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„Spacer” 

 

 Jest listopad. Z drzew spadają ostatnie liście, słońce delikatnie ogrzewa moją twarz. Lubię 
spacerować sobie po okolicy. Dzisiaj nogi zaniosły mnie do browaru. 

 Obecnie znajduje się tu nowoczesne osiedle „Warzelnia”, jednak historia tego miejsca 
zaczyna się dużo wcześniej. W latach 1865-1872 ówczesny właściciel Kobylegopola, hrabia Józef 
Mycielski, postanowił wybudować tu browar, chcąc wykorzystać źródło znakomitej wody Cybiny.                                                                

 W roku 1890 właścicielem browaru położonego na skarpie nad Cybiną został Niemiec Adolf 
August Gesternkorn. Ten z kolei odsprzedał go w roku 1920. Wtedy też browar otrzymał nazwę 
Browar Kobylepole Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

 

 W następnych latach browar rozwijał się i zmieniał nazwy jeszcze kilka razy. 

 Podczas II wojny światowej, po wkroczeniu hitlerowców na ziemie polskie, browar przejęła 
ponownie rodzina Gesternkorn. Na jego terenie zaczęto wydawać gazetkę konspiracyjną, a także 
swoją działalność rozpoczęła komórka Armii Krajowej, która zbierała różne wiadomości przydatne 
w walce z wrogiem. Niestety wiosną 1943 roku nastąpiła wpadka, zaczęły się aresztowania i wielu 
konspirantów poniosło śmierć. 

 Podczas wyzwalania ziem polskich spod okupacji hitlerowskiej, rodzina Gesternkorn uciekła 
z Poznania. W czasie walk wyzwoleńczych znaczna część zabudowań browaru została zburzona, 
bądź spalona. 

 Po zakończeniu II wojny światowej pracownicy browaru z entuzjazmem przystąpili do 
odbudowy obiektu, a zakład przeszedł w ręce państwa. W roku 1945 browar wznowił swoją 
działalność. Jednakże w roku 1976 ze względu na wyeksploatowany park maszynowy oraz brak 
możliwości rozwoju został on ostatecznie zlikwidowany. 

 Spacerując po okolicy wyobrażam sobie, jak kiedyś wyglądało to miejsce, jak wyglądała 
praca w browarze, jakie były maszyny, jak ubierali się ludzi. Myślę o tym, że już dziesiątki lat 
wcześniej płynęła tędy Cybina i stała tam skarpa, i rosły pewnie te same drzewa, które teraz 
kołysze wiatr, strącając z nich ostatnie pożółkłe liście. 

 

Natalia Loewenau   kl.6a 

 

 



 

 

 

Poznań, 26.10.2016 

 

 Mieliśmy dzisiaj wyjście klasowe! Pomimo tego, że byliśmy w teatrze i tak było świetnie. 

Poszliśmy na przedstawienie „Olbrzymek”. Sam tytuł nie za bardzo mnie zachwycił, ale już samo 

przedstawienie tak. Opowiadało o sześcioletnim Szymonie, który był synem ogra. Był on bardzo 

wysoki jak na swój wiek. Jego ojciec nie wrócił do domu po tym, jak zaczął zdawać ostatnią próbę, 

która miała mu przywrócić człowieczeństwo. Szymon również się im poddał. Chciał być jak inne 

dzieci. Te trzy próby były straszne! Wiem, że gdybym ja miał je ukończyć, byłoby mi bardzo 

ciężko, a Szymek zakończył je pomyślnie. Stał się zwykłym chłopcem.  

 Po tym przedstawieniu cała publiczność wstała i zaczęła klaskać. Staliśmy i klaskaliśmy 

jakieś 5 minut! Nie bez powodu. To przedstawienie było najlepszym, na jakim w całym moim życiu 

byłem! Gdy wracaliśmy, cała klasa z podziwem mówiła o aktorach oraz pani, która tańczyła. 

„Niesamowicie utalentowani” - takie słowa padały najczęściej podczas rozmów, jakie 

prowadziliśmy. Niektóre dziewczyny na koniec płakały. Skoro nasze koleżanki płakały (a są 

największymi twardzielkami), to albo coś im się stało, albo to przedstawienie było bardzo dobre. 

Ja obstaję przy tym drugim wytłumaczeniu. 

           Kacper Pawlak  kl. 6b    

 



 

 

 

Czwartek, 24 listopada 2016 r. 

 

  Dzień zapowiadał się bardzo dobrze. 

Wstałam wcześniej niż zwykle, bo dziś w szkole miały być robione zdjęcia klasowe  
i chciałam się do nich przygotować. Umyłam się, ubrałam w rzeczy, które przygotowałam sobie 
dzień wcześniej, a później poszłam do mamy, by mnie uczesała tj. zaplotła warkocz. 

 Przed wyjściem do szkoły obejrzałam się w lustrze, żeby sprawdzić, czy wszystko jest  
w porządku. Denerwowałam się tymi zdjęciami, bo chciałam wypaść na nich jak najlepiej. 
Na czwartej lekcji wychowawczyni zabrała naszą całą klasę do sali, gdzie czekał na nas 
fotograf. Jak co roku usiadłam na ławce w pierwszym rzędzie i uśmiechałam się, jak prosił  
o to pan.  

 Później wróciliśmy na lekcje. Na przerwach rozmawiałam z koleżankami o dyskotece, która 
miała się rozpocząć o godzinie 17 w naszej szkole.  

Po lekcjach poszłam do domu i zaczęłam przygotowywać się do imprezy. Byłam 
podekscytowana i zarazem poddenerwowana tym, jak to będzie. 

Do szkoły poszłam z Magdą i Wiktorią. Przebrałyśmy się i poszłyśmy na pierwsze piętro, gdzie 
na holu rozpoczynała się dyskoteka. Grała muzyka, więc dołączyłam do bawiących się osób z 
naszej klasy. Z minuty na minutę przybywało tańczących uczniów.  

Były też cztery nasze nauczycielki: pani od języka polskiego, angielskiego, muzyki i pani 
wychowawczyni. Tańczyliśmy w kółku i nawet dołączyła do nas pani od języka polskiego. Było 
bardzo fajnie i wesoło, choć miałam nadzieję, że któryś z chłopców zatańczy ze mną. 

Muzyka też mi się podobała, bo leciały najnowsze przeboje. Na koniec imprezy DJ na bis puścił 
nam naszą ulubioną piosenkę i wszyscy zaczęli śpiewać i klaskać. Szkoda, że dyskoteka tak 
szybko się skończyła.  

 Później przyszedł po mnie tata i razem z sześcioma koleżankami wracaliśmy do domu.  
Po drodze wspominaliśmy, jak było na dyskotece i śmialiśmy się. Po powrocie do domu 
poczułam ogromne zmęczenie i szybciej niż zwykle poszłam spać. 
 

  Ten dzień był pełen wrażeń, najpierw zdjęcia, później impreza - długo pozostanie w 
mej pamięci. 

Dominika Mikołajczak  kl. 6a 



Poznań, 1.12.2016r. 

„Czego nauczył mnie film?” 

 

 W czwartek, dokładnie o 7:50 obudził mnie tata. Jezu, dlaczego jeszcze nie ma weekendu? 

No cóż, przynajmniej dzisiaj wycieczka. 

 Wyjechaliśmy spod szkoły o 10:45. Pojechaliśmy autokarem. Przebiegu drogi nie będę 

opisywał, bo nie wydarzyło się nic ciekawego. Dobrze, że zabrałem chipsy i oranżadę, bo na 

miejscu nie mogłem nic kupić, ponieważ była kolejka. Przed seansem dowiedziałem się co nieco o 

reżyserze i o samym filmie. Rozpoczął się seans. Film opowiadał o żydowskich dzieciach zwanych 

„pieszczotliwie” przez Niemców „Żydkami”, które uciekały od wcześniej wspomnianych Niemców. 

Główna bohaterka, jakże odważna i uparta Fanny, od której imienia wziął się tytuł całego filmu, o 

nazwie: „Podróż Fanny”, kierowała całą „ekspedycją”. Film cały czas trzymał w napięciu. Na 

szczęście naszym bohaterom, po niekoniecznie przyjemnych przygodach, po szczęściach i 

nieszczęściach, chorobach, wzlotach i upadkach oraz chwilach załamań, udało się uciec do 

Szwajcarii. Film nauczył mnie bardzo wielu rzeczy. Dowiedziałem się, kim był Mussolini i że 

Włochy były po stronie niemieckiej.  

 Cieszę się, że w tych czasach młodzież może obejrzeć filmy o tak ważnym wydarzeniu, 

jakim była II wojna światowa. 

Nikodem Prokopowicz kl. 6b 

 



 

 

 Moim największym hobby jest pływanie synchroniczne. Sport ten uprawiany jest głównie 

przez kobiety. Na świecie zyskał popularność w latach 20. XX wieku. Pływanie synchroniczne 

wymaga od zawodniczek mistrzowskiej techniki, bardzo dobrego rozciągnięcia mięśni, siły, 

wytrzymałości oraz gracji.  

 Trenuję tę dyscyplinę sportu od 2 lat. Ćwiczenia są dosyć trudne, lecz z czasem idzie mi 

coraz lepiej. Na pierwszych zawodach, półtora roku temu, zajęłam I miejsce.  

 Obecnie trenujemy do zawodów, które odbędą się w czerwcu w Lesznie, a następnie w 

Gdańsku.  

 Uwielbiam trenować ten sport, ponieważ sprawia mi to dużą przyjemność. 

 

Zuzanna Jęch   kl. 5a 

 

                            

 

 

 

 



Zwyczaje świąteczne 

 
  

 Zwyczaje świąteczne związane są ze Świętem Bożego Narodzenia, które obchodzone są 

od dnia 24 grudnia na pamiątkę przyjścia na świat Syna Bożego. Święta poprzedza okres  

adwentu – trzytygodniowe oczekiwanie w poście. Liturgiczne święto rozpoczęło się w IV wieku, 

sprzyjało temu przyjęcie go na dworze cesarskim Konstantyna Wielkiego, święto było pomocne w 

walce z archaizmem negującym boską naturę Chrystusa.                      

 Choinka - pochodzi z Alzacji we Francji, w Wigilię na placu przed ratuszem ustawiono 

wielką jodłę, którą przystrojono papierowymi ozdobami i jabłkami. Tradycja ozdabiania drzewka 

rozpowszechniła się dzięki kupcom, którzy wędrując z miasta do miasta opowiadali o tym 

zwyczaju. Początkowo wieszano choinkę pod sufitem z przymocowanym do pnia jabłkiem, później 

powstał zwyczaj stawiania choinki w donicy z piaskiem. W naszych czasach choinkę można kupić 

nawet w przeddzień świąt, można kupić drzewko z korzeniami lub bez. Według tradycji na choince 

powinno być 12 świeczek, które oznaczają 12 miesięcy roku, gałązki posypywano mąka 

przypominającą śnieg. W niektórych krajach na drzewku wiesza się girlandy zrobione z 

miniaturowych flag.                                    

 Szopkę, jak mówi legenda i zwyczaje z nią związane, przypisuje się świętemu Franciszkowi 

z Asyżu. Pewnego wieczoru w dzień Bożego Narodzenia wystawił on w małym włoskim  

miasteczku przedstawienie o narodzeniu Jezusa, wzięli w nim udział  ludzie z okolicznych wiosek 

oraz zwierzęta. Zwyczaj ten się szybko rozpowszechnił i przejęło go wiele krajów europejskich. 

Największa szopka powstała we Francji, zajmowała powierzchnię 1km. 

         Boże Narodzenie w Polsce rozpoczyna adwent, okres świąt kończy się 6 stycznia w dniu 

święta Trzech Króli. W Wigilię dzieci wypatrują na niebie pierwszej gwiazdki, gdy ją zobaczą 

rodzina zasiada do uroczystej wieczerzy. Na pamiątkę narodzenia Jezusa w stajence pod 

obrusem kładzie się sianko. Na stole stawia się dodatkowe nakrycie dla niespodziewanego 



gościa. Przed kolacją rodzina dzieli się opłatkiem i składa sobie życzenia, wybaczając sobie 

nieporozumienia i zapominając o kłótniach.  W zależności od regionu i tradycji potrawy powinny 

być z wszystkich płodów ziemi. Wszystkich potraw należy spróbować żeby mieć szczęście w 

nadchodzącym roku.  Do najpopularniejszych potraw należą : czerwony barszcz z  uszkami, zupa 

grzybowa, ryby przyrządzane w różny sposób np. smażony karp,  kapusta z grochem, kluski z 

makiem, kompot z suszonych owoców, kutia znana na wschodzie naszego kraju, makówki 

popularne na Śląsku.   

        Okres Bożego Narodzenia w Meksyku rozpoczyna się 16 grudnia, dziewięć rodzin 

przedstawia przez dziewięć dni podróż Józefa i Maryi do Betlejem, jedna rodzina zabiera z 

kościoła figurki rodziców Jezusa w strojach podróżnych i umocowuje je na noszach. Dwie młode 

dziewczyny niosą te figury do domu, który wcześniej wybrano i proszą o gościnne przyjęcie, 

potem stawia się je na ołtarzu przystrojonym kwiatami. Przez kolejne osiem dni wieczorem figurki 

wędrują do innej rodziny, która organizuje przyjęcie dla dzieci la Pinata. 24 grudnia figurki wracają 

do kościoła, do szopki dołącza się tam też figurkę Jezuska. 

        Tradycje świąteczne w Szwajcarii to przede wszystkim zabawa na śniegu i jeżdżenie na 

sankach, nartach. Domy i drzewa błyszczą od świateł i ozdób, dzieci zanim dostaną prezenty od 

świętego Mikołaja otrzymują od dorosłych paczuszki z czekoladą, słodką bułką, pomarańczą. 

Natomiast w Szwecji grudzień to czas porządków, w adwencie zapala się świece w pierwszą 

niedzielę jedną, w drugą dwie itd. Dzieci wyjmują z adwentowego kalendarz drobne upominki. W 

ogrodzie stawia się snopek siana, dom dekoruje się różowymi i niebieskimi kwiatami oraz 

pachnącymi hiacyntami. Na choince wieszane są ozdoby wykonane ze słomy, a pod choinką 

stawia się słomianego koziołka, który ma przynieść szczęście. Podczas kolacji wigilijnej w Szwecji 

je się śledzie marynowane, zrazy, szynkę pieczoną z czerwoną kapustą, ryż na słodko i pieczarki. 

Prezenty to julklappar, co oznacza „bożonarodzeniowe stukanie” W dawnych czasach osoba, 

która chciała dać komuś prezent, stukała mocno do jego drzwi, kiedy otworzono, szybko wrzucano 

paczkę do środka i uciekano, żeby nie rozpoznano darczyńcy. Po kolacji zjawiał się święty Mikołaj. 

W styczniu rozbiera się choinkę i tańczy się wokół niej.                               

Julia Szablan kl. 6a 

 

 



 

 

 

                       Poznań, 11 grudnia 2016 roku 

 

         Drogi Mikołaju! 

 

         Piszę do Ciebie, ponieważ chciałbym Cię poprosić o prezent. 

Muszę uczciwie przyznać, że świętoszkiem nie jestem, bo rzadko, kiedy udaje się 

komuś być nim przez cały rok. Choć mam wiele wad, staram się być grzeczny. Z reguły 

jestem uczynny, bo gdy ktoś mnie poprosi o pomoc, to nie odmawiam. Ostatnio 

pomogłem dziadkowi porządkować stare rzeczy, a babci przyniosłem zakupy do domu. 

Staram się też pomagać mamie w obowiązkach domowych, a w szkole zdobywać 

dobre oceny.  

        Chciałbym prosić Cię, nie o kolejną zabawkę, czy gadżet, tylko o zdrowie dla mojej 

rodziny, ponieważ jest to dla mnie najcenniejsze. 

 

      Pozdrawiam Cię serdecznie 

        Łukasz Więckowski 

          kl. 6a 

 

 



Poznań, 10.12.2016r. 

Kochany Mikołaju! 

  Przyjeżdżasz, jak każdego roku do naszego kraju. Gdy Twoje sanie zabłysną 
na niebie, zsyłasz moc prezentów dla dzieci od siebie. 

  Mam nadzieję, że i mnie w tym roku odwiedzisz. Staram się być grzeczna i 
miła, choć nie zawsze to wychodzi. Przynoszę same dobre oceny. Czy to Cię przekona 
i przyjdziesz w odwiedziny? 

  Gdy zbliża się grudzień, pracy jest bez liku. Masz tyle listów, ile ja piątek w 
dzienniku! Więc i ja ślę Ci liścik malutki i króciutki, abyś mógł spełnić kilka mych marzeń 
skromniutkich. Pierwsze, to kotek mały i puchaty, by mógł się przytulać do mojego taty. 
Drugie, koszulka z „gęsta, mega pianką”, trzecie, to bluza z „próbą testu”. Wiem, że 
masz wiele życzeń do spełnienia. Mam nadzieję, że spełnisz też moje marzenia. 

  Tobie Mikołaju ślę gorące pozdrowienia i siły do worka prezentów noszenia. 

Magda Lecyk  kl.6a 

 

                           

Poznań, 11.12.2016r. 

 

Drogi Święty Mikołaju! 

 

  Na wstępie mojego listu chciałabym podziękować Ci za to, że mimo tak wielu 
obowiązków co roku przychodzisz do mnie z prezentami. Mam nadzieję, że w tym roku 
o mnie nie zapomnisz. 

  Tym razem chciałam Cię prosić o małego pieska, rasy maltańczyk. Miałby on 
białą sierść, duże, czarne oczka i mały, puszysty ogonek. Nazwałabym go Odie 
(Odi).Wychodziłabym z nim na spacer, karmiłabym go oraz dawałabym mu smakołyki, 
bawiłabym się z nim, a także opiekowałabym się nim najlepiej, jak potrafię. 

  Drogi Mikołaju chciałabym powiedzieć Ci, że przez cały rok starałam się być 
grzeczna. Pomagałam rodzicom: robiłam zakupy, zmywałam naczynia, sprzątałam swój 
pokój i wynosiłam śmieci. Pomagałam także mojej kuzynce w odrabianiu lekcji. Dlatego 
mam nadzieję, że zasłużyłam na swój wymarzony prezent. 

Dominika Mikołajczak kl. 6a 

PS Pod choinką będą na Ciebie czekały pyszne ciasteczka, które zrobiłam z rodzicami i 
mleko w filiżance. 

 

 



 

 

MURZYNEK 

 

SKŁADNIKI: 

1 kostka margaryny, 1 szklanka cukru, 2 łyżki kakao, ½ szklanki mleka, 1 cukier waniliowy, 

2 szklanki mąki, 3 jajka, 2 łyżeczki proszku do pieczenia 

 

PRZYGOTOWANIE: 

 

Wszystkie składniki wymieszaj (1 kostka margaryny, 1 szklanka cukru, 2 łyżki kakao, ½ 
szklanki mleka), wlej do garnka i rozgrzej na małym ogniu, aż powstanie jednolita masa. 
Następnie odlej z tej masy pół szklanki i odstaw ją. Do reszty dodaj: 2 szklanki mąki, 3 
jajka, 2 łyżeczki proszku do pieczenia. Wszystko dodawaj powoli, długo nie mieszaj. 
Możesz dodać bakalie. Przełóż ciasto do foremki i piecz ok. 50 min w 160˚C. Po upieczeniu 
i wystudzeniu, zimne ciasto oblej pozostawioną masą. Możesz posypać ciasto wiórkami 
kokosa lub płatkami czekoladowymi. 

 

Smacznego 

Roksana Gogolewska kl.5a 

 

 



DOMOWY PRZEPIS NA PYSZNE PIERNICZKI 

 

 

 

SKŁADNIKI: 

niepełna szklanka miodu, 2 jajka, 5 i pół łyżki margaryny (około 7dag), łyżeczka sody, 1 

szklanka cukru pudru, ½ torebki mąki, 1 przyprawa korzenna, orzechy  

 

PRZYGOTOWANIE: 

Miód, cukier puder i jajka ucieraj przez 15 minut. Mąkę, sodę i przyprawy wymieszaj i dodaj 

do pozostałych utartych składników. Margarynę rozpuść i ostudzoną wlej do masy. Możesz 

dodać orzechy. Z ciasta zrób bochenek i zostaw w lodówce na jeden dzień. Następnie 

ciasto rozwałkuj, utwórz pierniczki i piecz na blaszce wysmarowanej margaryną około 15 

minut w 180˚C. 

 

Pierniczki można przygotować nawet 2 miesiące przed świętami. 

 

Smacznego 

 

Roksana Gogolewska  kl. 5a 

 

 

 

 



 

SERNIK Z BRZOSKWINIAMI 

 

 

 

SKŁADNIKI: 

 

3 i ½ szklanki mąki, 3 łyżeczki proszku do pieczenia, 3/4 kostki margaryny, 6 żółtek, 5 

serków, ½ szklanki cukru, 2 całe jajka, 1/2/ kostki masła, 1 budyń śmietankowy, brzoskwinie 

 

PRZYGOTOWANIE: 

 

Wymieszaj: 3 i ½ szklanki mąki, 3 łyżki proszku do pieczenia, 1 kostkę margaryny 6 żółtek, 

powstanie masa, którą wyłożysz na blachę (zostaw trochę ciasta). Wymieszaj: 5 serków, ½ 

szklanki cukru, 2 całe jajka, ½ kostki masła, 1 budyń. Wyłóż to na ciasto, dodaj owoce, a na 

wierzch połóż resztę ciasta. Piecz około 1,5 godziny w temperaturze 180˚C. 

 

 

Smacznego 

 

Zuzanna Jęch  kl. 5a 
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