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WYWIAD Z ABSOLWENTEM
KLAUDIA, UCZENNICA GIMNAZJUM 66
W LATACH 2010-2013

Patrząc przed siebie i dookoła, często się Tobie
przypomina szkoła?
Mam kuzynostwo, które uczęszcza do naszej
szkoły. Wiadomości o szkole docierają do mnie
prawie codziennie. A jadąc ulicą Sianowską, zawsze
zerkam w stronę szkoły.
Kiedy ją sobie przypominasz, najczęściej jakie
kształty wspominasz?
Teraz, kiedy mamy tylko elektroniczny dziennik,
często wspominam nasz zwykły papierowy dziennik.
Dopiero powoli przyzwyczajam się do widoku
nauczyciela idącego na lekcję bez dziennika.
Choć dni, bodźców, spraw na co dzień jest
wiele, czy są w Twoim sercu jacyś nauczyciele?
Zobaczymy, co będzie za kilkanaście lat, na razie
dokładnie pamiętam wszystkich razem i każdego z
osobna. Fajni byli :)
Pośród czasu upływu doświadczeń, sukcesów,
porażek, obiekcji, jak oceniasz minione starania
Dyrekcji?
Zdaje sobie sprawę, że kierowanie szkołą i
zapanowanie nad chmarą rozbrykanych dzieciaków
nie jest łatwym zadaniem. Dyrekcja działała bez
zarzutu, a patrząc na to, jak szkoła się
rozbudowuje, działa coraz lepiej.

Poł żartem, pół serio
Dyrektor szkoły przechodzi korytarzem obok
klasy, z której słychać straszny wrzask.
Wchodzi do klasy, łapie za rękę najgłośniej
wrzeszczącego, wyprasza go na korytarz i
stawia w kącie.
Po chwili z klasy wychodzi kolejnych trzech
chłopców, którzy pytają:
- Czy możemy już iść do domu?
- A z jakiej racji?
- No...przecież skoro nasz nowy pan od geografii
stoi w kącie, to chyba lekcji nie będzie, prawda?
Filip Gandecki

Żyjąc, pracując, mieszając się z życiowym
zamętem,
doceniasz,
że
jesteś
naszym
absolwentem?
Na razie mogę ocenić to, jak szkoła przygotowała
mnie do następnego etapu nauki i wygląda na to, że
przygotowała mnie bardzo dobrze. Nie mam
problemów w nauce.
Poruszając
się
w
miast
polskich/obcych
logistyce, czy jesteś wierny naszej szkolnej
etyce?
Jestem i przez to łatwiej mi funkcjonować w nowej
szkole.
Czym zawodowo obecnie się zajmujesz, w jakiej
branży zdolności swe realizujesz?
Uczę się teraz w VII LO w Poznaniu.
Wdrapując się po szczeblach drabiny społecznej,
chciałbyś czasem powrócić do naszej szkoły
bezpiecznej?
Nie wypada mi narzekać na moją obecną szkołę, ale
rzeczywiście w naszej „starej” szkole czułam się
bezpieczniej. Jest bardziej kameralna, wszyscy się
znaliśmy. Chętnie bym do niej wróciła, ale życie
toczy się dalej.
Pamięć, refleksja, okamgnienie…- jakie Twe
najmilsze z tej szkoły wspomnienie?
Miłych wspomnień jest bardzo dużo, w szkole
spędziłam
przecież
ponad
połowę
mojego
dotychczasowego życia. Nie starczyłoby miejsca,
żeby je wszystkie wymienić.
Gimbelfer poleca
Otrzymałam pod choinkę ciekawy prezent, książkę
Reginy Brett pt: „Bóg nigdy nie mruga”. Jest to
pięćdziesiąt lekcji- felietonów, w których autorka
dzieli się z czytelnikiem osobistymi przemyśleniami na
temat sensu życia, Boga, poszukiwania szczęścia.
Tytuł każdej lekcji to wskazówka na trudniejszy dzień
w życiu, na chwile, gdy nie wiadomo, co dalej. Autorka
przywołuje ważne dla siebie postaci, znaczące książki
i filmy, inspirujące modlitwy i wypisy z lektur;
przypomina o sile psalmów i prostych sentencji.
Książka dla każdego, kto znalazł się na życiowym
zakręcie i nie tylko. Tak naprawdę każdy znajdzie w
niej coś dla siebie.
mgr Olga Twarda
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Noworoczny horoskop napisany przez wróżkę Kasię ;)
WAGA 24.09-23.10
Nadchodzą dobre dni. Doskonała passa w szkole i nie tylko.
Mars da Ci odwagę, Saturn podszepnie rozsądne decyzje.
Poznasz nowych przyjaciół. Nie migaj się od sportów,
będziesz zdrowszy

WODNIK 21.01-19.02
W Twoim znaku świeci życiodajne Słońce. Wspiera Cię także
Merkury, który odpędzi od Ciebie nudę, za to przyciągnie
ciekawe towarzystwo. Jowisz we Lwie może podsuwać trochę
szalone pomysły. Słowem- będzie się działo!

PANNA 24.08-23.09
Wydarzy się coś, co rzuci inne światło na Twoje relacje z
bliskimi. Przejdziesz wewnętrzną przemianę. Bądź
tolerancyjny, a Twoje życie stanie się prostsze. To
doskonały czas na porządki nie tylko w domu, ale także w
życiu...

BARAN 21.03-20.04
Mars obudzi w Tobie dusze artysty. Świeżym okiem spojrzysz
na stare kąty, po których teraz wzrok prześlizguje się
obojętnie... albo spróbujesz sił w pisaniu lub zaczniesz
tańczyć. Podejmiesz dobrą decyzję, a do twojego serca
zawita dobra passa w miłości.

BLIŹNIĘTA 21.05-21.06
Powstrzymaj się od ważnych decyzji i zmian. Cofający się
Merkury, może być przyczyną nieporozumień. Wszystko
zacznie się układać. Szczere rozmowy z bliskimi są
konieczne, by dalej żyć w przyjaźni.

BYK 21.04-20.05
Miłość sprawi, że będziesz gotowy do ogromnych poświęceń.
Pełnia Księżyca może zachwiać Twoim zdrowiem. Dostaniesz
potężny zastrzyk energii. Wykorzystaj go w szkole do
załatwiania spraw lub rozpoczęcia nowych projektów.

LEW 23.07-23.08
Zaskoczysz otoczenie śmiałą decyzją. Zyskasz to, na czym
najbardziej Ci zależy. Niech rozsądek częściej będzie
Twoim doradcą! Możliwe są konflikty z kimś starszym. Na
szczęście uda się je szybko rozwiązać. Nie ma się czego
obawiać.

RAK 22.06-22.07
Dobry czas, by choć na chwilę oderwać się od codzienności.
Nadajesz teraz na tej samej fali, co Twoi bliscy. Warto
zacieśnić więzy z kimś, kto niepotrzebnie się od Ciebie
oddalił. Podejmiesz odważną decyzję. Wyjdziesz z cienia i
zabłyśniesz! Pilnuj tylko zdrowia.

SZKORPION 24.10-22.11

STRZELEC 23.11-21.12

Nie wszystko pójdzie po twojej myśli, co nie znaczy, że

Zajrzyj w swoje serce i duszę. Kiedy trudne emocje ujrzą

pójdzie źle. Po prostu rzeczywistość okaże się ciekawsza

światło dzienne, zbledną i przestaną cię straszyć. Błahy

niż scenariusz, który wymyśliłeś. Uważaj na zdrowie.

problem wyda Ci się poważny i zareagujesz zbyt ostro. Słonce

Staraj się słuchać innych. Wykorzystaj dobre okazje, ale

i Jowisz podszepną Ci śmiałe rozwiązanie. Nie postępuj

uważaj na zguby.

pochopnie i uważaj na zdrowie.

KOZIOROŻEC 22.12-20.01

RYBY 20.02-20.03

Należy Ci się chwila odpoczynku. Relaks w towarzystwie
kogoś, przy kim możesz być sobą, doda Ci mnóstwo
energii. Najlepsze dni w szkole, dla spraw praktycznych i
organizacyjnych. Dobrze wykorzystaj prezent od losu. To
zaowocuje w przyszłości!

Zapowiada się wspaniały czas! Los przyniesie Ci miłość,
wspaniałą formę fizyczną, przyjaciół i dobrą passę w szkole.
Będziesz zawierać nowe przyjaźnie, podejmować trafne
decyzje. To Twój czas! Wykorzystaj go jak najlepiej.
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Wywiad z p. Magdaleną Świgoń
Jakie było Pani pierwsze wrażenie po przekroczeniu
murów naszej szkoły?
Odniosłam wrażenie, że jest to miejsce, w którym
dobrze będzie mi się pracowało.
Jakie miała Pani oczekiwania wobec nas uczniów ?
Jak zawsze duże! Wiem, że stać Was na wysokie
wyniki, oczywiście pod warunkiem, że będziecie chcieli
się uczyć.
Jak ocenia Pani atmosferę panującą w szkole ?
Atmosfera jest fantastyczna! Nauczyciele i uczniowie
są przyjaźnie nastawieni.
Czy jest to pierwsza szkoła, w której Pani uczy ?
Nie, już wcześniej pracowałam w Gimnazjum i Liceum
Ogólnokształcącym.
Co wpłynęło na Pani decyzję wyboru zawodu ?
Swój zawód traktuję jak pasję i nie wyobrażam sobie
pracować na przykład w laboratorium. Połowa mojej
rodziny jest nauczycielami, więc to chyba już tradycja.
Czy przedmiot, którego Pani uczy, był Pani pasją w
dzieciństwie ?
Lubiłam chemię, ale nie traktowałam tego przedmiotu
wyjątkowo.
Kiedy zrodziło się zamiłowanie do przedmiotu,
którego Pani uczy ?
Zamiłowanie zrodziło się w Liceum Ogólnokształcącym,
kiedy rozszerzałam wiedzę z tej dziedziny nauki.
Chemia jest fascynująca!!!
Jak Pani ocenia współpracę z innymi nauczycielami ?
Bardzo dobrze! Jako nowy nauczyciel uzyskałam
ogromną pomoc przy poznawaniu organizacji pracy w
szkole.

Przepisy Julii - Murzynek
Julia Markiewicz

Składniki
-1/2 szklanki wody
-2 szklanki cukru
-1 kostka margaryny
-3 łyżki kakao
-3 szklanki mąki
-2 łyżeczki proszku do pieczenia
-4 jaja

Czy praca z młodymi ludźmi, takimi jak my, jest
w jakiś sposób trudna lub uciążliwa?
To jest praca trudna i wymagająca wytrwałości.
Kiedy pracuje się z młodym człowiekiem, trzeba
liczyć się z sytuacjami nieprzewidywalnymi. Czasami
są to zdarzenia bardzo dobre, a czasami niestety
złe.
Jak Pani ocenia nasz nowy system – e-dziennik ?
To jest najlepszy dziennik na jakim pracowałam.
Jest przejrzysty i obsługa jest intuicyjna.
Jakie cechy, Pani zdaniem, powinien mieć uczeń
?
Uczeń powinien być ciekawy świata i systematyczny.
Jeżeli będzie posiadał te dwie cechy, to świat stoi
przed nim otworem!
Jaka jest Pani ulubiona potrawa ?
Bardzo lubię placka po węgiersku.
Jak Pani lubi spędzać czas wolny?
Czas wolny (o ile go mam!) spędzam z przyjaciółmi,
grając w gry planszowe. Lubię rozrywkę, która
wymaga używania szarych komórek.
Jakiego przedmiotu Pani nie lubiła, gdy chodziła
Pani do szkoły?
Nie mam pamięci do dat, więc do historii miałam
negatywne nastawienie.

Wodę, cukier, margarynę i kakao rozpuścić w
garnku. Odlać pół szklanki na polewę.
Wystudzić! Następnie powoli dodawać po
jednym żółtku, mąkę z proszkiem, a na koniec
ubite białka. Wlać na wysmarowaną blachę. Piec
około 40 minut w temperaturze 175°C.
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Waszym zdaniem! Józefy 2015!
przyznane również wyróżnienie w tajemniczej
Samorząd Uczniowski przeprowadził ankietę, kategorii, a nazwiska, które podawaliście najczęściej
której celem było wysondowanie nastrojów to: Julia Markiewicz i Oskar Arciszewski. Z
przed II Galą Rozdania Nagród im. prof. niecierpliwością czekamy na dzień 6 marca, w którym
Józefa Kostrzewskiego. W ankiecie wzięło wszystko się wyjaśni!
udział 90/111 uczniów gimnazjum. Wyniki
Wyniki sondażu: Józefy 2015
wskazują, że spodziewacie się podobnej
30
oprawy, jak w zeszłym roku, czyli czerwonego
25
dywanu a 40 z Was typuje, że „Józefy” będą
20
medalami, jak w zeszłym roku, chociaż 35 z
15
Was wpisało, że będą to statuetki, 15 osób
10
5
nie ma zdania. Co do ilości kategorii
0
najczęściej podawaliście 10, 15 i 20 kategorii.
Osoby, które Waszym zdaniem zdobędą w
tym roku „Józefa” to: Paweł Kucz, Kasia
Bielak, Joachim Mąkowski, Julia Markiewicz,
Ula
Laudańska,
Joanna
Wachowiak.
Większość z Was (60%) uważa, że zostanie
Walentynkowy Konkurs Literacki
Samorząd Uczniowski przygotował w tym roku, jak zwykle, pocztę walentynkową i wręczał serdeczne
walentynki dnia 13 lutego. Ponadto na miesiąc przed tym dniem można było zapoznać się z cytatami z
wielkich dzieł o tematyce miłosnej w języku polskim, angielskim i francuskim, a w piątek gimnazjaliści
podczas lekcji wychowawczych zgadywali, z jakiego dzieła pochodzi dany cytat. Konkurs zorganizowany
został w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. Tego dnia również przeprowadzone zostały ankiety na
temat relacji koleżeńskich w naszej szkole. Wyniki w następnej Gimzetce.
70 rocznica wyzwolenia Poznania
23 lutego minie 70. rocznica wyzwolenia Poznania spod okupacji niemieckiej. Walki o Poznań trwały 32 dni.
Władze niemieckie, na główny punkt oporu wyznaczyły Cytadelę, którą zaopatrzono w żywność i amunicję.
Od 25 stycznia 1945 roku trwały zacięte boje o miasto. Najszybciej wyzwolono Dębiec, Górczyn, Wildę,
Łazarz, Grunwald i Jeżyce. Do centrum wojska rosyjskie wyzwalające miasto dotarły 5 lutego, a do
Cytadeli 16 lutego. Aby przyspieszyć zdobycie twierdzy ogłoszono werbunek i mobilizację do pomocy
cywilnej ludności polskiej. Szturm generalny w nocy z 22 na 23 lutego doprowadził do zakończenia walk.
23 lutego 1945 roku, o godzinie 6 rano wojska niemieckie broniące Cytadeli poddały się. W walkach o
wyzwolenie Poznania zginęło około 6 tysięcy żołnierzy radzieckich, a przy zdobywaniu Cytadeli 84
Polaków.
mgr Elżbieta Klonowska-Praczyk
Co się dzieje w naszej szkole?
1. Kolejny etap remontów zakończony. Zobacz jak zmienia się nasza szkoła. Fotospacer.
2. Wkrótce ferie! Samorząd Uczniowski serdecznie zaprasza na trzydniowe spotkania: lodowisko,
seans filmowy oraz kręgle!
3. Po feriach zapraszamy na Galę Rozdania Józefów 2015.
4. 20 marca Dzień Promocji Talentów i I ogólnoszkolna debata. Samorządowcy przyjmują zgłoszenia
chętnych osób, które chcą wystąpić i zaprezentować swój talent.
5. Zakończyliśmy zbiórkę pieniędzy w ramach akcji Góra Grosza! Dziękujemy!
6. Podczas ferii rozpoczynamy remont korytarza gimnazjalnego!
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Zadanie konkursowe Studium Prawa Europejskiego
Poniżej część pierwsza naszej kolejnej ankiety dotycząca szkoły. Cieszymy się, że tak pozytywnie
postrzegacie to miejsce. Zauważacie, że szkoła się zmienia (remonty) i rozwija (nowoczesne
wyposażenie), a Wasze oczekiwania rosną: chcecie laptopów, pracy z interaktywną książką, chcecie
uczyć się nowych języków obcych i co najważniejsze, nie tracicie zapału do nauki, proponując więcej
nowoczesnych metod pracy (grupy projektowe i doświadczalne). Nauczyciele natomiast wychodząc Wam
naprzeciw, motywują Was, Waszym zdaniem, zbyt dużą ilością zadań domowych i kartkówek.
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