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NIEZWYKŁE PRZEŻYCIA W MUZEUM 
Z paniami Małgorzatą Wojtkowską-Pietrzak i Zofią 

Mroszyńską udaliśmy się na na Plac Wolności, zamieniony 
w przedświąteczny, bożonarodzeniowy jarmark z ogromną 
karuzelą. Stoi ona tuż przed starym budynkiem Muzeum 
Narodowego, które było celem naszej wycieczki. 

Zajęcia pt. „W świecie arcydzieł” prowadziła pani przewod-
niczka. Każdy dostał poduszkę, by wygodniej przyglądać się 
wybranym eksponatom. Pani przewodniczka wybrała kilka ob-
razów, między innymi „Plażę w Pourville”. To słoneczny pejzaż, 
namalowany przez Claude’a Moneta, impresjonistę. Uchwycił 
on wrażenie, a więc impresję, ze swojej wizyty na plaży. Ten 
obraz nas zachwycił, zwłaszcza, że dzień był akurat bardzo po-
chmurny. Kilka lat temu obraz ten został skradziony i przypad-
kiem go odzyskano.

Zatrzymaliśmy się też przed zupełnie innym dziełem, po-
chodzącym z dawniejszej epoki, czyli przed martwą naturą, na 
której malarz Willem Claesz Heda namalował bardzo dokładnie, 
realistycznie kielichy, owoce i obraną cytrynę. Oprócz pejzażu 

i martwej natury, widzieliśmy portret. Był to portret zbiorowy, 
przedstawiający sławną w Poznaniu i ważną dla naszego mu-
zeum rodzinę Raczyńskich. Dowiedzieliśmy się, jakie są tech-
niki portretowych ujęć: można namalować kogoś „en face” (na 
wprost), „en pied” (w całej postaci), z profilu, do kolan lub wy-
konać tylko popiersie. Obraz z rodziną Raczyńskich namalował 
Carl Adolph Henning w 1839 roku. 

Pod koniec zobaczyliśmy obraz „Targ na kwiaty” Józefa 
Pankiewicza i „Mokrą wieś” Władysława Podkowińskiego. Na 
„Targu” widzieliśmy miejskie sceny, a w „Mokrej wsi” chłopca 
nad brzegiem stawu, czyli pejzaż wiejski. Gdy już poznaliśmy 
kilka określeń dotyczących malarstwa, przyszedł czas na naszą 
własną twórczość. Rozłożyliśmy się na podłodze wśród nowo-
czesnych rzeźb i namalowaliśmy portrety koleżanek i kolegów. 
Wszyscy starali się uchwycić podobieństwo modelek i modeli. 
Po tej twórczej pracy, wróciliśmy do szkoły, bardzo zadowoleni 
z wyprawy. Na pewno wrócimy jeszcze do Muzeum Narodowe-
go.                                               Hanna Graczyk  kl. VIa SP55

Wybraliśmy się do Teatru Muzycznego w Poznaniu na 
przedstawienie „Madagaskar – musicalowa przygoda”. Je-
chaliśmy najpierw autobusem, a potem tramwajem. Zosta-
wiliśmy kurtki w szatni i poszliśmy zająć nasze miejsca , któ-
re znajdowały się bardzo blisko sceny.

O godzinie 10.00 rozpoczęło się przedstawienie. Opowia-
dało ono o czterech zwierzętach z nowojorskiego zoo: lwie 
Alexie, żyrafie zwanej Melmanem, zebrze o imieniu Marty i 
hipopotamicy Glorii. Zwierzęta te miały już dosyć przebywania 
w niewoli. Takie nudne życie w zamknięciu nie podobało się 
zwłaszcza Marty’emu, którego marzeniem było zamieszkanie w 
dżungli. Dlatego pewnego dnia postanowił uciec z zoo ze swo-
imi przyjaciółmi. Niestety, zwierzęta zostały złapane i za karę 
wysłane do zoo w Afryce. W czasie rejsu po oceanie wypadły 

ze statku i wylądowały na tropikalnej wyspie, na której spotkały 
króla lemurów Juliana oraz jego towarzyszy.

Nawet nie zauważyliśmy, jak szybko minął czas i przedsta-
wienie dobiegło końca. Nagrodziliśmy aktorów dużymi brawa-
mi. Spektakl był bardzo interesujący, żywy i kolorowy. Aktorzy, 
ubrani w niesamowite, zwierzęce kostiumy, wspaniale odgry-
wali swoje role, cudownie śpiewali i tańczyli. Mi najbardziej 
spodobała się gra aktora, który grał lwa Alexa. Bardzo podobała 
mi się też muzyka, która towarzyszyła całemu przedstawieniu. 
Dodatkową atrakcją były efekty specjalne, np. w postaci dymu 
lub chlapnięć wodą. Doskonale było widać, że publiczność 
wspaniale się bawi i żywo reaguje na różne fragmenty przed-
stawienia, a zwłaszcza piosenki. Po każdej piosence na widowni 
rozlegały się oklaski. Spektakl mogę śmiało polecić go wszyst-
kim dzieciom. Chętnie obejrzałabym go jeszcze raz. 

                                         Dominika Surdyk   kl. 5b   SP55

NA „MADAGASKARZE”
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55 im. J. GAGARINA W KOBYLEPOLU
ANDRZEJKOWE ZABAWY
Samorząd uczniowski zorganizował „Andrzejki” dla całej 

społeczności szkolnej. Tego dnia odbywają się różne zabawy. W 
bibliotece pojawiają się wróżbici i wróżbitki, do których przyby-
wają uczniowie i nauczyciele, aby dowiedzieć się, co przyniesie 
im los. Te magiczne damy i tajemniczy panowie przepowiadali 
wszystkim chętnym przyszłość. Jeden wróżbita wieszczył, gdzie 
zamieszka się w przyszłości. Niektórym przepowiednia mówi-
ła, że zamieszkają na środku oceanu, innym, że w zatłoczonym 
państwie. Każdy uczestnik z niecierpliwością przekłuwał papie-
rowe serce, aby odczytać imię swojej sympatii bądź szukał swo-
jej szczęśliwej liczby. Katalog wróżb był bogaty.

        „BODY WORLDS”
Jesteśmy w siódmej klasie. Często wychodzimy do kina, 

muzeum, teatru… Zawsze jesteśmy zachwyceni i cieszymy się 
z poznania czegoś nowego. Tym razem wyjście klasowe było 
jeszcze bardziej ekscytujące. Pani nauczycielka biologii zabrała 
nas na wystawę „Body Worlds”.  

Zbiórka odbyła się przed szkołą o godzinie 8.20. Jechała z 
nami wychowawczyni pani Natalia Adamkiewicz i pani Kata-
rzyna Kęsy- Szczęsna, a także nauczycielka biologii pani Moni-
ka Piotrowska. Na miejsce dojechaliśmy tramwajem. Wystawa 
znajdowała się w Galerii Pestka. W pierwszej sali znajdowały 
się szkielety. Mogliśmy popisać się wiedzą na temat kości. Na-

          „PODAJ ŁAPĘ”
Wszyscy kochamy zwierzęta, zarówno te małe, jak i te duże. 

Rozczulamy się, kiedy widzimy małego pieska lub kotka. Każdy 
z nas chciałby mieć w domu takiego czworonożnego przyjacie-
la. Niestety nie wszystkie zwierzątka mają swojego właściciela i 
kochającą rodzinę. Są kotki i pieski porzucone, zostawione same 
sobie. Właśnie takim zwierzaczkom postanowili pomóc ucznio-
wie Szkoły Podstawowej nr 55. Nadchodzi zima. Jak wiadomo 
zimą samotnym zwierzętom w schroniskach jest najciężej. 

W listopadzie w Szkole Podstawowej nr 55 samorząd 
uczniowski zorganizował zbiórkę karmy, koców, zabawek dla 

Dzięki rodzicom uczennicy klasy 5b, uczniowie otrzyma-
li pączki. Sponsorem była Piekarnio-cukiernia Maciejewski. 
Pączki były bardzo smaczne. Jednak największa atrakcja tego 
dnia miała dopiero nastąpić. Dyskoteka była tym, na co wszyscy 
uczniowie z niecierpliwością czekali. Odbyła się w sali gimna-
stycznej. DJ-em był jeden z uczniów klasy 7. Podczas imprezy 
można było poczęstować się różnego rodzaju domowymi wypie-
kami. Światełka disco zachęcały wszystkich do zabawy. Ucznio-
wie szczęśliwi i zadowoleni tańczyli w rytm najnowszych i nieco 
starszych hitów. Dyskoteka bardzo nam się podobała. Ten dzień 
był pełen radości. Mam nadzieję, że za rok będzie jeszcze lepiej.                                                                                                                                          
                                              Natalia Loewenau kl.VIIa  SP55

schroniska dla zwierzą tw Gaju. Uczniowie klas 1-7 chętnie 
wzięli w niej udział. Przynieśli suchą i mokrą karmę dla kotów 
i psów, zabawki, smycze oraz ciepłe koce. Los bezdomnych i 
porzuconych zwierząt nie był im obojętny. Przedstawiciele sa-
morządu uczniowskiego, którzy zawieźli ogromne paczki da-
rów do schroniska, w ramach podziękowania mieli możliwość 
wyprowadzenia bezdomnych piesków na spacer. Jeden z czwo-
ronogów, Sokrates, bardzo przypadł naszej uczennicy do serca. 
Miejmy nadzieję, że piesek szybko znajdzie kochający dom. 
Wszystkim uczniom i rodzicom bardzo dziękujemy za udział w 
akcji.                           Katarzyna Budzińska, nauczyciel SP55

stępnie oglądaliśmy część poświęconą układowi mięśniowemu. 
Też nam się podobało, choć było tam strasznie gorąco. Później 
poszliśmy do sali z organami wewnętrznymi człowieka. Praw-
dziwe serce przykuło uwagę nas wszystkich. Potem obejrzeli-
śmy układ pokarmowy. Mieliśmy szansę wykazać się, omawia-
my właśnie ten temat na zajęciach biologii. Pani Monika była z 
nas dumna.

Dwie godziny poświęcone na zwiedzaniu szybko minęły. 
Musieliśmy już wracać, a nie byliśmy z tego powodu szczęśliwi, 
ponieważ wystawa bardzo nam się podobała i chcieliśmy tam 
jeszcze zostać. Była to jedna z lepszych wycieczek.   

                                          Natalia Loewenau kl. VIIa SP55
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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 Osie-
dla - Krzysztof Bartosiak, Roch Burandt, Magda Ziółkowska.  
e-meil: rada.azk@wp.pl www.antoninek-zieliniec-kobylepole.pl 
Facebook: Rada Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

Kończy się kolejny rok pracy Rady Osiedla. Nie bra-
kuje nam zapału i pomysłów na dalszy rozwój naszej Ma-
łej Ojczyzny. Wiele inwestycji udało się już zrealizować,  
a jeszcze więcej oczekuje na realizację. Ktoś, kto jakiś czas 
nie odwiedzał tego rejonu, pewnie łatwo zauważy jego rozwój,  
a i sami mieszkańcy to z pewnością dostrzegają. Jako Polacy 
słyniemy raczej z malkontenctwa i zazdrości, lecz naocznych 
faktów nie da się przecież nie zauważyć

Pragnę, korzystając z okazji, uświadomić niektórym, że Rada 
Osiedla nie wszystko może i nie za wszystko jest odpowiedzial-
na. Jesteśmy.,,ciałem'' społecznym, a nie urzędniczym, nie de-
cydujemy, lecz tylko opiniujemy i rzadziej nadzorujemy. Nasze 
starania i zaangażowanie są często ignorowane, a za nieudolność 
i brak fachowości urzędników często obarcza się właśnie nas! 
Jaką ,,grubą skórę” trzeba mieć wiedzą Ci, co działają lub dzia-
łali dla dobra społeczności. Nie mam zamiaru tutaj użalać się, 
lecz tylko wyjaśnić krążące nierzadko niesłuszne opinie. Często 
słyszę co Rada Osiedla powinna, a dlaczego tego nie robi itp. 
Prawda jest natomiast taka, że odpowiedzialni za to urzędnicy 
dostali ,,zatwardzenia” i decyzję utkwiły. 

Przypominam też, że większość z nas pracuje zawodowo, 
utrzymuje rodziny, uczymy się. Bierzemy często urlopy lub 
zmieniamy swe grafiki pracy, by dostosować je do godzin pracy 

urzędów bądź instytucji bezpo-
średnio odpowiedzialnych za 
poszczególne inwestycję czy 
wydarzenia, których odbiorcą 
jesteście Wy, Drodzy Miesz-
kańcy! Mówi się też, że bie-
rzemy za to pieniądze. Kwota 
zwrotu kosztów miesięcznych 
oscyluje od 100-300 złotych (w 
przypadku naszej RO), wypła-
canych tylko zaangażowanym 
radnym (przyjęliśmy zasadę: 
otrzymuje ten, kto pracuje, a 
nie tylko zasiada). Przyznacie 
więc chyba, że z pracy w Ra-
dzie Osiedla nikt się nie dora-
bia! Zapewniam Was Drodzy, 
że staramy się tak gospodaro-
wać środkami (wirtualnymi 
zresztą, bo są ulokowane w 
budżecie miasta), by każda zło-
tówka była wydana racjonal-
nie. Cóż, na wszystko nas nie 
stać, ,,kołderka” nie jest zbyt 
obszerna, by zaspokoić wsze-
lakie potrzeby.

Poruszę teraz istotny temat kontaktu z nami. Wiele spraw 
osiedla jest do załatwienia, lecz proszę o bezpośredni kontakt. 
Niech będzie on telefoniczny bądź e-mailowy. Numery telefo-
nów umieszczono w gablotach ulokowanych na osiedlu. (Adres 
e-mailowy: rada.azk@wp.pl) Można też kontaktować się przez 
facebook lub stronę www.antoninek-zieliniec-kobylepole.pl. 
Nie wprowadzaliśmy dyżurów, bo brak było zainteresowania 
mieszkańców tą formą kontaktu. 

Zapraszamy na sesje (każdy drugi czwartek miesiąca) 
lub zebrania zarządu (pierwszy czwartek miesiąca). Uwa-
żam, że jest to odpowiedniejsza forma, gdyż sprawa, z którą 
się pojawicie, zostania przedstawiona całej radzie i natychmiast 
przedyskutowana oraz zgłoszona odpowiednim instytucjom lub 
urzędom. Zapraszam zatem do Szkoły Podstawowej nr 55 przy 
ul. Szpaków 1 w Kobylepolu. Pragnę zaznaczyć, iż zgłaszanie 
spraw innym podmiotom (np. stowarzyszeniom) jest medialnie 
efektowne, lecz nie zawsze efektywne. Sprawa i tak powraca do 
Rady Osiedla, skierowana przez urzędników celem zaopiniowa-
nia, a wydłuża to okres wydania decyzji. 

Chciałbym zapewnić, iż plany inwestycyjne realizujemy 
(przypominam, że my opiniujemy i wskazujemy) na bieżą-
co. Budowa placu zabaw na ul. Żelaznej została przesunięta na 
przyszły rok. Pozostała nam sprawa budowy siłowni na Darzy-
borze. Obecnie ,,utknęliśmy”w punkcie przekazania gruntu od-
powiednim jednostkom miejskim, które wyrażą chęć budowy 
tego obiektu. Zgodę wyraził już ZKZL, pozostaje więc czekać 
na wydanie odpowiednich decyzji. O wykonanych inwestycja 
piszemy w innym miejscu.

Na zakończenie pragnę Państwu złożyć najser-
deczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodze-
nia oraz spełnienia marzeń w Nowym 2018 roku. 

         Przewodniczący Rady Osiedla  
         Antoninek-Zieliniec-Kobylepole Krzysztof Bartosiak 
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ŁĄCZY NAS PATRIOTYZM

W adwentowej liturgii Kościół głosił nam słowa 
proroka Izajasza: „Pokój zamieszka kiedy Pan przy-
będzie”. Dzisiaj trzeba nam takimi oczami spojrzeć na 
rzeczywistość świata i na nas samych. Choć ten świat 
bardzo mocno przyśpiesza i niepokoi nas w wielu zda-
rzeniach, to święta Bożego Narodzenia przypominają 
nam z mocą i odwagą, że losy tego świata od dwóch ty-
sięcy lat są całkowicie w rękach Bożych, że wojna o ten 
świat została wygrana przez Chrystusa, który przez 
swoje Wcielenie i Narodzenie w Betlejem wszedł całko-
wicie i raz na zawsze w nasze życie i we wszystkie dni 
naszego świata.

Św. Jan Paweł II mówił kiedyś, że od dwóch tysięcy 
lat Kościół jest jakby kołyską, w której Maryja poło-
żyła Jezusa, żeby wszystkie narody mogły Go wielbić i 
kontemplować. Niech to zauroczenie i ta kontemplacja 
Syna Bożego trwa w naszym życiu nieustannie. Niech 
przemienia nas samych, nasze rodziny i wszystkie 
wspólnoty ludzkie. Niech nieustannie prowadzi nas w 
sposób najpewniejszy od uznania tych najgłębszych 
narodzin na ziemi do pełnego udziału w Jego życiu.

Na ten cudowny czas, 
w imieniu wszystkich duszpasterzy 

naszego osiedla, 
składam wszystkim jego mieszkańcom 

najserdeczniejsze życzenia 
błogosławionych, pełnych pokoju i miłości 

Świąt Bożego Narodzenia. 
                          Ks. Mieczysław Urbaniak

Nastrojowy półmrok, subtelne światło świec, biało–czer-
wone flagi… Taki wystrój towarzyszył tegorocznej Wieczor-
nicy patriotycznej. Patriotyzm łączy pokolenia i tego wieczo-
ru połączył wszystkich zebranych. Fachowo przygotowany rys 
historyczny, przeszywająca narracja Andrzeja Lajborka, przery-
wana utworami granymi przez Kwintet Orkiestry Reprezenta-
cyjnej Sił Powietrznych – wszystko to stworzyło niezapomniany 
klimat. Na koniec zaprezentowano reportaż zrealizowany przez 
Jakuba Komasę, a przedstawiający postrzeganie ojczyzny, pa-
triotyzmu i bycia Polakiem przez różne grupy wiekowe. Czasa-
mi słowa to za mało i tym razem też tak było, aby opisać wzru-
szenia, które towarzyszyły wszystkim podczas tego wieczoru. 

Wydarzeniami, które zgromadziły równie licznych miesz-
kańców, były spotkania świąteczne z seniorami z naszego Osie-
dla. W dwa grudniowe popołudnia sale szkolne zamieniły się w 
pięknie ustrojone miejsca kolędowania. Występ dzieci ze szko-
ły podstawowej przyniósł wiele radości, a wszyscy udowodnili 
to włączając się do wspólnego śpiewania. Dalszy czas umiliła 
kapela góralska Zbyrcok, która także porwała zgromadzonych 
do tradycyjnych zabaw z Podhala. Ci, którzy mieli ochotę spo-
kojniej spędzić wieczór, oddali się rozmowom z sąsiadami, a to 

wszystko przy wspaniałym cieście i aromatycznej kawie. 
Słowa uznania należą się Stowarzyszeniu Pogotowie Spo-

łeczne za przygotowanie i nadzór nad tymi imprezami. Szerzej 
o stowarzyszeniu piszemy w oddzielnym materiale na stronie 6. 
Czas tak szybko biegnie i teraz już pozostaje czekać na kolejne 
spotkania w przyszłym roku. Pewne jest jednak to, że miesz-
kańcy mogą spotkać się dużo wcześniej na różnych festynach 
czy wyjazdach, organizowanych przez Radę Osiedla Antoninek 
– Zieliniec – Kobylepole.                    Magdalena Ziółkowska 

   Świąteczne przesłanie od naszych Proboszczów
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POWSTAŁO WIELE DOBREGO DLA MIESZKAŃCÓW 
Rada Osiedla Antoninek–Zieliniec–Kobylepole dokonała 

zestawienia wykonanych w ostatnich miesiącach inwestycji. 
W mijającym roku ze środków dysponowanych przez Radę 
Osiedla udało się wyremontować chodniki na ul. Szpaków, 
Światopełka i Piwnej. Z satysfakcją możemy też poinformo-
wać, że wreszcie zakończyła się zapowiadana od kilku lat bu-
dowa chodnika przy ul. Darzyborskiej. Chodnik zapewnia 
właściwe warunki dojścia do posesji mieszkańcom położo-
nych przy tej ulicy domków. 

Z kolei na ul. Sobiesława i Witosława pojawiły się nowe 
latarnie uliczne. Ta inwestycja była niezwykle ważna przede 
wszystkim dla pasażerów autobusów kursujących ul. Browarną, 
którzy wielokrotnie zwracali uwagę na zagrożenie bezpieczeń-
stwa podczas dojścia na przystanek nieoświetlonymi drogami. 
Również na ul. Witosława pojawiła się nowa nawierzchnia jezd-
ni, zapewniająca cichszą i bardziej komfortową jazdę. Razem z 
tą inwestycją został przeprowadzony – niezależnie od środków 
Rady – remont fragmentu sieci wodno-kanalizacyjnej. 

Został także wykonany projekt chodnika w ul. Wandy (mię-
dzy ul. Bożeny i Warszawską), który wkrótce powinien zostać 
zrealizowany. Natomiast pasażerowie linii autobusowych 52 i 
55 z pewnością zauważyli nowe, wygodne platformy na przy-
stanku Kobylepole oraz – wykonaną w ramach wspomnianego 
już remontu chodnika – na przystanku Piwna.

Równie ważne jak budowa dróg jest dla nas dbanie o możli-
wość aktywnego spędzania czasu na terenie całego osiedla. Dla-
tego właśnie zdecydowaliśmy o sfinansowaniu budowy siłowni 
nad stawem Olszak, która służy nie tylko mieszkańcom najbliż-
szej okolicy, ale i wielu innym poznaniakom, którzy decydują 
się na rekreację w tej części Wschodniego Klina Zieleni. Środki 
Rady Osiedla współfinansowały także budowę placu sportowe-
go przy ul. Majakowskiego. 

Od pewnego czasu trwa także budowa trawiastego boiska 
piłkarskiego naprzeciwko szkoły przy ul. Szpaków, z którego 
- mamy nadziej -, chętnie skorzystają nie tylko uczniowie tej 
placówki. Niewielki plac rekreacyjny pojawił się z kolei przy ul. 
Darniowej, w sąsiedztwie leśniczówki. Aby ułatwić dojazd do 
leśnych terenów osiedla, utwardzone zostały parkingi leśne przy 
ul. Dymka i Bożeny (ten ostatni służy przede wszystkim pasaże-
rom linii tramwajowych) oraz część ścieżek na terenie Olszaku. 

Jedna ze sztandarowych inwestycji tej kadencji Rady – czyli 
dawny park XX-lecia przy ul. Browarnej – jest konsekwentnie 
realizowana. W tym roku zakończył się I etap budowy alejek oraz 
III etap wycinki drzew. Mimo pewnych przeciwności - nie udało 
się bowiem ani pozyskać grantu na przywrócenie temu miejscu 
funkcji rekreacyjnej, ani pozyskać środków na przyspieszenie 
tego procesu w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 
– rewitalizacja parku kontynuowana będzie w kolejnym roku.

Jak co roku środki dysponowane przez Radę Osiedla trafi-
ły także do placówek oświatowych, kształcących najmłodszych 
mieszkańców osiedla. I tak w Szkole Podstawowej nr 55 (ul. 
Szpaków) wymieniony został płot i wyremontowane pomiesz-
czenia; w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 (ul. Leszka) 
oprócz remontu pomieszczeń i rozbudowy monitoringu została 
także zregenerowana zieleń przyszkolna oraz boisko; a dzieci z 
Przedszkola nr 4 (ul. Św. Kingi) chodzą już po nowych podło-
gach.

Mimo że środki do dyspozycji Rady Osiedla są relatywnie 
nieduże i pozwalają na realizację tylko części oczekiwanych in-
westycji, staramy się pilnować, aby jednostki budżetowe Miasta 
Poznania nie zapominały o naszym osiedlu podczas wykonywa-
nia inwestycji z własnych środków. Trzymamy rękę na pulsie 
i na bieżąco zgłaszamy sprawy zaobserwowane przez kontak-
tujących się z nami mieszkańców. Zachęcamy do kontaktu jak 
najczęstszego,  chcemy bowiem zajmować się tym, co naprawdę 
jest dla Państwa ważne.                                       Roch Burandt
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DLA POTRZEBUJĄCYCH 
Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne powstało w 2004 r. 

z siedzibą przy ul. Borówki. Działa na rzecz wychodzenia z 
bezdomności oraz na rzecz reintegracji społeczno – zawo-
dowej osób nie posiadających dachu nad głową oraz pracy. 
Pogotowie Społeczne prowadzi trzy hostele, przeznaczone 
łącznie dla 200 osób. Wsparcie otrzymują kobiety jak i męż-
czyźni, osoby młode i w podeszłym wieku, zdrowe i chore (w 
tym uzależnione), samotne i po rozstaniach lub całe rodziny z 
dziećmi, miłe z natury lub bardzo problemowe. Trzeba tak zor-
ganizować życie w hostelach, aby każdy mógł się zaaklimaty-
zować i odnaleźć siłę do podjęcia pracy nad sobą, by poradzić 
sobie z problemami i powrócić do godnego życia.

rapeutyczną „Borówki”. Centrum Integracji Społecznej „Da-
rzybór” może zainteresować osoby pozostające bez pracy. Ze-
spół doradcy zawodowego, psychologa i instruktorów zawodu 
pomaga w podjęciu zatrudnienia przez zajęcia edukacji ogólnej 
i zawodowej, indywidualne poradnictwo, praktyki zawodowe, 
pomoc w znalezieniu adekwatnych ofert pracy. Zajęcia odbywa-
ją się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. 
Uczestnicy otrzymują świadczenie integracyjne w wysokości 
zasiłku dla osób bezrobotnych i co ważne – świadczenie nie 
podlega egzekucji komorniczej.

Centrum Integracji Społecznej dla mieszkańców Osiedla 
to również możliwość skorzystania z odpłatnych usług: po-
rządkowych, drobnych praw remontowych czy budowlanych. 
Bardzo prężnie działa warsztat krawiecki, w którym można nie 
tylko dokonać poprawek, ale też zlecić uszycie czegoś wyjąt-
kowego. Przy Centrum działa też sklepik z używaną odzieżą, 
w którym godna polecenia jest zwłaszcza oferta ubrań dziecię-
cych.

Oferta świetlicy skierowana jest głównie dla dzieci w wie-
ku od 6-15 lat. Oprócz wielu atrakcji typu: wspólne wyjścia do 
kina, zabawy, wycieczki, zajęcia sportowe wspólne gotowanie, 
oferujemy też pomoc w nauce, trening społeczny, samoobsługi, 
interpersonalny - słowem wszystko to, co potrzebne do prawi-
dłowego rozwoju.  Od kilku lat współpracujemy z Radą Osiedla 
współrealizując wycieczki dla seniorów, dzieci i młodzieży oraz 
pomagając w przygotowaniach spotkań dla seniorów.

Widzimy potrzebę pracy w środowisku osób bezdom-
nych, przebywających na ulicach, dworcach, ogródkach 
działkowych Poznania. Ta grupa najczęściej wypada z syste-
mu pomocowego ze względu na uzależnienia i braku motywacji 
do podjęcia zmiany. Stąd też w ramach stowarzyszenia pracuje 
grupa osób codziennie odwiedzająca miejsca przebywania bez-
domnych, wspierająca ich w codziennych sprawach, w okresie 
zimowym dodatkowo przygotowujemy posiłki i wydajemy je w 
okolicach dworca. Streetworking czy „Mobilny Autobus” dzia-
łają, żeby osoba będąca na ulicy zamieszkała w schronisku. 

Zainicjowaliśmy programy terapeutyczne z zakresu uzależ-
nień i przemocy (dla ofiar oraz sprawców) oraz indywidualne 
wsparcie terapeutyczne. Rozwiązanie problemów natury psy-
chologicznej nie jest jednoznaczne z wyjściem z bezdomności 
– na przeszkodzie stoją nadal brak pracy i mieszkania. 

Centrum Integra-
cji Społecznej „Darzy-
bór” jest programem, 
który przez zajęcia z  
reintegracji społecz-
nej, zawodowe, naukę 
zawodu, kontakt z pra-
codawcami pozwolił 
znacznej grupie osób 
bezdomnych podjąć 
stałe zatrudnienie. Ko-
lejnym etapem powinno 
być mieszkaniowe usa-
modzielnienie osób prze-
bywających w hostelach. 
Stowarzyszanie postano-
wiło rozpocząć realiza-
cję programu mieszkań 
wspieranych - zarów-
no treningowych jak i chronionych. Obecnie wynajmujemy, 
głównie na wolnym rynku, 6 lokali, w których łącznie czasowo 
mieszka około 40 osób. Jest to dla nich trening mieszkaniowy 
przed samodzielnym wynajęciem mieszkania lub otrzymaniem 
lokalu socjalnego czy komunalnego. 

Dla naszych sąsiadów, głównie z Osiedla Antoninek – Zie-
liniec- Kobylepole, prowadzimy dwa programy: Centrum 
Integracji Społecznej „Darzybór” oraz Świetlicę Socjote-

Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne

Zdajemy sobie sprawę, że nie jesteśmy łatwymi sąsiada-
mi. Tym bardziej dziękujemy więc za wyrozumiałość i wspar-
cie, którego doświadczamy każdego dnia od mieszkańców 
osiedla. Zarówno w postaci przekazywania odzieży, sprzętów, 
które dajemy dalej potrzebującym, wpłacaniu 1% od podatku 
dochodowego, poprzez pomoc Rady Osiedla w poprawę infra-
struktury otaczającej hostel czy też propozycję dofinansowania 
zakupu samochodu.

Zachęcamy do: - przekazywania nam darowizny z ty-
tułu 1% podatku dochodowego KRS 0000193382, - regu-
larnego dokonywania darowizn z przeznaczeniem na re-
alizację wsparcia osób wykluczonych społecznie nr konta: 
87114011240000302072001002, - dokonywania zakupów z 
naszej oferty rękodzieła w czynnej 7 dni w tygodniu Pakamerze 
Społecznej przy ul. Ostrówek 7 (Śródka) oraz w okresie świą-
tecznym na Poznańskim Betlejem na Starym Rynku, - zlecania 
nam prac porządkowych, drobnych prac remontowych, - zleca-
nia nam prac krawieckich

Z góry dziękujemy i życzymy spokojnych świąt Bożego 
Narodzenia oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w nad-
chodzącym Nowym Roku!            Mieszkańcy i pracownicy 

                                   Stowarzyszenia Pogotowie Społeczne. 
                                                              Beata Benyskiewicz
Pogotowie Społeczne w liczbach:
1000 osób rocznie zgłasza się, aby otrzymać wsparcie, 722 

osoby roczne zamieszkują w naszych hostelach, 143  osoby 
rocznie podejmują terapię, 80 osób realizuje program Cen-
trum Integracji Społecznej, 113 osób podejmuje zatrudnie-
nie, 50 osób  zamieszkiwało w lokalach treningowych i chro-
nionych, 95 osób usamodzielnia się. 
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ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 7
Szkolne Koło Wolontariatu „POMAGAM” 

Szkolne Koło Wolontariatu „Pomagam” działa w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym nr 7 od września 2015 r. Nasi wo-
lontariusze to uczniowie klas II – VI. Starsi zaprawieni są 
już w wolontariackiej pracy i świadomi idei wolontariatu, a 
młodsi uczą się przy nich, otwierają swoje serca i wzruszają  
piękną miłością. Nad wszystkimi czuwają Anioły z naszego 
logo, a największą nagrodą dla wolontariuszy jest uśmiech 
obdarowanych.

W ubiegłym roku szkolnym włączyliśmy się w realizację 
projektu „Integracja międzypokoleniowa”. Podczas odwiedzin 
w Domu Pomocy Społecznej doświadczaliśmy wielkiej radości 
mogąc wspólnie pracować, cieszyć się sobą, pomagać, a na-
wet biesiadować, tańczyć i śpiewać z podopiecznymi. Wielu z 
nas nie wiedziało, że takie miejsca istnieją, nie sądziliśmy, że 
„nowe” babcie i dziadkowie nauczą się naszych imion, że będą 
na nas czekali, że można ozdabiać wielkanocne jaja na cztery 
ręce - starsze trzymają jajo na patyku, a młodsze ozdabia je do-
kładnie według udzielanych wskazówek. Nie wiedzieliśmy, że 
można tańczyć z balkonikiem lub na wózku, że długie warkocze 
Tosi będą powodem wzruszeń i buziaków. W tym roku przygo-
towaliśmy dla pensjonariuszy kolejne niespodzianki.

Dla rówieśników mieszkających z dala od rodzin w Domu 
Wsparcia Dziecka i Rodziny „Domostwo” w Górze zbieraliśmy 
już skarpetki, rękawiczki i czapki. Przed ubiegłorocznymi świę-
tami w prezencie przekazaliśmy ponad 800 torebek kisieli, bu-
dyni i galaretek. Uczniowie byli bardzo hojni, zbiórka nie trwała 
długo, ale pakowanie to niemałe wyzwanie. Na nadchodzące 
Święta Bożego Narodzenia poprosimy koleżanki i kolegów o 
słodycze, które przekażemy do Domu Dziecka w Górze.

Wspieramy też regularnie fundację „Redemptoris Missio” 
zbierającą dary dla mieszkańców Afryki. Zebraliśmy kilka kar-
tonów past, szczoteczek do zębów, bandaży, plastrów i jednora-
zowych rękawiczek. W roku 2016/17 zorganizowaliśmy też dwa 
kiermasze: bożonarodzeniowy i wielkanocny. Dzięki nim Rada 
Rodziców zorganizowała balik dla klas I-III, walentynkową 
dyskotekę z profesjonalnym D-J dla klas IV- VI oraz zakupiła 
nagrody w konkursach. W oddziale przedszkolnym i w młod-
szej grupie świetlicowej czytaliśmy bajki i bawiliśmy się. Nie 
mogło nas zabraknąć w ogólnopolskiej akcji „Dzień Głośnego 
Czytania”. Służyliśmy pomocą podczas uroczystości szkolnych, 
np. „Otwartych Drzwi”, rysowaliśmy plakaty, wykonywaliśmy 
dekoracje i pomagaliśmy nosić i ustawiać krzesła.

Zamierzamy wytrwale kontynuować naszą pracę i służyć 
pomocą tym, którzy są daleko i tym, z którymi spotykamy się 
na co dzień. Dlatego wsparliśmy akcję Fundacji „Redemptoris 
Missio” Kup Pan Szczotkę, w której zebraliśmy kilkaset szczo-
teczek i past do zębów.         Opiekunowie SKW "Pomagam"

OTWIERAJĄ SWOJE SERCA

Październik obfitował w imprezy związane z książką. 
Głosowaliśmy na najpoczytniejszą książkę roku 2017, re-
alizowaliśmy projekt „Książki z poznańskiego fyrtla” oraz 
wymienialiśmy się książkami w ramach Bookcrossing. Jaj-
poczytniejszą książką roku 2017 jest w naszej szkole seria 
książek Martina Widmarka – Biuro detektywistyczne Las-
sego i Mai. Wśród wszystkich 102 głosów wylosowano jeden, 
którego autor otrzymał nagrodę – niespodziankę. Szczęśliw-
cem wylosowanym przez przedszkolaki okazał się uczeń kla-
sy VII A Jakub Sierzputowski.

W projekcie „Książki z poznańskiego fyrtla” uczestniczyły 
wszystkie klasy. Klasy I zapoznały się z twórczością Lecha Ko-
nopińskiego i rysowały ilustracje do jego wierszy. Klasy II słu-
chały wierszy Włodzimierza Scisłowskiego, a zadaniem dzieci 
było zilustrowanie wybranego wiersza. Klasy III poznały postać 
Emilii Waśniowskiej oraz jej twórczość, a następnie wykonywa-
ły „imienne” zakładki do książek. Klasy IV przypominały sobie 
losy bohaterów Andrzeja Maleszki i tworzyły plakaty reklamu-
jące serię książek „Magiczne  drzewo”. Klasy V projektowały 
okładki do książek Mariana Orłonia – „Odmieniec” i „Próba 
odwagi”. Klasy VI zajęły się biografią i twórczością Małgorzaty 
Musierowicz i tworzyły prezentacje multimedialne n/t autorki i 
jej twórczości. Zadaniem klas VII było poznanie wierszy Stani-

sława Machowiaka i wykonanie gier planszowych z wykorzy-
staniem treści zawartej w wierszach. 

W klasach I-III postanowiono wyróżnić i nagrodzić najlep-
sze prace. Ich autorami są: Norbert Bober z klasy Ia i Laura Sie-
jińska z klasy Ib, Aleksander Śliwiński z klasy IIa i  Julia Neu-
mann z klasy Iib, Weronika Urbańska z klasy IIIa, Amelia Szulc 
z klasy IIIb i Julian Augustyn z klasy IIIc.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom, ich prace można po-
dziwiać na korytarzu szkoły. Dziękujemy wychowawcom i ro-
dzicom za zaangażowanie i pomoc.                     Bibliotekarze 

                Katarzyna Grund–Bendlaid,Wanda Mielcarek 

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

OBCHODY NA BOGATO
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GIMNAZJUM NR 22 IM. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO

KIESZEŃ VINCENTA
Traktując szkołę jako miejsce, które od najmłodszych 

lat kształtuje osobowość i charakter dziecka, trudno prze-
cenić rolę, jaką dla właściwego i wszechstronnego rozwoju 
odgrywa edukacja artystyczna. Wobec niewielkiego wymia-
ru godzin przeznaczonego w szkole na lekcje plastyki (jed-
na godzina tygodniowo), postanowiłam przed laty poszukać 
wartościowych propozycji, które poszerzałyby i uzupełniały 
edukację artystyczną gimnazjalistów. 

Międzynarodowe Warsztaty Niepokoju Twórczego

Jedną z nich jest projekt Międzynarodowe Warsztaty Nie-
pokoju Twórczego Kieszeń Vincenta, realizowany od lat przez 
Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. Nasi uczniowie biorą w 
nim udział corocznie, począwszy od roku 2003. Stałym miej-
scem warsztatów twórczych jest park na Cytadeli.

Międzynarodowe Warsztaty Niepokoju Twórczego Kieszeń 
Vincenta to otwarta przestrzeń do aktywnego i twórczego dzia-
łania uczestników. Uczniowie mogą odkrywać w sobie nowe ta-
lenty lub wykształcić zamiłowanie do różnych form aktywności 
– od działań werbalnych, performatywnych do instalacji. 

Corocznie projekt zawiera wprowadzające hasło, wywołu-
jące nowe inspiracje. W roku 2012, w przededniu EURO 2012, 
warsztaty poświęcone były tematom związanym z piłką nożną, 
a celem głównym edycji było upowszechnianie relacji między 
sztuką i sportem oraz zwrócenie uwagi na jego humanistyczne 
aspekty. W 2013 r. hasłem przewodnim było „Słowo na teryto-
rium sztuki dla dziecka”. Główną bohaterką zorganizowanej w 
2016 r. 15. edycji była książka artystyczna, a park na Cytadeli 
zamienił się w wielką zieloną bibliotekę pełną artystycznych 
ksiąg i książek. W roku 2017 tematyka warsztatów nawiązywała 
do pojęcia śmiechu i związanych z nim skojarzeń. 

Plenerowym działaniom uczniów towarzyszą zabawa, spon-
taniczność, swoboda i radość obcowania z różnorodnym two-
rzywem. Uczestnicy kształcą umiejętność odnajdywania się w 
niezwykłych sytuacjach i rozwiązywania problemów w unikal-
ny sposób. Efektem ich wspólnej pracy są zawsze niezwykle 
interesujące wizualnie obiekty. Kilka majowych przedpołudni 
nasi gimnazjaliści spędzają od lat aktywnie i twórczo. Czekamy 
już na maj i nasze kolejne plenerowe spotkanie ze sztuką. Cie-
kawe, jaki temat stanie się w roku 2018 inspiracją dla młodych 
artystów?

Na marginesie: może wśród czytelników „Echa Osie-
dla” znajdzie się absolwent naszej szkoły i odnajdzie na 
zdjęciu z warsztatów? Mam nadzieję, że wspomnienie 
udziału w „Kieszeni Vincenta” obudzi w nim  jak najlep-
sze wspomnienia.                                Elżbieta Witkiewicz 

           Nauczyciel przedmiotów artystycznych 
           w Gimnazjum nr 22 im. Dezyderego Chłapowskiego


