
 

Poznań, dnia 23 sierpnia 2022 

Wesoły powrót do szkoły razem z Posnanią  

Strefa Zabaw, przejazd elektryczną ciuchcią, moc rabatów na artykuły szkolne i inne 

akcesoria, a także warsztaty czytelnicze to tylko kilka z atrakcji, jakie w związku z 

rozpoczęciem roku szkolnego szykuje Posnania. Od najbliższej soboty, 27 sierpnia, aż 

do 10 września na przedszkolaków i uczniów czeka wiele niespodzianek oraz radosnej 

zabawy, które z pewnością wydłużą im czas wakacyjnej beztroski.  

- Chcemy, aby powrót do szkoły kojarzył się dzieciom z przyjemnymi rzeczami. W końcu 

szkoła to nie tylko nauka i obowiązki, ale też spotkania z przyjaciółmi, wycieczki, konkursy 

i spędzony wesoło czas. Właśnie dlatego zorganizowaliśmy Wielką strefę zabawy. Mamy 

nadzieję, że dzięki niej najmłodsi spożytkują drzemiącą w nich jeszcze wakacyjną energię, 

i przekonają się, że rozpoczęcie nowego roku szkolnego także może dostarczyć dużo frajdy 

– mówi Agnieszka Juszkis, dyrektorka marketingu Posnanii. 

Wielka strefa zabawy będzie obfitować w różne atrakcje dla najmłodszych: cztery 

dmuchane zamki i wyspę Tiki do skakania, oraz stoisko z watą cukrową i popcornem. 

Natomiast wszyscy posiadacze Karty Stałego Klienta będą mogli udać się na wesołą 

przejażdżkę ciuchcią po Posnanii.  

Wielka strefa zabawy będzie otwarta codziennie w godzinach od 12:00 do 20:00. Do zabawy 

zapraszamy dzieci w wieku 3-12 lat pod opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna. 

Zaczytana Posnania 

W sobotę 27 sierpnia, dzieci będą mogły dodatkowo wziąć udział w warsztatach z Fundacją 

Zaczytani.org, które przeniosą je do świata bajek i wyobraźni. Organizatorzy strefy 

przygotowali dla klientów Posnanii moc niespodzianek, w tym m.in. bajkoterapię. 

- Czytanie buduje więź, zaspokaja potrzeby emocjonalne, wspiera rozwój psychiczny 

dziecka i wzmacnia jego poczucie własnej wartości, dlatego warto wygospodarować czas 

na wspólną lekturę. Bardziej zaawansowaną formą pracy z dzieckiem przy pomocy książki 

jest bajkoterapia, która składa się z trzech etapów: czytania, omawiania i ćwiczeń do 



 

specjalnie skonstruowanych utworów. Korzyści, jakie płyną z bajkoterapii to m.in. 

zrozumienie i nazywanie własnych emocji oraz kształtowanie wspierających wzorców 

społecznych. Dziecko uczy się, jak poprzez rozmowę budować relacje i rozwiązywać 

problemy - tłumaczy Michał Jakub Stępień, Dyrektor Fundacji Zaczytani.org. 

Oprócz bajkoterapii najmłodsi będą mogli wziąć udział w konkursie z nagrodami, przywitać 

się z maskotką fundacji – Puchaczem, rozdającym czytelnicze upominki czy zostawić książki 

na specjalnie przygotowanym regale, które później zostaną przekazane wybranym 

placówkom i instytucjom. Dostępna będzie również tzw. Zaczytana ławka, czyli ławka w 

kształcie otwartej książki, udekorowana grafiką, na której będzie można się zrelaksować, 

czytając ulubioną książkę lub pobierając darmowy e-book z umieszczonego obok kodu QR. 

Plecak gotowy na szkolne przygody 

Kompletowanie wyposażenia szkolnego plecaka sprawia przyjemność dzieciom w każdym 

wieku. Posnania oferuje dla odwiedzających ją uczniów szeroką gamę marek i artykułów, 

wśród których wszyscy przygotowujący się na powrót do szkoły znajdą coś dla siebie. W 

dniach trwania akcji „Back to school” w wybranych sklepach na zakupy dla najmłodszych 

czekają atrakcyjne rabaty, które ułatwią stworzenie szkolnej wyprawki, a także pomogą 

urozmaicić kącik do nauki o kilka przydatnych elementów, z którymi przyjemniej będzie 

rozpocząć rok szkolny. Pełna lista sklepów biorących udział w akcji jest dostępna na stronie 

posnania.eu. 

 

Harmonogram atrakcji 

Ciuchcia, 27-28 sierpnia, 3-4 i 9-10 września – od 12:00 do 20:00, a 29 sierpnia i 1, 5-8 

września – od 16:00 do 20:00 

Wata cukrowa i popcorn,  27-28 sierpnia, 3-4 i 9-10 września – od 12:00 do 20:00, a 29 

sierpnia i 1, 5-8 września – od 14:00 do 20:00 
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APSYS jest jednym z wiodących operatorów branży nieruchomości komercyjnych w Polsce 
i we Francji. Spółka realizuje działania w segmencie nieruchomości handlowych, 
projektach mixed-use, inwestycjach mieszkaniowych oraz w obszarze zarządzania 
powierzchniami biurowymi. Firma powstała w 1996 roku i działa jako inwestor, deweloper, 
agent ds. najmu, menadżer projektu oraz zarządca nieruchomości.  

Wszystkie projekty realizowane są zgodnie z ideą „Making cities vibe” – ożywiania 
przestrzeni miejskiej, kreowania wyjątkowych doświadczeń oraz dbania o zrównoważony 
rozwój miast. Apsys Polska łączy profesjonalizm z szacunkiem do tradycji, historii miejsca, 
jego otoczenia oraz odpowiedzialnością społeczną i ekologiczną. Biorąc pod uwagę 
specyfikę danej lokalizacji, tworzy innowacyjne projekty „szyte na miarę”, w harmonii z 
miastem i potrzebami jego mieszkańców, uwzględniające specyfikę danego miejsca, 
kontekst społeczny oraz środowisko naturalne. 

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy wszystkie działania, 
niezależnie od wielkości i lokalizacji poszczególnych nieruchomości, są dopasowane do 
potrzeb klienta. Do największych inwestycji firmy należą Manufaktura w Łodzi oraz 
Posnania w Poznaniu. APSYS Polska zarządza obecnie ponad 1 000 000 mkw. GLA w 23 
obiektach handlowych zlokalizowanych w 18 największych miastach w kraju oraz 
biurowcem Arkada Business Park w Bydgoszczy i kompleksem biurowym React 
zlokalizowanym w centrum Łodzi. Apsys prowadzi także inwestycję mieszkaniową - Solea 
Mieszkania przy Wyścigach na warszawskim Mokotowie.  


