…Noc
20/21
lutego,
oddziały
Armii
Krajowej
w
Poznaniu
przeprowadzają akcję zniszczenia niemieckiego magazynu, w którym
znajdowała się żywność i mundury, a które przeznaczone były do
transportu na front. Udało się, Niemcy ponieśli straty ok. 1,5 mln.
marek.
Pamięć o tych Bohaterach i ich wyczynie nieprzerwanie pielęgnuje nasza
szkoła - SP 40.
W tym roku kończymy realizację dwuletniego Projektu edukacyjnego
Bollwerk '42 – Pamiętamy!
Jego głównym celem było rozpowszechnianie wśród uczniów szkół
poznańskich wiedzy na temat
największej akcji
Armii Krajowej
w Wielkopolsce. Projekt został objęty honorowym patronatem Prezydenta
Miasta Poznania – Pana Jacka Jaśkowiaka.
W roku szkolnym 2020/2021 w prace projektowe zaangażowali się
uczniowie z 25 szkół podstawowych.
W obecnym roku szkolnym
zorganizowane zostały dwa konkursy:
Międzyszkolny Konkurs wiedzy o Akcji Bollwerk oraz Konkurs plastyczny
„ Bollwerk '42 – obrazy pamięci”.
W ramach pierwszego konkursu w 9 szkołach zrealizowano I etap
szkolny, na podstawie którego 3 osobowe drużyny były zaproszone do II
etapu konkursu. Niestety z powodu pandemii i zawieszenia zajęć
w szkołach II etap konkursu został odwołany.
Do konkursu plastycznego zakwalifikowano 44 prace uczniów, przyznano 3
główne nagrody oraz 3 wyróżnienia.
Wyjątkowym wyróżnieniem pracy jednego z uczestników konkursu jest
wydanie jego pracy w postaci karty pocztowej Poczty Polskiej oraz
wyjątkowego datownika z sylwetką „ Ślepego Antka” – bohatera akcji
Bollwerk.
Z okazji 80. rocznicy Akcji Bollwerk Poczta Polska wydała również
okolicznościowe znaczki pocztowe.
Uroczyste obchody będą miały miejsce w niedzielę 20 lutego
w poznańskiej Farze o godz. 9:00, a następnie przy pomniku Akcji
Bollwerk na ul. Estkowskiego o godz. 12:00.
Gorąco zapraszamy do uczestnictwa w tym jakże ważnym, podniosłym ale
i lokalnym święcie.
Informacje na temat wydania prac przez Pocztę Polską;
- kartka pocztowa przedstawia pracę Michała Przybyła - ucznia Szkoły
Podstawowej nr 84 w Poznaniu. Jego praca przygotowana na konkurs
plastyczny uzyskała wyróżnienie Poczty Polskiej.
- karta okolicznościowa wydana z okazji 80.rocznicy Akcji Bollwerk
wchodzi do obiegu w dniu 18.02.2022, jest wydana w nakładzie 450 szt.,
będzie
dostępna
wraz
z
datownikiem
okolicznościowym
z
hasłem
80.rocznica Akcji Bollwerk - Antoni Gąsiorowski " Ślepy Antek" ZWZ-AK
z datą stosowania 20.02.2022r. w Urzędzie Pocztowym Poznań 2,
ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym
- znaczki pocztowe; dodatkowo w ramach współpracy z Poczta Polską
wydane zostały znaczki pocztowe przedstawiające
wyróżnioną pracę
ucznia, logo Armii Krajowej oraz Logo naszej Szkoły.
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Znaczek z wyróżnioną pracą M. Przybyła

Datownik

Znaczek z logo szkoły

