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WYWIAD Z ABSOLWENTEM
MONIKA, UCZENNICA GIMNAZJUM 66
W LATACH 2006-2009
Patrząc przed siebie i dookoła, często się Tobie

Żyjąc, pracując, mieszając się z życiowym
zamętem,
doceniasz,
że
jesteś
naszym
absolwentem?
Myślę, ze tak. Jakby to teraz skomentować?
Może, że np. dzięki lekcji plastyki i muzyki teraz
znam tytuły obrazów czy nazwiska ich autorów.
Czy tytuły klasycznych utworów. Nie wiem jak, ale
utkwiło to w pamięci.
Poruszając
się
w
miast
polskich/obcych
logistyce, czy jesteś wierny naszej szkolnej
etyce?
Zawsze i wszędzie !
Czym zawodowo obecnie się zajmujesz, w jakiej
branży zdolności swe realizujesz?
Poszłam w przestrzenną – architektoniczną
stronę. Mam nadzieje, że będę mieć mobilizację,
żeby kiedyś spełnić swoje marzenia i rozwijać
pasję.
Wdrapując
się
po
szczeblach
drabiny
społecznej, chciałbyś czasem powrócić do
naszej szkoły bezpiecznej?
Może na jeden dzień:), powspominać.
Pamięć, refleksja, okamgnienie…- jakie Twe
najmilsze z tej szkoły wspomnienie?
Nie
mogę
sobie
przypomnieć
czegoś

przypomina szkoła?
Tak, przypomina mi, bo bardzo dobrze
pamiętam ten czas. Wtedy jeszcze wszystko
nie przemijało z prędkością światła, tak jak jest
teraz.
Radosne i beztroskie  Mam tu na myśli wiele
zabawnych chwil…
Choć dni, bodźców, spraw na co dzień jest
wiele, czy są w Twoim sercu jacyś
nauczyciele?
Na pierwszą myśl przychodzi mi Pani Żmuda,
może dlatego, że uczyła mnie również w liceum.
Co sprawiło, że bardzo dobrze
i miło Ją pamiętam.
Pośród czasu upływu doświadczeń, sukcesów,
porażek, obiekcji, jak oceniasz minione
starania Dyrekcji?
Bardzo dobrze 
Wdrapując się po szczeblach drabiny
społecznej, chciałbyś czasem powrócić do
naszej szkoły bezpiecznej?
Może na jeden dzień:), powspominać.
nadzwyczajnego, co mogło być tym najmilszym
wspomnieniem. Był to czas składający się z wielu

momentów, które doprowadziły mnie tu, gdzie
jestem teraz.

Zapiekanka z piersi kurczaka
Składniki:
-filety z kurczaka 2 duże, podwójne
-zupa cebulowa -1
paczka
-sos serowy - 1
paczka
-śmietanka 30% - 1
(może być 18%)

Sposób
przygotowania:
Filety z kurczaka kroimy w
drobną kostkę, rozkładamy
równomiernie w naczyniu
żaroodpornym. Posypujemy
zupą cebulową i sosem
serowym
w
proszku.
Polewamy
śmietanką
i
zapiekamy w piekarniku ok.
30 minut w temperaturze
180-200 C.
Julia Markiewicz

Pół żartem, pół serio
Nauczyciel na tablicy napisał wzór chemiczny i
otworzył dziennik:
- Małgosiu, co to za wzór?
- To jest... No, mam to na końcu języka...
- Dziecko, wypluj to szybko! - mówi nauczyciel.To kwas siarkowy!

Filip Gandecki
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Gimferie

Gimnazjalista poleca

Pierwszego dnia chętne osoby z klas pierwszych i
drugich pojechały na lodowisko „Ligawa” przy
stadionie Lecha. Wycieczce przewodziła pani Olga
Twarda i pani Anna Kowalewska. Na miejscu okazało
się, że przybyliśmy ciut za wcześnie, więc
zmarznięci po wejściu do budynku rzuciliśmy się na
automat z ciepłymi napojami. Po wejściu na lodowisko
kilka osób zaliczyło wywrotkę, ale mimo to wszyscy
dobrze się bawili. Godzina ślizgania z muzyką w tle
minęła bardzo szybko. We wtorek odwiedziliśmy
kręgielnię NIKU przy ul. Piątkowskiej. Każdy
zamówił w barze to, co chciał i zaczęliśmy
rozgrywkę. Śmialiśmy się z różnych sytuacji na
torze i zagryzaliśmy nachosami. Świetnie się
bawiliśmy i ledwo się obejrzeliśmy, a już zbliżył się
koniec gry. Ostatniego dnia mieliśmy w planach
obejrzenie filmu pt. „Pingwiny z Madagaskaru”. W
tym celu pojechaliśmy do kina. Po uprzednim
zaopatrzeniu się w prowiant weszliśmy do sali
kinowej. Gdy światła zgasły, wszelkie rozmowy
ucichły i seans się zaczął. Po wyjściu z kina wszyscy
byli zadowoleni i zarazem smutni, gdyż był to koniec
miło spędzonych Gimferii. Gimferie - reportaż

„Ostatnia spowiedź” autorstwa Niny Raichter to
jak na razie trzytomowa powieść, która jest
przykładem
książki
typowo
młodzieżowej.
Opowiadającej o trudnej i pełnej przeszkód
miłości dwojga ludzi, All i Bradina w szponach
showbiznesu. Nie zważając na przeciwności losu i
sprzeciw ze strony najbliższych, chcą być razem.
All jest młodą dziewczyną mieszkającą we Francji,
która interesuje się fotografią, jest osobą
wiodącą dość spokojne, zwyczajne życie. Jednak
gdy przypadkiem poznaje Bradina, jej życie
zmienia się diametralnie. Bradin jest wokalistą
niemieckiego zespołu „ Big Grace” oraz jednym z
jego założycieli. Jest mężczyzną bardzo
skromnym, pragnącym porzucić karierę dla
prawdziwej miłości i żyć zwyczajnie, nie ukrywać
się przed światem. Każdy z trzech tomów książki
porusza wątki takie jak: miłość, zazdrość,
przyjaźń, zaufanie, kariera, rodzina i wzajemne
wsparcie.
Poczuj, jak kocha ten, którego kochają tysiące.
Natalia Marszałkiewicz

Borys Wysocki

Gala Józefów

Spotkanie z aktorem

Dnia 06 marca odbyła się II Gala rozdania „Józefów” związana z
upamiętnieniem patrona naszej szkoły. Na początku przedstawiono
krótki filmik o profesorze. Następnie kapituła składająca się ze
wszystkich pedagogów, kierując się określonymi kryteriami,
wybrała osoby nominowane w różnych kategoriach. Spośród nich
wybrany został zwycięzca, który odbierał medal. Po kilku
kategoriach swoim występem urzekła nas Julia Markiewicz z klasy
3b. Po muzycznym akcencie nagrodzone zostały kolejne osoby. Tym
razem swoją piosenką z bogatego repertuaru podzieliła się Ula
Laudańska z klasy 3a. Kolejną częścią apelu była Familiada. Klasy
„a” rywalizowały z klasami „b”. Miały one możliwość wykazać się
wiedzą na temat profesora Józefa Kostrzewskiego. Następne
osoby odbierały nagrody i wyróżnienia. Na końcu swoją piosenkę
wykonała Katarzyna Bielak z klasy 2a. Podsumowaniem apelu była
wypowiedź Pani Dyrektor, która bardzo nas zmotywowała do
dalszej pracy w kolejnych latach. Gala dostarczyła wielu
pozytywnych wrażeń, wszyscy zadowoleni powrócili do swoich klas.
Józefy 2015
Katarzyna Bielak

W dniu 12 lutego naszą szkołę
odwiedził znany i ceniony aktor
Mieczysław Hryniewicz, który w
wywiadzie z Panią Dianą Biegańską
opowiadał
o
swoim
życiu
artystycznym.
Po
jakże
interesującym
wywiadzie
przyszedł czas na przerwę, w
czasie
której
zgromadzona
publiczność mogła zadać naszemu
gościowi kilka pytań, zrobić z nim
pamiątkowe zdjęcie i dostać
autograf. Na zakończenie artysta
wyrecytował nam kilka ważnych
dla niego wierszy. Spotkanie
przebiegło
w
bardzo
miłej
atmosferze. Mamy nadzieję, że
jeszcze kiedyś Pan Mieczysław
Hryniewicz odwiedzi naszą szkołę.

Marta Maślińska
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Zadanie konkursowe Studium Prawa Europejskiego. Relacje rówieśnicze – ankieta
Poniżej przedstawiamy wyniki naszej ostatniej ankiety konkursowej dotyczącej relacji
rówieśniczych. Raczej wszyscy czujecie się dobrze w swoich klasach i macie zaufanych przyjaciół.

Relacje między uczniami w klasie.
Wszyscy lub prawie wszyscy
jesteśmy bardzo zgraną
paczką znajomych

9%
13%

47%
31%

Cechy,

które

Waszym

zdaniem

W klasie są grupy przyjaciół,
które są otwarte na
przyjaźnie z nowymi
osobami
W klasie są grupy przyjaciół,
ale między tymi grupami nie
ma większego kontaktu

powinien

posiadać

dobry

kolega/dobra

koleżanka,

czy

przyjaciel/przyjaciółka, to jednocześnie cechy, które w mniejszej lub większym stopniu zauważacie u
swoich prawdziwych, realnych znajomych, ponieważ na pytanie: Czy w szkole/klasie masz takiego
przyjaciela/kolegę, który posiada co najmniej cztery cechy z listy, którą stworzyłeś ? 99% z Was
odpowiedziało twierdząco.

W szkole i poza szkołą macie określone sposoby i częstotliwość kontaktowania się ze swoimi
znajomymi, jednak większość z Was spotyka się poza szkołą dość często i bardzo nas cieszy fakt, że
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macie swoje zainteresowania i je rozwijacie, a nie spędzacie czasu tylko przed komputerem czy
telewizorem. Wasz kontakt nie ogranicza się też tylko do esemesów czy potrali – lubicie kontakt
osobisty.

5

10 marca 2015

GIMZETKA WIOSENNA

Z powyższych wykresów wynika, że relacje z rówieśnikami macie całkiem pozytywne. A wymowną
odpowiedź na pytanie: Co byś poprawił w relacjach z przyjaciółmi i znajomymi ? przedstawia poniższy
wykres:
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