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WYWIAD Z ABSOLWENTEM
PAULINA, UCZENNICA GIMNAZJUM 66
W LATACH 2001-2004

Patrząc przed siebie i dookoła, często się Tobie Żyjąc, pracując, mieszając się z życiowym
przypomina szkoła?
zamętem,
doceniasz,
że
jesteś
naszym
absolwentem?
Oczywiście, że tak, szkoła będzie zawsze w
Cieszę się i jestem dumna z tego, kim jestem i co
moich wspomnieniach; czasem było fajnie, a
czasem nie. Wiadomo, gdy się chodziło do szkoły, wyniosłam z tej szkoły, i czego się od was
nie było tyle obowiązków, co teraz.
nauczyłam. Nie chciałabym chodzić do innej
Kiedy ją sobie przypominasz, najczęściej jakie
kształty wspominasz?
Szkołę wspominam o różnym czasie. Na pewno
gdy teraz człowiek ma za wiele na głowie, wtedyb

tylko lekcje do zrobienia, trochę nauki w ciągu
dnia i tyle, a teraz obowiązki.

szkoły .
Czym zawodowo obecnie się zajmujesz, w jakiej
branży zdolności swe realizujesz?
Wyuczyłam się na fryzjerkę, lecz wyjechałam do
Wielkiej Brytanii, do Bradford i pracuję w
fabryce kanapek :-).

Wdrapując się po szczeblach drabiny społecznej,
chciałbyś czasem powrócić do naszej szkoły
bezpiecznej?
pomogli ukończyć szkołę: Pani Praczyk-Klonowska, Pewnie. Czas niestety mija, a powrócić może i
Pani Elantkowska , Pani Pilarczyk, Pani Twarda. byłoby fajnie, gdyż w naszej szkole zawsze
Wielu bym mogła nauczycieli wymienić. Mam można było liczyć na wsparcie nauczycieli.

Choć dni, bodźców, spraw na co dzień jest
wiele, czy są w Twoim sercu jacyś nauczyciele?
Wszystkich nauczycieli wspominam dobrze, bo mi

wszystkich w serduszku, tych nielubianych też.
Pamięć, refleksja, okamgnienie…- jakie Twe
najmilsze z tej szkoły wspomnienie?
Wycieczki szkolne, lekcje wychowawcze z panią

A. Kowalewską.

Babka majonezowa
Składniki:
-4 całe jaja
-1 szklanka cukru
-1 cukier waniliowy
-5 łyżek oliwy
-1,5 łyżeczki proszku do pieczenia
-5 łyżek majonezu
-1 szklanka mąki krupczatki
-1 budyń waniliowy lub czekoladowy (jeżeli babka
ma być ciemna)

Sposób przygotowania:
Ubić jaja, cukier i cukier waniliowy razem.
Następnie dodać resztę składników i ponownie
zmiksować. Masę wylać do foremki, wstawić do
piekarnika i piec ok. 35-45 minut w
temperaturze 180 C.

Julia Markiewicz
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Pół żartem, pół serio
Jadą samochodem informatyk, mechanik
i chemik. Nagle staje im auto i mechanik powiada:
-Coś z silnikiem!
Chemik na to:
-Paliwo jest złej jakości.
Informatyk:
-Wsiądźmy i wysiądźmy, może to coś da…

Filip Gandecki

Drzwi Otwarte
Dnia 19 marca odbyły się w naszej szkole Drzwi
Otwarte,
podczas
których
przedstawiciele
Samorządu Uczniowskiego i Wolontariatu omówili
przygotowane prezentacje multimedialne na temat
szkoły, swojej działalności, a pani Dyrektor
opowiedziała o zasadach rekrutacji. Przy słodkim
poczęstunku spotkali się uczniowie i pracownicy szkoły
z przyszłymi gimnazjalistami i ich rodzicami.
Zainteresowanych zapraszamy do zakładek:
O NAS
FOLDER
WIDEOSPACER

Co się dzieje w naszej szkole?



Samorząd Uczniowski życzy wszystkim
Wesołych świąt Wielkiejnocy!
21,22,23 kwietnia 2015r. egzaminy
gimnazjalne! Trzymamy kciuki za naszych
trzecioklasistów!

Gimnazjalista poleca
„Miasto 44” to polski film wojenny w reżyserii Jana
Komasy, którego premiera odbyła się 19 września 2014
roku. Scenariusz napisał Jan Komasa z Maciejem
Pisukiem. Główne role obsadzili Józef Pawłowicz jako
Stefan, Zofia Wichłacz jako Alicja pseud. "Biedronka" i
Anna Próchniak ukazała się w roli Kamy. Film opisuje losy
młodych ludzi, którzy biorą
udział w walce o
niepodległość podczas powstania warszawskiego, a
jednocześnie pokazuje zwykłe życie: zawieranie
przyjaźni i perypetie miłosne. Film oprawiony
profesjonalną scenografią, przybliżającą nam obraz
tamtych czasów. Zdania krytyków są podzielone.
Jednych film nie zachwycił, inni opowiadają się za tym,
że jest pasjonujący czy dosadny. Dla mnie ta produkcja
była ciekawa, emocjonująca, porywcza. Odtwórcy
głównych ról, nie mają bogato rozwiniętego warsztatu
aktorskiego, jako młodzi aktorzy zadebiutowali na
wielkim ekranie i według mnie wyszło im to bardzo
dobrze. Muzyka pasująca do filmu, z małymi szczegółami
jak dubstep nie pasujący do takiej tematyki, nawet jeśli
film miał być ukazany w sposób nowatorski. Efekty
specjalne znakomite, z nutką przekoloryzowania w
momencie gdy strzały niczym w bajce omijają cel.
Niczego więcej nie ośmielę się skrytykować. Wspaniała
charakteryzacja, bohaterowie obdarzeni urodą, ale
przede wszystkim problematyka wojny, powstania, które
było tragiczną raną w sercach Polaków. Uważam, że
każdy powinien obejrzeć ten film i podejść do niego z
wrażliwością, ale i trzeźwym, świadomym umysłem.
Julia Markiewicz




Po długim weekendzie majowym czekamy na
zieloną szkołę w Łodzi 25 i 26 maja!
W maju Festiwal Projektów Gimnazjalnych
klas II!

Rekolekcje Wielkopostne
W tegoroczne rekolekcje odwiedził nas ksiądz diakon
z Krakowa. Tematem rozważań były Twarze Boga. W
poniedziałek klasy gimnazjalne przyszły na 9:30 do
kościoła. Po odmówieniu modlitwy ksiądz prowadzący
naukę pokazał
nam dwa krótkie filmy. Pierwszy
opowiadał o ojcu, który miał wybór – poświęcić
swojego syna i uratować wielu ludzi jadących w
pociągu lub odwrotnie. Ostatecznie poświęcił syna.
Miało to symbolizować Pana Boga, który też poświęcił
swego syna dla nas. Drugi film przedstawiał scenę
będącą odwzorowaniem chwili przed kamieniowaniem
św. Magdaleny, w której Jezus ją ocalił, wypowiadając
słowa: – „Kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci
kamień”. Po tym część klas udała się do sali pod
Kościołem w celu obejrzenia filmu pt. „Boska
interwencja”. Drugi dzień rozpoczęła droga krzyżowa.
Następnie ksiądz opowiadał o znaczeniu twarzy naszej
i Jezusa. Pod koniec można było się wyspowiadać.
Ostatniego
dnia
podczas
mszy
świętej
podziękowaliśmy księdzu rekolekcjoniście za te trzy
dni zadumy.
Borys Wysocki

Ks. Wojciech Faron proponuje
„Bóg nie umarł”
„Niebo istnieje naprawdę”
„Boska interwencja”
„Trener”

"Tak Bogu ufaj, jakby całe powodzenie spraw
zależało tylko od Boga, a nie od ciebie.
Tak jednak dokładaj wszelkich starań,
jakbyś ty sam miał to wszystko zdziałać, a Bóg nic".
św. Ignacy Loyola
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Dzień Promocji Talentów

Z okazji pierwszego dnia wiosny w naszej szkole został
zorganizowany „Talent-show”. Uczniowie mieli okazję
zaprezentować
dziedzinach.

swoje

Na

umiejętności

początku

zostały

w

różnych

przedstawione

filmiki. W pierwszym nagraniu wioślarka Izabella
Nowak z klasy 2a pokazała nam, jak przemierza wodę
oraz opowiedziała o typach łodzi, ciężkiej zespołowej
pracy

oraz zdobytych nagrodach. W drugim filmiku

Zuzanna Krygier z klasy 1a podzieliła się z nami swoimi
umiejętnościami

w

tenisie.

Mogliśmy

dostrzec

niezwykle trudną pracę sprawnościową oraz jej efekty
w postaci pucharów i medali. Kolejnym nagraniem był
filmik o

Katarzynie Bielak z klasy 2a, w którym

przedstawione zostały jej umiejętności plastyczne
oraz wokalne. Zobaczyliśmy dużo rozmaitych zdjęć
prac plastycznych i nagrań z występów wokalnych. W
ostatniej

ekranizacji

o

swoich

niezwykłych

umiejętnościach chemicznych opowiedział Paweł Kucz z
klasy

3a.

Wirtualnie

zwiedzaliśmy

jego

domową

pracownię oraz uczestniczyliśmy w kilku ciekawych
eksperymentach. Następnie swoim występem uraczyła
nas Urszula Laudańska z klasy 3a, która wykonała
obcojęzyczną piosenkę. Swoim bogatym repertuarem
podzieliła się także Joanna Wachowiak z klasy 1a,
śpiewając piosenkę znanej angielskiej piosenkarki. Po
tych występach swoją wizytą zaszczycił nas zdobywca
wielu nagród, gość z Tatr – ksiądz Wojciech Faron.
Wykonał on góralską piosenkę o konieczności uczenia
się, śpiewając z tamtejszym akcentem. Kolejnymi
artystami byli: Hubert Strzyż z klasy 2b, Natalia
Marszałkiewicz

z

klasy

3a,

którzy

pięknie

zinterpretowali nam wiersze napisane przez naszą
nauczycielkę Panią Olgę Twardą. Natomiast Julia
Markiewicz z klasy 3b wyrecytowała „Odę do młodości”
Adama Mickiewicza. Jako ostatnia wystąpiła Teresa
Karwacka z klasy 1a, która zagrała dla nas na
keyboardzie. Pani Anna Kowalewska podsumowując cały
show, ujawniła, iż dekoracje przyozdabiające salę były
obrazami naszej nauczycielki plastyki Pani Danuty
Żerdzickiej, a wśród nich znalazło się kilka prac

naszych kolegów i koleżanek.
W celu wyłonienia zwycięzcy wszyscy uczniowie
otrzymali kartki, które wrzucali do odpowiednich
skrzynek przypisanych każdej występującej osobie.
Po przeliczeniu głosów wszystko było już jasne.
Trzecie miejsce zajęła Katarzyna Bielak, drugie
miejsce Urszula Laudańska, a zwycięzcą został Paweł
Kucz. Wszyscy otrzymali bilet do kina, natomiast
laureaci pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca
dodatkowo bon do Empiku. Pani A.Kowalewska
dodała, iż w przyszłym roku z okazji Dnia
Nauczyciela to pedagodzy będą mieli okazję
zaprezentować swoje talenty. Na samym końcu Pani
Dyrektor zabrała głos, gratulując wszystkim
występującym odwagi oraz chęci wystąpienia.
Dziękowała także za przygotowanie apelu i zachęciła
do dalszego rozwijania talentów, odnajdywania
nowych i zaprezentowania ich w przyszłym roku.
GALERIA

Katarzyna Bielak

Apel wielkanocny - Borys
W piątek 27 marca na lekcji wychowawczej
klasy gimnazjalne uczestniczyły w apelu
przygotowanym przez klasę IIA. Scenariusz do
montażu słowno-muzycznego napisała pani Anna
Kowalewska na podstawie wiersza Haliny
Poświatowskiej pt. „Wielkopostna legenda”. W
utworze tym słowa kluczowe to: miłość, ból,
nienawiść i zmartwychwstanie, które zostały
zilustrowane rysunkami wykonanymi przez
uczniów z klasy IIa: Patrycję Dziel, Marcina
Kuczyńskiego i Sebastiana Obiegałę. Swoje
zdolności wokalne po raz kolejny miała szansę
zaprezentować Katarzyna Bielak. Podczas
występu można było usłyszeć teksty autorstwa
m. in. Matki Teresy z Kalkuty, Jana Pawła II,
Jacka
Kaczmarskiego.
Na
zakończenie
Katarzyna Bielak w imieniu Samorządu
Szkolnego i klasy IIa złożyła życzenia
wszystkim uczniom i nauczycielom z okazji
świąt Wielkiejnocy.
Borys Wysocki
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Dzień Wrażliwości
Od połowy marca do budynku Zespołu Szkól nr 1
zlatywały się kolorowe pachnące wiosną motyle. Z
każdym dniem przybywało ich coraz więcej i więcej.
Przysiadywały
w
najdziwniejszych
miejscach,
wzbudzając jednocześnie zaskoczenie i zachwyt. 20
marca obsiadły już niemal wszystkie zakamarki
szkoły i nie było chyba osoby, która nie
zauważyłaby ich obecności. Zjawiły się tu nie bez
powodu. Tego dnia po raz trzeci obchodzony był w
Poznaniu Dzień Wrażliwości zwany właśnie "Dniem
Motyla"!

uczestników obchodów Dnia Wrażliwości.
Frekwencja przerosła najśmielsze oczekiwania
organizatorów - część chętnych do udziału w
tym wydarzeniu nie dostała się do środka
(przeważyły względy bezpieczeństwa). My tam
Jest to projekt realizowany wspólnie przez byliśmy i podarowaliśmy Hospicjum namalowane
"Mały wolontariat" oraz Motyli Wolontariat, przez siebie motyle!
skupiony wokół Hospicjum Palium w Poznaniu.
Kto nie był, niech żałuje! Na pocieszenie
Pomysłodawcami obchodów "Dnia Motyla" są
młodzi wolontariusze Motylego Wolontariatu, dodam, że jeszcze przez kilka dni może oglądać
którzy zaproponowali, żeby pierwszy dzień wiosny piękne motyle, które przysiadły w budynku
był radosnym dniem wrażliwości i spełniania naszej szkoły. Są one nie tylko wspaniałym
marzeń. Dniem różnorodnych działań młodzieży gestem solidarności z wolontariuszami Motylego
szkolnej i dorosłych, skupionych wokół wspólnego Wolontariatu, ale również elementem szerszej
akcji
przeprowadzonej
przez
szkolny
Celu.
wolontariat. W ramach obchodów Dnia
Pragnieniem wolontariuszy jest, aby "Dzień
Wrażliwości przeprowadził on bowiem konkursy
Motyla" był źródłem radosnych przeżyć, płynących
związane z motylami: na najładniejszy wystrój
z poczucia wspólnoty i tworzenia razem małych –
klasy związany z tym świętem oraz na wykonanie
wielkich rzeczy i odnajdywania w nich piękna,
motyla - symbolu Dnia Wrażliwości.
prawdy i dobra. Tegoroczny "Dzień Motyla" był
poświęcony tworzeniu działań nagłaśniających W rywalizacji o najpiękniejszy wystrój sali
potrzebę
pomocy
dzieciom
osieroconym. komisja konkursowa wyróżniła "motylkowe"
Patronami
honorowymi
tego
dnia
byli dekoracje następujących klas: Ia, Ib, IIIa, IVb
Wicewojewoda pani Dorota Kinal oraz Kurator i VIb ze szkoły podstawowej oraz IIa
Oświaty – pani Elżbieta Walkowiak.
gimnazjum. W drugim konkursie - na wykonanie
Już po raz drugi w obchody Dnia Wrażliwości
włączyli
się
wolontariusze
ze
szkolnego
wolontariatu
i
członkowie
Samorządu
Uczniowskiego SP 57. W tym roku wydarzenie to
odbywało się na terenie Międzynarodowych
Targów Poznańskich i przybrało niecodzienną
formułę - tego dnia wraz z przedszkolakami,
uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych ustanowiliśmy rekord! W
jednym momencie motyle malowało 815 osób (!) -

motyla dowolną techniką zwyciężyła Daria
Stachowiak z klasy VIb, drugie miejsce zajął
Adrian Kowalewski z klasy IIb, a trzecie Karolina Stachowiak z klasy IIa. Ponadto
komisja przyznała kilka wyróżnień dla: Amelii
Bartoszewskiej (kl. IVb), Jakubowi Łuczakowi
(kl. IIa), Wiktorii Rataj (kl. IIIa), Agacie
Kopczyńskiej
(kl.
Ib)
oraz
Mateusza
Jankowskiego (kl. Ia). Wszystkim uczestnikom
serdecznie dziękujemy!
p. mgr Anna Maciejewska
p. mgr Diana Biegańska
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