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WYWIAD Z ABSOLWENTEM
KASIA, UCZENNICA GIMNAZJUM 66
W LATACH 2012-2015
Patrząc przed siebie i dookoła, często się
Tobie przypomina szkoła?

Tak, wspominam szkołę bardzo często, był
Czym zawodowo obecnie się zajmujesz, w
to pozytywny okres w moim życiu.
Kiedy ją sobie przypominasz, najczęściej jakie
kształty wspominasz?

jakiej branży zdolności swe realizujesz?
Jestem w klasie o profilu matematyczno-

Hahaha jeszcze w zeszłym roku szkoła
była zwykłym „prostokątem” , obecnie po
remoncie wygląda doskonale. Tak
naprawdę najmilsze wspomnienia wiąże z
przerwami spędzonymi z przyjaciółmi.

chemicznym z rozszerzonym angielskim.

Choć dni, bodźców, spraw na co dzień jest
wiele, czy są w Twoim sercu jacyś
nauczyciele?

Podczas tych dziewięciu lat, poznałam
wielu wspaniałych nauczycieli. Zawsze
będę ich dobrze wspominać.

Żyjąc, pracując, mieszając się z życiowym
zamętem, doceniasz, że jesteś naszym
absolwentem?

Okazało się również na początku roku
szkolnego, że jest to klasa z dodatkowymi
godzinami nurkowania.
Wdrapując się po szczeblach drabiny
społecznej, chciałbyś czasem powrócić do
naszej szkoły bezpiecznej?

Jasne, że tak, bez dwóch zdań, szczerze
mówiąc nie spodziewałam się że będzie
mi tak brakować starej szkoły i
przyjaciół.
Pamięć, refleksja, okamgnienie…- jakie Twe

Oczywiście że tak, ukończyłam tą szkołę z najmilsze z tej szkoły wspomnienie?
wysokimi wynikami, co zapewniło mi
dostanie się do mojego wymarzonego Moje najmilsze wspomnienie? Hmm.. Prawdę
mówiąc było dużo niesamowitych wspomnień
liceum.
Poruszając się w miast polskich/obcych
logistyce, czy jesteś wierny naszej szkolnej
etyce?
Z całą pewnością, wartości które mi wpojono w

tej szkole, towarzyszą mi na co dzień i

związanych z tą szkołą, lecz jeżeli miałabym

wybrać to byłyby to z pewnością wycieczki,
wigilie szkolne, po prostu czas spędzony z
moimi przyjaciółmi.

niewątpliwie będę kierować się nimi w życiu.
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Filmowe Walentynki – Wybory Miss i Mistera Gimnazjum 66
W piątek 24 lutego, w naszej szkole odbył się apel
walentynkowy, pod tytułem: ,,Filmowe walentynkiwybory Miss i Mistera Szkoły". Każdą z gimnazjalnych
klas reprezentowało dwoje uczniów. Mieli oni
konkurować ze sobą w trzech kategoriach: najlepszym
stroju inspirowanym filmem lub bajką. krótką sceną,
także zainspirowaną bajką lub filmem. Tutaj mogła być
scena odtwórcza albo wariacja na temat oryginału,
quizach: ,,Co ty wiesz o filmie" oraz ,,Jaka to melodia.
Reprezentanci klasy 1A mieli stroje i scenkę z
Królewny Śnieżki. Uczniowie z klasy 1B pokazali
Kopciuszka. Klasa 2A zrobiła scenę z Króla Lwa. Podczas
występu klasy 2B ponownie mogliśmy zobaczyć Królewnę
Śnieżkę. W ostatnim występie klasy 3A podziwialiśmy
Czarnego Kapturka. Wszystkie stroje były dobrze
zaprojektowane i przyjemnie było widzieć ubrania z
filmów i bajek na żywo. Scenki w większości były
wariacjami, a każda była pomysłowa i świetnie odegrana.
Quizy dotyczyły polskich komedii romantycznych,
zawodów związanych z filmem, nagrodami filmowymi.
Występy oceniało jury składało się z pani wicedyrektor,
nauczycieli oraz przedstawicieli samorządu. Ich
jednogłośną decyzją Miss i Mister 2017 zostali Klaudia
Bieniewska i Maksymilian Muszyński.
Igor Małyszczak
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Co się dzieje w naszej szkole?
 Dnia 15 lutego gimnazjaliści bawili się  Gimbatalię 2017 wygrywa niezmiennie
na
dyskotece,
którą
wspólnie
od września klasa 1B
przygotowali i zaplanowali z okazji  Wkrótce
egzaminy
gimnazjalne.
walentynek
Życzymy powodzenia klasom III.
 Ferie minęły bardzo szybko i znów
pracujemy pełną parą

Zakończenie projektu unijnego: „Twarzą w twarz”
Od stycznia do grudnia 2016r. na terenie Zespołu Szkół nr 1 realizowany był projekt
finansowany z funduszy PO WER „Mobilność kadry edukacji szkolnej” pt.: ”Twarzą w twarz”.
Działania projektowe objęły wszystkie grupy wiekowe placówki oraz całą sferę pracy
opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej. W ciągu 12 miesięcy zrealizowano 7 dużych
interdyscyplinarnych autorskich podprojektów, których liderami było 10 uczestników
mobilności, którzy odbyli zagraniczne kursy językowe w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Hiszpanii.
Cała kadra pedagogiczna została także przeszkolona w zakresie stosowania ciekawych
narzędzi TIK i elementów CLIL, samodzielnego określania umiejętności językowych za
pomocą EuroPass paszportu językowego oraz wykorzystania posiadanych umiejętności w
pracy w szkole.
Uczniom całego Zespołu Szkół zaproponowano wiele ciekawych zajęć dodatkowych: obozy
językowe, zajęcia dodatkowe z elementami kulturowymi, zajęcia z obcojęzycznymi
wolontariuszami, warsztaty multikulti itp.
W wyniku wszystkich działań projektowych nawiązaliśmy współpracę ze szkołami w Anglii i
Irlandii oraz z Fundacją Kultury Irlandzkiej, nauczyciele odświeżyli swoje umiejętności
językowe i udoskonalili warsztat pracy oraz poszerzyli wiedzę związaną z zastosowaniem TIK
w nauczaniu, a uczniowie poznali zalety pozaformalnej nauki języków obcych.
Po więcej informacji zapraszamy do zakładek:
http://zs1poz.pl/wspolpraca-z-zagranica
http://zs1poz.pl/projekty-unijne/projekt-mobilnosc-kadry-edukacji-szkolnej
mgr Olga Twarda
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Gala rozdania Nagród im. prof. Józefa Kostrzewskiego
W piątek 3 marca, jak co roku, mieliśmy w naszej szkole galę
rozdania Józefów. Uroczystość zaczęła się od prezentacji
dotyczącej profesora Józefa Kostrzewskiego. Mogliśmy się z
niej
dowiedzieć
np.
jakim
człowiekiem był patron
naszej szkoły, jaki miał stopień naukowy i jaki miał kontakt z
młodzieżą. Potem przyszła kolej na samą ceremonię rozdania
nagród. Do każdej kategorii było paru nominowanych, ale
tylko jeden uczeń mógł wygrać. Po jednym Józefie otrzymali:
Wiktoria Szymańska- najlepszy matematyk, Małgorzata
Radecka- artysta plastyk, Oliwia Sobczyk- artysta muzyk,
Julia Markiewicz- wielkie serce, Patrycja Kwaśny- najlepszy
polonista, Klaudia Bieniewska - osobowość sceniczna, Tomasz
Wnykowicz - debiut roku i Daria Wachowiak- najlepszy
biolog. Po dwa Józefy mieli: Gaja Hinca- najlepszy anglista i
romanista oraz Igor Małyszczak - najlepszy historyk,
altruista i społecznik. Aż cztery nagrody otrzymała Ania
Mąkowska z IIA- najlepszy fizyk, sportowiec, germanista i
geograf. Gdy wszystkie medale wisiały już na szyjach
zwycięzców, odbył się występ muzyczny. Tym razem Patrycja
Kwaśny i Oliwia Sobczyk zaśpiewały dwie piosenki.
Igor Małyszczak
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Wiosenny Talent Show 2017
Wiosenny Talent Show Tegoroczny konkurs
talentów odbył się 17 marca na sali
gimnastycznej w naszej szkole. W pojedynku do
tytułu króla lub królowej talentu Gimnazjum 66
stanęło 8 konkurentów. Pierwszy został
wyświetlony film Anny Mąkowskiej o tym jak
trenuje kolarstwo. Jako druga wystąpiła
tancerka Julia Gulczyńska której występ
poprzedzony był filmem o jej turniejach i
ćwiczeniach. Kolejna występowała Karolina Flis
która zatańczyła sambę. Czwartym występem
był pokaz SPEEDCUINGU czyli szybkiego
układania kostki Rubika zaprezentowany przez
Adama Remfelda i Wojciecha Kapelskiego.
Następny był film Nikodema Stachowiaka o
treningach koszykówki i piłki nożnej. Kolejnymi
dwoma występami były popisy wokalne Oliwii
Sobczyk i Zofii Kubiak. Patrycja Kwaśny, która
zagrała na gitarze zakończyła występy.
Pierwsze miejsce zajęła Oliwia Sobczyk z
utworem "Napraw". Drugie miejsce zajęła Julia
Gulczyńska. a na ostatnim miejscu podium
uplasowali się Wojciech Kapelski i Adam
Remfeld. Po wręczeniu nagród Pani Dyrektor
pogratulowała wszystkim występującym i
uroczystość zakończyła się.
Anna Mąkowska
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