
Innowacja pedagogiczna 

„Poznań – serce Pyrlandii’  

  

  

W roku szkolnym 2015/2016 w Bursie Szkolnej nr 1 realizowany był projekt 

edukacyjny „Poznań – serce Pyrlandii”, który został zatwierdzony jako innowacja 

pedagogiczna.   

Głównym celem innowacji było przybliżenie wychowankom kultury i tradycji miasta, 

zachęcenie wychowanek do związania swoich dalszych planów życiowych z Poznaniem oraz 

wzmacnianie poczucia przynależności do społeczności lokalnej. Koncepcja innowacji zakładała 

również poszerzenie współpracy placówki ze środowiskiem lokalnym i wykorzystanie jego 

naturalnych zasobów.  

Innowacja ta powstała po to, aby wzmocnić działania wychowawcze w zakresie 

rozwijania w młodzieży poszanowania dla dziedzictwa kulturowego regionu.  

Harmonogram innowacji na rok szkolny 2015/2016 zakładał następujące działania:  

• spotkanie organizacyjne z rodzicami  i wychowankami,  

• wyjście do muzeum Blubry 6 D,  

• spotkanie z członkiem Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania,  

• „Poznańskie perełki” – galeria symboli poznańskiego krajobrazu,   

• spotkanie z gwarą poznańską,  

• gwara poznańska - znowu żywa,  

• wyjście do Muzeum Rogala Świętomarcińskiego,  

• spotkanie z poznańskim pisarzem regionalnym,  

• warsztaty kulinarne „Zasmakuj w Wielkopolsce”,   

• wigilia „po poznańsku”,  

• gra miejska „Wielkopolskie Questy- Królewski Poznań”,  

• Święto Pyrki,  

• spotkania z przedstawicielami wyższych uczelni poznańskich,  

• "Poznań na starych widokówkach" - warsztaty decoupage,  

• warsztaty doradztwa zawodowego dla wychowanek,  

• wielkopolskie menu,  

• Klub Dobrego Filmu,  

• prowadzenie Gazetki "Aktualności poznańskie",  

• podsumowanie projektu - rywalizacja o tytuł "Poznańskiej Pyrki" - quiz wiedzy o 

Poznaniu  

Dodatkowo odbyło się wyjście do Muzeum Bambrów Poznańskich oraz Radia Merkury.  

Realizacja innowacji rozpoczęła się od spotkania organizacyjnego z rodzicami, na 

którym zostali zapoznani z jej założeniami i celami. Następnie we wrześniu 2015 r. zostało 

zorganizowane spotkanie dla wszystkich wychowanek placówki. Zdiagnozowano na nim 

dotychczasową wiedzę wychowanek na temat Poznania. Omówiono cele innowacji oraz 

przedstawiono harmonogram działań - atrakcje, wycieczki, inicjatywy podejmowane w ramach 

innowacji. Na spotkaniu zaprezentowano również trzy pierwsze nagrody dla wychowanek, 

które wezmą udział w Quzie wiedzy o Poznaniu, który będzie jednocześnie posumowaniem 

całego projektu.   



24 września w ramach realizowanej innowacji, odwiedziłyśmy wyjątkowe miejsce – 

Muzeum Blubry - poznańskie legendy w 6D. Zwiedzając to miejsce przeniosłyśmy się w 

przeszłość i poznałyśmy bohaterów miejskich legend. Dzięki trójwymiarowym okularom 

obejrzałyśmy malowidła naścienne wykonane w technice 3D, które przedstawią dzieje dawnego 

Poznania.   

W październiku w naszej bursie gościłyśmy wyjątkowo dostojnego gościa - członka 

Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania, historyka, biografa i publicystę - dr Marka Rezlera 

- specjalistę z zakresu  historii wojskowości i badania dziejów Polski oraz Wielkopolski XIX i 

XX wieku.   

W listopadzie zostały zorganizowane warsztaty gwarowe, podczas których, gościem 

specjalnym był p. Jacek Hałasik- radiowiec, wieloletni pracownik poznańskiego radia, 

specjalista i miłośnik gwary poznańskiej.   

Kolejnym naszym gościem był poznański pisarz regionalny, publicysta, reżyser, a 

przede wszystkim popularyzator gwary poznańskiej - pan  Juliusz Kubel. W sposób niezwykle 

dowcipny przybliżył nam postać Starego Marycha oraz przytoczył historię powstania pomnika 

na Jego cześć, który stał się wizytówką naszego miasta i jednym z najbardziej rozpoznawalnych 

obiektów.  

W ramach innowacji zorganizowano konkurs fotograficzny „Poznańskie Perełki”. 

Mieszkanki bursy ruszyły w miasto z aparatami fotograficznymi, by odnaleźć i uwiecznić 

charakterystyczne dla Poznania miejsca i obiekty. W ten sposób powstała kolekcja 

kilkudziesięciu zdjęć wykonanych przez wychowanki.   

Odbyły się również zajęcia, podczas których wychowanki opracowały użytkowy 

słowniczek gwary poznańskiej.   

W listopadzie wychowanki wzięły udział w seansie rogalowym w Rogalowym Muzeum 

Poznania, podczas którego poznały legendy o powstaniu rogali, zapoznały się z ich składnikami 

i recepturą.   

Na zaproszenie Pani Kaliny Olejniczak, wychowanki bursy gościły w Radiu Merkury. 

Wzięły udział w audycji poświęconej gwarze poznańskiej - jej roli w obecnej mowie - modzie 

i "nie modzie" na mówienie, bądź co bądź, językiem podwórka.  Na koniec pobytu w radiu 

doświadczyły niesamowitej przyjemności zwiedzenie radia "od podszewki". Dowiedziały się 

jak wygląda praca radiowca, jak są montowane nagrania gdzie się odbywają. Poznały historię 

Radia Merkury i zwiedziły przepiękną kamienicę, w której mieści się jego siedziba.  

I semestr roku szkolnego zakończył się uroczystą kolacja wigilijną o regionalnym 

charakterze. Do kolacji zasiedli z nami goście specjalni: przedstawiciele Towarzystwa 

Miłośników Miasta Poznania i członkowie Towarzystwa Bambrów Poznańskich, 

przewodniczący Komisji Oświaty Urzędu Miasta Poznania,  dyrektorzy poznańskich szkół 

ponadgimnazjalnych, Proboszcz Parafii Bożego Ciała oraz rodzice naszych wychowanek. 

Spotkanie przy wigilijnym stole stało się okazją dla wychowanek do poznania często mało 

znanych obrzędów i zwyczajów bożonarodzeniowych z rejonu Poznania i Wielkopolski.  

21 kwietnia wychowanki bursy powędrowały z ulotką questową, rozwiązując zadania i 

zagadki, które zaprowadziły je do ukrytej skrzyni skarbów.   

W maju odbyły się warsztaty rękodzieła pt. „Poznań na starych widokówkach”. 

Wychowanki w bardzo prosty sposób, metodą decoupage, wykonały bardzo efektowne ozdoby 

oraz prezenty, które wręczyły swoim bliskim.   

18 maja wychowanki wzięły udział w plenerowej imprezie „Święto Pyrki”. Zabawa 

odbyła się w przepięknej scenerii ogrodu naszych sąsiadów z Parafii Bożego Ciała. Dziewczęta 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielkopolska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielkopolska


brały udział w potyczkach sportowych i łamigłówkach, w których główną rolę grał oczywiście 

ziemniak. Na rozgrzewkę były skoki w workach i rzucanie ziemniakiem do celu. Potem 

obieranie ziemniaków na czas oraz zagadki kulinarne związane z pyrami.   

31 maja odbyły się warsztaty kulinarne organizowane przy udziale Towarzystwa 

Miłośników Miasta Poznania na Uniwersytecie Przyrodniczym. Pod okiem specjalistek, 

przygotowałyśmy ciekawe przysmaki kuchni poznańskiej, używając do tego tradycyjnych 

narzędzi kuchennych. Warsztaty zakończyły się degustacją przygotowanych specjałów. Celem 

warsztatów było zapoznanie wychowanek z potrawami regionalnymi kuchni wielkopolskiej i  

poszerzenie wiedzy i umiejętności kulinarnych  

2 czerwca odbyło się spotkanie z pośrednikiem pracy i specjalistą ds. rozwoju z 

Młodzieżowego Biura Pracy. Podczas spotkania, dziewczęta zapoznały się z przepisami 

prawnymi dotyczącymi zatrudniania osób niepełnoletnich. Dowiedziały się też jak powinny 

wyglądać prawidłowo napisane dokumenty aplikacyjne oraz jak skutecznie szukać legalnej 

pracy.   

W ramach innowacji odbywały się spotkania z przedstawicielami uczelni wyższych. 

Pierwsze z nich odbyło się 22 lutego 2016 r. z przedstawicielem Uniwersytetu Medycznego im. 

Karola Marcinkowskiego, dr hab. Przemysławem Keczmer, fizjoterapeutą z Katedry 

Reumatologii i Rehabilitacji. 29 lutego 2016 roku odbyło się drugie spotkanie z 

przedstawicielem Politechniki Poznańskiej dr inż. Michałem Dobrzyńskim z Instytutu Silników 

Spalinowych i Transportu oraz trzecie spotkanie z absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego 

oraz doradcą personalnym firmy poznańskiej, zajmującej się rekrutacją osób do pracy, mgr 

Tomaszem Jańczakiem. Celem tych spotkań było zapoznanie wychowanek z ofertami 

dydaktycznymi wyższych uczelni poznańskich, wyposażenie dziewcząt  w materiały 

promocyjno – informacyjne, zapoznanie ich z kalendarium imprez i wydarzeń o charakterze 

kulturalno – naukowym organizowanych przez jednostki uczelni a tym samym zachęcanie 

wychowanek do kontynuowania nauki na wyższych uczelniach poznańskich.   

W ramach Klubu Dobrego Filmu, który włączył się w realizację innowacji, odbyła się  

projekcja następujących filmów z Poznaniem w tle:  

• „Kłamczucha”,  

• „Hiszpanka”,  

• „Czas Surferów”, 

• „Poznań’56”.  

Przez cały semestr uaktualniana była gazetka „Poznańskie Aktualności”. Gazetka miała 

charakter informacyjny i dotyczyła ważnych i ciekawych wydarzeń odbywających się w 

mieście, aktualnej oferty uczelni wyższych, sytuacji na poznańskim rynku pracy.  

Do menu stołówki bursowej wprowadzone zostały specjały regionalnej kuchni w 

oryginalnym nazewnictwie.   

9 czerwca 2016 r. odbyła się impreza kończąca działania innowacyjne. Nastąpiło 

podsumowanie innowacji pedagogicznej, realizowanej w roku szkolnym 2015/2016, „Poznań 

– serce Pyrlandii”. Podczas imprezy, 10 wychowanek, które wykazały się najwyższą 

aktywnością i inicjatywą w trakcie trwania całej innowacji, walczyły o cenne nagrody oraz 

honorowy tytuł „Poznańskiej Pyrki”. Podsumowanie to składało się z III etapów:  

I etap – test wiedzy o Poznaniu,  

II etap – prezentacja zdjęć „Skarby Poznania – moje odkrycie”, 

III etap – rywalizacja o tytuł „Poznańskiej Pyrki” – finał. 



W Jury zasiadały 3 osoby w składzie: wiceprezes Towarzystwa Miłośników Miasta 

Poznania – p. Mariusz Polarczyk, członek Towarzystwa Bambrów Poznańskich - p. Aleksander 

Kubel oraz pracownik Bursy Szkolnej nr 1 i miłośnik historii – p. Dariusz Kosmowski.  Goście 

pełnili rolę ekspertów.  

Impreza okraszona była słodkim poczęstunkiem w regionalnym wydaniu – faworki, 

szneka z glancem i poznańskie babki.   

Finalistki otrzymały pamiątkowe dyplomy i nagrody, a zwyciężczyni dodatkowo honorowy 

tytuł „Poznańskiej Pyrki”. Nagrody wręczyła Pani Dyrektor Bursy Szkolnej nr 1:  

• miejsce I, honorowy tytuł „Poznańskiej Pyrki” oraz nagrodę główną (tablet firmy 

Lenovo) otrzymała Anna Bartkowiak,  

• miejsce II zajęła Barbara Cybulska, wygrała słuchawki Sony,  

• miejsce III zajęła Agata Piątek, wygrała ładowarkę power bank.    

Na końcu imprezy miała miejsce ewaluacja innowacji w formie ankiety.  

  

PODSUMOWANIE:  

Innowacja została w pełni zrealizowany. Odbyły się wszystkie zaplanowane działania 

oraz dodatkowo udało się odwiedzić lokalne Radio Merkury oraz Muzeum Bambrów 

Poznańskich.  

Wychowanki aktywnie uczestniczyły w różnych inicjatywach odbywających się w 

ramach innowacji. Każda z wychowanek uczestniczyła w wybranych przez siebie formach. 

Najwięcej osób wzięło udział w Wigilii oraz rywalizacji o tytuł „Poznańskiej Pyrki”.  

Najmocniejszym elementem innowacji były seanse muzealne, warsztaty praktyczne oraz 

wigilia bursowa zorganizowana z dużą starannością. Dzięki funduszom z Wydziału Oświaty 

Miasta Poznania pozyskanym na realizację innowacji wszystkie działania były w pełni 

bezpłatne dla naszych wychowanek.  

 

 

 

 



 

 
 

 


