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ZAJĘCIA DLA GIMNAZJALISTÓW
Z KLASY PROJEKTANTÓW I WIZAŻYSTÓW

SPOTKANIA Z BOHATERAMI 
BAŚNI I KSIĄŻEK FANTASY

10 lutego w naszej szkole odbyło się niecodzienne spotkanie z baśnią i fantastyką -
"Konkurs czytelniczy połączony z baśniowym pokazem mody".
Impreza ta pozwoliła nam w nieco innych okolicznościach spotkać się z bohaterami bajek,
baśni i literatury fantasy oraz przenieść się choć na chwilę do czasów beztroskiego
dzieciństwa. 
Celem konkursu było przede wszystkim zwiększenie zainteresowania książką oraz
zachęcenie do sięgania po lekturę, jako atrakcyjnego sposobu spędzania wolnego czasu.
Dodajmy do tego pomysłowość i wyobraźnię twórczą i mamy gotowy przepis na dobrą
zabawę, bowiem nic tak nie cieszy dzieci jak zabawa w przebieranki.
Wyjście na wybieg i zaprezentowanie się publiczności było nie lada wyzwaniem, któremu
wszyscy uczestnicy dzielnie sprostali...więcej na s. 5.
                                                       
                                                                                 Weronika i Marysia z kl. IAG

Podczas Fashion Week
nasze gimnazjalistki z klasy
"projektantów i wizażystów",
wzięły udział w konkursie 
na najciekawszą maskę
karnawałową. Twórcze
łączenie różnych materiałów
było dla nas dobrą zabawą.

  Weronika i Marysia kl. IAG

W dniach 8-12 lutego w
naszej szkole odbył się
"Tydzień mody". Fashion
Week obfitował w wiele
ciekawych wydarzeń.
Poniedziałek był "dniem w
kratkę". Uczniowie, którzy
założyli na siebie ubranie z
elementami kraty, nie byli
tego dnia odpytywani , nie

pisali kartkówek i
sprawdzianów. Wtorek
poświęcony był
projektantom mody.
Jednego z nich gościliśmy
w naszych szkolnych
murach. Był to nasz
absolwent Łukasz
Czajkowski, projektant
znany i ceniony wśród
stylistów i osób ze świata
sztuki. W środę odbył się
"Konkurs czytelniczy
połączony z baśniowym
pokazem mody", podczas
którego uczniowie z
poznańskich

szkół podstawowych i
gimnazjów, prezentowali
kolekcje przedstawiające
bohaterów baśni i książek
fantasy. W czwartek odbyły
się konkursy na maskę
karnawałową oraz na logo
szkoły. Ostatniego dnia
rozstrzygnięto konkursy i
wręczono nagrody. 
Zwyciężczynie konkursu to
ALEKSANDRA OLEKSY -
logo szkoły i DOMINIKA
CZECHOWSKA – maska
karnawałowa. Gratulujemy!!!
   Agata i Dominika z IIIAT

fot. G. Szczecińska
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„CO NAM W DUSZY GRA...”
wieczór poetycki

złość nie chciały
działać, a kierownica
nie mogła się obrócić.
Wjechałam w maskę.
Wraz z rowerem
przewróciłam się na
bok. Tomek zadzwonił
na pogotowie, a

8 grudnia 2015 r. panie
bibliotekarki wraz z
panią Elżbietą
Miłowską
nauczycielką języka
polskiego
zorganizowały dwa
konkursy: literacki
„Mam talent literacki”
oraz plastyczny
„Ilustracja do lektury.
Moja wizja
plastyczna”.
Do udziału w
konkursie literackim
zaprosiliśmy
wszystkich uczniów, 
którzy samodzielnie
tworzą wiersze i
opowiadania.
Finałem był wieczór
poetycki:„Co nam w
duszy gra...".
W nastrojowym 

klimacie, przy
dźwiękach utworów
muzycznych na gitarę,
w wykonaniu Dawida
Piskorskiego,
wysłuchaliśmy
najpiękniejszych i
najciekawszych
tekstów naszych
uczniów.
Konkursowi
towarzyszyła także
wystawa prac
laureatów konkursu
plastycznego.
Laureaci konkursu
„Mam talent literacki”
I miejsce – Dawid
Żakowski z klasy I.3
II miejsce -  Katarzyna
Bączyk z klasy IAG
III miejsce – Wiktoria
Strzelczyk z IBT.

Laureaci konkursu
plastycznego:
I miejsce- Nicole
Flieger
Wyróżnienia:
Katarzyna Skonecka,
Marysia
Lewandowska,
Paulina Renn.
Zwycięzcom
serdecznie
gratulujemy, a
pozostałym
uczestnikom bardzo
dziękujemy za
zaangażowanie i
pomoc!
Teksty literackie
naszych uczniów
będziemy
prezentować w
kolejnych numerach
gazety szkolnej.

Zeszłe wakacje…Nigdy tego nie zapomnę.
  Słońce nie miało ochoty ukryć się przed światem co powodowało brak
wody w Warcie. Przez wielkie upały rodzice postanowili wyjechać nad
morze, a ja zostałam sama. Sama. To słowo tego nie określa… Nie byłam
sama byłam z moją jedyną miłością. Byłam z Tomkiem. Mój plan dnia nie był
na tyle interesujący by go opublikować.
  Każdy dzień był taki sam, ale 10 lipca zmienił moje życie.
  Dzień ten zaczął się jak zwykle… Śniadanie i zimne latte czekały na stoliku
nocnym. Przez koronkowe zasłony przebijało jasne słońce. Powoli
wstawałam z łóżka, a na fotelu obok drzwi siedział Tomek.
 -Dzień dobry-przywitałam się a mój ideał wstał z karmelowego fotelu ,który
stoi w moim pokoju od dziecka.
 -Wzajemnie odpowiedział i podszedł troszkę bliżej…
 -Od jak dawna tu jesteś?- zapytałam.
 -Od około 7:30- odpowiedział z delikatnym uśmiechem.
 -Dziękuję za latte i kanapki- Powiedziałam i objęłam Tomka w pasie.
 -Nie ma za co-wyszeptał gładząc moje brązowe włosy.
 -Chcesz pójść na rower?- zaproponowałam oddalając się na około pół
metra.
 -Za pięć minut na dole- odpowiedział Tomasz podchodząc do drzwi.
Podeszłam szybko do białej szafy wypełnionej po brzegi. Ostrożnie wyjęłam
z niej szorty i sportową koszulkę. Zbiegając po krętych schodach zrobiłam
sobie kucyka na środku głowy.
 -Jeszcze tylko buty!- krzyknęłam, a Tomek poszedł do garażu. Wyjęłam z
szafki na korytarzu różowe trampki i sprintem pobiegłam za Tomaszem.
Rowery stały już przed garażem. Tomek wsiadł na swój czerwony szosowy
rower, a ja na swój męski i niebieski. jeździliśmy ponad godzinę lub więcej.
Nagle na prostej wyjechał czarny Mercedes. Hamulce jak na

karetka po minucie bólu była na miejscu. Po chwili byłam w szpitalu.
Nie czułam nóg i nie mogłam wstać. W tej chwili wiedziałam już, że moje
marzenia o tańczeniu są już fikcją.
  Na salę wszedł p. doktor Maciej Adamczyk (przyjaciel rodziny), a z jego ust
usłyszałam:
  -Mariko, już nigdy nie będziesz chodzić.
  Te słowa zrujnowały moje życie. Załamanie nerwowe to coś czego nigdy
nie odczułam. Nie odczułam tego do chwili
wypowiedzenia słów doktora. Z ust Tomka słyszałam tylko ,,Nie daj się,
będzie dobrze…’’
  Lekarz zadzwonił do rodziców, którzy mieli natychmiast wrócić.
  Na sali przeleżałam 8 godzin tylko z Tomkiem. Mama i tata przyjechali
około osiemnastej.

                                                  II miejsce Kasia Bączyk kl. IAG

K. Skonecka M. Lewandowska

N. Flieger P. Renn

Są rzeczy dla których
mógłbym żyć
wiecznie,
ale daleko za moimi
plecami.
Dziś jestem
samowystarczalny
by pokazać im,
że nie warto było
inwestować we mnie
swoją miłość.
Zamykam się coraz
bardziej
przez moje dobre
serce, które nie było
docenione.
I tylko już stoję w
mojej cudownej mili
sławy.
Nic już nie mogę
przegrać, bo wszystko
oddałem.
To co mnie dręczyło
po nocach.
Cały ja i pół ciebie.
To już tylko chory
wymysł mojej
wyobraźni,
że gdzieś w świecie
żyje twoje inne ty.
Więc powstańcie i

ukłońcie się przede
mną, bo mam coś
wam do przekazania-
początek mojej
butwiejącej młodości.
................................
Próbuje się wpasować
w to cholerne
społeczeństwo, 
ale nie mogę. 
Mam dosyć ciągłego
ukrywania, 
to kim jestem,
to po co tu jestem.
Nie znoszę tych
fałszywych twarzy.
Odchodzę, a gdy
powrócę mam
nadzieję na lepsze
jutro, by żyć lepiej 
i zmieniać się,
ale na razie zostanę
sam,
bo po co mam się
przejmować?
Po co mam podążać
za tobą?
Najlepiej gdyby
spowiedź została
odkryta.

Wtedy to by wszystkie
noże poszły w ruch
i by się stało źle.
Ale stary poczciwy
druh w czarnej szacie
nie powie żadnych
tajemnic,
bo dla niego
najważniejszy jest
zapach młodego
strachu.

zdobywca I miejsca
  Dawid Żakowski 
         kl. I.3
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XIII Ogólnopolski Konkursu Uczniów Rzemiosła
Fryzjerskiego im. Stefana Siankowskiego

Jak co roku 6 lutego, w
Auli Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza, 
odbył się koncert
charytatywny dla
przyjaciół Hospicjum
Palium.

Z WIZYTĄ W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI

W tym dniu nasz
Motyli Wolontariat
pomagał przy
organizacji koncertu. 
Naszymi gośćmi i
wokalistami byli min.
gwiazdy operowe takie
jak : Barbara Gutaj-
Monowid, Barbara
Kubiak,  Magdalena
Nowacka, Stanisław
Kufyluk, Tomasz Kuk,
Maciej Pabich oraz
CoOperete

Orchestra pod
dyrekcja Adama
Domurata. Koncert
prowadziła Monika
Stachurska. 
Pragniemy serdecznie
podziękować
wszystkim zarówno 
prowadzącym,
wykonawcom,
Motylemu
Wolontariatowi,, jak i
najważniejszym
osobom,

czyli gościom i
darczyńcom bez
których ten koncert by
się nie udał.
Dziękujemy za
zgromadzone datki,
wsparcie, czarujące
wspomnienia i jakże
piękne uśmiechy. 
Mamy nadzieję na
ponowne spotkanie w
następnym roku!
 
Daria i Magda kl. III

KONCERT CHARYTATYWNY DLA PRZYJACIÓŁ
HOSPICJUM PALIUM

Z okazji Dnia Kobiet
młodzież klas
fryzjerskich odwiedziła
Dzienny Dom Opieki
„Senior-Wigor” w
Luboniu. Placówka
obejmuje opieką 30
seniorów

- mieszkańców miasta
Luboń.
Głównym celem jest
poprawa jakości życia
starszych ludzi, ich
aktywizacja społeczna
oraz profilaktyka 

zdrowotna. 
Nasi uczniowie pod
okiem opiekunów pań
Pilarczyk i Kowalczyk,
wykonali różnego
rodzaju strzyżenia,
modelowania i zabiegi

kosmetyczne. Po tych
zabiegach podopieczni
Dziennego Domu
Opieki wysłuchali
wykładu pani Pilarczyk
na temat pielęgnacji
włosów. Na
zakończenie paniom-
seniorkom wręczono
upominki: próbki
szamponów do włosów
oraz małe apaszki.

UCZNIOWIE KLAS FRYZJERSKICH W DZIENNYM 
DOMU OPIEKI "SENIOR-WIGOR"

Nasi szkolni
wolontariusze wraz z
opiekunami ponownie
odwiedzili
podopiecznych Domu
Pomocy Społecznej
dla Dzieci.
Gimnazjaliści

zorganizowali zajęcia
plastyczne, a
uczennice klasy
fryzjerskiej II.2
tradycyjnie zadbały o
fryzury
podopiecznych.
Spędziliśmy

wraz z podopiecznymi
bardzo miłe
popołudnie. Dom
prowadzony jest przez
Zgromadzenie Sióstr
Serafitek. Przebywa w
nim ok. 60-ciu
podopiecznych,

którym zapewnia się
wszechstronny rozwój.
Dzieci biorą udział w
rehabilitacji ruchowej,
muzykoterapii,
hydroterapii,
dogoterapii, terapii
zajęciowej i wielu
imprezach
rekreacyjnych.

W dniu 28.02.br. odbył
się XIII Ogólnopolski
Konkurs Uczniów
Rzemiosła
Fryzjerskiego
im.Stefana
Siankowskiego.
Mogliśmy startować

w 3 kategoriach:
Fryzjerstwo Damskie
(fryzura dzienna i
wieczorowa),
Fryzjerstwo Męskie
(fryzura klasyczna i
konsumencka),
kategoria JA-Stylista. 

Oto zwycięzcy z
naszej szkoły:
Monika Lektarska II.1,
Jakub Szulc III.2,
Jessica Lewandowska
z kl. III.1,

Joanna Kaczmarek
III.1,
Natalia Kędziora III.4,
Dominice
Czechowska II.1,
Wiktoria Sckibba III.2,
Jan Jachnik   III.2.
Naszym uczniom
dziękujemy za
uczestnictwo w
konkursie, a
zwycięzcom
gratulujemy.
    Agata i Dominika

fot. K. Ogrodowicz

fot. M. Matuszewska

fot. G. Szczecińska

fot. Agata i Dominika fot. K. Ogrodowicz
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Uczniowie naszego
gimnazjum i szkoły
ponadgimnazjalnej
przyłączyli się do akcji
propagującej czytanie
wśród dzieci i
młodzieży.

GOŚCILIŚMY UCZNIÓW 
Z REJONOWYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Nasza szkoła miała
okazję uczestniczyć 
w Targach Modowych,
zorganizowanych
przez Międzynarodowe
Targi Poznańskie. 

WIOSENNA EDYCJA TARGÓW MODY

W dniach 25 i 26
lutego, klasy
odzieżowe wybrały się
na targi, by móc
obejrzeć kolekcje
młodych projektantów,
zobaczyć pokazy
mody, a także zdobyć
własne doświadczenie
modowe.
Do dyspozycji
odzieżowców oddano
cztery pawilony
targowe, w których

można było oglądać
nie tylko odzież
użytkową, ale również
awangardową.
Jeden z pawilonów w
całości zapełniony był
kolekcją butów, w
których  osobiście się
zakochałam.
Poza przeglądem
nowych trendów, 
można było także
uczestniczyć w
konferencji, na której

rozmawiać mogliśmy
m.in. o „Fenomenie
instagrama”, „Jak
wybić się ze swoją
marką?”, „Czym dla
projektanta jest
otwarcie własnej
działalności?” i wiele
innych ciekawych
tematów. Na pewno
każdy z was znalazłby
tam dla siebie miejsce.

Cała impreza trwała
trzy dni. Nie zabrakło
śmiechu, zabawy i
oczywiście
niezapomnianych
wrażeń związanych z
modą. Wydarzenia te
na długo pozostaną w
naszej pamięci.

  Wiktoria Strzelczyk

ODZIEŻOWKA CZYTA DZIECIOM

W marcu gościliśmy
uczniów klas szóstych
rejonowych szkół
podstawowych nr 40 i
82. My uczniowie klas
gimnazjalnych
zachęcaliśmy
młodszych kolegów

i koleżanki, aby w
przyszłym roku
szkolnym przyszli do
naszego gimnazjum.
Opowiadaliśmy im o
naszej szkole, a
dziewczyny z klasy

"projektantów i
wizażystów'
zaprezentowały kilka
modowych kolekcji.
Nasi goście byli
zachwyceni pokazem
mody i każdy chciał

zrobić sobie fotkę z
modelkami.
Nasze uczestnictwo w
pokazach mody
podczas Drzwi 
otwartych, konkursów
to nie tylko poznawanie
zasad projektowania
odzieży, wykonywania
makijażu, dbanie o
zdrowie i urodę, ale
bardzo dobra zabawa.

W ramach naszej akcji,
którą nazwaliśmy
„ODZIEŻÓWKA
CZYTA DZIECIOM” ,
dwa razy w miesiącu
idziemy do Szkoły
Podstawowej nr 82.
Podczas tych wizyt
nasi uczniowie czytają
bajki i opowiadania
młodszym koleżankom
i kolegom, 
Prowadzimy też
zajęcia plastyczne i
ruchowe. Jedna z

naszych koleżanek jest
harcerką i jej mundur
wzbudza wśród dzieci
ogromne
zainteresowanie.
Weronika zna mnóstwo
harcerskich zabaw i
tzw. pląsów, którymi
urzekła małych
uczniów.
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SPOTKANIE Z BOHATERAMI
BAŚNI I KSIĄŻEK FANTASY

Dnia 10 lutego w
naszej szkole odbył
się baśniowy pokaz
mody. W konkursie
wzięli udział uczniowie
poznańskich szkół
podstawowych i
gimnazjów. Zadanie

uczestników konkursu
polegało na
zaprojektowaniu,
wykonaniu i
zaprezentowaniu stroju
bohatera baśniowego
lub fantasy.
Jurorzy oceniali

wizerunek postaci
czyli fryzurę, makijaż i
dobór dodatków,
zgodność kreacji z
literatura oraz estetykę
wykonania kostiumu.  
Podczas przerwy i 

Wyniki konkursu:
I miejsce RAJSKI
PTAK  z powieści 
P.Cichy – Szept pt.: „
Król i rajski ptak”
Z. Czubala, A.Kręć, 
A. Kaczanowska
SP nr 79 
II m. KRÓLOWA
KIER – C. S. Lewis:
„Opowieści z Narnii”
M. Krasicka
Piątkowska Szkoła
Społeczna
III 

m. CZERWONY
KAPTUREK – Ch.
Perrault: ’Czerwony
Kapturek”
M. Klińska
S.P.nr 79
wyróżnienia:
BELLA – bajka:
„Piękna i bestia”
M. Lemańska i K.
Michniewicz
Piątkowska Szkoła
Społeczna
MAŁY KSIĄŻĘ

 – Antonie de Saint-
Exupery: „Mały
Książę”
W. Nikonowicz i M.
Grodzicka
Piątkowska Szkoła
Społeczna
HARRY POTTER – J.
R. R. Rowling: “Harry
Potter”
J. Biegański z
Poznańskiej Szkoły
Chóralnej Jerzego
Kurczewskiego

oczekiwaniu na wyniki
obejrzeliśmy pokaz
kreacji wykonanych
przez uczniów klas
odzieżowych naszej
szkoły.Swoje prace w
postaci strojów
cosplay
zaprezentowała Paula
Mieczyńska z kl.
IIIBT. Paula jest
projektantką strojów
cosplay. To inaczej 
zabawa w

przebieranie –
znajdujące korzenie w
japońskiej kulturze.
Można  przebierać się
za postaci z mangi,
gier komputerowych i
filmów. Zabawa ta
polega na
odwzorowaniu danej
postaci, często nie
tylko w stroju, ale
także w sposobie
poruszania się czy
tonie głosu.

W wielu krajach
odbywają się
konwenty fanów
mangi, w których
nasza Paula często
bierze udział.
Bajkowy pokaz mody
wywarł na nas
niesamowite
wrażenie, a dla jury
stanowił nie lada
wyzwanie, ponieważ
spośród tylu pięknych
kreacji musiano

wybrać te najlepsze.
Zwycięzcy otrzymali
cenne nagrody, a
wszyscy uczestnicy
rożki obfitości pełne
słodkości oraz
dyplomy.

  Marysia i Weronika

I miejsce RAJSKI PTAK

II m. DAMA KIER

PIPPI POŃCZOSZANKA

LEGOLAS

CZERWONY
KAPTUREK

MAŁY KSIĄŻĘ BELLA HARRY POTTER Marysia i Weronika
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