bez elektrośmieci”. 

           Koordynatorzy M. Borkowska, J. Wolnowska-Gorączka

ZBIERAMY ZUŻYTE BATERIE
Nasza szkoła od kilku lat współpracuje ze Spółką REBA Organi-

zacją Odzysku SA. W ramach współpracy zbieramy zużyte baterie, za 
które otrzymujemy punkty. Część zebranych punktów w latach ubie-
głych została już wymieniona na pomoce naukowe dla klas 1- 6. Obec-
nie kontynuujemy zbiórkę zużytych baterii, które bezpłatnie odbierane 
są przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu. Dwa razy w 
roku odbywa się podsumowanie zbiórki baterii. Uczniowie, którzy wy-
różnili się ilością przyniesionych zużytych baterii otrzymują dyplomy i 
drobne upominki. Nie masz, co zrobić z zużytymi bateriami? – Przynieś 
je do naszej szkoły. My przekażemy je do odpowiedniej placówki. 

           Koordynatorzy M. Borkowska, J. Wolnowska-Gorączka

PROGRAM ,,WYBIERAM WODĘ’’
W styczniu uczniowie naszej szkoły wzięli udział w realizacji pro-

gramu edukacyjnego ,,Wybieram Wodę’’ organizowanym przez Polskie 
Towarzystwo Dietetyki oraz Instytut Promocji Zdrowia i Dietoterapii. 
Podczas zajęć realizowane były zagadnienia dotyczące znaczenia wody 
w organizmie człowieka. Uczniowie wykonywali piramidy wodne, 
wody smakowe i koktajle owocowe. Dzieci zapoznały się z zasadami 
prawidłowego nawadniania organizmu oraz racjonalnego gospodaro-
wania zasobami wodnymi. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowa-
niem dzieci. Za uczestnictwo w programie nasza szkoła otrzymała Cer-
tyfikat.      Koordynatorzy M. Borkowska, J. Wolnowska-Gorączka
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GIMNAZJUM NR 22 IM. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO
ROZGROMILIŚMY KONKURENCJĘ!

Podano oficjalne wyniki konkursu na plakat reklamujący  
1 marca Międzynarodowym Dniem Obrony Cywilnej. Kon-
kurs został zorganizowany przez Wydział Zarządzania Kry-
zysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania i objął 
nasze województwo. Z dumą informujemy, że na podium 
stanęło dwoje uczniów Gimnazjum nr 22!!!

Laureatami zostało trzech uczniów, w tym dwoje z Gim-
nazjum nr 22! Zwycięzcą w konkursie została nasza uczenni-
ca Katarzyna Jakubowska z klasy 3a. Jakub Dudek z tej samej 
klasy otrzymał wyróżnienie. W konkursie uczestniczyło 10 prac 
z naszej szkoły i wszyscy autorzy zostali finalistami konkursu. 
Poza już wymienionymi są to: Antoni Szot (3b), Aleksandra Jaś-
kowiak (3a), Kacper Durowicz (3a), Filip Rogorzyński (3b), Ja-
kub Jaśkowiak (3a), Julia Błaszczyk (3a), Mateusz Danke (3b), 
Aleksander Siekierski (3b). 

    ZIELONO NAM
Dzień Świętego Patryka to irlandzkie święto narodowe i 

religijne obchodzone 17 marca, święto patrona Irlandii. Z 
okazji tego święta, w piątek 17 marca uczniowie i nauczycie-
le Gimnazjum nr 22 przyszli do szkoły ubrani na zielono. 

Dla najbardziej „zielonego” ucznia nauczycielki języka an-
gielskiego przygotowały nagrodę w postaci bonu o wartości 
100 zł na dowolny kurs językowy w Centrum Nauki Języków 
Obcych „KONTAKT”. Nagrodę wygrał Filip Szumski z klasy 
2a. Dzień św. Patryka obchodzony jest nie tylko w Irlandii, ale 
również w Stanach Zjednoczonych, Australii, Niemczech czy 
w Polsce. Jego popularność wiąże się z powszechną fascynacją 
kulturą celtycką i jej obyczajami.

 RAKOOBRONA
Gimnazjum nr 22 w Poznaniu bierze 

udział w programie RAKOOBRONA, reali-
zowanym przez Fundację Rosa i Fundację 
Sensoria. Program ma za zadanie zwrócić 
uwagę, że profilaktyka nowotworowa to nie 
tylko badania czy obserwacja swojego ciała, 
ale także zmiana stylu życia, bo „najlepszy 
czas na działanie jest TERAZ”.

 Podczas lekcji wychowawczych nauczy-
ciele poruszają tematykę trzech nowotworów: 
raka płuca, raka szyjki macicy oraz czerniaka. 
W przypadku tych nowotworów istnieje sku-
teczna profilaktyka, a przyczynami zachoro-
wania w przyszłości mogą być nawyki kształ-
tujące się w wieku młodzieńczym, np. palenie 
papierosów, nadmierne opalanie i korzystanie 
z solarium oraz zakażenia wirusem HPV. 

Punktem kulminacyjnym programu będzie 
oficjalne zakończenie 7 kwietnia – w Świato-
wym Dniu Zdrowia, rocznicę powstania WHO 
(Światowej Organizacji Zdrowia). Uczniowie 
przeprowadzą dwie debaty oksfordzkie, w któ-
rych poruszą tematykę raka płuc i raka szyjki 
macicy i wirusa HPV. Jeżeli uda się zorgani-
zować akcję w sposób interesujący, który zo-
stanie doceniony przez organizatorów, umoż-
liwimy mieszkańcom Antoninka bezpłatne 
badanie znamion. Trzymajmy kciuki za powo-
dzenie projektu!


