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Oby Bóg zawsze mieszkał w Twym domu.
Obyś doznał Jego miłości ogromu.

By Ci aniołów grały zastępy,
obyś dostał piękne prezenty.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia

życzymu Państwu wszelkiej pomyślności,

niezapomnianych chwil w gronie najbliższych,

szczęścia i pogody ducha.

Niech Nowy Rok nie szczędzi Wam sukcesów,

tak w życiu osobistym, jak i zawodowym.

Rada Osiedla Rataje

Budżet 2020
Rada Osiedla Rataje na rok 2020 w ramach swojego budżetu ma do dyspozycji środki 

w kwocie ponad 2 milionów złotych. Wolą radnych środki te zostaną przeznaczone 

m.in. na:

• Organizacja spotkań dla seniorów

• Podsumowanie konkursu Zielony Poznań na terenie Rataj

• Organizacja Akcji Lato dla dzieci

• Organizacja wydarzeń kulturalnych, spotkań plenerowych i festynów

• Zakup sprzętu komputerowego dla Straży Miejskiej

• Organizacja Dnia Dziecka

• Organizacja konkursów dla uczniów szkół

• Zakup radiowozu dla Policji

• Rozbudowa monitoringu

• Zakup książek i audiobook’ów dla fi lii Biblioteki Raczyńskich

• Remonty, inwestycje w szkołach i przedszkolach

• Naprawa infrastruktur y na terenie Osiedla

• Doposażenie infrastruktury i zieleni na terenie Osiedla

• Wykonanie miejsc parkingowych przy linii tramwajowej przy os. Polanka

• Wykonanie remontów ulic i chodników na terenie Osiedla

Wojciech Strzelecki

Przewodniczący Zarządu Osiedla Rataje

Jaśniej w parku
Na terenie parku Rataje ustawiono 28 lamp, które oświetlają alejkę pieszą i ścieżkę ro-

werową oraz alejki prowadzące od ulicy Kruczej do Osiedla Rzeczypospolitej. Obecnie oraz 
w porach roku z krótkim dniem, gdy zmierzch zapada wcześnie zainstalowane oświetlenie 
zwiększy bezpieczeństwo i wydłuży w ciągu dnia okres korzystania z parku – informuje Za-
rząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu.  Zarząd Zieleni Miejskiej

Fot. Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu
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Aktorskie debiuty
Na zajęciach teatralnych uczniowie 

klas I i II bawią się w teatr. Spotkania po-
zwalają na połączenie wszystkich typów 
dziecięcej ekspresji: słownej, plastycznej, 
muzycznej i ruchowej. Dzieci przygotowa-
ły pantomimę „Do niepodległości”, którą 
zaprezentowały 12 listopada przed szkolną 
społecznością i zaproszonymi gośćmi. Mło-

dzi aktorzy w niezwykle sugestywny sposób 
opowiedzieli o smutnych i radosnych chwi-
lach polskiej historii. Brawa publiczności 
i pochwały sprawiły dzieciom wiele radości. 
Na wspólnej „uczcie” po występie dzieliły 
się wrażeniami ze scenicznego debiutu.

Iwona Masłowska

Archiprzygody
W roku szkolnym 2019/2020 klasa IIa pod opieką wychowawcy bierze udział w pro-
jekcie pt. „Archi-przygody”. Jest to program edukacji architektonicznej w klasach 1-3 
szkoły podstawowej przygotowany i realizowany przez Narodowe Centrum Kultury.

Celem programu jest rozbudzanie 
wrażliwości i kreatywności dzieci, a także 
poznawanie przez nie przestrzeni, która 
je otacza. Dodatkowo uczniowie poznają 
tradycje architektoniczne, różne sposoby 
tworzenia krajobrazu oraz własne otocze-
nie, w którym żyjemy.

Dzieci pod okiem pana architekta Sewe-
ryna Trzyny i nauczyciela będącego opie-
kunem projektu panią Agatą Tomaszewską 
poznają podstawy architektury i pojęcia 
estetyki architektonicznej.

W czasie projektu dzieci pracują in-
dywidualnie i grupowo, a także wychodzą 
na spacery edukacyjne.

W ciągu 10 spotkań poruszone zosta-
ły takie zagadnienia, jak: nasze otoczenie, 
skala i proporcje, światło i kolor, rysunki, 
makiety, konstrukcje, dom i ogród, a także 
szkoła i jej otoczenie. Dzieci tworzyły prze-
wodnik po swojej okolicy.

Uczniowie uczestniczyli w zajęciach 
z wielkim zapałem i podchodzili  bardzo 
twórczo do każdego tematu.

Cały projekt jest niesamowitą przygodą 
po świecie architektury, która ubogaca dzie-
ci o wiedzę i umiejętności twórcze.

Agata Tomaszewska

Wydarzenia w Szkole Podstawowej nr 2

Pasowanie na czytelnika 2019
Książki to są najlepsi Twoi przyjaciele.

Nie wyśmieją, nie zdradzą, a nauczą wiele.
Jan Rak

 Dnia 28 listopada 2019 biblioteka szkol-
na przyjęła w poczet swoich czytelników 
uczniów klas pierwszych. Zanim jednak 
pierwszoklasiści złożyli słowa przysięgi, 
zapoznali się ze zbiorami biblioteki i za-
sadami korzystania z niej. Sami zwrócili 
uwagę na to, że najważniejsza w bibliotece 
jest cisza, zwłaszcza, gdy korzystają z niej 
czytelnicy. Potrafili także podać różnicę 
miedzy biblioteką a księgarnią. Następnie 
uczniowie starszych klas, którzy wcieli-
li się w postacie mówiącej książki i mola 
książkowego, zaprosili do wspólnej zabawy, 
podczas której pierwszoklasiści mogli się 
pochwalić znajomością książek dla dzieci. 

Następnie z dużym przejęciem na twarzach 
złożyli uroczystą przysięgę, a bibliotekarz 
ołówkiem pasował ich na czytelników bi-
blioteki szkolnej. Każdy otrzymał zakładkę 
do książki, a cała klasa pamiątkowy dyplom 
z tekstem przysięgi, pod którym się podpi-
sali.

Czekała ich jeszcze jedna niespodzian-
ka, a mianowicie baśń o dziewczynce z za-
pałkami w formie teatrzyku kamishibai. 
Gromkimi brawami dzieci wyraziły swoje 
zadowolenie.

Barbara Ratajczak-Kawczyńska Robotyka
Nasi uczniowie już od pierwszej klasy 

poznają podstawy programowania poprzez 
zabawę z robotami. Zajęcia prowadzone 
przez pana Macieja i pana Tomasza poma-
gają dzieciom zapoznać się z podstawowy-
mi zagadnieniami z dziedziny robotyki. Jest 
to doskonała okazja do kształcenia twórcze-
go myślenia i wyobraźni, a także rozwijania 
kompetencji informatycznych. 

Joanna Jóźwiak-Pawełek
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Szkoła otwarta na wielokulturowość
Edukacja językowa w placówce jest 

rozwijana dzięki wieloletniemu zaanga-
żowaniu szkoły we współpracę międzyna-
rodową. „Wszystko rozpoczęło się w roku 
1999 –wspomina anglistka, Małgorzata 
Brambor – gdy do Poznania przyjechała 
grupa dyrektorów z holenderskich szkół, 
zainteresowanych nawiązaniem współpra-
cy z poznańskimi szkołami. Rezultatem tej 
wizyty była realizacja projektu wspólnie 
ze szkołą z Eindhoven. Tak rozpoczęła się 
nasza przygoda z kolejnymi programami 
europejskimi, dzięki którym nasi ucznio-
wie i nauczyciele odwiedzili nie tylko Ho-
landię, ale też Maltę, Włochy, Turcję, Hi-
szpanię, Portugalię i wiele innych krajów. 
Dla uczniów były to doświadczenia bez-
cenne, zarówno jeśli chodzi o naukę języka 
angielskiego, jak i ogólne doświadczenie 
życiowe.

Jesienią 2019 roku zakończono realiza-
cję dwóch projektów międzynarodowych: 
„National Games and Sports Bring Us 
Together”, promującego narodowe gry 
i zabawy sportowe oraz zdrowy tryb ży-
cia; a także „We All Stand Together” 
poruszającego trudną tematykę integra-
cji. „Nie było łatwo zarządzać dwoma 
tak dużymi projektami, gdzie w każdym 
współpracowało między sobą 6 różnych 
państw – mówi Barbara Maciejewska-
-N’sir, szkolny koordynator projektów- ale 
daje to ogromną satysfakcję, gdy widzi się 
efekty włożonej pracy, nawiązane przy-
jaźnie pomiędzy uczniami, jak i nauczy-
cielami oraz niezapomniane, wspólnie 
przeżyte chwile”. W projekt sportowy za-
angażowane były oprócz Polski- Bułgaria, 
Słowenia, Rumunia, Turcja i Portugalia; 
natomiast w projekt o tematyce integracji 

i zapobieganiu wykluczeniu społecznemu- 
Polska, Grecja, Norwegia, Turcja, Portu-
galia oraz Włochy.

Beneficjentami projektów międzyna-
rodowych w SP2 są zarówno uczniowie, 
jak i nauczyciele. „Staramy się rozwijać 
kompetencje naszej kadry pedagogicznej 

i przygotowywać nauczycieli do wyzwań 
stawianych przed naszą placówką: naucza-
nia dwujęzycznego, wykorzystania tech-
nologii informacyjno-komunikacyjnych 
na lekcjach oraz specyfiki nauczania dzie-
ci młodszych” , wyjaśnia dyrektor szkoły, 
Agata Ratajczak i wymienia realizowany 
w latach 2018 – 2020 projekt POWERSE 
pod nazwą „Kompetencje nauczycieli 
kluczem do wszechstronnego rozwo-
ju ucznia”. A. Ratajczak dodaje: „Dzięki 
pozyskanym w ramach tego projektu 
funduszom europejskim nasi nauczycie-
le dokształcają się i nawiązują kontakty 
ze specjalistami z innych krajów. Taka 
wymiana doświadczeń pomiędzy nauczy-
cielami z różnych zakątków Europy jest 
ożywcza dla szkoły i stanowi inspirację 

do podejmowania wielu ciekawych inicja-
tyw, na czym najbardziej korzystają nasi 
uczniowie. Nauczyciele przywożą ze szko-
leń nowe pomysły, dzięki którym ich lekcje 
są ciekawe i motywują uczniów do nauki 
języków obcych. Z wyjazdu na kurs zagra-
niczny na Malcie skorzystał już nasz na-
uczyciel języka hiszpańskiego, a z wyjazdu 
do Anglii dwie nauczycielki wzięły udział 
w metodycznych kursach z języka angiel-
skiego.”

Obecnie w SP 2 na os. Jagiellońskim 
realizowany jest konkurs „Szkoła otwarta 
na wielokulturowość” promujący kulturę 
krajów uczniów z oddziałów cudzoziem-
skich, które funkcjonują od bieżącego roku 
szkolnego w naszej placówce. Nasi pod-
opieczni pochodzą nie tylko z sąsiadują-
cych krajów jak Ukraina, Białoruś, Rosja, 
Gruzja, Wielka Brytania czy Azerbejdżan, 
ale i tych bardziej odległych jak Jordania, 
czy Meksyk. Polscy uczniowie nie tylko 
mają okazję poznać zwyczaje i tradycje ko-
legów wywodzących się z innych krajów, 
ale i przy okazji uczyć się współpracy i dia-
logu międzykulturowego.

Dodatkowo, uczniowie z klas drugich 
i trzecich oraz siódmej dwujęzycznej za-
angażowani zostali w internetowe projekty 
eTwinning, które koordynuje ambasador-
ka tego programu w Wielkopolsce-  Barba-
ra Maciejewska-N’sir. Udział w tego typu 
projektach stanowi dodatkowy, pozytywny 
bodziec motywujący do nauki języka an-
gielskiego; a satysfakcja zarówno uczniów, 
jak i nauczycieli jest ogromna.

Małgorzata Brambor
i Barbara Maciejewska-N’sir
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Mikołajki 2019
Tradycyjnie już 6 grudnia zebraliśmy się w holu szkoły, by wspólnie zaśpiewać ko-

lędy i zapalić naszą szkolną choinkę. W całej szkole zaroiło się od reniferów, śnieży-
nek i Mikołajowych pomocników. Ponadto – razem z panią Natalią wzięliśmy udział 
w świątecznym aerobiku! Aktywnie przygotowujemy się na nadchodzące święta J 

Agnieszka Pachciarek

Andrzejki
Gdzie spędziłbyś piątkowy wieczór? Nasze dzieciaki wybrały szkołę! Tym razem bez 

dzwonków, lekcji i książek! Były za to piżamy, kocyki, pluszaki i poduchy! Rozkładając się 
na materacach obejrzeliśmy  film, później zjedliśmy razem pizzę, a na koniec wzięliśmy 
udział w zabawach andrzejkowych przygotowanych przez panią Danutę – super babcię An-
toniny! Dzieciaki mogły zjeść ciasteczko z wróżbą, wywróżyć kim zostaną w przyszłości, 
czy będą miały szczęście lub kto będzie ich życiowym partnerem. Tradycyjnie już – był 
to wspaniały wieczór, pełen radości i zabawy!

Agnieszka Pachciarek

Integracja
9 grudnia odbyła się kolej-

na wycieczka integracyjna klas 
polskich i międzynarodowych 
po Poznaniu. Tym razem ucznio-
wie mieli okazję podziwiać rzeźby 
lodowe, poznać polskie tradycje 
i obrzędy bożonarodzeniowe, od-
wiedzili ,,Betlejem Poznańskie” 
i wioskę alpejską... Gwiazdora 
(przecież jesteśmy w Wielkopol-
sce). Ze zdjęć dzieci zrobią świą-
teczne kartki, które wyślą do krew-
nych. 

Iwona Masłowska
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Sztuki walki
Wiedzieliście, że...

• w naszej szkole uczniowie mają możli-
wość uczęszczania na sztuki walki w ra-
mach dodatkowych zajęć pozalekcyj-
nych?

• prowadzi je nasz pan psycholog Alek-
sander Dziurdź? (ciekawe jakie jeszcze 
zdolności ukrywa)

• mamy tak zdolnych i wygimnastykowa-
nych uczniów?

Nie? Oto mała próbka z zajęć z panem 
Aleksem! 

Agnieszka Pachciarek

Wolontariat
W  naszej szkole prężnie działa wo-

lontariat! Nasi uczniowie chętnie i ak-
tywnie angażują się w różnorodne akcje! 
W pierwszym semestrze nie tylko dołączyli 
do zbiórki nakrętek, ale także całkowicie 
spontanicznie postanowili ułożyć wielkie 
serce dla chorej Martynki. A ostatnio wzięli 
udział w Młodzieżowym Strajku Klimatycz-
nym – angażując się w walkę o klimat i śro-
dowisko! Brawo!

Agnieszka Pachciarek

Spotkania dla Seniorów.
We wrześniu Rada Osiedla Rataje zorganizowała kolejne spotkania towarzysko-tanecz-

ne dla ratajskich seniorów, zrzeszonych w kilku klubach seniora działających na naszym 
terenie. Spotkania odbyły się w restauracji Trojka na os. Armii Krajowej gdzie przy dobrej 
muzyce seniorzy mogli potańczyć. Nie zabrakło konkursów, które cieszą się zawsze zainte-
resowaniem seniorów. Spotkania były także połączone z poczęstun kiem.

tekst i zdjęcia: Wojciech Strzelecki
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Nowy skwer abpa 
Edwarda Likowskiego

 Od kilku miesięcy pomiędzy ulicami Kaliską i Jana Pawła II trwają prace przekształ-
cające istniejący tam trawnik w skwer. W ostatnich okresie zakończono nasadzenia ro-
ślin i montaż elementów małej architektury. W przyszłym roku prace będą kontynuowa-
ne zgodnie z projektem zagospodarowania tego terenu przygotowanym ze środków Rady 
Osiedla Rataje. Wykonywanie prac koordynuje Zarząd Zieleni Miejskiej.

tekst i zdjęcia: Wojciech Strzelecki

Trójka – nowoczesna szkoła z tradycjami
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bolesława Krzywoustego to nieduża, kameralna szkoła na os. 
Piastowskim. Do naszych atutów należą bezpieczne umiejscowienie z dala od ruchliwych 
ulic oraz jednozmianowość. Ponadto dbamy o wszechstronny rozwój naszych uczniów 
i dobrą atmosferę. Mamy zaangażowanych i twórczych nauczycieli. Nie bez przyczyny 
otrzymaliśmy też tytuł „Otwartej szkoły”. To miejsce, do którego chętnie się wraca, nawet 
po zakończeniu edukacji, co potwierdzają częste wizyty naszych absolwentów.

Bogata oferta edukacyjna

Nasza szkoła oferuje uczniom naukę 
w kolorowych, dobrze wyposażonych sa-
lach lekcyjnych. Warto dodać, że młodsi 
uczniowie uczą się u nas w osobnym seg-
mencie.

W każdej klasie jest sprzęt multime-
dialny: rzutniki i tablice multimedialne, 
a dzięki udziałowi w programie „Aktywna 
Tablica” otrzymaliśmy nowoczesne ekrany 
dotykowe. Nauczyciele często prowadzą za-
jęcia z wykorzystaniem najnowszych tech-
nologii, by uatrakcyjnić lekcje.

Do dyspozycji mamy dobrze zorga-
nizowaną i bogato wyposażoną świetlicę, 
w której panie prowadzą kreatywne zajęcia, 
a także salę gimnastyczną, boisko ze sztucz-
ną nawierzchnią i plac zabaw „Radosna 
szkoła”.

Nasza biblioteka to niezwykle przy-
tulne miejsce z czytelnią, centrum multi-
medialnym i wolnym dostępem do półek. 
Jest świetnie wyposażona, a na półkach 
nie brakuje nowości. W zeszłym roku 
wzięliśmy udział w „Narodowym Progra-
mie Rozwoju Czytelnictwa” i otrzymali-
śmy 15 tysięcy złotych na zakup nowych 
książek. Stąd nasza biblioteka cieszy się 
dużym powodzeniem wśród uczniów, 
tym bardziej, że odbywają się w niej licz-
ne konkursy i akcje, takie, jak: Mikołajki 
z Mikołajkiem, Dzień Pluszowego Misia 
czy Randka w ciemno z książką z okazji 
Walentynek.

Ciekawe zajęcia popołudniowe

Dla uczniów z klas 1-3 szkoła pro-
ponuje obecnie zajęcia dodatkowe takie, 
jak: „Tajemnice koła – symetria w man-

dalach”, „Młody plastyk”, „Tornister pełen 
pomysłów”, „Godzina z książką”, „Książ-
kowe mole”, „Łamigłówki mądrej główki”, 
koło matematyczno-przyrodnicze, spor-
towe gry i zabawy lekkoatletyczne, piłka 
nożna.

Uczniowie klas 4-8 również mają bogatą 
ofertę zajęć rozwijających zainteresowania, 
są to: koło chemiczne „3, 2, 1 … bum”, koło 
matematyczne – zagadki Lilawati, „Czytam 
i rozumiem” – koło języka angielskiego, 
koło historyczne, koło filmowe – historia 
filmu, koło języka niemieckiego, koło pla-
styczne, koło dziennikarskie, koło informa-
tyczne, koło teatralne „Czarodzieje sceny”, 
„Mam siostrę i brata w różnych zakątkach 
świata”, tenis stołowy, gimnastyka sporto-
wa, siatkówka dla dziewcząt, piłka nożna, 
unihokej dziewcząt i unihokej chłopców. 
Ponadto odbywają się zajęcia wyrównawcze 
oraz przygotowujące do egzaminu ósmo-
klasisty.

Rozwijanie zainteresowań

Szkoła organizuje od lat konkursy 
międzyszkolne dla młodszych uczniów: 
„Co wiem o Poznaniu” oraz „Sprawnie pi-
szę”. Ponadto odbywają się też inne konkur-
sy plastyczne, recytatorskie czy językowe 
dla najmłodszych, takie jak, np. „Miłośnik 
wiedzy”, „Jesień wokół nas”, „Puzzlomania” 
czy „Rozśpiewana Trójka”.

Uczniowie klas starszych także mogą 
wykazać się w konkursach z różnych dzie-
dzin, np. Szkolny konkurs z okazji Dnia 
Języka Ojczystego, konkurs recytatorki 
„Gawęda o miłości do ziemi ojczystej”, kon-
kursy językowe, plastyczne i sportowe. Bio-
rą udział też w konkursach międzyszkol-
nych i zdobywają w nich nagrody.

Od 10 lat nasi uczniowie wydają szkolną 
gazetkę „Szkolne Wieści”, a jeden z naszych 
uczniów publikował swoje artykuły w ogól-
nopolskim czasopiśmie „Victor junior”.

Mamy też ciekawą ofertę projektów 
czytelniczych „Listopad miesiącem poezji”, 
„Literacka wiosna w Trójce” czy „Tydzień 
Fantastyki”.

W tym roku bierzemy udział w projek-
cie KOLABORATORIUM, organizowanym 
przez wydział Neofilologii UAM. W ra-
mach projektu wykładowcy uniwersyteccy 
przychodzą do naszych uczniów na wykła-
dy, m. in. o kulturze krajów anglojęzycz-
nych, historii języka angielskiego czy wy-
mowie.

Na rozwój stawiają też nasi nauczy-
ciele, wspólnie napisali Europejski Plan 
Rozwoju Szkoły w ramach programu Era-

smus plus, który zakłada kształcenie kadry 
za granicą.

Szkolne tradycje

Trójka jest szkołą z tradycjami. Mamy 
swój sztandar, hymn szkoły. Od lat or-
ganizujemy Wigilijne Spotkania Trójki, 
w czasie których odbywa się świąteczny 
kiermasz oraz festyny szkolne. Co roku 
kolędujemy w szpitalu i Domu Pomocy 
Społecznej. Przygotowujemy dla tam-
tejszych seniorów występy z okazji Dnia 
Babci i Dziadka. Hucznie obchodzimy 
Dzień Patrona – Bolesława Krzywoustego 
– połączony z Dniem Edukacji Narodowej. 
Witamy pierwszoklasistów na uroczystym 
pasowaniu i żegnamy absolwentów na Balu 
Ósmoklasisty. Na stałe do szkolnego kalen-
darza trafił konkurs „Odkrywamy talenty 
Trójki”, „Masterchef Trójki” oraz Szkolna 
Olimpiada Sportowa.
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Co roku organizujemy tematyczne 
Drzwi Otwarte oraz Drzwi Otwarte w bi-
bliotece dla przedszkolaków. Zapraszamy 
też kilka razy w roku dzieci z okolicznych 
przedszkoli na spotkania pt. „Między nami 
przedszkolakami”. Mamy nadzieję, że nowa, 
tegoroczna propozycja dla najmłodszych –” 
Wieczór z wróżbami” – również stanie się 
coroczną atrakcją.

Nie tylko nauka, ale i sztuka

Ofertę szkoły wzbogacają odbywające 
się w naszej placówce cykliczne „Spotka-
nia ze sztukę” oraz „Pan Lupa i przyjacie-
le”. Młodsi uczniowie dzięki tym zajęciom 
poznały z bliska zawód iluzjonisty, kom-
pozytora czy dyrygenta i obejrzały ciekawe 
przedstawienia.

Systematycznie chodzimy też na „Lekcje 
w Kinie”, bierzemy udział w Festiwalu „Ale 
kino”. Współpracujemy z Fundacją Ars 
i z Biblioteką Raczyńskich. Organizujemy 
wyjścia na przestawienia, warsztaty, wykła-
dy oraz do teatrów i muzeów. Współpracu-
jemy z Wydawnictwem „Zakamarki”.

Pamiętamy o przeszłości

W naszej szkole dbamy o to, by umac-
niać w uczniach postawę patriotyczną. Sta-
ramy się, by znali historię swojego kraju. 
Wychowujemy ich w poszanowaniu do tra-
dycji i historii Polski, ale również w duchu 
patriotyzmu lokalnego.

Przybliżamy im wydarzenia z przeszło-
ści nie tylko w czasie obchodów świąt naro-
dowych, takich jak Święto Odzyskania Nie-
podległości czy Konstytucji 3 Maja, gdzie 
nasi uczniowie reprezentują szkołę również 
w poznańskich obchodach.

Od lat realizujemy w szkole projekt 
„Katyń – ocalić od zapomnienia”, byliśmy 
jednym z organizatorów posadzenia dębu 
pamięci, kilka razy w roku spotykamy się 
przy kamieniu poświęconym zamordowa-
nemu w Katyniu por. Janowi Szmagierowi.

Współpracujmy z Muzeum Poznań-
skiego Czerwca, bierzemy udział w akcji 
„Światełko dla Czerwca 56’” oraz uczestni-
czymy w „Rozprawie Młodych nad Czerw-
cem”. Niedawno gościliśmy w szkole jedną 
z uczestniczek tamtych wydarzeń.

Nasi uczniowie zdobyli też pierwsze 
miejsce w konkursie na film pt. „Przeszłość 
stała się dniem dzisiejszym. Powstanie wiel-
kopolskie okiem kamery”. Co roku bierze-
my również udział w akcji „Narodowe Czy-
tanie”.

Sukcesy sportowe

Nasi uczniowie odnoszą liczne sukcesy 
sportowe. W tym roku dziewczyny trafiły 
do grupy najlepszych drużyn w unihokeju 
w Poznaniu, w zeszłym chłopcy zwycię-
żyli w turnieju unihokeja w Zespole Szkół 
Salezjańskich i zajęli trzecie miejsce w roz-
grywkach w mieście. Odnosimy też sukcesy 
lekkoatletyczne, np. w biegach, uczniowie 
z Trójki często stają na podium w Rataj-
skich Igrzyskach Olimpijskich.

Ponadto uczniowie naszej szkoły nagra-
li zwycięski wideoklip w konkursie „Poznań 
uzależniony od profilaktyki”, w którym za-
tańczyli do piosenki „Footloose”.

Uczymy empatii

W naszej szkole od lat prężnie działa 
wolontariat. Angażujemy się w liczne akcje 
charytatywne. I tak na przykład w zeszłym 
roku wzięliśmy udział w akcji „Woreczek 
ryżu”, której celem była pomoc Indianom 
Guarani. W tym roku nasi uczniowie upie-
kli, wspólnie ozdobili i rozdali kilkaset pier-
ników w ramach akcji „Pierniki dla Afryki”. 
Tym razem celem była pomoc rówieśnikom 
naszych uczniów z RPA.

Na teranie szkoły odbywają się też 
inne akcje i zbiórki charytatywne, zbiera-
liśmy przybory szkolne i zabawki dla dzie-
ci z Afryki, słodycze i płatki śniadaniowe 
dla dzieci zza wschodniej granicy, ubrania 
na zimę dla osób bezdomnych, karmę dla 
schroniska, nakrętki plastikowe na rzecz re-
habilitacji chorych dzieci.

Co roku organizujemy też akcję „Czar 
wigilijnej gwiazdki”, która ma na celu 
zbiórkę rzeczy dla dzieci Domu Pomocy 
Społecznej prowadzonego przez siostry 
Serafitki i bierzemy udział w „Górze gro-
sza”. Zbieraliśmy też książki dla szpitalnych 
bibliotek w ramach „Wielkiej Zbiórki Ksią-
żek”.

Niedawno z okazji Międzynarodo-
wego Dnia Wolontariusza otrzymaliśmy 
specjalne podziękowanie za to, że już 
od kilku lat kolędujemy, wystawiamy ja-
sełka, robimy kartki i ozdoby świąteczne 
dla pacjentów Szpitala im. Przemienienia 
Pańskiego.

Ponadto w naszej szkole organizowany 
jest co roku Ogólnopolski Konkurs „Mój 
szkolny kolega z...”, którego celem jest wy-
kształcenie postawy otwartości i tolerancji, 
uwrażliwienie na problemy i potrzeby ró-
wieśników z innych kontynentów, uświa-
domienie równości wszystkich ludzi nieza-
leżnie od ich pochodzenia Nasi uczniowie 
poznawali do tej pory życie swoich rówieś-
ników z różnych części świata: Ugandy, Sy-
rii, Sudanu, Indonezji, Tajlandii, Madaga-
skaru czy Indii.

Zacni goście

Często mamy w szkole ciekawych gości. 
W ostatnim czasie odwiedzili nas między 
innymi: sędzia Anna Maria Wesołowska, 
pisarz książek dla dzieci Łukasz Wierzbicki, 
poetka Barbara Tylman, Aleksandra Bana-
siak – uczestniczka poznańskiego czerwca, 
behawiorystka Anna Przybylska, Katarzyna 
Wojtaszek – rzecznik Biblioteki Raczyń-
skich, aktorka, autorka bloga i sztuk teatral-
nych, misjonarz Andrzej Dzida. Zaprasza-
my też do szkoły mediatorów, pracowników 
fundacji, muzeów, prawników czy dietety-
ków, którzy prowadzą spotkania i zajęcia 
dla uczniów.

Posiadamy też ofertę dla rodziców. 
W tym roku w ramach projektu „Zrozu-
mieć dziecko” odbyły się wykłady prowa-

dzone przez pracowników Terenowego Ko-
mitetu Ochrony Praw Dziecka, psychologa, 
seksuologa i psychiatrę.

Złoty Jubileusz

Już niedługo stuknie nam 50-tka. W lu-
tym 2021 roku szkoła będzie obchodziła 
złoty jubileusz. Już teraz się do niego przy-
gotowujemy, realizujemy projekt, którego 
zwięczeniem będą uroczyste obchody. Jed-
nym z naszych pomysłów na świętowanie 
jest akcja „50 razy dobro”, bo nasi ucznio-
wie i nauczyciele angażują się w wiele pozy-
tywnych inicjatyw.

W Trójce naprawdę dużo się dzie-
j e .  Można  to  sprawdzić  na  naszym 
fanpag’u i stronie internetowej http://www.
sp3poznan.pl/.

Anna Sztulpa
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SPIS DZIELNICOWYCH POZNAŃ-RATAJE
Imię i nazwisko dzielnicowego Rejon Tel. komórkowy Tel. stacjonarny 

st. sierż. Małgorzata DETKO Piotrowo   786-936-029 61 8412320

st. sierż. Tobiasz MAZAJCZYK Polanka 519-064-609 61 8415414

st. sierż. Maciej TYSZKIEWICZ os. Piastowskie 1-39 519-064-611 61 8415413

vacat, pow. TYSZKIEWICZ os. Piastowskie 40-73  516-902-957 61 8415413

sierż. szt. Arkadiusz KORCZ os. Piastowskie 74 do ul. Hetmańskiej 519-064-599 61 8415413

st. sierż. Piotr ADAMCZYK os. Armii Krajowej    786-936-026 61 8415409

mł. asp. Marta RACZYŃSKA os. Boh. II WŚ                    519-064-604 61 8415409

st. sierż. Arkadiusz PODZIEMEK os. Rzeczypospolitej   519-064-596 61 8415409

st. sierż. Jędrzej SZCZEPANIK os. Jagiellońskie   786-936-027 61 8415413

st. sierż. Marcin KRUSZNIEWICZ os. Powstań Narodowych   516-903-082 61 8415413

st. asp. Bartosz KORDUS os. Oświecenia 519-064-610 61 8415413

WAŻNE TELEFONY
Komisariat Policji
Poznań-Nowe Miasto:  61 841 23 12, 997

Straż Miejska
Poznań-Nowe Miasto:  61 878 50 31, 986

Straż Pożarna: 998

Pogotowie Ratunkowe: 999

Pogotowie Energetyczne: 991

Pogotowie Gazowe: 992

Pogotowie Wodociągowe: 994

Awarie
Oświetlenia Drogowego:  61 856 17 22

Dziury, Awarie sygnalizacji,
Uszkodzenia znaków: 61 661 44 46

Zimowe Utrzymanie: 61 647 72 31

Dyżur Rady Osiedla Rataje odbywa się 
w każdy II czwartek miesiąca,

godz. 19.00 – 20.00
Siedziba: os. Powstań Narodowych 46

61-216 Poznań

Kontakt tel:
Przewodniczący Rady Osiedla

Adam Pawlik: 502 332 190

Adres do korespondencji:
Wydział Wspierania

Jednostek Pomocniczych Miasta
ul. Libelta 16/20
61-706 Poznań

z dopiskiem „Osiedle Rataje”

Email: Osiedle_Rataje@um.poznan.pl

Skład Rady Osiedla Rataje
Elżbieta Cichocka
Klaudiusz Dominas
Łukasz Garczewski
Artur Gumny
Maciej Jensz wiceprzewodniczący Rady Osiedla Rataje
Zbigniew Klarzyński
Jacek Kołyszko
Paweł Kucharski
Krzysztof Marciniak wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla Rataje
Maria Michałowska
Waldemar Niedbalski
Artur Nowak
Jakub Pająkowski
Adam Pawlik przewodniczący Rady Osiedla Rataje
Miron Perliński wiceprzewodniczący Rady Osiedla Rataje
Agnieszka Pospieszyńska
Piotr Prusak
Beata Ptaszyk
Wojciech Strzelecki przewodniczący Zarządu Osiedla Rataje
Aneta Szafałowicz
Artur Świątkowski członek Zarządu Osiedla Rataje

Punkty kolportażu
 1. Selgros – Pasaż Rondo
 2.  Os. Armii Krajowej 100

(Szkoła Podstawowa nr 18)
 3. ul. Pawia (Sklep Spożywczy)
 4. ul. Pawia (Sklep Mięsny Mielcarek)
 5.  Os. Boh. II Woj. Światowej

(Piekarnia Cukiernia)
 6.  Os. Boh. II Woj. Światowej 1

(Przedszkole nr 114)
 7.  Os. Boh. II Woj. Światowej 30

(Przedszkole nr 124)
 8.  Os. Rzeczypospolitej (Stokrotka)
 9.  Os. Rzeczypospolitej 7 (Przedszkole nr 113)
10.  Os. Rzeczypospolitej 44

(Szkoła Podstawowa nr 20)
11.  Os. Rzeczypospolitej 111 (X LO)
12.  Os. Rzeczypospolitej 43

(Przedszkole nr 130)
13. Rynek  Os. Jagiellońskie (Społem)
14. Rynek  Os. Jagiellońskie (Cukiernia)
15. Rynek  Os. Jagiellońskie (Bosman Dymek)
16.  Os. Jagiellońskie 9 (Przedszkole nr 9)
17.  Os. Jagiellońskie 128 (Szkoła Podstawowa nr 2)
18.  Os. Powstań Narodowych (Chata Polska)
19.  Os. Oświecenia 1

(Szkoła Podstawowa nr 19)
20.  Os. Oświecenia 26 (Przedszkole nr 10)
21.  Os. Oświecenia (Społem)
22.  Os. Piastowskie 26 (Przedszkole nr 126)

23.  Os. Piastowskie 27
(Szkoła Podstawowa nr 3)

24.  Os. Piastowskie 55 (Przedszkole nr 119)
25.  Os. Piastowskie 65

(Szkoła Podstawowa nr 14)
26.  Os. Piastowskie 105 (Przedszkole nr 117)
27.  Os. Piastowskie 17 (Beta)
28.  Os. Piastowskie (Rabat)
29. ul. Polanka (Biedronka)
30. ul. Polanka (Komisariat Policji)
31.  ul. Bobrzańska

(Straż Pożarna JRG7 i KM PSP)
32. ul. Kórnicka (Społem)
33.  Rada Osiedla Rataje

(w siedzibie podczas dyżuru)
34.  Os. Polan (Poczta)
35.  Os. Stare Żegrze (Piotr i Paweł)
36. Galeria Malta
37.  Administracja Osiedla Piastowskiego

Os. Piastowskie 63
38.  Administracja Osiedla Jagiellońskiego

ul. Chyżańska 3
39.  Administracja Osiedla Armii Krajowej

Os. Armii Krajowej 101
40.  Os. Boh. II Wojny Świat 100 Publiczna 

Szkoła Salezjańska
41.  Os. Piastowskie 106 XIV Liceum 

Ogólnokształcące
42. Os. Polan 100 Dom Kultury „Polan”
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