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„ ŻYWA LEKCJA PATRIOTYZMU...”
Dzień zaczął się zwyczajnie… Mury szkoły witały
uczniów od samego rana. Dzisiaj było przyjemnie, bo
przez chmury zaczęły wyglądać niepewnie ciepłe, jesienne
promienie słońca. Jednak wtorkowy poranek dla uczniów
klas 8 i klasy 7 Szkoły Podstawowej nr 55 w Poznaniu
był nieco odmienny. Nie słyszeli oni dzisiaj ani jednego
dzwonka, nie siedzieli „grzecznie” w ławkach podczas zajęć, nie hasali rozbrykani na przerwach… Dzisiaj wybraliśmy się do kina. Ktoś mógłby powiedzieć, że to przecież
nic ciekawego, zwykłe kino i film. Nic bardziej mylnego.
Uzbrojeni w uśmiechy ruszyliśmy do centrum. Nie szliśmy dzisiaj tylko do kina. Naszym pierwszym przystankiem
był Pomnik Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu, pomnik upamiętniający powstanie wielkopolskie, które wybuchło 27 grudnia 1918r. Monument ten, dla niewtajemniczonych, stoi u zbiegu ulic Wierzbięcice i Królowej Jadwigi.
Sporą grupką zebraliśmy się przed pomnikiem. Tutaj pani
od historii udzieliła nam małej, ale jakże przyjemnej lekcji.
Następnie udaliśmy się do kina.
Jak wszyscy wiemy, w tym roku obchodzimy 100-lecie
niepodległości Polski, dlatego też z repertuaru wybraliśmy film o poważnej tematyce, „Dywizjon 303. Historia
prawdziwa”. Film oparty na prawdziwych wydarzeniach,
opisanych w książce Arkadego Fidlera, de facto naszej szkolnej lekturze. „Dywizjon 303” oglądaliśmy z zapartym tchem,
patrząc na bohaterską postawę polskich lotników. Ludzi pełnych nadziei, miłości i wiary w to, że Polska może być wolna. Ten film dla każdego z nas był lekcją patriotyzmu.

Po seansie czekała nas niespodzianka. Do sali wkroczył lotnik eskadry Tygrysów F16 z Krzesin. Opowiedział
on nam o swojej pracy oraz cierpliwie odpowiadał na nawet najbardziej dociekliwe pytania. Rozmawiając z nami
nawiązał też do książki „Dywizjon 303”, która zainspirowała go do tego, by zostać pilotem myśliwca.
Po prelekcji zrobiliśmy sobie wspólne, pamiątkowe zdjęcie. Pełni wrażeń wróciliśmy do szkoły. Ten dzień dał nam
dużo do myślenia i był naprawdę udany.
Katarzyna Budzińska nauczyciel SP55

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55 im. J. GAGARINA W KOBYLEPOLU

NASZA PRZYGODA W MUZEUM HENRYKA SIENKIEWICZA
W tym roku klasy piąte rozpoczęły język polski „przygodą”
z książką Henryka Sienkiewicza pt. „W pustyni i w puszczy”.
Bohaterowie powieści, Staś i Nel, przemierzali afrykański ląd,
a my ich przykładem odbyliśmy wyprawę do miejsca poświęconego autorowi ich przygód. W środę, 19 września całą klasą 5b
wybraliśmy się do Muzeum Henryka Sienkiewicza w Poznaniu,
a 20 września w to samo miejsce udała się też klasa 5a.
Zanim zaczęliśmy
zwiedzanie, mieliśmy
okazję do zabawy
w berka na poznańskim Starym Rynku.
Nel w powieści bawiła się ze słoniem Kingiem, a nam towarzyszyły poznańskie
gołębie. Było bardzo
gorąco, całkiem jak
w Afryce. Idąc tropem naszych bohaterów, odkryliśmy źródło wody pitnej na
płycie Starego Rynku. Było z tym dużo
zabawy.
W muzeum czekała na nas miła pani przewodnik. Na początku udaliśmy się do sali związanej z książką „W pustyni
i w puszczy”. Czekało tam na nas wiele egzemplarzy tej powieści, przetłumaczonych na różne języki świata! Byliśmy za-

skoczeni, jak popularnym pisarzem jest Henryk Sienkiewicz.
Pani przewodnik opowiadała nam ciekawe historie związane
z autorem: o jego życiu, podróżach i inspiracjach do pisania. Dowiedzieliśmy się na przykład, że postać Nel była wzorowana na
córce przyjaciela pana Sienkiewicza, dziewięcioletniej Wandzi.
Przygodę w muzeum zakończyliśmy warsztatami plastycznymi, gdzie wykonywaliśmy maski afrykańskie. Nasze prace
z dumą prezentujemy w holu szkoły. Wyprawę zaliczamy do
udanych. Moim zdaniem, z takiej lekcji muzealnej można wynieść i zapamiętać dużo więcej, niż podczas tradycyjnych lekcji
w szkole. Matylda Juskowiak kl. 5b SP55

PÓŁKOLONIE W SP 55

W środę rano przyjechali do nas przedstawiciele Straży
Miejskiej, którzy przypomnieli nam o zachowaniu bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych. Później pojechaliśmy do
Laboratorium Wyobraźni, w którym braliśmy udział w doświadczeniach chemicznych i fizycznych a także obejrzeliśmy pokaz
w planetarium.
W czwartek rano odwiedzili nas policjanci, którzy opowiedzieli nam o swojej pracy i przypomnieli zasady bezpieczeństwa
podczas wakacyjnych zabaw i wyjazdów. Po spotkaniu pojechaliśmy do kręgielni, gdzie w kilkuosobowych drużynach świetnie
się bawiliśmy zbijając kręgle. Odpoczęliśmy przy obiedzie i na
deser poszliśmy do kina na film „Bella i Sebastian 3”.
Piątego dnia pojechaliśmy na całodniową wycieczkę do
Wolsztyna, by zwiedzić zabytkową parowozownię pełną starych
lokomotyw. Na półkoloniach było bardzo fajnie.
Milena Jagodzińska kl. 5b SP55

W ostatnim tygodniu czerwca w naszej szkole odbyły się
półkolonie dla dzieci z klas 1-4. Wychowawczynie przygotowały przeróżne atrakcje na każdy dzień. W poniedziałek pojechaliśmy autokarem do Nenufar Clubu w Kościanie. Miejsce to jest
znane z zabawnych przygód, jakie można przeżyć wraz z piratami. Szukając ukrytego skarbu, płynęliśmy tratwą i świetnie się
bawiliśmy.
Drugiego dnia pojechaliśmy do siedziby Wielkopolskiego
Parku Narodowego w Jeziorach. Dowiedzieliśmy się tam wielu
ciekawostek o życiu zwierząt, np. że kruk jest jednym z najmądrzejszych ptaków, że poroże to nie to samo, co rogi. Spacerując
po lesie, szukaliśmy tropów zwierząt, a na zakończenie upiekliśmy kiełbaski na ognisku. Wracając z WPN zatrzymaliśmy się
w Deliparku i bawiliśmy się tam świetnie.
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Biuletyn Informacyjny
Rady Osiedla

Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

Drodzy Mieszkańcy!

Szkoda, że nie drugie, gdyż wtedy SP 55 otrzymało by środki na
budowę potrzebnego boiska do koszykówki oraz placu zabaw.
Dlaczego wspomniałem wcześniej o jedności? Właśnie dlatego, że można zawsze oddać trzy głosy. Promowaliśmy, nie
boję się tego napisać, dwa wspomniane wyżej projekty (rejonowe) i budowę ulicy Miłowita (duży projekt miejski). Do drugiego miejsca zabrakło niewiele głosów (62), a gdyby mieszkańcy
poszli za głosem Rady Osiedla? Skorzystało by na pewno więcej
mieszkańców, niż tylko część naszego osiedla. Cóż ...myślę jednak, że w kolejnej edycji obdarzycie nas większym zaufaniem i
zagłosujemy wspólnie na wytypowane projekty.
Skoro jesteśmy już przy temacie głosowania, to kilka zdań o
Wyborach Samorządowych. Niestety żadnemu z nas, tj. zarówno
koledze Stanisławowi Schupke jak i mnie, nie udało się dostać
do Rady Miasta. Choć obaj startowaliśmy z różnych komitetów,
to jednak otrzymaliśmy zbyt małą liczbę głosów w skali wyborczego okręgu. Pragnę podziękować tym, którzy udali się do urn.
Udowodniliście, iż nie obojętne są Wam sprawy osiedla.
Na wiosnę odbędą się wybory do Rady Osiedla i już dziś
proszę o liczny udział. Zdecydujecie Państwo komu zaufacie na
kolejnych 5 lat!

Koniec roku to czas podsumowań
i snucia planów, niech zatem stanie się
temu zadość. Mijający rok był bardzo
twórczy dla naszego osiedla. Większość planowanych przez RO inwestycji przybrała materialny wymiar.
Nowe ulice w Antoninku, park przy
ul. Browarnej, nowy układ komunikacyjny w Zielińcu, remont zatoczek
autobusowych, ukończenie boisk, bliskie rozpoczęcie budowy ul. Folwarcznej - to najważniejsze
inwestycje na osiedlu. Program Rady zakłada rozwój osiedla
i tego będziemy się trzymać.
Istnieje jeszcze jeden sposób na dynamiczny rozwój, którego
autorami możecie być Wy, Drodzy Mieszkańcy. Otóż tym sposobem jest Budżet Obywatelski. Aby nasze plany nabrały realnego
kształtu potrzeba jednego - jedności!!! A z tym nie zawsze jest
najlepiej. Wielu uważa, że tylko jego pomysł jest najważniejszy
i być może słusznie tak uważają, lecz lepiej należałoby spojrzeć
przez pryzmat potrzeb CAŁEGO OSIEDLA!
W obecnej edycji Budżetu Obywatelskiego wielu mieszkańców zgłosiło swoje pomysły. To cieszy, gdyż takie są założenia
PBO. Nie wszystkie jednak propozycje poparliśmy jako RO.
Wynikało to nie z naszej złej woli, lecz z rozeznania wykonalności. Projekty drogowe o małym stopniu finansowego wkładu
osiedlowego mogą wykonać jednostki miejskie - nie każdy jednak się w tym orientuje.
Drodzy! Zgłaszać musimy takie projekty, by korzystać mogła z nich większość osiedla. W tym roku zwyciężył Park przy
ul. Browarnej. Trzecie miejsce zajął projekt boiska w SP 55.

Kończąc pragnę Wszystkim Mieszkańcom złożyć najserdeczniejsze życzenia Bożonarodzeniowe oraz wszystkiego najlepszego w 2019 roku!
Przewodniczący
Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole
Krzysztof Bartosiak

Echo Osiedla, czasopismo wydawane w ramach warsztatów
dziennikarskich Szkoły Podstawowej nr 55 w Kobylepolu. Emeil: interklasa@sp55.pl Redakcja: SP 87 -Marta KruszonaWiśniewska, Gimnazjum 22-Elżbieta Witkiewicz, Rada Osiedla - Krzysztof Bartosiak, Roch Burandt, Magda Ziółkowska.
e-meil: rada.azk@wp.pl www.antoninek-zieliniec-kobylepole.pl

Facebook: Rada Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole
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Po XXV edycji konkursu „Zielony Poznań”

Na początku kadencji naszej RO udało mi się pozyskać do
udziału w Konkursie nowy obiekt w kategorii "Zieleniec". Dzięki podopiecznym "Monaru" powstał on przy ul. Darzyborskiej
i służy im każdego dnia. Jest to obiekt o największej progresji

Nasze dzieła najpiękniejsze

Dobiegła końca XXV edycja konkursu, którego jurorką
mam zaszczyt być od początku kadencji obecnej RO. Gdy 5
lat temu Ewa Kłodzińska z "My" poprosiła mnie o zrobienie zdjęć ogrodów działkowych, które zostały nagrodzone w
tamtej edycji, nie przypuszczałam, że rok później będę zaangażowana osobiście w ocenę pracy naszych mieszkańców.
W bieżącej kadencji RO już czwarty, tegoroczny konkurs
przyniósł uczestnikom z Antoninka, Zielińca, Kobylepola i dla
nas wszystkich dużym sukcesem. Mamy wreszcie pierwsze
miejsce w kategorii "Ogrody przydomowe", które za swój
obiekt otrzymała Ewa Grzeszak z Zielińca. Wieloletnia praca
w ogrodzie Marii Stefaniak i jej męża również została doceniona
trzecim miejscem w tej samej kategorii. Jesteśmy więc mieszkańcami osiedla o najpiękniejszych ogrodach w Poznaniu.

w swojej kategorii. Niestety tego roku nie wytypowaliśmy go
do miejskiej części Konkursu, choć poprzednio otrzymali 2 i 3
nagrodę. Wiosną zieleniec był piękny. Jednak w czasie lustracji
panowała susza, a efekty jej były już bardzo widoczne. Przykro nam, że nie mogliśmy wystarczająco docenić efekty pracy
podopiecznych "Monaru". Musieli oni ograniczać podlewanie
roślin, ze względu na limit zużycia wody na potrzeby ludzkie.
Pan Stanisław Gniatowski, który jest głównym twórcą sukcesu zieleńca przy Darzyborskiej, został potrącony przez samochód. Mam nadzieję, że kolejne operacje przywrócą mu sprawność i będzie mógł wspierać i udzielać porad ogrodniczych
swoim kolegom. Pan Stasiu wie wszystko o roślinach. Ogrodnictwo to pasja jego życia. Odwiedziłam go w szpitalu, wręczyłam mu specjalną nagrodę i dyplom od RO. Był niezwykle
wzruszony. Przez dłuższy czas przeglądał ogrodniczy album,
planując nowe nasadzenia na przyszły rok. Niech się spełnią plany Pana Stasia!

Mamy szczęście podziwiać to codziennie. Otoczeni jesteśmy
zielenią, starannie pielęgnowaną przez sąsiadów, którzy robią to
dla siebie i dla nas. Pracują i ponoszą niemałe koszty materialne
nie dla nagród w konkursie. Robią to, aby życie wśród roślin
było piękniejsze, pachnące i bardziej kolorowe. Trzecie miejsce
w kategorii "Balkony" otrzymała Grażyna Błońska z ul. Folwarcznej. Jury miejskie doceniło ją już kolejny raz. Dwa lata
temu otrzymała druga nagrodę w tej samej kategorii.

Chciałabym pozdrowić wszystkich uczestników i laureatów tegorocznej edycji Konkursu "Zielony Poznań" oraz
edycji z poprzednich lat. Szczególnie podziwiam dbałość
o zieleń parafialnego zespołu ogrodniczego z Kobylepola. Wiele
osób z radością pracuje przy upiększaniu terenu wokół kościoła
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Przeważnie są to
seniorzy, którzy spotykają się również towarzysko. Jest to forma
aktywizacji, nad którą czuwa proboszcz naszej parafii ks. kanonik Dominik Kużaj.
Dziękuję, że mogłam być z Wami przez ostatnie cztery lata.
Proszę o wybaczenie, jeśli ktoś poczuł się pominięty w tym artykule. Pamiętam każdy kwiatek z Waszych ogrodów, kompozycje
balkonów i zieleńców. Doceniam również Waszą gościnność.
"Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście..."
Hanna Grobelna

Jest nam przykro, że zgodnie z regulaminem, do uczestnictwa w ogólnomiejskiej rywalizacji mogliśmy wytypować tylko jeden na 25 obiektów. Dlatego namawiamy mieszkańców
naszego osiedla do coraz liczniejszego udziału w następnych
edycjach. Wybór najpiękniejszych obiektów jest bardzo trudny.
Dlatego w osiedlowej edycji przyznaliśmy wiele nagród równorzędnych. Gościnność i zaangażowanie uczestników każdego
roku było wielkie. Mam nadzieję, że skromne nagrody nie spowodują mniejszej ilości zgłoszeń do kolejnych konkursów.
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Bożonarodzeniowe zwyczaje

Dzień wigilijny bogaty jest w zwyczaje i przesądy, które
- jak wierzono - posiadały magiczną moc. Święta co roku odbywają się według tego samego schematu. Co roku ubieramy
choinkę, łamiemy się opłatkiem i idziemy na pasterkę. Dzieci
wyczekują pierwszej gwiazdki i upragnionych prezentów.
Szykujemy suto zastawiony stół, na którym pyszni się 12
pięknie udekorowanych potraw. Ten coroczny "rytuał" posiada wyjątkową moc: zbliżania, jednoczenia i wybaczania.
Skąd wzięły się nasze zwyczaje bożonarodzeniowe?
Wigilia. Znalazła się w bożonarodzeniowej liturgii od VI
wieku. Łacińskie słowo "vigilia" oznacza czuwanie, oczekiwanie. Na początku była obchodzona w różnym czasie, niekiedy
nawet w styczniu. Władze kościelne, kładąc kres sporom, odgórnie nakazały obchodzenie Bożego Narodzenia 25 grudnia.
W Polsce tradycja Wigilii upowszechniła się w XVIII wieku.
Opłatek. Przełamanie się opłatkiem ze wszystkimi gośćmi
wieczerzy wigilijnej jest jej głównym i rozpoczynającym punktem. Symbolizuje wzajemne poświecenie się jednych dla drugich
i chęć dzielenia się z bliskimi. Tradycję dzielenia się opłatkiem
warto przekazywać dzieciom, by również one czuły się w pełni
uczestnikami tej niezwykłej wieczerzy, aby zdawały sobie sprawę, że dla całej rodziny to wyjątkowy Symbolika tego zwyczaju
jest jedną z najważniejszych tradycji Bożego Narodzenia.
Choinka. Symbolizuje „drzewo życia”. Przypomina ona
ludziom naukę o upadku i odkupieniu rodzaju ludzkiego. Bóg
przywraca człowiekowi drogę do drzewa życia, którą utracił, czyli dar nieśmiertelności. Natomiast składanie prezentów
pod choinką jest naśladowaniem dobroci. Przypomina również
o pierwszych pasterskich darach, a także o wzajemnym obdarowywaniu się pierwszych chrześcijan.
Dodatkowe nakrycie. Wedle tradycji na stole powinno
znaleźć się dodatkowe nakrycie. Jest ono symbolicznie przeznaczone dla niezapowiedzianego gościa. To także wyraz pamięci
o bliskich, nieobecnych, którzy nie mogli dotrzeć ze względu na
odległość lub wspomnienie o członku rodziny, który zmarł.

Gwiazdka
Stanęła w kąciku, skromniutko
w lametę i łańcuch zdobna
i parę świetlistych bombeczek,
lecz to już historia osobna.

Potrawy. Dzisiaj najczęstszy jest zwyczaj spożywania
dwunastu potraw. Jadłospis wigilijny był tak przemyślany, żeby
uwzględniał płody rolne i leśne z całego roku. Do najbardziej
tradycyjnych zestawów ludowych potraw wieczerzy wigilijnej
należały: barszcz z buraków, zupa grzybowa, zupa owocowa,
kluski z makiem, pierogi, kapusta, ryby, groch, fasola, kasza,
pszenica, kutia, jabłka, orzechy, miód. Zwyczajem jest umieszczanie na wigilijnym stole ryby, głównie karpia. Spróbowanie
każdej ma zapewnić szczęście przez cały rok.
Sianko pod obrusem. Symbolizuje to narodzenie Jezusa w ubóstwie. Dawniej ustawiani także w kątach izby snopy
zboża. Miało to zapewnić urodzaj i dobrobyt.
Pierwsza gwiazdka. Tradycyjnie wieczerza wigilijna rozpoczyna się wraz z pierwszą gwiazdką na niebie. Jest to
nawiązanie do Gwiazdy Betlejemskiej, oznaczającej narodziny
Jezusa, którą ujrzeli Trzej Królowie. Zadanie wypatrzenia na
niebie pierwszej gwiazdki powierza się dzieciom.
Wspólna modlitwa. Kolację wigilijną, w polskiej tradycji oczywiście postną, rozpoczyna modlitwa i czytanie fragmentu Ewangelii wg św. Mateusza lub Łukasza, dotyczącego
narodzin Jezusa.
Świeca wigilijna. Ten zwyczaj narodził się w Holandii.
Światło ma być zaproszeniem do rodziny Marii i Józefa, aby
Jezus narodził się w każdym domu.
Wspólne kolędowanie. Radosne śpiewy całej rodzinaypodczas wieczerzy wigilijnej. Tworzą wzajemne relacje międzyludzkie, rozwijają harmonię i wyrażają emocje.

Co roku więc na choince
zawisa też bombka nowa,
być może dla swoich już wspomnień
ktoś inny w pudełko ją schowa.

Usiądźmy więc razem do stołu,
podajmy bliźniemu dłoń bratnią,
Te bombki co dzisiaj migocą
wszak nie wiesz czy pierwsza dziś gwiazdka
przy lampkach, w oknach, na ulicach, nie będzie tą gwiazdą ostatnią.
odwieczną koleją losu
Włodzimierz Pazderski
zostały nam po rodzicach.

Mieszkaniec Kobylepola, rocznik 1954 Mam dwie
Wieszamy je dziś na gałązkach
cudowne pasje, które są
te wszystkie, z szarego pudełka,
istotnymi elmentami mojego
bo w nich są zamknięte wspomnienia, życia. To coś, na co chcesz
w nich młodość i radość jest wielka. przeznaczyć swój wolny czas
i co motywuje mnie do działania. Wędkarstwo i pisanie
W nich mama i tata, i babcia,
i śnieg gdzieś tam hen na opłotkach, wierszy, bo o tym mowa, są czynnościami połączonymi z niesamowitym wewnętrznym uczuciem
cukierki, pierniki, orzechy
w gałązkach ubrane dziś w złotkach. pozwalającymi zatrzymać chwile. Z jednego jak
i z drugiego nie można się utrzymać, więc zawodowo jestem taksówkarzem. Ryby łowię od lat
Mikołaj, kolędy, prezenty,
dziecinnych, jest to hobby, które zaszczepił we
makowiec i karp w galarecie,
mnie ojciec. Wiersze tworzę od zawsze, pierwsze
pragnienie, by trwało to wiecznie,
zapisywałem w głowie, a pod koniec 2013 roku
choć to się nie zdarza na świecie.
zacząłem przelewać je na papier
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Dzieciom Wrzesińskim
Ginęli nieraz dzielni Polacy,
którzy nad życie wolność stawiali,
tracili dzieci, żony majątki,
lub na wygnanie, szli, tak jak stali.
I tak już trwała przez pokolenia
miłość do polski wyssana z mlekiem,
aby pomimo obcych zaborów
zostać Polakiem, zostać człowiekiem.
Walczyli starzy, walczyli młodzi
wierząc ojczyźnie słońce zaświeci,
a przez tradycje, przez wychowanie,
o wolną Polskę walczyły dzieci.
Wiele już było powstańczych zrywów,
żaden historyk ich nie policzy,
lecz ten jedyny, niepowtarzalny,
nadał był nazwę naszej ulicy.

Autor wierszy:

Włodzimierz Pazderski

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 7
100-lecie Odzyskania Niepodległości

ŚWIĘTO POLAKÓW

Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości
to szczególna okazja, aby przypomnieć dzieciom najważniejsze fakty z historii naszego narodu. Zespół Szkolno
–Przedszkolny nr 7 przygotowywał się do tego wydarzenia
od dłuższego czasu. W piątek 9 listopada korytarze naszej
szkoły wypełniły się uczniami w odświętnych, galowych
strojach z charakterystyczną biało-czerwoną kokardą na
piersi, będącą symbolem patriotyzmu i miłości Ojczyzny.
Uroczystości obchodów setnej rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości rozpoczęły się apelem przygotowanym przez klasę 6A. Występy uczniów wzbogacone były śpiewem pieśni patriotycznych, których tradycja
obecna jest w naszej historii od wieków.
Uczniowie klas 1-3 dekorowali sale, utrwalali symbole
narodowe i pilnie ćwiczyli hymn, aby znać jego wszystkie
cztery zwrotki. Uroczysty apel dla klas młodszych przygotowały klasy 3a i 3b. Dzieci były niezwykle zaangażowane i przejęte tą chwilą. Widać było, że dla nich jest to
ogromne przeżycie. Następnie poprzez recytacje wierszy
oraz śpiew pieśni legionowych uczniowie przypomnieli
najważniejsze fakty związane z odzyskaniem przez Polskę
niepodległości.
Występy uczniów wzbogacone były śpiewem pieśni
patriotycznych, których tradycja obecna jest w naszej hi-

storii od wieków. O godzinie 11.11 cała społeczność szkolna z dumą odśpiewała czterozwrotkowy hymn narodowy,
włączając się tym samym do ogólnopolskiej akcji „Rekord
dla Niepodległej”.
Uroczystość zakończyła się konkursami o tematyce
historycznej. Uczniowie wykazywali się wiedzą na temat naszej ojczyzny i Poznania. Przez chwilę wszyscy
mogliśmy również cofnąć się w czasie, podczas prezentacji przygotowanych przez uczniów strojów ówczesnych
mieszkańców Polski. Wydarzenia te były świadectwem
patriotyzmu oraz integracją społeczności szkolnej, na tle
najważniejszych wydarzeń historycznych, dzięki którym
zawdzięczamy własne państwo.
Anna Maldzis-Jacobs, Jola Wolnowska-Gorączka

DBAMY O CMENTARZ

Ostatni pogrzeb odbył się tutaj w latach 50-tych ubiegłego wieku. Niewielu pozostało już tych, którzy mają siły
dbać o wygląd tego miejsca, stare mogiły upadają, krzyże
próchnieją, a liście zasypują alejki. Wśród mieszkańców
zanika pamięć o starym, małym cmentarzu, stąd tak ważne było to, by najmłodsi mieszkańcy osiedla mogli poznać
kawałek swojej małej Ojczyzny z jej ciekawą historią.
Podczas pracy uczniowie klas piątych zebrali kilkanaście worków liści, wygrabili alejki i uporządkowali mogiły. Ze wzruszeniem odczytywali zatarte napisy na nielicznych kamiennych nagrobkach, podnosili leżące krzyże
i układali świerkowe gałązki. Na koniec zapalili znicze,
które przynieśli ze sobą, a wierzący odmówili modlitwę.
Ewa Adamska

W końcu października 2018r. klasy VA i VB Szkoły
Podstawowej nr 87 wybrały się na nieczynny parafialny cmentarz przy ul. Leśnej, na którym pochowani są
mieszkańcy Antoninka. Cmentarz powstał z inicjatywy
Maksymiliana Siwińskiego, którego starania o założenie
parafialnej nekropolii zwieńczył zapis hipoteczny w roku
1938. Po jego śmierci, tutaj właśnie złożono w grobie jego
serce, o czym informuje zachowana do dziś tabliczka na
mogile. Był to również jeden z pierwszych pochówków w
miejscu, które od roku 1939 zaczęto regularnie wykorzystywać do grzebania zmarłych. Formowanie parafii oraz
budowę kościoła przerwała II wojna światowa.
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RODZINNIE NA FESTYNIE

Duże bańki mydlane, malowanie twarzy, konkursy i zabawy
ruchowe uatrakcyjniły tegoroczny, przedszkolny festyn rodzinny. Motywem przewodnim imprezy była dżungla, dlatego do
placówki przybyły m.in. odważne tygrysy, dzikie małpy, kolorowe motyle i dumne papugi. Było kolorowo, wesoło, tanecznie.
W tak przyjemnej atmosferze czas upłynął nam niemal błyskawicznie.
sił ani czasu, aby uatrakcyjnić to spotkanie i miło spędzić piątkowe popołudnie w gronie dzieci, rodziny i przyjaciół.
Dziękując wszystkim za ich trud i starania, wierzymy, że za
rok równie doskonale będziemy się wspólnie bawić.
Autorzy – wychowawcy Przedszkola 192

Dyrekcja i pracownicy Przedszkola nr 192 w Poznaniu bardzo dziękują Rodzicom dzieci uczęszczających do placówki
i sponsorom za pomoc w zorganizowaniu tegorocznego festynu.
Podziękowania skierowane są także do wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie i przybyli na tę uroczystość oraz tym, którzy w
jakikolwiek sposób przyczynili się do jej organizacji, nie żałując

DZIEŃ DYNI

,,Jak przyjemnie i wesoło, kiedy dynia krąży wkoło
Dynia tu, dynia tam, dynia krąży tu i tam”.
Dzień Dyni, to święto na cześć fantastycznego warzywa,
z którego może powstać zupa, drugie danie, a nawet deser. Trudno odmówić mu uroku, tak jeśli chodzi o kształty jak i kolory.
Uczniowie ZSP7 przynieśli tego dnia przepiękne dynie, które
swym magicznym światłem pięknie ozdobiły szkolny korytarz.
Niektóre dynie wyglądały zabawnie, inne budziły strach i przypominały dziwne stwory, a jeszcze inne, precyzyjnie wycięte,

Podsumowanie działań i całego dnia odbyło się w sali gimnastycznej. Pani dyrektor Nowak wręczyła dyplomy za pierwsze trzy miejsca w konkursie na najpiękniejszą Dynię. Ten dzień
przyniósł wiele wrażeń, ciekawości, odkrywania i zabawy, co
widać było po minach uczniów.
Urszula Kosicka

zachwycały wzorem i pomysłowością. Przez cały dzień na każdej przerwie towarzyszyła uczniom muzyka i kiermasz słodkości z dyni.
Można było spróbować takich przysmaków jak sernik dyniowy, ciasto dyniowe, brownie, babeczki z dyni i wiele innych
słodkości. Uczniowie brali też udział w konkursie na najpiękniejszą dynię - Dynia pełna uśmiechów.
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ŚNIADANIE DAJE MOC

„Śniadanie Daje Moc” to już stała akcja wpisana w kalendarz naszej szkoły. Ideą programu jest popularyzowanie zdrowego żywienia oraz spożywania wartościowego śniadania - najważniejszego posiłku w ciągu dnia. Dobre śniadanie sprawia,
że dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas
lekcji i mają siłę do zabawy.

W czwartek 8 listopada dzieci klas I – III, pamiętając o higienie i bezpieczeństwie, pod kontrolą swoich wychowawców
przygotowali swoje drugie śniadanie. Były to zdrowe, kolorowe
i apetyczne kanapki, szaszłyki i sałatki owocowe. Bardzo dziękujemy Rodzicom za pomoc w przygotowaniu zdrowego śniadania, a uczniom za pomysłowość, zaangażowanie i kreatywność podczas zajęć. Był to z pewnością udany dzień promujący
zdrowie w naszej szkole.
Ewa Przybył

PRZEDSZKOLAKÓW
ZABAWA W TEATR

a także mając na uwadze fakt, iż dziecko najlepiej uczy się
przez zabawę, prowadzi zajęcia aktywizujące spontaniczną
kreatywność dzieci. Zabawa w teatr może być najbardziej
interesującym i wyrazistym efektem tej pracy, ujawniającym doświadczenia i osiągnięcia dzieci.
Teatr jest dla dzieci rzeczywistością wyjątkową, w której
wszystko może się zdarzyć, a odtwórca roli ma okazję realizować swoje marzenia, by stać się kimś innym. Wprowadzenie
dzieci w świat sztuki poprzez zabawy teatralne przynosi im wiele korzyści, rozwija wyobraźnię, doskonali mowę, sprzyja umu-

Dziecko w wieku przedszkolnym ma naturalną potrzebę
wyrażania się w różnych formach ekspresji: w mowie, ruchu,
geście, rysunku, śpiewie. Przedszkole 192 w Poznaniu, wychodząc na przeciw oczekiwaniom swoich przedszkolaków,

zykalnieniu, rozwija płynność ruchów oraz zwiększa poczucie
własnej wartości. Jest również okazją do wspaniałej zabawy,
dającej wiele satysfakcji. Udział dzieci w odtwarzaniu treści
utworu skłania je do zapamiętywania, koncentrowania uwagi na
określonej działalności, kulturze mówienia i zachowania się.
Edukacja teatralna umożliwia wykorzystanie naturalnej
skłonności dziecka do naśladowania i zabawy, a także aktywności emocjonalnej i ruchowej. Sprzyja rozładowaniu napięcia
i energii, przynosi radość i satysfakcję. Podczas zajęć z tej dziedziny przedszkolak może dowiedzieć się, jak powstaje sztuka
teatralna i wzbogacić swój słownik o takie pojęcia jak np. aktor, reżyser, rekwizyty, dekoracja, kostiumy, scena, widownia,
kurtyna. Dzieci z naszego przedszkola chętnie bawią się w teatr
zarówno podczas zajęć edukacyjnych jak również w zabawie
swobodnej, wykorzystując przy tym kukiełki, pacynki, a także
własne rączki.
Justyna Bączyk
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