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Wprowadzenie 

 

Projekt Centrum Inicjatyw Lokalnych Grunwald Północ to odpowiedź na potrzeby mieszkańców osie-

dla Grunwald Północ w zakresie stworzenia przestrzeni do spotkań i dostępu do kultury. Celem pro-

jektu było rozwijanie wspólnot lokalnych Osiedla Grunwald Północ, aktywizacja mieszkańców, mery-

toryczne wsparcie grup nieformalnych i stworzenie przestrzeni do działania, spotkań, rozwoju.  

W okresie od 12. 09. 2016 do 20. 12. 2016 przestawiliśmy mieszkańcom szereg ofert, z których mogli 

skorzystać. 

W niniejszej publikacji znajdują się opisy działań warsztatowych; oraz ich efekty w postaci wywiadów; 

oraz reportaży osób uczestniczących w zajęciach. Publikacja podzielona jest na dwie części. W pierw-

sze części znajdują się opisy zajęć i spotkań z mieszkańcami. W części drugiej natomiast wywiady oraz 

reportaże uczestniczek warsztatów dziennikarskich. 

 

Michał Jan Kosicki 

Jacqueline Czajka 

Joanna Chrzanowska-Volkers 
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WARSZTATY 

 

Stowarzyszenie „Akademia Myśli” zajmuje się popularyzacją wiedzy poprzez prowadzenie różnego 

rodzaju warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Ważne są dla nas umiejętności „miękkie”, na 

naukę, których w szkole często brakuje czasu. Dzięki współpracy z Gimnazjum nr 56 im. Józefa Wy-

bickiego w Poznaniu mieliśmy możliwość przeprowadzenia kilku warsztatów dotyczących kultury 

zachowania, zachowywania się w sieci, rozwoju kreatywności czy też warsztatów dziennikarskich. 

Poniżej prezentujemy działania, które miały miejsce podczas trwania projektu Centrum Inicjatyw 

Lokalnych na Północnym Grunwaldzie.  

 

Trening Twórczości 

Słowo kreatywność pochodzi od łacińskiego słowa creatus, czyli twórczy. Dotyczy ono powstawania 

nowych koncepcji, skojarzeń, czy też idei. Ważne jest aby uzyskać oryginalne rozwiązania dla istnieją-

cych już problemów. Kreatywne rozwiązywanie problemów oraz podejście do problemów to obecnie 

jedna z najbardziej poszukiwanych umiejętności na rynku pracy. W systemie edukacji nie ma, jednak 

czasu na kształcenie takich kompetencji. Kreatywność jest umiejętnością, którą można, i należy 

kształcić. Podczas zajęć młodzież gimnazjalna wykonywała szereg zadań indywidualnych i grupowych.  

 

  



 
 

 
 5 

  

 

 

Krótki kurs savoir-vivre dla najmłodszych 

Jak powinno się nakryć do stołu? Jeśli mamy dwa widelce obok naszego talerza, to który z nich wy-

brać? Kogo pierwszego przedstawiamy? Jak powinniśmy odbierać nieznany numer telefonu? Jak na-

leży pisać maila do np. nauczyciela? Czy zawsze trzeba się do starszych zwracać z grzecznością? Dla-

czego powinniśmy się odpowiednio ubierać? Podczas zajęć staraliśmy się odpowiedzieć sobie na te 

pytania. Dobre wychowanie zawsze jest w cenie, dlatego warto jest promować dobre nawyki. Dzieci 

zapoznały się z podstawowymi zasadami savoir vivre przy stole; zasadami ubioru; a także sposobami 

witania się i przestawiania sobie wzajemnie osób w różnym wieku. Rozmawialiśmy też o zachowaniu 

się wobec osób z niepełnosprawnością. W przestrzeni publicznej osoby niepełnosprawne wciąż są 

pewnego rodzaju kuriozum. Najmłodsi, którzy nie spotkali się dotychczas z osobami kalekimi często 

czują w takich sytuacjach dyskomfort. Warto oswoić ten temat poprzez rozmowę. 

 

Savoir vivre w epoce cyfrowej 

Coraz częściej i coraz więcej korzystamy z komunikacji cyfrowej, pisząc choćby maile do bliskich, do 

instytucji publicznych, do osób nam nie znanych. Na lekcjach informatyki młodzież poznaje technicz-

ne aspekty komunikacji cyfrowej, często jednak brak humanistycznego uzupełnienia tej wiedzy. Przyj-

rzeliśmy się przede wszystkim regułom rządzącym pisaniem maili oraz wypowiadaniem się w sieci. 

Rozmawialiśmy o sferze prywatności, a szczególnie tej w sieci. Ważnym punktem warsztatu była dys-

kusja o tym, jak dbać o swoją prywatność, a w szczególności w mediach społecznościowych z Facebo-

okiem na czele. Nie chodzi tylko o dane personalne ale i o zdjęcia oraz udostępniania naszego wize-
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runku. Młodzież aktywnie brała udział w zajęciach, zadając wiele pytań i krytycznie odnosząc się do 

pewnych tezy. 

 

  

  

 

Podchody – Obchody – Dziady 

Od dłuższego czasu głowimy się nad różnymi tradycjami obchodzenia dnia Wszystkich Świętych.  

Z tego też powodu chcieliśmy zaproponować naszą własną alternatywę, która stanowiła kompromis 

między Halloween a Dziadami. Zabawa miała na celu przybliżenie tradycji obchodzenia Halloween 

oraz Dziadów. Pokazanie historii rozwoju tych dwóch, na pierwszy rzut oka, odmiennych tradycji.  

Z pewnością każdy z uczestników mógł dowiedzieć się czegoś nowego związanego z dniem Wszyst-

kich Świętych. Zaproponowaliśmy aktywne spędzenie czasu w formie podchodów. Przygotowaliśmy 

szereg zdań dotyczący zarówno wiedzy dotyczących dzieł Mickiewicza, obrzędów Dziadów, pocho-

dzenia Halloween, jak i angielskich słówek związanych z tym dniem. Zabawa była przednia, szczegól-

nie dla osób lubiących spędzać aktywnie czas. 
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Alternatywne Godło Grunwaldu 

W czasie warsztatów plastycznych przeznaczonych dla najmłodszych mieszkańców Grunwaldu, za-

prezentowane zostały różnorakie techniki plastyczne. Warsztaty odbywały się pod hasłem: Stwórzmy 

Alternatywne Godła Grunwaldu. Uczestnicy za pomocą poznanych technik mogli poćwiczyć swoją 

wyobraźnię i nabyć umiejętność posługiwania się narzędziami potrzebnymi do wyrażania artystycznej 

ekspresji. Podczas warsztatów dzieci miały dostęp do kredek, pisaków, farb plakatowych, pędzli, pa-

steli olejnych i suchych. Wszystko po to, aby pracować razem w twórczej atmosferze. Inspiracją dla 

uczestników warsztatów okazały się karty Dixit, które niektóre z dzieci poznały podczas cyklu Cotygo-

dniowych spotkań z planszówkami1. Uczestnicy wyrazili chęć stworzenia unikatowej, własnej talii do 

gry. Wyjątkowość talii miała wyróżniać się w tym, że każdy mieszkaniec Grunwaldu, będzie mógł 

przyjść i dodać do talii swoją kartę. W ten sposób, powstanie jedyna w swoim rodzaju talia kart, którą 

będzie dysponować dzielnica Grunwald. Na warsztatach powstały pierwsze karty z kolekcji. Efekt 

końcowy przerósł nasze oczekiwania. Wystarczyło dać uczestnikom spotkania odpowiednie narzę-

dzia, aby stworzyli swoje dzieła. Najmłodsi mieszkańcy Grunwaldu postawili na kolektywne działanie  

i pomimo, iż każda karta jest wyjątkowa i ma swojego autora, to razem tworzą piękną całość. 

 

                                                           
1
 Więcej na temat Spotkań z planszówkami na stronie 15 niniejszej publikacji. 
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Co robi archeolog na Grunwaldzie? 

Wszelkie odkrycia archeologiczne są dla badacza przeszłości początkiem niezwykle żmudnej drogi, 

której celem jest właściwe zinterpretowanie znaleziska. Szczególnie istotne w procesie badawczym są 

pojęcia wyjaśniania i rozumienia. Niezwykle ważnym problemem współczesnej archeologii jest pyta-

nie o to, czy wyniki badań są obiektywne, czy też subiektywne. W trakcie warsztatów każdy z uczest-

ników będzie mógł wcielić się w rolę archeologa interpretującego swoje odkrycia. Zaprezentowane 

zostały rozmaite artefakty, stanowiska i dane archeologiczne, na podstawie których przeprowadzony 

został proces interpretacji. Uczniowie samodzielnie musieli zastanowić się nad prezentowanym 

przedmiotem, a później spróbować go opisać słownie. Konkluzją warsztatów było stwierdzenie czy 

mędrca szkiełko i oko są wystarczającymi atrybutami do pełnej interpretacji znalezisk archeologicz-

nych. Warsztaty miały na celu przybliżenie pracy archeologa i pokazanie, że nawet najnowsze znalezi-

ska są bardzo ważne z punktu widzenia historii. 

 



 
 

 
 9 

  

  

 



 
 

 
 10 

 

Warsztaty dziennikarskie dla 3. klasy Gimnazjum 

 

TEMAT: Wielkie przemówienia i wielcy mówcy 

Pierwsze warsztaty dziennikarskie dla trzeciej klasy gimnazjum odbyły się 27. 10. 2016 r. Były skiero-

wane do uczniów Gimnazjum nr 56 im. Józefa Wybickiego w Poznaniu. Naszymi uczestniczkami oka-

zały się być bardzo zdolne i pracowite młode kobiety. Podczas pierwszych zajęć mieliśmy okazję bliżej 

poznać uczennice oraz dowiedzieć się jakie mają zainteresowania. Postanowiliśmy się odnieść do 

zainteresowań naszych uczestniczek i uzupełnić nasz warsztat o kilka szczegółów dotyczących pracy z 

mediami i w mediach. Pierwsze zajęcia rozpoczęliśmy od wielkich mówców i ich przemówień. Pod-

czas części merytorycznej zapoznaliśmy uczestniczki z zagadnieniami takimi jak, retoryka i erystyka. 

Opowiedzieliśmy też o najważniejszych cechach poruszających przemówień. W dalszej części spotka-

nia pokazaliśmy kilka nagrań wielkich mówców. Zachęciliśmy uczestniczki do wnikliwej obserwacji 

przemówień oraz porównania ich z wiedzą teoretyczną uzyskaną we wcześniejszej części spotkania. 

Dziewczęta świetnie poradziły sobie z tym zadaniem i entuzjastycznie podeszły do przedstawionych 

przez nas materiałów. Po obejrzeniu przemówień wróciliśmy do kilku najważniejszych momentów  

w nagraniach, była to część w której mogliśmy dokładnie przeanalizować techniki wykorzystywane 

przez wielkich mówców. Młodzież z wielkim zapałem słuchała i zadawała pytania. Po spotkaniu pode-

szło do nas kilka dziewczyn z prośbą o wskazanie dodatkowych materiałów, dzięki którym mogłyby 

poszerzyć wiedzę o zagadnieniach, które zostały poruszone podczas warsztatów.  
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TEMAT: Trening reporterski w postaci krótkich występów przed kamerami, czyli setek 

Nasze kolejne spotkanie obyło się 17. 11. 2016 r. i miało charakter treningu reporterskiego. Uczestni-

cy próbowali swoich sił w tzw. setkach. Setki to krótkie występy przed kamerą. Wskazaliśmy na naj-

ważniejsze cechy, jakimi musi odznaczać się setka. Zwróciliśmy uwagę na różnice pomiędzy tą krótką 

formą reporterską, a przemowami zaprezentowanymi podczas wcześniejszych warsztatów. Poprosili-

śmy uczestniczki warsztatów, by w grupach, przygotowały krótkie wypowiedzi na zadany temat. 

Sprawność z jaką dziewczęta uporały się z tym zadaniem, wprawiła nas w zdumienie. Przeszliśmy 

zatem do dalszej części warsztatów, w której wytypowane wcześniej liderki grup, stanęły przed ka-

merą i nagrały swoją pierwszą setkę. Okazało się, że po kilku próbach wszystkie grupy nagrały świet-

ne występy. Następne ćwiczenie polegało na tym, by grupy wcieliły się w rolę rzeczniczek prasowych i 

napisały krótką informację dla mediów na zadany temat. Po krótkim czasie wszystkie grupy miały już 

przygotowane oświadczenie medialne i można było nagrać kolejną setkę. Tym razem postanowiliśmy 

sprawdzić, jak liderki poradzą sobie z niespodziewanymi pytaniami dociekliwych dziennikarzy. Umie-

jętność szybkiego reagowania w sytuacji stresowej, przed kamerą, jest cenna w pracy rzecznika pra-

sowego. Okazało się, że wszystkie dziewczęta wybrnęły z opresji wyśmienicie i poradziły sobie z trud-

nymi pytaniami dziennikarzy lepiej, niż niejeden zawodowiec. Dziewczyny z entuzjazmem przyjęły 

wiadomość, że wszystkie nagrania powstałe na dzisiejszym spotkaniu będą dla nich dostępne do 

wglądu. Po obejrzeniu materiałów okazało się, że uczestniczki warsztatów wypadły bardzo profesjo-

nalnie. 

 

  

 



 
 

 
 12 

 

TEMAT: Spotkanie z komentatorem sportowym 

Na nasze ostatnie spotkanie, które odbyło się 24. 11. 2016 r., zaprosiliśmy specjalnego gościa. Chcie-

liśmy, by klasa miała okazję spotkać się z profesjonalnym dziennikarzem, czynnie działającym w prze-

strzeni medialnej, który podzieli się swoimi spostrzeżeniami a przede wszystkim doświadczeniem. 

Naszym gościem był Paweł Bondaruk, redaktor naczelny portalu xTri.pl, konferansjer i komentator 

sportowy. Przedstawił on kulisy pracy dziennikarza sportowego na podstawie swojej ścieżki kariery. 

Zaprezentował mnóstwo pożytecznej wiedzy teoretycznej oraz warsztatowej, ale przede wszystkim 

opowiedział jak wygląda praca redaktora i komentatora sportowego. Paweł Bondaruk podzielił się 

swoim doświadczeniem opowiadając o swoich przeżyciach, niespodziewanych sytuacjach, które 

przydarzyły mu się w trakcie kariery, ale też zabawnych historiach związanych z organizacją i komen-

towaniem wydarzeń sportowych. Dzięki temu uczestniczki warsztatów poznały kulisy pracy dzienni-

karza sportowego z pierwszej ręki i co ważniejsze, mogły porozmawiać z naszym gościem.  

 

  

 

xTri.pl
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Warsztaty dziennikarskie dla 1. klasy Gimnazjum 

 

TEMAT: Podstawy dziennikarskiego warsztatu, umiejętność relacjonowania zdarzeń 

Pierwsze warsztaty dziennikarskie dla pierwszej klasy Gimnazjum nr 56 im. Józefa Wybickiego  

w Poznaniu odbyły się 28. 10. 2016 r. Podczas naszego inauguracyjnego spotkania chcieliśmy dowie-

dzieć się czegoś o naszych uczestnikach, zależało nam również na tym aby uczestnicy poznali siebie 

nawzajem. Klasa pierwsza jest nowopowstałą klasą, w której uczniowie wciąż się poznają. Okazało 

się, że klasa jest bardzo sympatyczna i chętna do współpracy. Podczas warsztatów korzystaliśmy  

z kart do gry Dixit2. Zadania przygotowane dla uczennic (tego dnia w warsztatach brały udział same 

dziewczyny) oscylowały wokół kart. Przykładem zadania, które przeprowadziliśmy podczas warszta-

tów, było stworzenie historii. Podzieliliśmy klasę na dwie grupy. Liczniejsza grupa losowała kilka kart, 

które miały stać się inspiracją do stworzenia spójnej historii. Druga grupa znajdowała się w tym mo-

mencie w innym pomieszczeniu. Po wejściu, słuchała historii i ponownie wychodziła po to, by spisać 

to, co udało im się zapamiętać. Zadanie, które z pozoru wydawało się grą okazało się nie czym innym, 

jak ćwiczeniem zapamiętywania i umiejętnością relacjonowania danego zdarzenia. Ćwiczenie miał na 

celu naukę współpracy i komunikacji w grupie oraz pokazanie, jak ważna jest umiejętności rzetelnego 

relacjonowana usłyszanej historii 

 

TEMAT: Pisanie reportażu 

Nasze kolejne spotkanie odbyło się 18. 11. 2016 r. Tematem spotkania było zapoznanie uczestników  

z formą dziennikarską, jaką jest reportaż. W tym celu podzieliliśmy spotkanie na większą część mery-

toryczną i warsztatową. W pierwszej części spotkania postanowiliśmy omówić z uczniami najważniej-

sze cechy reportażu w celu odróżnienia go od innych, podobnych form dziennikarskich i literackich. 

Kolejnym punktem spotkania było wspólne czytanie fragmentu reportażu Jana Parandowskiego pt.: 

„Dwie Wiosny”. Dalszą część warsztatów poświęciliśmy na omówienie tekstu i wychwycenie w nim 

cech charakterystycznych dla reportażu. Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się też, jak napisać 

własny tekst tak, by sprostał on wymaganiom tej trudnej formy dziennikarskiej. Powiedzieliśmy na co 

zwrócić uwagę podczas pisania, wskazaliśmy też związek pomiędzy reportażem a rzetelnym przeka-

                                                           
2
  Dixit jest to skojarzeniowa gra karciana wydana w 2008 roku przez Libellud we Francji. Więcej na temat gry na stronie 17. 
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zywaniem informacji. Na temat relacjonowania zdarzeń uczniowie nabyli wiedzę podczas wcześniej-

szego spotkania, dlatego bez trudu potrafili wskazać dlaczego umiejętność rzetelnego opisu zdarzeń 

jest istotna również tutaj. Na koniec poprosiliśmy uczniów o napisanie własnych reportaży. Daliśmy 

im na to czas do kolejnych zajęć, mając na względzie to, że jest to praca wymagająca przygotowania 

się, znalezienia tematu, opisania go. Uczniowie pierwszej klasy gimnazjum pomimo wysoko posta-

wionej poprzeczki poradzili sobie z zadaniem wyśmienicie i przyłożyli się do swoich reportaży. Byli-

śmy zaskoczeni jakością tekstów i co ważniejsze, dumni z dokonań uczestników warsztatów3.  

 

TEMAT: Przeprowadzanie wywiadów 

Ostatnie spotkanie z naszą grupą, które odbyło się 25. 11. 2016 r., zaczęliśmy od pogratulowania 

uczestnikom tekstów, które napisali. Pisanie reportaży wiąże się często nie tylko ze zbieraniem infor-

macji o danym regionie lub wydarzeniu, ale przede wszystkim polega na rozmowie z ludźmi. Biorąc 

pod uwagę umiejętności, które nabyli uczniowie do tej pory, postanowiliśmy poszerzyć ich warsztat  

o wiedzę z zakresu przeprowadzania wywiadów. Dzisiejsze spotkanie miało na celu omówienie naj-

ważniejszych cech, jakimi powinien charakteryzować się wywiad, dlatego znów podzieliliśmy spotka-

nie na dwie części, teoretyczną i warsztatową. Tym razem praktyki było zdecydowanie więcej. 

Uczestnicy spotkania mogli poćwiczyć między innymi umiejętność rozmawiania z osobami różnego 

pokroju, od ważnych urzędników państwowych, po celebrytów. Podzieliliśmy klasę na grupy i popro-

siliśmy, by każda grupa wylosowała jedną kartkę z daną postacią. Podczas tego ćwiczenia uczniowie 

przekonali się, jak ważny jest dobór formy i języka, jakim posługujemy się przeprowadzając wywiad z 

konkretną osobą. W zależności od tego jaką funkcję pełni nasz rozmówca, będziemy stosować inny 

model rozmowy. Kolejną ważną rzeczą, jaką mieli okazję przećwiczyć uczniowie, jest umiejętność 

dystansowania się do własnych przekonań i myśli o rozmówcy. Profesjonalny dziennikarz stara się 

wszak zachowywać obiektywność. Na koniec spotkania poprosiliśmy uczestników o wskazanie różnic 

pomiędzy faktem i opinią, co okazało się zarzewiem owocnej dyskusji. Dyskusja trwałaby dłużej, gdy-

by pozwolił na to czas. Konia z rzędem temu, kto umie postawić klarowną granicę pomiędzy faktem  

a opinią. Tą myślą zakończyliśmy cykl spotkań z uczniami pierwszej klasy Gimnazjum nr 56 im. Józefa 

Wybickiego w Poznaniu.  

 

                                                           
3
 Prace powstałe na warsztatach dostępne są w niniejszym e-booku na stronie 32. 
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Cotygodniowe spotkania z planszówkami 

 

W dniu 10. 10. 2016 w ramach projektu Centrum Inicjatyw Lokalnych - Grunwald Północ, odbyło się 

pierwsze Spotkanie z planszówkami. W Filii 38 Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu odbyła się dwugo-

dzinna sesja z grami planszowymi różnego rodzaju, m. In.: edukacyjnymi, strategicznymi i koopera-

cyjnymi. Oprócz tego, na wszystkich czekał poczęstunek w postaci ciepłych i zimnych napojów, owo-

ców oraz słodyczy. Spośród szerokiego grona gier wybraliśmy dwie, które świetnie sprawdziły się, 

podczas naszego pierwszego spotkania: Klątwa Faraona oraz Carcassonne. 

Klątwa Faraona jest przestrzenną grą planszową o kształcie piramidy. Gracze wcielają się w rolę po-

szukiwaczy skarbów, którzy muszą zmierzyć się z niebezpieczeństwami czyhającymi na nich w pirami-

dzie. Uczestnicy rzucają kostką przemieszczając się na planszy o liczbę pól zgodną z ilością wyrzuco-

nych oczek. Innowacyjne wydaje się być przemieszczanie z jednego poziomu piramidy na kolejny. 

Piramida dzięki swojej konstrukcji, dała uczestnikom gry okazję do przećwiczenia zdolności prze-

strzennych. Celem gry jest uniknięcie groźnych pułapek, rozwiązanie zagadek, i jak najszybsze dotar-

cie do mety. Wygrywa ten gracz, który wykaże się bystrością, wiedzą i pomysłowością. Klątwa Fara-

ona sprawdziła się, jako gra na inauguracyjnym spotkaniu z planszówkami, ze względu na przejrzyste 

zasady, jak również ze względu na to, że jest to rozrywka dedykowana dla uczestników w różnym 

wieku. Uczestnicy okazali się być zadowoleni z gry, pomimo iż zwycięzca był tylko jeden.  

Drugą gwiazdą wieczoru z planszówkami była Carcassonne. Gra ta charakteryzuje się przejrzystymi i 

dość prostymi zasadami, w których zwycięstwo zależy od pomysłowości gracza i od umiejętności do-

konywania nietrywialnych wyborów. Uczestnicy, za pomocą płytek terenu losowanych co turę, roz-

budowują planszę tworząc łąki, trakty, zamki oraz klasztory. Celem gry jest zdobycie, jak największej 

ilości wpływów na budowanych terenach. Carcassonne okazało się strzałem w dziesiątkę. Uczestnicy 

bawili się na tyle dobrze, że poprosili o możliwość zagrania jeszcze raz na następnym spotkaniu. Jest 

to planszówka niezwykle łatwa do rozgrywania. Pomimo prostych zasad i jasnego celu gry, instrukcja 

do niej jest kilkustronna. Napisana jest jednak przejrzyście, i daje się łatwo wytłumaczyć zasady gry 

nawet najmłodszym uczestnikom. Spotkanie upłynęło w atmosferze przyjemnej rywalizacji, ale 

przede wszystkim w duchu współpracy i integracji.  
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Kolejne spotkanie odbyło się 24. 10. 2016 r., które rozpoczęliśmy kontynuacją gry w Carcassonne. 

Byliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni reakcją uczestników spotkania. Nasi najmłodsi gracze skupiali 

się nie na rywalizowaniu ze sobą o wygraną, lecz zawiązywali sojusze, właśnie w celu wygrania poje-

dynku. Podczas jednej z rozgrywek gracze postanowili zawiązać ze sobą sojusz, który co turę włączał 

kolejnego uczestnika. Cel był jeden – zbudowanie największego zamku w grze. W ostatecznym rozra-

chunku nie było gracza, który by pozostał poza kooperatywą. Ciężko było oszacować, kto jest wygra-

nym a kto przegranym, więc z racji szczytnej idei przyświecającej grze zwycięzcami okazali się wszy-

scy. Podczas dalszej części spotkania, z racji większej liczby uczestników, zaproponowaliśmy włącze-

nie dodatku do gry Karczmy i Katedry. Do gry zostaje dołączona pula dodatkowych płytek terenu  

z dwoma rodzajami budynków niedostępnych w wersji podstawowej – Karczmy i Katedry. Oprócz 

tego każdy uczestnik gry dostaje dodatkowy pionek do swoich zasobów. Dzięki włączeniu dodatko-

wych lokacji ulega zmianie punktacja w grze. Gracze musieli zmierzyć się z wymyśleniem nowych 

strategii w grze, ale okazało się, że świetnie sobie poradzili z tym zadaniem. Po zapoznaniu się z zasa-

dami podstawowej wersji Carcassonne, kolejne dodatki nie sprawiają trudności w zrozumieniu no-

wych zasad lub modyfikacji do zasad już istniejących. Są za to bardzo ciekawą alternatywą dla osób, 

które świetnie poznały już wersję podstawową. Na zakończenie spotkania wspólnie uzgodniliśmy, że 

jesteśmy gotowi na przygodę z kolejną nową grą. 
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Na spotkaniu 14. 11. 2016 r. poznaliśmy całkiem nową grę Dixit. Żaden z graczy nie znał wcześniej 

takiego typu gry, więc podeszli do Dixit z nieskrywanym zainteresowaniem. Gra składa się z talii fan-

tastycznie zdobionych kart, na których namalowane są różnorakie rysunki. Obrazy przedstawione na 

kartach kojarzą się z baśniowością, światem snu lub ilustracjami książek. Symbolika pokazanych 

przedstawień pozwala graczom na manewrowanie pomiędzy różnorodnymi skojarzeniami ze świata 

kultury: mitu, bajki, opowieści, książki, filmu. Każdy z uczestników otrzymuje pięć kart, których nie 

pokazuje innym graczom. Co turę jeden gracz wybiera kartę ze swojej puli i wymyśla do niej skojarze-

nie. Zadaniem innych graczy jest wybranie ze swoich kart takiej, która najlepiej oddaje skojarzenie 

wymyślone przez pierwszego gracza. Wszyscy uczestnicy układają zakryte karty w jednym miejscu, 

tak by gracz wymyślający hasło mógł je potasować, odwrócić i ułożyć obok siebie na stole. Zadaniem 

graczy jest odgadnięcie, która karta była inspiracją dla pierwszego gracza. Za odgadnięcie kart, 

uczestnicy dostają punkty. Wygrywa ta osoba, która pierwsza uzbiera ich trzydzieści. Wszyscy uczest-

nicy spotkania, niezależnie od wieku - wyśmienicie się bawili. Podczas całego spotkania przybywały 

coraz to nowe osoby, więc przetestowaliśmy opcję grania w większej liczbie uczestników. Powstało 

wiele fantazyjnych skojarzeń, a gracze mieli okazję, nie tylko przećwiczyć w ten sposób swoją kre-

atywność, ale też poznać innych uczestników gry. Tego typu gra karciana doskonale wspiera abstrak-

cyjne myślenie, ale przede wszystkim uczy komunikowania się z pozostałymi ludźmi na różnych po-

ziomach. Uczestnicy wyrazili chęć kontynuowania gry w następnym tygodniu Spotkań z planszówka-

mi. 
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Na ostatnim spotkaniu, 21. 11. 2016 r., kontynuowaliśmy grę karcianą Dixit. Podzieliliśmy spotkanie 

na dwie części, zapewniając nowym osobom poznanie gry sprzed tygodnia, ale też daliśmy możliwość 

naszym stałym uczestnikom poznania nowej gry. Pierwsza część wypadła tak samo dobrze, jak po-

przednio. Ćwiczyliśmy się w abstrakcyjnym myśleniu i tworzeniu wielopoziomowych skojarzeń.  

W drugiej części spotkania z planszówkami wybraliśmy grę w typie odmiennym od baśniowego Dixit. 

Wybór padł na Zakazaną Wyspę. Jest to kooperacyjna gra przygodowa, w której celem jest zdobycie 

starożytnych skarbów. Zadanie wydawałoby się dość proste, gdyby nie to, że utrudnia je stale podno-

szący się poziom wody na wyspie. Jedynym sposobem, by zdobyć skarby i przeżyć, jest współpraca 

pomiędzy poszczególnymi graczami. Każdy z nich wciela się w jednego z poszukiwaczy. Każdy z nich 

dysponuje unikatowymi umiejętnościami. Dotyczą one najczęściej możliwości poruszania się po po-

lach wyspy. Tylko dzięki współpracy i przemyśleniu odpowiedniej strategii, gracze mają szansę opu-

ścić wyspę przed zalaniem. Cel jest prosty, ale żeby tego dokonać, trzeba się trochę nagłowić. Gra 

świetnie wspiera umiejętności strategicznego myślenia, działania zespołowego i komunikowania się 

pomiędzy graczami. Uczestnicy doskonale zidentyfikowali się ze swoimi rolami i poznali zalety połą-

czenia się w drużynę zrzeszoną w wspólnym celu. Dzięki temu, udało się odlecieć z tonącej wyspy 

zebrawszy wszystkie cenne skarby. Gra jest wymagająca, ale daje uczestnikom ogromną satysfakcję.  
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Na spotkaniu, które odbyło się 28. 11. 2016 r., zaproponowaliśmy uczestnikom grę, z którą nie spo-

tkali się wcześniej. Wybraliśmy grę, w której ważną rolę odgrywa element losowości. Jednak w czasie 

rozgrywki okazało się, że to właśnie dzięki niemu gra sprawia tyle radości. Bohaterem dzisiejszego 

spotkania stały się Przebiegłe Wielbłądy. Gracze wcielają się w rolę widzów na trybunach, którzy ob-

stawiają wyścigi wielbłądów. Te poczciwe zwierzęta okazują się być jednak przebiegłe i płatają, na 

torze rozgrywki, różne figle. Celem gry jest zdobycie jak największej ilości pieniędzy w wyścigach. Cel 

ten można osiągnąć zachowując czujność podczas całego wyścigu, bowiem jego losy w ciągu roz-

grywki mogą się zmienić. Wspomniany wcześniej element losowości, jest tu dość mocno widoczny, 

ale dzięki temu gra uczy umiejętności szybkiego reagowania w sytuacjach, które zmieniają wynik roz-

grywki o 180 stopni. Gracze podczas swojej tury mają do dyspozycji jedną z czterech opcji. Mogą rzu-

cać kośćmi i ruszyć danego wielbłąda do przodu. Kości znajdują się w pudełku o kształcie piramidy.  

Z pudełka jednorazowo można rzucić kośćmi tak, by wypadła tylko jedna. Kolor kości określa kolor 

wielbłąda, który rusza się do przodu. Za rzut kośćmi otrzymuje się każdorazowo po jednej monecie. 

Drugim typem ruchu, jaki mogą wykonać gracze w swojej turze jest położenie kafla pustyni na torze 

ruchu. W zależności od tego, którą stroną położymy kafelek, wielbłąd który na niego wejdzie cofa się 

o jedno pole lub idzie o jedno pole do przodu. Ten ruch ogranicza element losowości w grze i daje 

możliwość wzbogacenia się o jedną monetę za każdym razem, za którym jakiś wielbłąd wpadnie na 

naszą płytkę. Trzecim typem ruchu, jaki mają do dyspozycji gracze, jest możliwość typowania lidera 

danego etapu wyścigu. Jeśli po skończonym etapie gracz dobrze wytypuje zwycięzcę, otrzymuje od  

2 do 5 monet. Czwartą możliwością jest wytypowanie zwycięzcy i przegranego całego wyścigu. Warto 

korzystać rozważnie z tej możliwości, gdyż podczas tury wiele się może zmienić, a za błędne wytypo-

wanie zwycięzcy lub przegranego, płacimy karę. Gracz, który jako pierwszy wytypuje zwycięzcę wy-

ścigu, otrzymuje 8 monet, to samo dzieje się w wypadku typowania przegranego. Pomimo tego, iż 

najwięcej monet otrzymuje gracz, który jako pierwszy poprawnie wytypuje zwycięzcę, to grę wygry-

wa osoba, która zbierze jak największą ilość pieniędzy. Dlatego, warto zachować czujność podczas 

całej rozgrywki, gdyż może się okazać, że odpowiednio typując i ryzykując w czasie gry, możemy się 

nieźle wzbogacić. Ta gra dostarcza mnóstwa emocji, ale przede wszystkim uczy. Tor wyścigu jest pro-

sty, cel wielbłądów jest jeden – meta. Ale rozbudowany system ruchów, jaki mają do dyspozycji 

uczestnicy gry sprawia, że każdy gracz może wypracować własną strategię wygrywania. Jest to gra 

rozwijająca spostrzegawczość, umiejętność szybkiego reagowania, dostosowywania swojej strategii 

gry, do zmieniających się warunków na planszy oraz umiejętność przewidywania ruchów innych gra-

czy. Uczestnicy spotkania byli z niego bardzo zadowoleni, gdyż okazało się, że każdy z nich wypraco-

wał podczas rozgrywki strategię, która przełożyła się na wygraną. Po rozegraniu kilku tur Przebiegłych 
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wielbłądów zostało jeszcze trochę czasu, więc poprosiliśmy uczestników spotkania by wskazali grę do 

której by chcieli wrócić. Najwięcej głosów zebrała gra Carcassonne, dlatego zdecydowaliśmy się za-

grać jedną partię na zakończenie spotkania.  

Z racji zbliżających się Mikołajek przygotowaliśmy dla uczestników Spotkań z planszówkami małą 

niespodziankę. Spotkanie odbyło się 05. 12. 2016 r., a to znaczy, że to najwyższy czas na świąteczne 

ciasteczka. Zatem zabraliśmy się za ozdabianie ciastek. 

 

  

  

 

Przedostatnie spotkanie odbyło się 12. 12. 2016 r. Na tym spotkaniu poprosiliśmy uczestników, by 

zaproponowali gry, które nie pojawiły się podczas naszego cyklu spotkań, a które chcieliby poznać. 

Gdy przyszliśmy, okazało się, że troje uczestniczek już na nas czeka, a czas jaki pozostał do spotkania 

umilały sobie graniem w bardzo popularną i klasyczną wręcz grę – Państwa i Miasta. Do grupy dołą-

czyło jeszcze kilka osób, więc zapytaliśmy się dziewczyn, czy możemy dołączyć do ich gry. Wszyscy 

chętnie się zgodzili na takie rozwiązanie, gdyż każdy z nas znał już zasady. Pierwsza część spotkania 

upłynęła nam na odświeżeniu sobie wiedzy o państwach, miastach, imionach, roślinach, zwierzętach  

i rzeczach, jakie można wymyślić na zadaną literę. Zasady Państw i Miast są proste i powszechnie 

znane, jednak wariantów tej ponadpokoleniowej gry jest wiele, stąd wyjaśnienie, że wybraliśmy kla-

syczną wersję, znaną nam, prowadzącym, jeszcze z czasów szkolnych. Okazało się, ze nawet nasi naj-
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młodsi uczestnicy są sobie w stanie poradzić z różnorodnymi nazwami geograficznymi, a jeśli zdarzały 

się braki w wiedzy, dzięki wspólnej zabawie zostały one szybko nadrobione. Główną wartością tej gry, 

jest wszakże wartość edukacyjna, a dzięki prostej formule można w nią zagrać w każdym miejscu  

i czasie, wystarczy tylko kartka papieru i długopis. Okazało się, że Filia 38 Biblioteki Raczyńskich dys-

ponuje grą, której charakter nawiązuje do granych przez nas Państw i Miast, więc zdecydowaliśmy się 

urozmaicić spotkanie i spróbować sprawdzić Słowostwory. Celem gry, jest zebranie jak największej 

ilości tytułowych słowostworów, czyli stworów z punktami. Wygrywa ten, kto zdobędzie jak najwięk-

szą liczbę punktów. Oprócz stworów gra składa się z kilku kolorowych kostek, każda reprezentuje 

jakieś pole kategorii, z którego trzeba ułożyć odpowiednie słowo. Dla utrudnienia, gracze losują spo-

śród liter alfabetu dwie litery; zadanie polega na tym, by ułożyć słowo w danej kategorii zawierające 

obie litery. Gra posiada dwa poziomy trudności, dla młodszych uczestników oraz takich, którzy grają 

po raz pierwszy, istnieje wariant losowania tylko jednej litery zamiast dwóch. Taką opcję wybraliśmy i 

okazało się, że uczestnicy poradzili sobie wyśmienicie. Zadanie wydaje się proste, ale gracze mają 

tylko 30 sekund na wymyślenie poprawnej odpowiedzi. Pierwsza osoba, która poda poprawne słowo, 

dostaje w nagrodę słowostwora. Ograniczenie czasowe wymaga mobilizacji i sprawnego myślenia. 

Nawet nasi najmłodsi gracze poradzili sobie bez trudu z tym zadaniem i sprostali wymaganiom gry. 

Nasze spotkanie upłynęło zatem pod znakiem gier rozwijających słownictwo, umiejętność szybkiego 

przypomnienia sobie nazwy na zadaną literę, lub nazwy, która zawiera daną literę. Uczestnicy wyka-

zali się nie tylko umiejętnością poprawnego posługiwania się językiem polskim, ale zaprezentowali 

swoją wiedzę z zakresu geografii, biologii, muzyki, kina i sportu, gdyż takie kategorie również pojawiły 

się podczas gier.    
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WYWIADY4 

 

Osiedle Grunwald Północ mieści się w obszarze dzielnicy Grunwald, będącej jedną z pięciu dzielnic 

miasta Poznań. Administracyjnie zamknięta jest w obrębie czterech ulic: Bułgarska, Bukowska, Mar-

celińska oraz Szamotulska. Posiada zasięg terytorialny w ilości 0,76 km2. Ilość mieszkańców wynosi 

14505. Tak wygląda osiedle Grunwald Północ w liczbach. Te dane można znaleźć na stronie interne-

towej Urzędu Miasta Poznania, jednak nie mówią one wiele o samym osiedlu ani tym samym, o jego 

mieszkańcach.  

Po spojrzeniu na mapę osiedle tworzy dość uporządkowany czworobok obejmujący między innymi 

Kościół św. Jerzego. Oprócz tego na osiedlu znajduje się wiele placówek dydaktycznych: pięć przed-

szkoli, trzy szkoły podstawowe, jedno gimnazjum, trzy zespoły szkół oraz budynek dydaktyczny Uni-

wersytetu im. Adama Mickiewicza. Życie kulturalne na Osiedlu Grunwald Północ kręci się wokół Filii 

38 Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, znajdującej się przy ulicy Ognik. Natomiast w godzinach poran-

nych, największy ruch pieszy można odnotować przy Targowisku Świt. Ważną częścią tej strefy Grun-

waldu stała się nowa siedziba Rada Osiedla, która została przeniesiona, i mieści się tuż przy Kościele 

św. Jerzego Popiełuszki na ulicy Swoboda. Kilka przecznic od tego miejsca znajduje się jedyne w Po-

znaniu Okno Życia, położone przy Centrum Wspierania Rodzin Swoboda. Oprócz tego, na terenie 

osiedla znajduje się mnóstwo zadbanych skwerów, które w sezonie letnim przyciągają starszych 

mieszkańców, ale także rodziny z dziećmi.  

To wszystko mówi nieco więcej o tym, jak wygląda Osiedle Grunwald Północ. Żeby jednak dowiedzieć 

się czegoś o jego lokalnej społeczności i jej potrzebach, warto przyjrzeć się bliżej dwóm miejscom, 

które zrzeszają i integrują mieszkańców. Jednym z nich jest, wspominania już wcześniej, Filia 38 Bi-

blioteki Raczyńskich. Pełni ważną rolę w życiu Osiedla, gdyż jako placówka publiczna ma misję nie 

tylko edukacyjną, ale także wychowawczą i kulturową. Drugim miejscem, które spaja mieszkańców, 

jest Rada Osiedla. Tutaj ludzie żyjący na Grunwaldzie Północ mogą zgłaszać swoje potrzeby i rozwią-

zywać problemy związane z infrastrukturą, ale nie tylko. Chcielibyśmy przedstawić sylwetki dwóch 

osób, aktywnie uczestniczących w życiu lokalnej społeczności i w formie wywiadu dowiedzieć się, jak 

z ich perspektywy żyje się mieszkańcom Osiedla Grunwald Północ.  

                                                           
4
 Rozmowy przeprowadziła Jacqueline Czajka. 
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Pan Ryszard Cegła 

 

Pan Ryszard Cegła z wykształcenia jest technikiem elektronikiem. Od roku 1999 działa jako radny 

osiedlowy. Na dzień dzisiejszy Pan Ryszard jest zastępcą przewodniczącego Osiedla Grunwald Północ. 

Działał społecznie jeszcze za czasów Rady Księdza Jerzego Popiełuszki5. Pan Ryszard jest redaktorem 

naczelnym gazetki osiedlowej6. Powodem do rozpoczęcia działalności była przede wszystkim chęć 

pomocy ludziom, ale też chęć zrobienia czegoś pożytecznego dla osiedla i jego mieszkańców.  

Jacqueline Czajka: Czy była to Pańska inicjatywa aby działać społecznie?  

Ryszard Cegła: Impulsem do wstąpienia do Rady był pan Ryszard Bąk, obecny przewodniczący Rady 

Osiedla Grunwald Północ. Jest to człowiek niezwykle charyzmatyczny, ale co ważniejsze, umie prze-

konywać ludzi do dobrych działań. Myślę, że od czasu rozpoczęcia mojej działalności udało nam się 

zdziałać dużo dobrego. To jest prawdopodobnie moja ostatnia kadencja i myślę, że zostawiam Radę 

w dobrych rękach. 

JC: Czy mógłby Pan w kilku słowach wyjaśnić, na czym polega działanie Rad Osiedlowych? 

RC: Rada jest przede wszystkim mostem, który łączy mieszkańców z instytucjami odpowiedzialnymi 

za prawidłowe funkcjonowanie miasta i jego dzielnic. Należy sobie jednak uświadomić, że Rada nie 

jest do końca wyznacznikiem tego, czego chcą mieszkańcy osiedla. Mamy zobowiązania wobec 

mieszkańców, ale także wobec Urzędu Miasta Poznania [dalej: Urzędu]. Każda Rada Osiedla dysponu-

je budżetem, uzależnionym od liczby mieszkańców w danym rejonie. Ten budżet musi być rozdyspo-

nowany zgodnie z przepisami. Po uchwaleniu budżetu, Urząd musi go zaakceptować. Po zatwierdze-

niu budżetu pozostaje jedynie kwestia znalezienia odpowiednich wykonawców.  

JC: Czy mógłby Pan podać przykład działań, które może podjąć Rada oraz takich, które nie będzie  

w stanie zrealizować? 

RC: Oprócz uchwalania budżetu Rada pełni funkcję informacyjną. Każdy mieszkaniec może zgłosić się 

do nas o podanie podstawowych informacji o Osiedlu. Posiadamy stronę internetową, na której znaj-

                                                           
5 Rada ks. Jerzego Popiełuszki byłą radą Osiedla ks. Jerzego Popiełuszki, która jako jednostka pomocnicza samorządu teryto-

rialnego, powstało 28 września 1993 r. 

6
 http://rogp.prv.pl/biuletyn-informacyjny.html [ostatni dostęp 30. 09 . 2018].  
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dują się najważniejsze informacje o Grunwaldzie Północ. Nie każdy wie, że Rada Osiedla może zarea-

gować na przykłady chuligaństwa. Trzeba pamiętać, że działanie Rady nie ogranicza się tylko do rozli-

czania pewnych inwestycji, ale do zachęcania mieszkańców do dbania o te już istniejące. Jeśli miesz-

kaniec zauważy, że ktoś niszczy np. ławki, to może to zgłosić Radzie. W naszym interesie jest dbanie  

o mienie osiedla. Rada może też być pomocą dla szkół i przedszkoli. Każde z tych placówek ma okre-

ślony budżet, ale może okazać się on niewystarczający. Jako Osiedle jesteśmy w stanie pomóc sfinan-

sować drobne remonty, np. remont boiska. Takie inicjatywy powstawały już na naszym Osiedlu.  

JC: A co z tymi inicjatywami, na które Rada nie ma wpływu? 

RC: Przede wszystkim Rada nie jest w stanie zrealizować wszystkich remontów. Mieszkańcy zgłaszają 

zapotrzebowanie na wiele inwestycji, ale z racji ograniczonego budżetu nie możemy odpowiedzieć na 

każdą potrzebę. Każdego roku odbywa się głosowanie nad uchwaleniem budżetu i w zależności od 

wyniku głosowania pewne inwestycje będą zrealizowane, a pewne będą musiały być odłożone na 

później. Budżet Osiedla zależy od ilości mieszkańców. Nie jest możliwym pozyskanie większej ilości 

pieniędzy, nawet jeśli wykażemy zapotrzebowanie na większą ilość działań.  

JC: Czy Rada może w inny sposób odpowiedzieć na potrzeby mieszkańców? 

RC: Oczywiście. Rada Osiedla ma w obowiązku pełnić dyżury. Każdy mieszkaniec podczas dyżuru mo-

że przyjść i zgłosić swoje uwagi, potrzeby. Jesteśmy w stanie pomóc ludziom skontaktować się  

z odpowiednimi służbami, skierować do odpowiedniego Urzędu, pomóc napisać wniosek. Często 

ludzie nie wiedzą gdzie się skierować w danej sprawie. My taką wiedzę posiadamy i chętnie się nią 

dzielimy. Przychodzą do nas nawet mieszkańcy innych dzielnic. Staramy się zachować otwartość, 

trzeba pamiętać że w Radzie można znaleźć dużo społeczników. Myślę, że nowa lokalizacja siedziby 

Rady dużo zmieniła. Staliśmy się bardziej widoczni, mamy swoje miejsce w którym możemy gościć 

mieszkańców. Pamiętam o pewnej inicjatywie, z którą nasza Rada Osiedla wyszła. Chcieliśmy pomóc 

ludziom w rozliczaniu PIT-ów, oraz innych dokumentów. 

JC: Czego brakuje Radzie Osiedla Grunwald Północ? 

RC: Po wyremontowaniu nowego miejsca spotkań, Rada działa całkiem sprawnie. Pieniędzy niestety 

zawsze brakuje, więcej dobrego można by zdziałać, gdyby nam nie brakowało środków. Kluczem do 

sprawnego funkcjonowania Osiedla jest rozsądne dysponowanie środkami. Trzeba pamiętać, że jest 

to bardzo ważne. 
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JC: Czy w ciągu swoich kadencji zauważył Pan jakąś stałą piramidę potrzeb mieszkańców Osiedla, czy 

może jednak na przestrzeni lat te potrzeby się zmieniają? 

RC: Myślę, że można wskazać na pewien powtarzający się schemat potrzeb, który na przestrzeni lat 

się powtarza. Przede wszystkim ludziom zależy na remontach chodników i ulic. Jest to najważniejsza 

potrzeba zgłaszana przez mieszkańców. Na drugim miejscu pojawia się zieleń i mała architektura. 

Położenie naszego Osiedla jest o tyle niefortunne, że nie posiadamy dostępu do dużych terenów zie-

lonych, więc stale trzeba dbać o to, by chociaż były te mniejsze, w postaci skwerów czy nowych nasad 

drzew. Trzecia potrzebą notorycznie zgłaszaną przez mieszkańców, jest miejsce spotkań dla seniorów. 

Brakuje nam miejsca otwartego dla tych mieszkańców, którzy przeszli na emeryturę. W sezonie let-

nim widać, że na osiedlowych ławkach wieńczących skwery odbywa się ogromna ilość interakcji po-

między seniorami. W zasadzie o każdej porze można tam spotkać mieszkańców. Przy gorszej pogo-

dzie mieszkańcy nie mają gdzie się spotkać. Posiadamy kilka kawiarni, ale ich liczba jest niewielka, 

poza tym przydałoby się miejsce otwarte, publiczne, w którym starsi mieszkańcy mogliby aktywnie 

wypoczywać.  

JC: Czy z perspektywy Radnego, byłby Pan w stanie wskazać na jakieś nowe potrzeby mieszkańców ? 

RC: Problemem, który uwidocznił się zwłaszcza w ostatnich latach jest niewystarczająca ilość miejsc 

parkingowych. Pomimo remontów, miejsc ciągle brakuje, natomiast właścicieli aut stale przybywa. 

Wskazałbym też zapotrzebowanie na utworzenie specjalnych godzin dyżurów, w których mieszkańcy 

mogliby przyjść i skonsultować się z policjantem w budynku Rady Osiedla. Zwiększyłoby to komfort 

mieszkańców i pozwoliło na wyjaśnienie drobnych problemów. 

JC: Jakie formy komunikacji z mieszkańcami może Pan wskazać? 

Ryszard Cegła: Jeszcze za czasów Rady Księdza Jerzego Popiełuszki zaczęła ukazywać się gazetka osie-

dlowa. Od 2000 roku była ona wydawana jako kwartalnik. Część rubryk była poświęcona na Kościół, 

część natomiast pisali radni oraz mieszkańcy. Od tego czasu gazetki wydawane były z różną częstotli-

wością. Zawierały przegląd najważniejszych wydarzeń z życia Osiedla. Kwartalnik przeistoczył się w 

gazetkę Osiedla Grunwald Północ, która wydawana jest obecnie. Ostatni numer wyszedł w grudniu. 

Mamy też stronę internetową, na którą chętnie zaglądają ludzie młodzi. Oprócz tego jesteśmy do-

stępni podczas dyżurów, na które może przyjść każdy mieszkaniec i porozmawiać o swoich proble-

mach, czy też spostrzeżeniach dotyczących osiedla. 

JC: Z perspektywy Radnego, jak oceniłby Pan poziom życia mieszkańców Osiedla Grunwald Północ? 
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RC: Nasze osiedle jest bardzo spokojne. Duża część mieszkańców to ludzie starsi, o których proble-

mach już wspomniałem, ale warto zwrócić na to uwagę pod kątem bezpieczeństwa. Poziom życia w 

obrębie osiedla wydaje mi się bardzo dobry. Mamy dużo szkół i przedszkoli, z których ludzie są zado-

woleni. Myślę, że bardzo pozytywnie wypadają regularne spotkania z mieszkańcami, dzięki którym 

wiemy, czego im brakuje.  

JC: Serdecznie dziękuję za rozmowę. 

RC: Dziękuję. 
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Pani Barbara Myszka 

 

Pani Barbara Myszka, kierowniczka Filii 38 Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Od ośmiu lat pracuje  

w Filii 38. Swoje wykształcenie w kierunku pracy w placówkach publicznych, rozpoczęła od ukończe-

nia dwuletniej bibliotekarskiej szkoły policealnej, następnie skończyła studia na kierunku biblioteko-

znawstwo. Swoją współpracę z Biblioteką Raczyńskich zaczęła od trwającej dwa lata pracy w Bibliote-

ce i Domu Kultury, które znajdują się na osiedlu Pod Lipami w Poznaniu. Tam też Pani Barbara zdoby-

ła doświadczenie w pracy z dziećmi. 

Jacqueline Czajka: Co na przestrzeni lat zmieniło się w Filii, którą kieruje Pani obecnie? 

Barbara Myszka: Przede wszystkim lokalizacja. Początkowo, tj. od roku 1969, filia znajdowała się pod 

adresem Ognik 16. Był to mniejszy lokal, usytuowany na parterze budynku. W późniejszym okresie, 

od roku 1975 biblioteka została przeniesiona do tego lokalu, który obecnie zajmuje. Od zawsze pa-

nował tu podział na część przeznaczoną dla dorosłych czytelników i tą dla dzieci. Taka organizacja 

przestrzeni była uwypuklona poprzez układ pomieszczeń. Część dla dorosłych znajdowała się w osob-

nym pomieszczeniu, tak samo jak część przeznaczona dla młodszych czytelników. W tej chwili stara-

my się by biblioteka była otwarta. Usunęliśmy ścianę odgradzającą dwa pomieszczenia po to, by czy-

telnik, niezależnie od wieku, czuł się u nas swobodnie. Przykładem biblioteki, do której standardów 

chcielibyśmy dążyć, jest Biblioteka Jiriho Mahena w Brnie.  

JC: Jak z Pani perspektywy funkcjonuje odbiór kultury wśród mieszkańców Grunwaldu? 

BM: Mieszkańcy Grunwaldu czytają z pewnością dużo. Cieszy nas to, że przychodzą do nas ludzie w 

każdym wieku. Obserwujemy też, wśród naszych czytelników, rosnącą potrzebę wypożyczania książek 

obejmujących wiedzę specjalistyczną. Zdarza się, że spotkali się z danym zagadnieniem w innych 

książkach, programach radiowych bądź telewizyjnych. Mieszkańcy Grunwaldu oczekują od biblioteki, 

że odpowie na ich potrzeby. Często czytelnicy poszukują książek z zakresu pedagogiki lub psychologii. 

Tematami, wokół których oscylują wypożyczane książki, są zagrożenia z jakimi może spotkać się mło-

dy człowiek, potrzeby nastolatka, jak radzić sobie z dziećmi cierpiącymi na ADHD. Mamy kilku czytel-

ników szalenie zainteresowanych historią, w tym wiedzą z zakresu militariów w okresie II Wojny 

Światowej. Coraz częściej trafiamy na wymagających czytelników, którzy dzielą się z nami swoją pa-

sją, znamy ich z imion, dlatego że odwiedzają nas regularnie.  
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JC: Czy sądzi Pani, że biblioteka jest miejscem, w którym bardziej wymagający czytelnicy mogą się 

spotkać i wymienić zainteresowaniami? 

BM: Staramy się by nasza filia była biblioteką otwarta dla wszystkich. Ogranicza nas jednak ilość wol-

nego miejsca. Dysponujemy dość szerokim księgozbiorem, który stale ulega uzupełnieniu, jednak 

brakuje nam przestrzeni, w której czytelnicy mogliby usiąść i porozmawiać. Regały zajmują większość 

przestrzeni i jedynym miejscem w którym można usiąść są stanowiska komputerowe oraz kącik dla 

dzieci. Biblioteka jest z pewnością miejscem, które łączy naszych najmłodszych czytelników poza 

szkołą. Dzieci spotykają się by odrobić lekcje, zrealizować projekty plastyczne w których biorą udział, 

czy po prostu usiąść i poczytać w ciszy. Dzięki miejscu, gdzie mogą usiąść, nawiązują pomiędzy sobą 

nowe znajomości i wymieniają się zainteresowaniami. Szalenie brakuje tego typu interakcji wśród 

starszych czytelników, właśnie ze względu na brak przestrzeni, która zapewniałaby podobny komfort. 

JC: Jakie inne możliwości oferuje biblioteka, poza wypożyczaniem książek? 

BM: Nasza filia realizuje przede wszystkim zadania Biblioteki Raczyńskich. Trzeba pamiętać o tym, że 

poszczególne filie funkcjonują jako jeden organizm, jako system. Niemniej jednak oprócz cykli tych 

samych spotkań odbywających się w naszych filiach, oferujemy zajęcia skierowane dla lokalnej spo-

łeczności. Od lat organizujemy, jako Filia 38 cykle spotkań, takie jak: Jesień w Bibliotece czy Zima w 

Bibliotece. Postanowiliśmy włączyć w naszą aktywność spotkania autorskie. Cieszą się one sporą po-

pularnością. Staramy się do każdego spotkania podejść kreatywnie. Wiosną odbyły się spotkania 

międzypokoleniowe wokół literatury. Zaprosiliśmy całe rodziny by podzieliły się wiedzą o książkach, 

które czytane były przez nich z pokolenia na pokolenie, ale też zachęciliśmy mieszkańców, by podzie-

lili się tymi pozycjami, które w ramach rodziny ich dzielą. 

JC: W dobie skomputeryzowania mówi się nie tylko o zagrożeniach związanych z zanikiem czytelnic-

twa w Polsce, ale też o roli, jaką pełnią we współczesnym świecie biblioteki. Z Pani opisu wynika, że 

biblioteka oferuje nie tylko możliwość wypożyczenia książek, ale także pełną gamę spotkań edukacyj-

nych i kulturalnych. Jaka, w tej rzeczywistości, jest rola bibliotekarza?  

BM: Ta rola w dobie ostatnich lat mocno ewoluowała, ale pewne elementy pozostają takie same. 

Pomimo tego, iż nasza filia jest całkowicie skomputeryzowana, pracownicy biblioteki są niezbędni. 

Pełnią rolę przewodnika po bibliotece nie tylko dla nowych czytelników, lub tych, którzy ją odwiedza-

ją rzadziej, ale także dla tych mieszkańców, których widujemy u nas często. Dysponujemy wiedzą nie 

tylko w zakresie posiadanego przez nas księgozbioru, ale z racji tego iż nasz system połączony jest  

z innymi filiami, możemy z łatwością pomóc czytelnikowi w znalezieniu odpowiedniej książki. Ponad-
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to możemy pomóc w dobraniu odpowiednich lektur osobie, która chciałaby nabyć wiedzę z danej 

tematyki, ale nie zna konkretnych tytułów. Życie w bibliotece, nie ogranicza się tylko do wypożycza-

nia, nasza aktywność jest szeroka. Pracownicy są cały czas szkoleni. Odbywamy obowiązkowe kursy  

z pedagogiki. Nasze szkolenia obejmują między innymi umiejętność pomocy starszym czytelnikom, 

ale też osobom z różnymi dysfunkcjami. Cały czas nabywamy wiedzę z zakresu nowości wydawni-

czych, które pojawiają się na rynku. Uważam, że nasza rola jest bardzo ważna. 

JC: Czy sądzi Pani, że nowe technologie wspomagają rozwój czytelnictwa w Polsce, czy raczej odwrot-

nie? 

BM: Miałam przyjemność odwiedzić niedawno, w ramach szkolenia, Bibliotekę na Warszawskim Be-

mowie. Powstała ona z myślą udostępniania wiedzy z różnych dziedzin nauki za pomocą skomputery-

zowanego i interaktywnego centrum. Mediateka, gdyż tak się nazywa, powstała jednak przede 

wszystkim jako inicjatywa, mająca wpłynąć na integrację mieszkańców osiedla. Możliwości jakie ofe-

ruje Mediateka, nie ograniczają się do wypożyczania książek czy też spotkań autorskich, ale do całej 

gamy interaktywnych działań. W jednej sali mogą spotkać się mieszkańcy z różnych przedziałów wie-

kowych, świetnie się ze sobą dogadując. Wszystko dzięki odpowiedniej aranżacji przestrzeni. Jedna  

z sal oferuje czytelnikom miejsce, w którym można złożyć coś z klocków lego, bądź dołączyć do tego 

prosty mechanizm komputerowy, odbywa się to na poziomie podłogi. Poziom wyżej znajdują się 

komputery, posiadające odpowiednie narzędzia do programowania, najwyższy poziom zajmują książ-

ki, w których zawarta jest obszerna wiedza z zakresu techniki, informatyki czy automatyki. Czytelnik 

zainteresowany komputerami znajdzie tam coś dla siebie, niezależnie od tego w jakim jest wieku. 

Myślę, że nowe technologie mogą pozytywnie wpływać również na poziom czytelnictwa, i zachęcać 

mieszkańców do interakcji. 

JC: Czy myśli Pani, że takie miejsce mogłoby powstać też tutaj? 

BM: Nasza filia boryka się z brakiem przestrzeni na realizację tego typu działań. Nasza placówka jest 

miejscem o innym profilu, więc gdybyśmy mieli przeistoczyć się w filię na wzór warszawskiej Media-

teki, wiązałoby się to z całkowitą reorganizacją przestrzeni, a najprawdopodobniej ze zmianą lokalu. 

Na razie, nie mamy takich planów, rozwijamy się natomiast w innym kierunku.  

JC: W takim razie, jaki to jest kierunek? 

BM: Jeśli miałabym wymienić główną misję, która nam przyświeca, będzie to z pewnością edukowa-

nie i praca z czytelnikiem. Dużą część naszych podopiecznych stanowią najmłodsi mieszkańcy osiedla. 
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Prowadzimy lekcje biblioteczne w innych placówkach. Celem takich zajęć, jest zachęcenie dzieci do 

korzystania z wypożyczalni. Podczas zajęć staramy się dobrać literaturę do problemów z jakimi bory-

kają się młodzi ludzie. Wybieramy książki, w których dzieci znajdą odpowiedzi na interesujące je py-

tania. Są to często bardzo dojrzałe pytania, pozwalające zrozumieć otaczający nas świat. Po takich 

zajęciach obserwujemy, że dzieci faktycznie do nas przychodzą, wypytując o książki, których tematyka 

zainteresowała je podczas zajęć. Najczęściej okazuje się, że te dzieci do nas wracają i stają się stałymi 

bywalcami naszej filii. Problem, który obserwujemy w różnych placówkach, nie tylko w Polsce, poja-

wia się w momencie dorastającego dziecka. W pewnym momencie staje się ono nastolatkiem, po-

trzebuje książek oferujących nieco więcej wyzwań intelektualnych. Wspomniałam wcześniej o podzia-

le, jaki obowiązuje w naszej filii. Część regałów dedykowana jest dorosłym czytelnikom, część nato-

miast jest dostosowana dla dzieci. Młodzież, będąca pomiędzy tymi dwoma częściami, może odczu-

wać, że nie pasuje do żadnej z nich.  

JC: Jakie rozwiązanie dla tego problemu oferuje biblioteka? 

BM: Staramy się być otwarci i nie tworzyć niepotrzebnych podziałów, w tym celu właśnie usunęliśmy 

ścianę odgradzającą obie części. Wzbogaciliśmy też księgozbiór o literaturę dedykowaną dla młodzie-

ży. W ostatnim czasie nabyliśmy sporo pozycji z gatunku science fiction. Zdarza się, że obserwujemy 

nastolatków, którzy przychodząc do nas nawiązują między sobą przyjaźnie. Są to relacje oparte na 

wymianie wiedzy, zainteresowań, ale przede wszystkim przemyśleń dotyczących książek, które  

w ostatnim czasie czytali. To, czego im brakuje to miejsca w którym mogliby spokojnie rozmawiać. 

Brakuje przestrzeni do realizacji pomysłu, który wielokrotnie został już omawiany, mianowicie klubu 

dyskusyjnego. Problem jest czysto techniczny, brakuje przestrzeni.  

JC: Czy byłaby to przestrzeń wyłącznie do użytku młodzieży? 

BM: Warto wyodrębnić strefę dla młodzieży, z tego powodu, że jako jedyna grupa wiekowa nie mają 

swojego miejsca, jest ono potrzebne. Niemniej jednak przykład Mediateki pokazuje, że można two-

rzyć wspaniałe projekty integrujące mieszkańców z różnych grup wiekowych. Klucz do sukcesu tkwi  

w tym, by nikogo nie wykluczać, wręcz przeciwnie, zachęcać do integracji. Można zaaranżować biblio-

tekę w taki sposób, by każdy czuł się w niej swobodnie i znalazł miejsce dla siebie. Są projekty, które 

dostosowują przestrzeń wewnątrz lokalu do godzin użytkowania jej przez różne grupy. Miejscem 

można się podzielić, wystarczy je odpowiednio zaprojektować. Na dzień dzisiejszy dysponujemy prze-

strzenią, którą cały czas staramy się ulepszać tak, by każdy czytelnik znalazł u nas coś dla siebie. 
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JC: Jest tutaj bardzo przytulnie, zwłaszcza w strefie dla najmłodszych czytelników. Lokal jednak znaj-

duje się na piętrze, czy generuje to jakieś problemy? 

BM: Zdarza się, że czytelnicy z dysfunkcjami ruchowymi mają utrudniony kontakt z naszą placówką. 

Staramy się jednak wyjść im naprzeciw i oferować pomoc w wejściu i zejściu po schodach. Książki 

można zamówić telefonicznie, w przypadku, gdy dana osoba nie może jej odebrać osobiście, może 

przyjść ktoś z rodziny. Czujemy się zżyci z naszą lokalną społecznością, większość mieszkańców zna-

my. Gdy tylko możemy, pomagamy. Idealnym rozwiązaniem byłoby zapewnienie możliwości wjazdu 

na piętro, bądź ulokowanie chociaż części lokalu na niższym poziomie. Problem dostępności prze-

strzeni dotyczy także mam z wózkiem. Mamy bardzo dużo czytelniczek z dziećmi, które chętnie do 

nas przychodzą, jednak byłoby im dużo łatwiej, gdyby Filia znajdowała się na parterze.   

JC: Czy są jakieś potrzeby, które zgłaszają bibliotece sami mieszkańcy? 

BM: Problem z lokalizacją miejsca jest istotny, ale częściej mieszkańcy zgłaszają zapotrzebowanie na 

poszerzenie księgozbioru. Ze względu na ograniczoną ilość regałów, nie możemy pomieścić na nich 

wszystkich książek, które byśmy chcieli. Cały czas staramy się być na bieżąco z nowościami wydawni-

czymi, ale wiąże się to z koniecznością rezygnacji z innych pozycji. Na szczęście, mamy dostęp do wy-

szukiwarki i nawet jeśli nie mamy u siebie danej pozycji, to możemy podać inną lokalizację, bądź za-

mówić książkę do nas. Zdarza się jednak, że czytelnik wolałby mieć dostęp do książki w bibliotece, do 

której ma najbliżej. Z tego względu staramy się poznać jak najlepiej mieszkańców Osiedla Grunwald 

Północ i zaoferować literaturę, którą chętnie czytają.  

JC: Serdecznie dziękuję za rozmowę. 

BM: Ja również dziękuję.  
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REPORTAŻE 

 

Podczas warsztatów dziennikarskich organizowanych przez nas w Gimnazjum nr 56 im. Józefa Wybic-

kiego w Poznaniu, mieliśmy przyjemność poprowadzenia zajęć dla klasy 1g1. Podczas całego cyklu 

zajęć poprowadziliśmy między innymi warsztaty z pisania reportaży. Jest to bardzo wymagająca for-

ma dziennikarska, dlatego w niemałe zdumienie wprawili nas uczniowie, którzy doskonale poradzili 

sobie z postawionym przez nas zadaniem. Podczas zajęć klasa zapoznała się z podstawowymi techni-

kami tworzenia reportaży, natomiast teksty, które dzięki temu powstały, były efektem ich samodziel-

nej pracy.  

Reportaże, które napisali były zadaniem warsztatowym. Uczniowie mieli wcielić się w rolę przybysza  

z obcej krainy, który pisze list do swojej rodziny. Przybysz opisuje w liście swoje wrażenia podczas 

jednego dnia spędzonego w Poznaniu. Prace zostały napisane w formie reportażowej, a klasa została 

poproszona o opisanie zdarzeń bądź przemyśleń, z perspektywy ucznia gimnazjum.  

Jesteśmy niesamowicie dumni z tekstów, które powstały w wyniku poprowadzonych przez nas warsz-

tatów. Uczniowie postarali się nie tylko o opisanie w reportażach Osiedla Grunwald Północ, ale także 

zawędrowali w swoich pracach w inne zakątki Poznania. Prace okazały się być bardzo różnorodne, 

niektóre z nich przypominają stylem kartę z dziennika bądź pamiętnika, inne poprzez metaforyczny 

charakter opisu, wprawiają odbiorcę w melancholijny nastrój. Postanowiliśmy zaprezentować najlep-

sze reportaże napisane przez uczniów pierwszej klasy gimnazjum7. 

 

 

Właśnie rozpoczęłam pierwszy dzień pobytu w Poznaniu, pięknym mieście położonym nad rzeką 

Wartą. Z samego rana wybrałam się na zakupy do pobliskiego sklepu, żeby kupić produkty do jedze-

nia. Byłam bardzo zaskoczona ilością produktów w sklepie. Można było w nim kupić świeże warzywa  

i owoce, różnorakie pieczywo i mnóstwo słodyczy. Po powrocie do mieszkania, w którym zatrzyma-

łam się na czas pobytu w Poznaniu, zjadłam pyszne śniadanie. Jak bardzo odbiegało ono od tego, 

jakie jadam zazwyczaj w moim ojczystym kraju, w którym dominuje żywność modyfikowana gene-

tycznie i przetworzona.  

                                                           
7
 Prace uczniów publikowane są w oryginalnej pisowni.  
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Po posiłku wyszłam na spacer do pobliskiego parku. Rosło tam mnóstwo starych, wysokich drzew 

oraz różnokolorowych kwiatów. W oddali małe dzieci ćwiczyły na różnych dziwacznych sprzętach, 

niespotykanych w mojej ojczyźnie. Po pewnym czasie usiadłam na drewnianej ławce przy głównej alei 

i obserwowałam zachowania ludzi w parku. Niektórzy spacerowali, inni biegali, a jeszcze inni jeździli 

rowerami lub na rolkach. Zauważyłam, że czynne spędzanie czasu powodowało w nich radość i zado-

wolenie. Kiedy zgłodniałam, postanowiłam poszukać restauracji. Po dłuższym poszukiwaniu natknę-

łam się na bar o dziwnie brzmiącej nazwie „PROSIACZEK”. Wchodząc do środka lokalu gastronomicz-

nego, zobaczyłam stojącą za ladą panią ubraną w biały fartuch i biały czepek na głowie. Wyglądała w 

tym stroju dosyć komicznie. Koniecznie chciałam spróbować jakiejś potrawy regionalnej, więc zapyta-

łam panią, co mogłaby polecić na obiad. Zaproponowano mi jedzenie o nazwie bigos. Postanowiłam 

zaryzykować i zamówić tą potrawę. Po kilku minutach moje zamówienie zostało zrealizowane. Ku 

mojemu zdziwieniu na talerzu zobaczyłam rozgotowaną kapustę, a w niej kilka czarnych kulek, zielo-

ny liść oraz parę suszonych produktów, przypominających grzyby. Ponieważ byłam bardzo głodna, 

zjadłam zamówioną potrawę. Nie mogę jednak powiedzieć, żeby była ona smaczna.  

Po wyjściu z lokalu postanowiłam zobaczyć stadion piłkarski. Zapytałam przypadkowo spotkanego 

przechodnia, jak do niego dotrzeć. Otrzymałam wskazówkę, że na najbliższym przystanku muszę 

wsiąść do elektrycznego pojazdu jadącego po torach, oznaczonego numerem jeden i podróżować nim 

aż do miejsca o nazwie „INEA STADION”. Po dotarciu na miejsce moim oczom ukazała się ogromna 

betonowa konstrukcja stadionu, pokryta opończą. Z zewnątrz budowla wyglądała na niedokończoną, 

ale w środku robiła piorunujące wrażenie. Nie chciałam wierzyć, że trybuny stadionu mogą pomieścić 

aż czterdzieści cztery tysiące kibiców. Pod wieczór postanowiłam wybrać się nad Wartę. Poruszałam 

się podobnym pojazdem elektrycznym, jak poprzednio. Gdy dotarłam do celu, było już całkiem ciem-

no. Niebo rozświetlały liczne gwiazdozbiory. Dookoła było cicho i spokojnie, a rzeka płynęła wartkim 

nurtem. Wpatrzona w Wartę rozmyślałam sobie i planowałam, jak spędzić kolejny dzień w Poznaniu. 

Miałam nadzieję, że będzie on tak samo udany, jak dzisiejszy. 

Alicja Bartkowiak, klasa 1g1  

 

 

Właśnie rozpoczęłam pierwszy dzień pobytu w Poznaniu. Siedząc w pokoju hotelowym pomyślałam, 

że warto byłoby skorzystać z pięknej, słonecznej pogody i zwiedzić miasto. Szybko rozpakowałam 

moją obszerną walizkę, ubrałam się na sportowo i opuściłam hotel w poszukiwaniu przygód oraz inte-

resujących miejsc. Kiedy znalazłam się na chodniku przy bardzo ruchliwej ulicy, poczułam się zdezo-

rientowana. Nie wiedziałam, gdzie skierować pierwsze kroki, bowiem nigdy wcześniej nie byłam  
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w Poznaniu. Obok hotelu znajdował się postój TAXI. W pewnym momencie zauważyłam, jak jakiś 

mężczyzna wsiada do taksówki. Pomyślałam, że najlepszym przewodnikiem po nieznanym mieście 

byłby taksówkarz. Bez zastanowienia wsiadłam do tego samego samochodu, do którego wchodził 

zauważony przed chwilą mężczyzna. Nieznajomy zgodził się, abym pojechała z nim do końca trasy.  

Gdy podróż dobiegła końca, znalazłam się w cudownym miejscu. Był to rozległy park, ze stawem po-

środku, otoczony wieloma alejami, wzdłuż których rosły różne gatunki drzew. Ścieżki alei usnute były 

różnokolorowymi liśćmi. W niektórych z nich dominował kolor pomarańczowy, w innych zielony czy 

też złoty. Gdy usiadłam na drewnianej ławce, zauważyłam wychylającą się zza drzewa rudowłosą 

wiewiórkę z puszystym ogonkiem. Chrupała ona twardego orzeszka. Kiedy trochę odpoczęłam, dalej 

przechadzałam się po parku. Po drodze mijałam ludzi spieszących się do pracy i niezwracających 

uwagi na otaczające ich piękno natury. W trakcie spaceru spotkałam sympatyczne młode małżeństwo 

z dwójką dzieci w wieku szkolnym. Przez dłuższy czas przechadzaliśmy się razem i dużo rozmawiali-

śmy. Ku mojemu zdziwieniu nowo poznana rodzina postanowiła zaprosić mnie do swojego domu. 

Tam zostałam ugoszczona i poczęstowana gorącym, smakowitym rosołem. Następnie zaproszono 

mnie na przedstawienie do Opery Poznańskiej. Siedząc na widowni Teatru Wielkiego byłam oszoło-

miona ogromem jej powierzchni. Okazało się, że mieści ona ponad 900 miejsc siedzących. Z zewnątrz 

budynek opery zachwycał stylem architektonicznym, a obszerny ogród był bardzo zadbany. Na koniec 

spektaklu, który był bardzo interesujący, podziękowałam rodzinie za mile spędzony czas i pożegnałam 

się.  

Ponieważ nastał już wieczór, postanowiłam wybrać się nad Wartę. Muszę przyznać, że trafiłam na 

idealny moment, gdyż właśnie zachodziło słońce. Mieniło się ono na żółto-czerwony oraz złocisty 

kolor. Wyciągnęłam aparat fotograficzny, żeby zrobić kilka zdjęć na pamiątkę. Kiedy słońce zniknęło 

całkowicie za linią horyzontu uznałam, że jest to czas najwyższy na powrót do hotelu. Już chciałam 

oddalić się od nadbrzeża rzeki, kiedy nagle ciemne niebo rozświetliły różnokolorowe fajerwerki. By-

łam bardzo podekscytowana. Pełna wrażeń, ale także trochę zmęczona wróciłam do hotelu. Późnym 

wieczorem, leżąc w łóżku, w myślach zrobiłam podsumowanie minionego dnia. Stwierdziłam, że Po-

znań jest cudownym miastem, zróżnicowanym architektonicznie, z wieloma zadbanymi terenami 

zielonymi, a poznaniacy to otwarci i sympatyczni ludzie. Z niecierpliwością oczekiwałam nadejścia 

kolejnego dnia. 

Julia Bartkowiak, klasa 1g1  
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Poznań Bardzo piękne miasto. Obejrzał się i przed oczami beżowy, brzoskwiniowy, jasnoróżowy. Po-

dejmujesz głowę, a tam niebieski odmęt. Zdaje się zrobisz jeszcze jeden krok i upadniesz. W mieście 

pachnie szybkością, bezpiecznością i Polską. A czym jeszcze może pachnieć nowe miasto emigranto-

wi? Całym najlepszym. Wdychasz i rozumiesz, że ty tu i teraz, w potrzebnym mieście w potrzebny 

czas . Ciebie otaczają szczęśliwi ludzie, które czczą i pomagają jeden jednemu. Zrozumieć ich można 

nawet wtedy, kiedy nie znasz języka.  

Tu często idzie deszcz, może, ponieważ зара jesień... Ale i deszcz pasuje temu miastu, i nawet on nie 

potrafi zmyć piękność Poznaniu. Drzewa, krzaki zielenieją i upijają się tym deszczem. Zdaje się on 

zmywa z miasta i jego mieszkańców powszedni smętek i codzienne znużenie.  

Lecz prawdziwa baśń zaczyna się wieczorem, kiedy nastaje ciemność i nie widzisz ani odcieni tego 

miejsca, ani śladów deszczu, tylko słyszysz i odczuwasz. W mieście zapalają się ogni. Ich na tyle dużo, 

co zdaje się, że to zorzy, co upadło z nieba i zawisnęły w powietrzu nad ziemią. Wieczorem zaczyna-

my uświadamiać, że chcemy czynić w tym życiu i co jest rzeczywiście cenne dla nas . W takie mgnie-

nia stajemy naprawdę szczęśliwe, przecież prawdziwe szczęście - to spokój. 

Alina Falush, klasa 1g1 

 

 

Poznań jest bardzo pięknym miastem. Gdzie się nie obejrzysz widać kolory: beżowy, brzoskwiniowy, 

jasnoróżowy. Podnosisz głowę a tam niebieski odmęt. Zdaje się, że zrobisz jeszcze jeden krok i tam 

wpadniesz. Miasto wydaje się wręcz pachnieć szybkością, bezpieczeństwem i Polską. A czym jeszcze 

powinno być dla emigranta nowe miasto? Wszystkim co najlepsze. Wdychasz i rozumiesz, że będąc tu  

i teraz, jesteś w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie. Otaczają Cię szczęśliwi ludzie, którzy 

darzą się nawzajem szacunkiem i pomocą. Zrozumieć ich można nawet wtedy, kiedy nie znasz ich 

języka. 

Często tutaj pada, może dlatego, że jest teraz jesień… Ale deszcz pasuje do tego miasta  

i nawet on nie potrafi zmyć jego piękna. Drzewa, krzaki zielenieją i upajają się tym deszczem. Zdaje 

się, że zmywa on z miasta i jego mieszkańców powszedni smutek i codzienne znużenie.  

Lecz prawdziwa baśń zaczyna się wieczorem, kiedy nastaje ciemność i nie widzisz ani odcieni tego 

miejsca, ani śladów deszczu, tylko słyszysz i odczuwasz. W mieście zapalają się ognie. Jest ich na tyle 
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dużo, że zdaje się, jakby to była zorza co upadła z nieba i zawisła w powietrzu nad ziemią. Wieczorem 

zaczynamy uświadamiać sobie, co chcemy czynić w tym życiu i co jest dla nas rzeczywiście cenne.  

W takich chwilach stajemy się naprawdę szczęśliwi, przecież prawdziwe szczęście to spokój.  

Alina Falush, klasa 1g1 

 

 

Poznań 21.11.2016 rok 

Droga Rodzino 

 

Jak wiecie, jestem aktualnie w Poznaniu w Polsce. Chciałbym Wam opowiedzieć o moich wrażeniach 

dotyczących tego dużego miasta. Gdy po raz pierwszy je zobaczyłam, byłam bardzo zaskoczona. Jest 

tu o wiele zimniej niż u nas! Musiałam założyć cieplejsze ubrania. Przeraziło mnie także to, że jest 

tutaj tyle ruchliwych ulic, samochodów, autobusów. Wszyscy bardzo często się gdzieś spieszą i cho-

dzą bez przerwy z telefonami w ręce. Nie to, co w naszej rodzinnej wiosce. Przez te wszystkie środki 

transportu, tutejsze powietrze jest zanieczyszczone i trochę gorzej się oddycha. Mieści się tu dużo 

szkół i uczelni. Miałam okazję spędzić dzień w jednej z tych szkół. W Gimnazjum nr 56 im. Józefa Wy-

bickiego.  

W tej szkole uczy się bardzo dużo uczniów. Na korytarzach czasami bardzo trudno jest przejść, gdyż 

uczniowie są hałaśliwi i często mają za dużo energii. Młodzież uczy się w tej szkole rozmaitych 

przedmiotów, takich jak: matematyka, fizyka, chemia, geografia i wiele innych. Między tymi lekcjami 

uczniowie mają przerwy sygnalizowane śmiesznym dźwiękiem zwanym dzwonkiem. W salach lekcyj-

nych zaobserwowałam takie maszyny jak komputer i tablica multimedialna. Służą one do robienia 

zadań  

i wyświetlania pomocy naukowych. Uczniowie posiadają coś takiego jak dzienniczek elektroniczny, 

który również odczytuje się za pomocą komputera. Nauczyciele zapisują w nim oceny, które ucznio-

wie, na swoich komputerach w domu, mogą odczytać. Szkoda, że w naszej okolicy nie ma takich faj-

nych szkół jak tutaj. 

Oprócz tego, kilkoro uczniów z tej szkoły zabrało mnie po lekcjach na spacer po okolicy. Zobaczyłam 

Stadion Lecha Poznań, który jest ogromny! Nigdy nie widziałam czegoś tak wielkiego. Obok stadionu 

widzieliśmy jak zawodnicy drużyny piłkarskiej mieli trening. Widziałam również tak zwany park. Jest 
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to miejsce gdzie rośnie dużo drzew i krzewów, miedzy którymi mieszczą się alejki idealne do space-

rów. Jest tam także plac zabaw dla młodszych dzieci oraz boisko. Ludzie w tym parku często zwalnia-

ją, czyli odrywają się od rzeczywistości i robią sobie chwilę przerwy na spacer, piknik lub spotkanie ze 

znajomymi. 

Mimo tylu cudownych wrażeń w tym mieście, wolę mieszkać w naszej rodzinnej wiosce. Spędzę tutaj 

jeszcze kilka dni, po czym wrócę do was. 

Pozdrawiam Was, Julka 

Julia Gulik, klasa 1g1 

 

 

Ten dzień był jak każdy inny. Wcześnie rano, kiedy słońce jeszcze wychodziło zza wielkich, kłębiastych 

chmur, zwlekłam się z łóżka i poszłam zjeść śniadanie. Gorąca herbata od razu postawiła mnie na 

równe nogi. Kiedy spojrzałam na czerwony, duży zegarek wiszący na ścianie w kuchni, zobaczyłam, że 

dochodzi godzina 7, a ja już dawno powinnam być w drodze do szkoły. Byłam jeszcze w mojej ulubio-

nej piżamie, więc musiałam szybko się przebrać w wyjściowe ubrania.  

Gdy byłam już cała gotowa, wybiegłam z domu głośno zamykając za sobą drzwi. W Ostatniej chwili 

wślizgnęłam się do tramwaju. Z ulgą odetchnęłam, że to już koniec biegania. Myślałam, że czeka mnie 

już łatwa droga do gimnazjum, ale to nie była prawda, bo w tej chwili pojazd się zepsuł. Wiedziałam, 

że stanął na dobre. Na szczęście w pobliżu ujrzałam Alicję i Julię idące na autobus. To mi przyniosło 

ogromną radość. Podbiegłam do nich i dalej szłyśmy razem. Kiedy znalazłyśmy się na przystanku  

i czekałyśmy na nasz autobus, który miał za chwilę przyjechać, chciałam dziewczynom opowiedzieć 

całą moją pechową historię, lecz kątem oka zobaczyłam, że nasz autobus właśnie wypadł. Myślałam, 

że to wszystko przeze mnie, że to ja przynoszę wszystkim pecha. 

Nie miałyśmy już czasu czekać na kolejny kurs, dlatego poszłyśmy pieszo. Każda z nas była w bardzo 

dobrym humorze, wszystkie się głośno śmiałyśmy nie zwracając na przechodzących obok nas ludzi, 

którzy przypominali smutnych, a nawet złych na kogoś lub na coś. Kiedy nas widzieli, patrzyli się jak 

na jakieś wesołe stworki z innego świata, a może nawet z innej planety. Jakoś nas to nie ruszało, po 

prostu szłyśmy prosto przed siebie. Nawet nie zwróciłyśmy uwagę na dość gęsto padający deszcz. Po 

chwili wyciągnęłyśmy parasole, aby nie zmoknąć. Niestety jeden z nich został porwany, a drugi wygię-



 
 

 
 38 

ty przez porywisty wiatr. Dalej musiałyśmy iść pod jednym, ale było to dość trudne, dlatego go złoży-

łam. Na szczęście byłyśmy blisko szkoły. Po chwili dotarłyśmy na miejsce. W gęstych kroplach wody 

nasze gimnazjum wyglądało jak stary, opuszczony zamek. Gdy weszłyśmy do środka wysuszyłyśmy 

się, siadając na lekcji koło ciepłych kaloryferów. Pozostała część dnia minęła bardzo szczęśliwie, teraz 

pozostały nam tylko wspomnienia. 

Marika Żabińska, klasa 1g1 


