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WYWIAD Z ABSOLWENTEM
ANGELIKA, UCZENNICA GIMNAZJUM 66
W LATACH 2013-2016
Patrząc przed siebie i dookoła, często się Tobie przypomina szkoła?
Najczęściej przypomina mi się, gdy widzę gimnazjalistów podążających do szkół, ale zdarza się, że
przypomina o sobie podczas lekcji, gdy nauczyciel wymaga wiedzy z gimnazjum.
Kiedy ją sobie przypominasz, najczęściej jakie kształty wspominasz?
Kwadraty! Ze względu na elewację budynku za każdym razem, gdy widzę gdzieś namalowane kwadraty,
przypomina mi się front budynku naszej szkoły. Wspominam również niebieskie korytarze, w których
zawsze siadywało się na podłodze.
Choć dni, bodźców, spraw na co dzień jest wiele, czy są w Twoim sercu jacyś nauczyciele?
Oczywiście! Na zawsze zapamiętam lekcje fizyki z Panią Pilarczyk czy cierpliwość Pani Kowalewskiej
na lekcjach języka polskiego. Wszystkich nauczycieli wspominam z uśmiechem.
Żyjąc, pracując, mieszając się z życiowym zamętem, doceniasz, że jesteś naszym absolwentem?
Bardzo to doceniam, czasy gimnazjum może i były burzliwe, ale gimnazjum było zawsze miejscem
przytulnym, codziennie widywało się te same twarze, co już się nie zdarza. Ta szkoła wiele mnie
nauczyła, dlatego nie sposób nie doceniać jej ukończenia.
Poruszając się w miast polskich/obcych logistyce, czy jesteś wierny naszej szkolnej etyce?
Staram się jak najlepiej reprezentować Gimnazjum nr 66 swoją osobą i stosować się do wpajanych
przez nie zasad.
Czym zawodowo obecnie się zajmujesz, w jakiej branży zdolności swe realizujesz?
Obecnie jestem uczennicą 6 Liceum Ogólnokształcącego, w którym dążę do realizacji marzeń
związanych z nauką języków.
Wdrapując się po szczeblach drabiny społecznej, chciałbyś czasem powrócić do naszej szkoły
bezpiecznej?
Myślę, że uczęszczanie do gimnazjum było dobrą lekcją wartości życiowych, jednak zdecydowanie
wolę iść do przodu.
Pamięć, refleksja, okamgnienie?- jakie Twe najmilsze z tej szkoły wspomnienie?
Najmilej wspominam zakończenie klasy 3 i to wcale nie dlatego, że nie lubiłam tej szkoły!
Był to jeden z tych podsumowujących dni, w których spostrzegamy, ile osiągnęliśmy w życiu, zarówno
jako uczniowie, ale również na płaszczyźnie społecznej. Dzień ten zapisał się w mojej pamięci jako
bardzo wzruszający i budujący, dał mi dużo motywacji do działania, która nadal działa.
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Wyjście do muzeum klas pierwszych

W

czwartek

29

wyjechaliśmy

września

do

wraz

Muzeum

z

klasą 1A

Narodowego.

Tam dowiedzieliśmy

Zbiórka odbyła się o godz. 10.45 w holu szkoły.

się , że Edward
Raczyński był

Po przybyciu na miejsce zostaliśmy podzieleni na

założycielem

dwie grupy, wraz z panią przewodnik poszliśmy

pierwszej

oglądać wystawy. Głównym tematem lekcji było

publicznej biblioteki

opisywanie obrazu.

w Poznaniu.

Najpierw podziwialiśmy martwą naturę, później

Na sam koniec

obrazy związane z mitologią, a pod koniec obrazy w

pracowaliśmy w

Sali Raczyńskich.

grupach. Zadaniem
każdej było opisanie obrazu wskazanego przez
oprowadzającą nas panią.
Celem tej wycieczki było udoskonalenie
umiejętności opisywania obrazu i niektórym
faktycznie się to udało.
Adam Jankowiak
Julia Markiewicz

Wyjście do kina klas II –ich gimnazjum na seans w ramach Festiwalu Ale Kino!
We wtorek 27 września uczniowie naszej szkoły

że

jej

starsza

siostra

Katja

choruje

na

wybrali się do kina. Z okazji zbliżającego się anoreksję. Film pokazał, jak ta choroba wpływa
Międzynarodowego

Festiwalu

Młodego

Kina na relacje z rodziną, a także na karierę

otrzymaliśmy darmowe bilety na film ,,Moja chuda łyżwiarki Katji. Fabuła

filmu

była

ciekawa

i

siostra". Komunikacją miejską dojechaliśmy do większości uczniów na pewno się spodobała, ale
Multikina. Potem rozpoczął się seans. Główną również była dla nas pouczająca.
bohaterką filmu jest Stella, dziewczyna która
dowiaduje się,

Igor Małyszczak
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Dzień Nauczyciela 2016r.

Dnia 14 października w naszej szkole odbył się apel
z okazji Dnia Nauczyciela.
Apel rozpoczęło ogłoszenie wyników konkursu
polegającego na rozpoznaniu nauczycieli na
zdjęciach z ich dzieciństwa. Następnie uczennica
II gimnazjum wykonała utwór Maryli Rodowicz pt.
,,Szklana pogoda”.
Po występie dwie osoby z każdej klasy przystąpiły
do międzyklasowego quizu na temat życia szkoły.
Na zakończenie świętowania każda klasa udała się
do sali, gdzie mogła się zintegrować poprzez
wspólne spędzenie czasu.
Julia Markiewicz
Daria Stachowiak

Uroczyste otwarcie sali gimnastycznej
We czwartek 13 października przedstawiciele wszystkich klas podstawówki i gimnazjum wraz z
prezydentem Poznania uczestniczyli w apelu z okazji otwarcia sali gimnastycznej.
O godz.13.00 apel rozpoczęła pani mgr Diana Biegańska, następnie oddała głos pani dyrektor Elżbiecie
Zarębskiej. Następie przemówili: prezydent, wiceprezydent i wielu innych ważnych gości.
Po wszystkich przemowach na scenę weszły dziewczyny z szarfami. Gdy pięknie się zaprezentowały,
panowie prezydenci mieli za zadanie trafić piłką do bramki i kosza. Następnie chór wykonał piosenkę o
olimpiadzie, po czym uczennice z naszej szkoły zatańczyły układ z pomponami. Ostatnim występem był
pokaz judo przygotowany przez klub judo z naszej szkoły. Niestety ważne osobistości nie mogły
zostać na meczu siatkówki: rodzice kontra uczniowie. Mecz ten zakończył się powalającą porażką
rodziców(3-0 dla uczniów). Podczas meczu Grono Pedagogiczne i przedstawiciele Rady Rodziców
zostali zaproszeni na mały poczęstunek.
Julia Markiewicz
Daria Stachowiak
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Wywiad z p. Kamilem Szpotkowskim pracownikiem Instytutu Biochemii
Dnia 17 października do naszej szkoły przybył pracownik Instytutu Biochemii. Udało nam się
przeprowadzić z nim wywiad.
1.
Czym zajmuje się Pan w swojej pracy?
Badaniem struktury białek.
2.
Co Pan najbardziej lubi w swojej pracy?
Poznawanie nieodkrytego, bo jeżeli ja pracuję naukowo i badam takie białka, właściwie strukturę, a
wszyscy wiedzą, że one występują, ale nikt jeszcze ich nie widział, to jest takie poznawanie czegoś
na nowo, bo nigdy się tego samego nie robi.
3.
Dlaczego wybrał Pan ten kierunek?
To jest trudne pytanie, znaczy zawsze chciałem to robić i nie wyobrażam sobie robić coś innego.
4.
Czy Pana praca jest podobna do tego, co widujemy na filmach?
To jest zupełnie coś innego, to zazwyczaj odkrycia naukowe, to jest bardzo trudna praca, aby do
czegoś dojść; natomiast w filmach to jest tak spektakularne.
5.
Czy oprócz biologii ma Pan jakieś inne zainteresowania?
Fotografia.
6.
Czy oprócz pracy udziela się Pan gdzieś jeszcze w kierunku biologicznym (np. udział w
jakichś projektach)?
Tak, to znaczy jestem przewodniczącym rady naukowej w Centrum Edukacji Regionalnej i
Przyrodniczej w Mniszkach. Tam zrobiłem kilka wystaw przyrodniczych, teraz kończę album z
makrofotografii, kończę film o dolinach rzecznych, także to się wszystko łączy. Ten świat
makroskopowy, który widzimy, składa się z tych najmniejszych cząstek. Chyba jestem pod tym
względem szczęśliwcem, że z jednej strony zauważam ten mały świat a zarazem ten duży świat, bo to
jedno z drugiego wynika i jedno z drugim jest powiązane.
7.
Czy często prowadzi Pan takie lekcje?
Dosyć często, bo działając w Fundacji Biblioteki Ekologicznej, prowadzimy różne zajęcia, a ja mimo
że nie jestem nauczycielem, to bardzo lubię uczyć i dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem.
8.
Czy takie lekcje są też możliwe w młodszych klasach?
Jedno akwarium zakładałem w przedszkolu, tylko to jest na takiej zasadzie, że im większa wiedza,
tym większa możliwość wykorzystania tego, co jest w akwarium.
9.
Kiedy zaczął interesować się Pan biologią?
We wczesnej młodości.
10.
Czy biologia była Pana ulubionym przedmiotem w szkole?
I tak, i nie, dlatego że biologia była połową tego co lubię. Fizykę studiowałem, bo to jest ze sobą
powiązane.
11.
Jakie przedmioty szkolne najbardziej przydały się Panu w codziennym życiu?
Biologia, chemia, fizyka i oczywiście język obcy.
12.
Jaki jest Pana ulubiony organizm?
Błotniarka stawowa.
13.
Czy mógłby Pan podsumować dzisiejszą lekcje?
Mam nadzieję, że udało mi się wam pokazać coś ciekawego i pokazać świat, który z jednej strony jest
fascynujący, a z drugiej strony niezauważalny.
Julia Markiewicz
Daria Stachowiak
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Wyjście klas trzecich Gimnazjum
Dnia 20.10.2016r. gimnazjaliści z klasy III A i
III B udali się na wycieczkę do 31 Bazy
Lotnictwa

Taktycznego

w

Poznaniu

-

Krzesinach. W tym dniu w Bazie odbywał się
tzw. "Dzień dla Szkół", w ramach którego
przygotowany został pokaz sprzętu, mobilny
komisariat oraz stoisko WKU. Zwiedzanie
rozpoczęliśmy od hangaru, w którym podziwiać
można było odrestaurowane samoloty - każdy z
nich służył kiedyś w jednostce. Następnie
przyszedł czas na ten najnowszy - F 16. Chętni
uczniowie (i nauczyciele) mogli usiąść za
sterami szkoleniowego egzemplarza. Wiele
dowiedzieliśmy

się

na

temat

Wojskowej

Straży Pożarnej - jej zadaniach związanych z
obsługą samolotów i lotniska oraz o sprzęcie i
wyposażeniu,

jakiego

używają

strażacy

podczas pracy. W budynku spadochroniarni
oglądaliśmy

ekwipunek

pilota

F

16

(np.

kombinezon, kombinezon ciśnieniowy, hełm)
oraz sprzęt, który pozwala przetrwać pilotowi
w

warunkach

bojowych

(m.in.

tratwę

ratunkową, pakiety z wodą czy glukozą).
Wysłuchaliśmy również ciekawego wykładu na
temat

specyfiki

pracy

pilota

samolotu

wojskowego.
Chcielibyśmy
Bergierowi

podziękować
za

Panu

umożliwienie

Piotrowi

zwiedzania,

p. mgr Elżbieta Klonowska-Praczyk

ciekawe wiadomości i opiekę podczas naszego
pobytu w 31 Bazie Lotnictwa Taktycznego.
Co się dzieje w naszej szkole?

Minęły dwa miesiące nowego roku
szkolnego, w nowym budynku szkoły uczymy
się z wielką przyjemnością.

Zapraszamy do zapoznania się z
kolejnymi etapami naszego unijnego projektu
PO WER pt. „Twarzą w twarz”.


Zespół Szkół nr 1 wziął udziału w dwóch
akcjach charytatywnych: Kup Pan Szczotkę! oraz w
zbiórce karmy dla zwierząt ze schroniska w
Przyborówku.
 Wkrótce szczegóły nowej współpracy
międzynarodowej ze szkołą w Irlandii oraz Anglii.
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