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WYWIAD Z ABSOLWENTEM
B0RYS, UCZEN GIMNAZJUM 66
W LATACH 2010-2013
Patrząc przed siebie i dookoła, często
się Tobie przypomina szkoła?
Szkołę

zawsze

będę

pamiętał.

Przy

spotkaniach z dawnymi znajomymi moje
myśli od razu wędrują do starego, dobrego
gimnazjum.

Kiedy
ją
sobie
przypominasz,
najczęściej jakie kształty wspominasz?

Czym zawodowo obecnie się zajmujesz,
w jakiej branży zdolności swe
realizujesz?
Aktualnie
uczę
się
w
I
Liceum
Ogólnokształcącym, czyli w Marcinku, w klasie
matematyczno-geograficznej. A co będzie
dalej - jeszcze nie wiem.

Poruszając się w miast polskich/obcych
logistyce, czy jesteś wierny naszej
szkolnej etyce?

Szkoła jako budynek zmieniła się nie do
poznania. To, co pamiętam, już przeminęło. Wyniosłem ze szkoły wiele i staram się to
Od strony niematerialnej mam nadzieję, że wykorzystywać w nowym środowisku. A kultura
jest niezbędna w życiu z innymi.
atmosfera
jest
wciąż
taka,
jaką
Wdrapując się po szczeblach drabiny
zapamiętałem, czyli przyjazną.

społecznej, chciałbyś czasem powrócić,
Choć dni, bodźców, spraw na co dzień
do naszej szkoły bezpiecznej?
jest wiele, czy są w Twoim sercu jacyś
Dawna szkoła "za moich czasów" była mniejsza,
nauczyciele?
Na pewno nie zapomnę Pani Izabeli
Klonowskiej, która w podstawówce była moją
wychowawczynią. Wspólne wycieczki i
projekty, niezapomniane przeżycia. W
gimnazjum Pani Klonowska nauczała moją
klasę biologii, jednak wciąż czuliśmy się
jakby się nami opiekowała, jakby nic się nie
zmieniło.

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

Tak, cieszę się, że miałem okazję chodzić do
tej szkoły. Zapewniła mi ona wiele
niesamowitych przeżyć, a przede wszystkim
nauczyła życia z innymi, no i oczywiście
podstawy programowej

co wiąże się z tym, że była przytulniejsza.
Uprzejmi nauczyciele, każdy znał każdego, a w
nowym miejscu na początku trochę nieswojo,
większe odległości do pokonania. Chciałoby się
cofnąć w czasie.

Pamięć, refleksja, okamgnienie…- jakie
Twe najmilsze z tej szkoły wspomnienie?
Najmilszymi wspomnieniami były zakończenia
roku 6 klas i 3 gimnazjum. Jednak nie dlatego,
że zaczynały się wakacje. Te zakończenia
przynosiły ze sobą wiele uczuć, nie tylko
"pozytywnych", ale niosły też wzruszenie i
wrażenie
pustki.
Rozstanie
z
klasą,
nauczycielami, szkołą - ze środowiskiem, w
którym spędziłem pół życia. Będę je pamiętał
jeszcze przez wiele lat.
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Dzień Geografii – wyjście do Wydziału Nauk Geograficznych UAM
Dnia 24 marca 2017 roku klasy drugie
gimnazjum

uczestniczyły

w

wyjściu

edukacyjnym z okazji Dnia Muzeum Ziemi.
Wyjście trwało od 8.00 do 14.20 z dojazdem
włącznie, a same zajęcia trwały od 9.45 do
13.00. Klasami opiekowały się; pani Olga
Twarda, pani Beata Tuczyńska oraz, już na
miejscu, pani Izabela Zmuda.
Po wejściu do budynku klasa II B wzięła
udział

w

warsztatach

polegających na lepieniu

plastycznych
z

masy

solnej,

podczas gdy klasa II A uczestniczyła w
zwiedzaniu samego Muzeum. Po tym nastąpiła
zmiana, a o 10.45 obie klasy udały się na
wykłady. Pierwszy z nich miał tytuł "Metody
badawcze geologa - od młotka po technikę
laserową". Można było się z niego dowiedzieć,
w

jaki

sposób

geologiczne

prowadzone

oraz

jaką

są

drogę

badania

przechodzi

próbka skały, zanim z miejsca pobrania trafi
pod

mikroskop.

"Minerały

są

Drugi

był

pod

niezwykłe".

tytułem

Zostały

nam

przedstawione rodzaje minerałów, różnice,
które między nimi występują oraz metody ich
badania.

Podczas

trwania

ostatniego,

zatytułowanego

nieziemski

raj

trzeciego

i

"Meteoryty

-

geologiczny"

wykładowca

objaśniał pochodzenie, sposoby badania oraz
znaczenie meteorytów w geologii i tworzeniu
się naszej planety, jak i przybliżył ich skład i
rodzaje. Trzecim

wykładem zajęcia się

skończyły i obie klasy wróciły przed szkołę.
Gaja Hinca
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Apel Wielkanocny

Wyspa Wielkanocna

Na piątek przed rekolekcjami zaplanowany został

Wyspa Wielkanocna znajduje się na Oceanie
w
szkole
apel
wielkanocny. Spokojnym w centralnej części Wzniesienia
Zeszliśmy do sali gimnastycznej i zajęliśmy Wschodniopacyficznego. W oryginale wyspa
nosi nazwę „Papa Nui”.
miejsca. Ja uplasowałem się na ławce przy
ścianie,

gdyż wszystkie siedzenia były już Wyspa słynie z około 300 tajemniczych
zajęte. Zaczęło się krótkim opowiadaniem o posągów zwanych Moai przedstawiających
zwyczajach
wielkanocnych.
Następnie olbrzymie głowy mierzące kilka metrów
wysokości i ważących do kilkudziesięciu ton.
usłyszeliśmy piosenkę świąteczną w wykonaniu
Charakterystyczne jest to, że posągi są
klasy IIA. Później opowiadano…, jednak przez
zwrócone tyłem do morza i mają monolityczną
hałas, słaby mikrofon i moje usadowienie ani nie budowę.
słyszałem,
ani
nie
widziałem.
Na zakończenie nauczycielom zostały rozdane Najstarsze pochodzą z VI wieku, a ich budowa
trwała 500 lat. Nieznany jest sposób, w jaki
króliki (prawdopodobnie były jadalne). Niestety
mieszkańcy wyspy rzeźbili posągi. Nie wiemy
uczniowie nic nie dostali, co znacznie pogorszyło również, dlaczego powstały. Do dziś pozostaje
moje zdanie o tym apelu. Było bardzo to zagadką. Niektórzy twierdzą nawet, że
niewygodnie i nieciekawie. Porównałbym to do miały w tym udział istoty pozaziemskie.
przeżyć człowieka

siedzącego w

zamkniętej

Nazwa wyspy wzięła się stąd, że holenderski
podróżnik odkrył ją w Niedzielę Wielkanocną
gdy w końcu apel się zakończył i pomknęli z dnia 5 kwietnia 1722r.
radością do swoich sal.
Nikodem Stachowiak
Mateusz Śliżewski
przez godzinę szafie. Wszyscy byli uradowani,

Rekolekcje Wielkopostne
W pierwszy dzień rekolekcji spotkaliśmy się w
kościele o godzinie dziewiątej trzydzieści.
Poznaliśmy trzy zakonnice, które prowadziły
naukę rekolekcyjną. Na pierwszym spotkaniu
(klasycznie) omawialiśmy
nieprawdziwe wyobrażenia Boga. Na koniec
obejrzeliśmy film 'Cuda w niebie' opowiadający o
chorej
dziewczynce, która wyzdrowiała. Udaliśmy się do
domów. W drugi dzień czekała na nas Droga
Krzyżowa.

Polega ona na symbolicznym odtworzeniu drogi
Jezusa Chrystusa na śmierć i złożenia go do
grobu.
Później wysłuchaliśmy historię o
świętym
Carlu, który za życia nawracał ludzi.
Rekolekcje zostały zakończone trzeciego dnia
mszą świętą.
Czeka nas Wielki Czwartek, Wielki Piątek,
Wielka Sobota, Niedziela Wielkanocna
i ....śmigus dyngus!!!
Mateusz Śliżewski
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Festiwal Nauki i Sztuki
Dnia 26 kwietnia klasy trzecie udały się na poznańskie
Morawsko. Wycieczka zorganizowana została w ramach
Festiwalu Nauki i Sztuki. Obiektem, w którym spędzaliśmy
całe przedpołudnie, był Wydział Nauk Geograficznych i
Geologicznych UAM, przy ulicy Dzięgielowej.
Nazwa pierwszych warsztatów, w których wzięliśmy udział,
brzmiała „Jak człowiek ujarzmił wodę”. Zostały
przeprowadzone przez wykładowców tegoż wydziału.
Dowiedzieliśmy się, jak człowiek już od czasów
starożytnych uczył się wykorzystywać wodę i ułatwiać
sobie życie. Mieliśmy okazję zobaczyć liczne zdjęcia
akweduktów, zapór i systemów nawadniających. Pouczające
i ciekawe było przeprowadzenie przez ochotników z klas
razem
z
prowadzącymi
trzech
eksperymentów.
Doświadczenia
polegały
na
reakcjach
wody
z
poszczególnymi substancjami, takimi jak: olej, barwniki,
ocet i soda oczyszczona. Na koniec części warsztatowej
naszym zadaniem było skonstruowanie domowej elektrowni
wodnej w wersji mini. Po krótkiej przerwie zaproszono nas
na wykład pt.: „Podróże kształcą” przeprowadzony zarówno
przez wykładowców, jak i studentów. Pierwszy referent
opowiadał o tym, czym charakteryzuje się Irlandia, jej
kultura, religia, a także o ukształtowaniu terenu, faunie i
florze oraz językach urzędowych. Kolejną prowadzącą była
uczestniczka programu wymiany międzynarodowej Aupair.
Opowiadała o ty, jak wyglądało jej życie podczas wymiany
w Hiszpanii. Pracowała jako opiekunka do dzieci, dzięki
temu miała zapewnione mieszkanie i kieszonkowe. To
doświadczenie pozwoliło jej na rozwinięcie umiejętności
językowych i nawiązanie nowych znajomości. Następnie
swoimi doświadczeniami podzielił się uczestnik programu
Work and Travel. Funkcjonuje on na takiej samej zasadzie
jak Aupair, ale w tym przypadku istnieje możliwości
wybrania sobie pracy i podróżowania za zarobione
pieniądze. W ostatniej części wykłady dowiedzieliśmy się o
istnieniu programu EGEA polegającego na podróżowaniu,
poszerzaniu horyzontów i rozwijaniu znajomości. Po
zakończonym wykładzie wróciliśmy do szkoły.
Wszyscy
uczestniczy
wycieczki
byli
nią
usatysfakcjonowani.
Dowiedzieliśmy
się
wielu
praktycznych informacji, dzięki starszym kolegom. Wielu
z nas zaczęło brać pod uwagę udział w programach
umożliwiających podróżowanie i zwiedzanie świata.
Zuzanna Krygier
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Sprawozdanie z Motor Show 2017
W dniach 6-9 kwietnia na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się kolejna edycja
wystawy samochodów, zwana Motor Show. Można było tam zobaczyć przede wszystkim samochody
osobowe, jednak fani ciężarówek czy motorów także się nie nudzili.
W kilku halach można było oglądać wystawy takich marek jak: Volkswagen, Mercedes, Seat, a także
kilku innych, bardziej prestiżowych jak Rolls-Royce. To wydarzenie przyciągnęło do stolicy
Wielkopolski sto czterdzieści tysięcy osób. Warto wspomnieć, że to największa tego typu impreza w
Polsce i jedna z największych na Starym Kontynencie.
W pierwszej kolejności na zwiedzających czekały samochody osobowe. Do większości z nich można
było wsiąść, jednak niektóre były zamknięte. Następnym punktem był tor przeszkód zorganizowany
przez Skodę, która postanowiła pokazać ludziom możliwości nowego SUV-a czeskiej marki.
Kodiaqiem, bo tak nazywa się ten model, można było wjechać na równoważnię lub przejechać przez
głęboką wodę. Każdy przejazd był nagrywany, a filmy będą wysłane uczestnikom próby.
Następna atrakcja była skierowana do fanów ciężarówek. Mogli oni zobaczyć tiry po tuningu. W hali
zgromadzono kilkadziesiąt ciężarówek.

Uważam, że pomysł zorganizowania takiej imprezy był jak najbardziej trafny. Jest to świetna
okazja, by zobaczyć najnowsze samochody większości marek. Możemy także domyślić się, jak będą
wyglądały samochody w przyszłości, obserwując concepty- prototypy wykorzystujące najnowsze
rozwiązania. Jedyne, co pozostaje do poprawy, to organizacja. Brak miejsc parkingowych niestety
pozostaje nierozwiązanym problemem od kilku lat.
Gniewko Rozmiarek

Co się dzieje w naszej szkole?
 Weekend majowy już za nami! Egzaminy
 Zbliża się termin wycieczki edukacyjnej
klas trzecich również. Powoli zbliżamy się
na zakończenie trzyletniej innowacji
do końca roku szkolnego
pedagogicznej pt. „Kamera i flesz –
 12 maja klasy II przedstawią owoce
spotkania z filmem i fotografią”
swojej pracy podczas Festiwalu
 10 czerwca Zespół Szkół nr 1 organizuje V
Projektów Gimnazjalnych
Smochowicki Bieg po Zdrowie
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