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II edycja programu 
„Szacun dla Zawodowców” 

IV Wielkopolski Konkurs Historyczny
„Marszałek Józef Piłsudski”

Święto matematyki
czyli Światowy Dzień Liczby Pi

„Metamorfoza – rozkwitaj na nowo”

Nasza szkoła wraz z
Zarządem Okręgu
Wielkopolskiego Związku
Oficerów Rezerwy
Rzeczypospolitej Polskiej
im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego była
organizatorem i
gospodarzem czwartej już
edycji konkursu
historycznego.    więcej s.4

Już po raz kolejny
obchodziliśmy w naszej
szkole Dzień Matematyki
zorganizowany przez
nauczycieli tego przedmiotu.
W świetlicy szkolnej były 
przygotowane stoiska z
łamigłówkami i grami
matematycznymi.
                            więcej s.3

.
1 kwietnia odbyła się już II edycja programu "Szacun dla zawodowców".
To kampania Miasta Poznania , której celem jest promowanie szkolnictwa zawodowego
wśród poznańskich gimnazjalistów, uświadomienie młodzieży, iż wykształcenie zawodowe
i techniczne ułatwi im odnalezienie się na rynku pracy.
Gimnazjaliści mogli zapoznać się z ofertą szkół zawodowych oraz współpracujących z
nimi w zakresie praktyk i ofert pracy, firmami.
Nasza szkoła przedstawiła własną ofertę edukacyjną i zawodową dla krawców, fryzjerów,
techników przemysłu mody, usług fryzjerskich i usług kosmetycznych.
Zapraszamy do galerii s. 5.

W tym roku obchodom Dnia
Kobiet w Komendzie
Wojewódzkiej w Poznaniu
przyświecało hasło
„Metamorfoza – rozkwitaj na
nowo”. Imprezę uświetnił
pokaz kolekcji
prezentowanych przez
nasze modelki.
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10 marca w Zespole
Szkół Odzieżowych
odbyła się XXII edycja 
Konkursu dla Młodych
Krawców i
Projektantów im.
Małgorzaty Zaręby
„MAŁA PĘTELKA”
W konkursie
rywalizowali ze sobą
uczniowie ośmiu szkół
i słuchacze
kwalifikacyjnych
kursów zawodowych.
Były dwie kategorie:
ubiór  -"Przewrotna i
romantyczna" i
"Graficzne
kombinacje" oraz
fryzura:  "Idealna fala-
inspiracje fryzurami z
lat 20, 30-tych" oraz "
Zaskakujące światło -
wibracja koloru".

Patronat medialny
sprawował GŁOS
WIELKOPOLSKI oraz
TVP 3 POZNAŃ.
Najlepszych fryzjerów,
projektantów i
krawców wybierało
jury w składzie:
Grażyna Łakomiec –
dyrektor konkursu,
Olaf Tabaczyński –
Mistrz Świata
Makijażu i stylizacji,
Łukasz Czajkowski –
projektant mody,
Marzena Bilińska-
Fiałkowska –
przewodnicząca
komisji
egzaminacyjnej
wizażu i stylizacji przy
Wielkopolskiej Izbie
Rzemieślniczej,
Maria Katscher

– przewodnicząca jury
i podcechmistrz Cechu
Rzemiosł Różnych,
Halina Jańczak – z-ca
przewodniczącej
komisji
egzaminacyjnej przy
Wielkopolskiej Izbie
Rzemieślniczej,
Marzena Skrzypczak
– przedstawiciel
sponsora.
A oto zwycięzcy
konkursu:
FRYZURY
kategoria III „Idealna
fala – inspiracje
fryzurami z lat 20, 30-
tych”
Wyróżnienia:
Natalia Kędzioraza
fryzurę „Dziewczyna
Gangstera” i
Patrycja Krzyżaniak

 za fryzurę „Słodkie
zawirowanie”, III miejsce -Michalina

Kolendowicz za
fryzurę „W starym
kinie”,
II miejsce-Patrycja
Michalak za kolekcję
fryzur „Femme Fatale”,
I miejsce-Sylwia
Krawczyk za fryzurę
„Finezja smaku”.

Kategoria IV
„Zaskakujące światło
– wibracja koloru”
Wyróżnienie dla
Dagmary
Januszewskiej za
fryzurę „Zaspana
dama”,
III miejsce dla Patrycji
Michalak za fryzurę
„Barwna dzikość”,
II miejsce dla Sylwii
Lefczak za fryzurę
„Kolorowy pakt z
diabłem”,
I miejsce dla Pauliny
Mądrej za fryzurę
„Barwny trel”. 

UBIÓR
kategoria I- stroje
użytkowe:
wyróżnienie dla Alicji
Szklarz za kolekcję
„Odważna i
pragmatyczna”,
i dla Joanny
Pander za kolekcję
„Colorful madness”,
III miejsce dla Joanny
Skrzypczak i
Dominiki Sadowskiej-
Nowak za kolekcję
„Twist from the east”,
II miejsce dla Pauli
Mieczyńskiej za
kolekcję „Duel 35”,
I miejsce
dla Magdaleny
Małysa za kolekcję
„Same Old Love”.

Kategoria II- stroje
awangardowe:
wyróżnienie dla Oliwii
Fabińskiej za kolekcję
„Muza awangardy”i dla
Barbary Chameraza
kolekcję
„Kuromurasaki",

III miejsce dla Marty
Kołodziejak za
kolekcję „Sunshine”,
II miejsce
dla Bartosza
Bieńko za kolekcję
„Przemiana”,
I miejsce dla Anny
Pęcherzewskiej i
Magdaleny
Talarczyk za kolekcję
„Black& White”. 
  

Agata Tomczak i
Dominika Lutomska

KONKURS DLA MŁODYCH KRAWCÓW I
PROJEKTANTÓW
MAŁA PĘTELKA
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Możecie być z siebie
dumni!” – powiedziała
organizatorka akcji.

DZIEŃ MATEMATYKI W NASZEJ SZKOLE

Uczniowie klasy III
gimnazjum pod opieką
pani Reginy Woyke
pracują nad pantomino.

Dziewczęta z
technikum
intensywnie pracują
nad grami i zadaniami
matematycznymi

AKCJA HONOROWEGO ODDAWANIA
KRWI

16 marca po raz
kolejny obchodziliśmy
w naszej szkole Dzień
Matematyki.

W świetlicy szkolnej
nauczyciele
matematyki
przygotowali stoiska z
łamigłówkami i grami
matematycznymi
m.in.: krzyżówkami,
sudoku, pantomino,
tangramami, happy
cubem, k – dronem,
dominem,
wykreślankami i
zagadkami.
Uczniowie gimnazjum,

klas zawodowych i
technikum mogli
wykazać się nie tylko
wiedzą
matematyczną, ale
przede wszystkim
umiejętnością
logicznego myślenia i
pracy w zespole.
Wszystkim
uczestnikom bardzo
podobała się taka
matematyka, inna niż
zazwyczaj. 

Dzień Matematyki
połączono ze Świętem
Liczby Pi.
Dzień Liczby Pi –to
święto obchodzone
corocznie, głównie w
amerykańskich kręgach
akademickich i
szkolnych.  Datę
święta wybrano na 14
marca.

Uczniów oraz
nauczycieli nie trzeba
było namawiać do
wzięcia udziału w tej
szlachetnej akcji. Kto
tylko mógł oddawał
honorowo swoją
krew. Zaproszenie

otrzymali również
znajomi uczniów. Pani
Anna Sobańska,
organizatorka,
przypomniała, aby 
przed akcją zjeść
obfite słodkie śniadanie
i wypić dużo płynów.

„Wszystkim osobom,
dla których ważne są
idee honorowego
krwiodawstwa bardzo
dziękuję i liczę na
Waszą obecność w
przyszłym roku.

Akcja miała miejsce
podczas trwania
Targów Edukacyjnych
na MTP.
Ok. godz. 12:00
nastąpiło uroczyste
rozpoczęcie obchodów
„Dnia Motyla”

na Międzynarodowych
Targach Poznańskich.
Pół godziny później
rozpoczęło się „bicie”
rekordu Guinessa w
ilości osób malujących
motyle. W akcji wzięły
udział przedszkola,

szkoły skupione wokół
”Motylego
Wolontariatu”. Akcja ta
narodziła się w
Poznaniu.

Uczennice klas IIBT i IIIBT brały udział w biciu rekordu
Guinessa w ilości osób malujących motyle 

Jej głównym
przesłaniem jest
nagłaśnianie potrzeby
rozbudowy Hospicjum
Palium; miejsca, które
służy mieszkańcom
naszego województwa
i w którym cały czas
brakuje miejsc dla
ciężko chorych
pacjentów.
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Laureaci konkursu „Mam talent literacki”

...]Uniósł wzrok ku górze, a po chwili przymknął oczy, ponieważ po jego
twarzy zaczęły broczyć krople zimnego deszczu, który znów szalał tej
nocy. Błyskawice rozcinały niebo i przerywały spokój panujący do tej pory.
Po kilku sekundach, a może minutach, które dla Thomasa mogłyby trwać
jeszcze dłużej, otworzył oczy i przetarł dłonią mokrą twarz, nie tylko od
deszczu.
Spośród wszystkich pochopnych, nocnych obietnic dawanych w imię
miłości, żadna - jak to wiedział teraz Thomas- nie daje takiej gwarancji
złamania, jak: Nigdy Cię nie opuszczę. Jeśli czas nie zabierze ci czegoś
sprzed nosa, reszty dokonają okoliczności. Bezcelowe jest mieć nadzieję
na coś innego: bezcelowe marzenie, że w gruncie rzeczy świat chce dla
ciebie dobrze. Wszystko co ma jakąś wartość, wszystko czego kurczowo
się trzymasz, by nie zwariować, zginie lub zostanie zabrane w
ostatecznym rozrachunku, a pod tobą rozstąpi się otchłań.
Przepadłeś!
Idź do diabła!
Albo gorzej. Grzmoty błyskawic narastały dając złudne poczucie
niebezpieczeństwa. Blond włosy mężczyzna nie zważając na panujący
wokół rozgardiasz, przemierzał coraz to niebezpieczniejsze i ciemniejsze,
odludne uliczki na obrzeżach Londynu. Przechadzał się zamaszystym
krokiem przez ponad piętnaście minut, nie zważając na otaczający go w tej
chwili świat. 

Żył w własnej przestrzeni, był jedyną ważną w tej chwili jednostką, która nie
przejmowała się konsekwencjami.[...].
[...] Dotknął słoi, które stały się bardziej widoczne spod białej, złuszczonej
farby.
Coś ponownie skrzypnęło, a drzwi uchyliły mu drogę do środka swej
tajemnicy. Tym razem stawiał pewne kroki, nie zatrzymał się ani na
sekundę, nie zamrugał, nie odwrócił głowy, nie uciekł. Wiedział wszystko o
ciemności, która okrywała ziemię, gdy słońce skrywało się za linią
horyzontu, a także o tej, która panuje w ludzkiej duszy.
Nad wysypiskiem ciągle unosił się dym.[...].
 
                                                              Wiktoria Strzelczyk
                                                  III miejsce w konkursie literackim

W dniu 19 marca 1915 roku legioniści Józefa Piłsudskiego zapoczątkowali
tradycję świętowania imienin Komendanta. Obecnie dzień ten jest m.in.
Świętem Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego. W przeddzień święta Związku uczestnicy IV edycji
Wielkopolskiego Konkursu Historycznego „Marszałek Józef
Piłsudski”przystąpili do finału imprezy objętej patronatem honorowym
Wielkopolskiego Kuratora
Oświaty. Do organizatorów konkursu, którymi byli Okręg Wielkopolski ZOR
RP i gospodarz finału Zespół Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta
w Poznaniu stawiło się 41 dwuosobowych drużyn reprezentujących 29
wielkopolskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Każda z drużyn w
etapie wojewódzkim konkursu musiała rozwiązać 20-zadaniowy test z
wiedzy o Józefie Piłsudskim będący dla tylko trzech drużyn w każdej z
kategorii wiekowej przepustką do finału imprezy. W trakcie oceny zebranych
kart odpowiedzi przez Komisję wszyscy uczestnicy wraz z opiekunami
zaproszeni zostali przez organizatorów na słodki poczęstunek, a także mieli
okazję wysłuchać prelekcji wygłoszonych przez mgr. Mateusza Hurysza pt.:
90 lat później… Poznań wobec przewrotu majowego 1926 roku oraz
Małgorzaty Jagielskiej i Ryszarda Liminowicza na temat Józefa Piłsudskiego
i działalności Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Oddział w
Poznaniu.
Finał konkursu został przeprowadzony na sali gimnastycznej
kolejno dla każdej kategorii wiekowej z udziałem licznie zgromadzonej
publiczności. Polegał on na udzieleniu Komisji, odpowiedzi na pięć pytań,
każda punktowana w skali od 0 do 3 punktów. Poziom rozgrywki finałowej
był bardzo wyrównany, a dla drużyn szkół gimnazjalnych koniecznym było
przeprowadzenie dwóch rund pytań dodatkowych w celu ustalenia
ostatecznej klasyfikacji, która w kategorii szkół gimnazjalnych przedstawia
się następująco:
1. Rafał BARAN, Maciej KARWATKA – 13 pkt.
Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej Społecznego
Towarzystwa
Oświatowego w Poznaniu
2. Jakub KRÓLAK, Karol MAĆKOWIAK – 12 pkt. Gimnazjum Dwujęzyczne
im. Dąbrówki w Poznaniu
3. Patryk CZERNIAK, Kacper WASZYK – 4 pkt. Gimnazjum Nr 23 im.
Szarych Szeregów w Poznaniu.W kategorii szkół ponadgimnazjalnych
laureatami konkursu zostali:
1. Weronika PRZEWOŹNIAK, Krzysztof BOCHNA – 8 pkt. I Liceum
Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie
2. Marcin KOMINIAREK, Olaf PEREK – 7 pkt. III Liceum Ogólnokształcące
im. Jana III Sobieskiego w Gnieźnie
3. Izabela GOŚCINIAK, Natalia MARCINIEC – 6 pkt. Zespół Szkół Nr 1 im.
Stefana Garczyńskiego w Zbąszyniu.

                                       organizator konkursu p. Jacek Behrendt

FINAŁ IV KONKURSU HISTORYCZNEGO
 „MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI”
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SZACUN DLA ZAWODOWCÓW

GALERIA

GALERIA 
ARENA ZAWODOWCÓW
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