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Tuż przed maturą

17 maja nasi uczniowie klas fryzjerskich wzięli udział w szkoleniu
barberingu (przystrzyżenie i pielęgnacja brody).
Szkolenie poprowadził pan Adam Szulc, znany poznański fryzjer męski i golibroda, często
goszczący w swoim zakładzie znane gwiazdy, m.in. sportowców i muzyków.
Pan Adam Szulc postanowił podzielić się z naszymi uczniami swoim blisko 30-letnim
doświadczeniem. Na swoim facebooku pan Adam Szulca napisał:"(...) Dziękuję Dyrekcji i
kadrze za zaproszenie, uczniom za cierpliwe wysłuchanie i zadawanie pytań, Dominice za
piękny rysunek mnie en face- naprawdę świetny dziękuje bardzo! Na pewno zawiśnie w
naszym nowym barber shopie! Dziękuję za wszystkie dowody życzliwości i sympatii, za
piękną zabytkowa książkę historyczną o fryzjerstwie, kwiaty i miłe słowa. Chciałbym
jeszcze Was kiedyś odwiedzić na dłużej".  
                                                                                                      więcej s. 2...

Już po raz dziesiąty
malowaliśmy motyle oraz
kwestowaliśmy na rzecz
Hospicjum Palium. 
Świąteczny majowy
weekend spędziliśmy
pośród pięknej przyrody.
Dziękujemy wszystkim
darczyńcom; zebraliśmy
ponad 16 tysięcy złotych. 

MAJÓWKA W OGRODZIE BOTANICZNYM
KWESTOWALIŚMY DLA HOSPICJUM PALIUM

BARBER ADAM SZULC 
W ZESPOLE SZKÓŁ ODZIEŻOWYCH

Egzamin gimnazjalny

NASI GIMNAZJALIŚCI I MATURZYŚCI 
PRZED EGZAMINAMI.

POWODZENIA!!!

"WIETRZENIE SZAF"
Akcja studentów Politechniki Poznańskiej

12 maja uczniowie z klas
fryzjerskich brali udział w
akcji Samorządu 
Studentów Politechniki
Poznańskiej "Wietrzenie
szaf", organizowanej w
ramach dni Polibuda Open
Air. Chętnych na makijaż i
usługi fryzjerskie nie
brakowało.
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W ramach akcji
WIELKODUCHY
nasze uczennice z klas
odzieżowych
uszyły maskotki
duszków, które
przystroją mali
wolontariusze.

ODZIEŻÓWKA CZYTA DZIECIOM
akcja czytelnicza naszych uczniów

Nadal odwiedzamy
dzieci ze Szkoły
Podstawowej nr 82,
propagując
czytelnictwo w ramach
akcji: "Odzieżówka
czyta dzieciom". 

SZYJEMY WIELKODUCHY
AKCJA CHARYTATYWNA STOWARZYSZENIA CREO

znany poznański fryzjer i golibroda. Pan Adam Szulc pokazał nam jak
wykonuje się strzyżenie włosów i zarosty brzytwą. Opowiedział również jak
należy dbać o zarost i skórę w trakcie i po wykonaniu strzyżenia.
To była wielka radość móc gościć w naszej szkole specjalistę barberingu
i czerpać z jego doświadczenia w tej dziedzinie.
Po skończeniu szkolenia nasz gość otrzymał starą książkę w języku
niemieckim, portret mistrza namalowany przez uczennicę technikum usług
fryzjerskich Dominikę Lutomską oraz piękny bukiet kwiatów.
Wszyscy mamy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym znowu się
zobaczymy.
                                                                      Dominika Lutomska
 

Wszystkie maskotki
trafią na internetowe
aukcje na serwisie
charytatywni.allegro.
Uzyskany z nich
dochód przeznaczony
zostanie na zakup
materiałów, narzędzi
lub sprzętu dla dzieci
ze Specjalnego
Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego dla
Dzieci Niewidomych w
Owińskach. 

Nasze wizyty cieszą
się dużym
zainteresowaniem
wśród małych 
uczniów. Tym razem
czytaliśmy wiersze
Jana Brzechwy, no 
i oczywiście wspaniale
bawiliśmy się
wykorzystując pląsy
harcerskie i pomysły
Weroniki. 
    Marysia i Weronika

Uczniowie z klas
fryzjerskich wzięli
udział w szkoleniu
strzyżenia i pielęgnacji
brody czyli barberingu.
Doświadczeniem w tej
dziedzinie dzielił się z
nami pan Adam Szulc,

Barber Adam Szulc 
w Zespole Szkół Odzieżowych
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KONKURS WIEDZY O POZNANIU

W maju odbyły się
spotkania uczniów
wszystkich klas
gimnazjalnych z
kuratorkami sądowymi
zawodowymi.
Panie kuratorki
przedstawiły

nam swoje zadania i
obowiązki oraz
zapoznały z
zagadnieniami
dotyczącymi
odpowiedzialności
karnej nieletnich. 

Zajęcia prowadzone
były podczas lekcji
wychowawczych, były
bardzo ciekawe i
cieszyły się dużym
zainteresowaniem.
Mieliśmy wiele pytań 

na które otrzymaliśmy
wyczerpujące
odpowiedzi.
Rozmawialiśmy
również o obowiązkach
ucznia. Pani kurator
przypomniała uczniom
ich podstawowe
obowiązki, m.in.
regularne chodzenie do
szkoły i właściwe
zachowanie.

SPOTKANIE UCZNIÓW KLAS GIMNAZJALNYCH 
Z POZNAŃSKIMI KURATORAMI SĄDOWYMI

XVI EDYCJA KONKURSU WIEDZY 
O ZASADACH BEZPIECZEŃSTWA I

HIGIENY PRACY

15 kwietnia w siedzibie Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu
uczniowie z zakładów rzemieślniczych zmagali się w regionalnym etapie
XVI Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy.
Organizatorami konkursu na etapie regionalnym są: Wielkopolska Izba
Rzemieślnicza oraz Okręgowy Inspektorat Pracy, przy współpracy z
Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Konkurs ma popularyzować wśród
młodzieży wiedzę z zakresu kultury pracy

oraz przepisów i
zasad w zakresie
bezpieczeństwa i
higieny pracy oraz
prawa pracy.
Do konkursu
przystąpili również
uczniowie naszej
szkoły z klas: II.1, II.2
i III. 
Z dumą pragniemy
poinformować, że w
zawodzie fryzjer

II miejsce zajęła Daria Kasprzyk, a III miejsce zajęła Joanna Kowalska.
19 maja na etapie ogólnopolskim w Warszawie, Wielkopolskę
reprezentowała nasza uczennica Daria Kasprzyk. 
Spośród 46 uczestników Daria zajęła wysokie 7 miejsce. 
                                                                 Serdecznie gratulujemy

Konkurs wiedzy o Wielkopolskim Parku Narodowym
25 kwietnia odbył się w naszej szkole konkurs wiedzy o Wielkopolskim
Parku Narodowym. W konkursie wzięli udział uczniowie z I-ych klas
technikum. Zorganizowanie konkursu to dobra okazja do przypomnienia
najważniejszych wiadomości o Wielkopolskim Parku Narodowym. Park
utworzony w 1957 r., znajduje się w powiecie poznańskim, w odległości
zaledwie ok. 15 km na południe od Poznania. Najgłębsze jezioro Parku 

to Jezioro Góreckie z
Wyspą Zamkową, na
której znajdują się
ruiny neogotyckiego
zameczku. Wiosną i
jesienią jezioro jest
miejscem
odpoczynku tysięcy
dzikich gęsi w okresie
ich migracji.
Najwyższym
wzniesieniem Parku
jest Osowa Góra,
osiągająca 132 m
n.p.m.

6 kwietnia odbył się w
naszej szkole
coroczny konkurs
wiedzy o Poznaniu,
zorganizowany przez
nauczycieli historii.
W konkursie wzięły
udział zespoły uczniów

klas technikum,
gimnazjum oraz
zespół nauczycieli w
składzie:pani Izabella
Podgórniak, pani Anna
Podlewska  i pani
Anna Matłoka.
Uczestnicy musieli

wykazać się
znajomością historii
oraz współczesności
naszego miasta,
wskazać najbardziej
reprezentatywne
budowle, znać gwarę
poznańską,

najważniejsze
wydarzenia i postacie.
Spośród drużyn
najlepsza okazała się
drużyna z klasy I AT. 
Uczestnicy konkursu
otrzymali z rąk pani
dyr.Grażyny Łakomiec
nagrody książkowe i
okolicznościowe
dyplomy.
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Redaktorki: Dlaczego zaczęłaś oglądać anime?
Sara:  Zaczęłam oglądać anime ponieważ chciałam spróbować czegoś nowego.

R.: Jaki jest twój ulubiony rodzaj ,gatunek anime i mangi?
S.: Mój ulubiony gatunek mangi i anime to horror i przygoda.

R.: Co Ci się w nich najbardziej podoba?
S.:  Najbardziej podoba mi się sposób przedstawiania, czyli: kreska, openingi ,muzyka, postacie.

R.: Czy mogłabyś polecić jakieś ciekawą animę lub mangę do czytania, oglądania dla
początkujących?
S.: Myślę, że mogłabym polecić „Novagami”, to  interesująca i zaskakująca pozycja.

R.: Co Cię najbardziej zafascynowało w anime?
S.: Z pewnością openingi, czyli piosenka na rozpoczęcie każdego odcinka anime. Zafascynowało mnie
również to, że historie nie są pokazane tak jak większość myśli, czyli jak bajka, ale obrazuje prawdziwe
życie.

R.: Jakie jest Twoje ulubione wydawnictwo?
S.: Moim ulubionym wydawnictwem jest Waneko, którego celem jest popularyzowanie mangi na
polskim rynku i wydawanie jak najlepszych i najbardziej popularnych tytułów rodem z Japonii.

R.: Twoja pierwsza manga.
S.:  Moją pierwszą mangą było No.6. Akcja dzieje się w pozornie idealnym mieście o nazwie No.6. W
dniu swoich dwunastych urodzin, Shion, inteligentny chłopiec, który dorastał w bardzo dobrym
środowisku, daje schronienie uciekinierowi, który przedstawia się jako Nezumi  Poszukiwany przez
władze miasta chłopak spędza deszczową noc w pokoju Shiona, lecz rano znika, nie zostawiając
żadnej wiadomości. Cztery lata później, Shion, podczas pracy, styka się z dwiema dziwnymi
śmierciami, które są spowodowane pasożytniczym owadem w rodzaju osy. Chłopak zostaje
aresztowany i posądzony o zarzucanie władzy zatajanie informacji. Z pomocą przychodzi mu Nezumi,
który zabiera Shiona do swojej kryjówki.

R.: Zapowiada się interesująco. Powiedź nam jakiego powodu zaczęłaś czytać mangi?
S.: Mangi zaczęłam czytać bo chciałam. Zafascynowało mnie to i stało się to moim hobby.

R.: Twoja ulubiona postać to?
S.: Moją ulubiona postacią jest Yato (czyt.Jato). Jest jednym z głównych bohaterów w serii Noragami.
Jest bogiem wojny od dawna już nie czczonym przez ludzi. Jego przeszłość jest mroczna i pełna
tajemnic. Bogowi udało się przetrwać przez setki lat i jeszcze ingerować w sprawy wyższe bogów.
Największym marzeniem Yato jest pewnego dnia zbudować wielką świątynię dla siebie i mieć co
najmniej 1,2 miliarda wyznawców.

R.: Sara dziękujemy za wywiad. Czy chciałabyś powiedzieć coś swoim kolegom i koleżankom?
S.: Ja również dziękuję za rozmowę i ze swej strony zachęcam wszystkich do zainteresowania się
mangą, bo to bardzo ciekawe i inspirujące hobby.

                                                Z Sarą Dembik  z klasy Ia gimnazjum
                                             rozmawiały redaktorki Weronika i Marysia

O SWOJEJ PASJI OPOWIADA SARA 
Z KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM

Rysunek Sary na etui

Redaktorki i Sara (w środku)
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Dziś drukujemy ostatnie już prace literackie 
prezentowane podczas konkursu "Mam talent literacki"

Pamiętam
Pamiętam szafki metalowe w szpitalu.
Pamiętam ten smak tabletek w ustach.
Pamiętam, jak lekarze nie dawali mi szans na wstanie z łóżka.
A jednak stał się cud i wstałem!

Bałem się niedziel, bo po przepustce-szpital. I ta męcząca rehabilitacja. 
Tata poił się alkoholem, a mama mi pomagała, wspierała mnie. 
Prowadzała mnie po pokoju, kiedy znowu stawiałem swoje pierwsze kroki.
Nigdy się nie poddawała. Wmawiałem sobie, że nie jestem kaleką. 
Ale tak strasznie się bałem, że nikt mnie nie zaakceptuje.

Rok 2006. Moja osiemnastka. W końcu zaczynam normalnie chodzić.
Wydajemy z kumplami nasz pierwszy album. 
Niedawno występowałem na Bułgarskiej. 
Rapowałem.
Widzisz, brachu? 
Nie warto się poddawać, tylko walczyć i starać się dojść do celu.

(o Mariuszu Chojniackim)
                                                                       Ada Domdkowska

Mecz

Idę na mecz.
Stoję na przystanku.
Jest zimno, ciemno, deszczowo
Wsiadam, ale tylko na chwilę.
Wysiadam. 
Bułgarska.
Szalik „Lecha”, bluza, jeansy, niepewny krok.
Czy będzie kocioł? 
Mecz. 
Zaczęło się.
Race, petardy, flagi, policyjne pałki. 
I strzały w plecy, nogi, szyję.

Obudziłam się w sektorze „niebo”.
Czy tak można skończyć swój żywot?
  

                             Ada Dombkowska

1.
Nic. Pustka
ogarniająca wszystko
Ogarniająca dom, ulice
i ludzi.
Zajmująca twój umysł
Jak tlen, który wypełnia
świat
Nicość. 
Jest wszędzie.
Nie masz już nic
Siły, myśli, uczuć
Zabrała wszystko.
Skąd? Zapytasz.
Jedną w głowie masz
myśl.
Ja wiem.
Ja też to czuję.
Chorobliwe natręctwo
powraca co noc.
Co chwilę.
Chęć odlotu,
Chęć powrotu do
starych przyjaciół
Strzykawek.

2.
Idę, nie spiesząc się
wcale
Zastanawiam się
dokąd zmierza czas
Mijam ludzi. 
Biegną, spieszą się.
Ale dokąd?
Przeliczając nas
wszystkich.
Dokąd zmierzają
ludzie?
Którzy ciągle
przeliczają czas?
        

     Nicole Flieger

Zima 

Zima 
to mroźna pora roku,
Dzień jest w niej krótki
od świtu do zmroku.
Więc właśnie wtedy są
ferie zimowe.

Na białym śniegu
zabawy szałowe.

Zima kojarzy się  
ze świętami
No i rzecz jasna 
z prezentami

I chodź jest zima sami
to wiecie,
że jakoś cieplej jest
wtedy na świecie.
                                     
   

     Wiktoria Pietrzak

Wiktoria

Zachód słońca

Wiatr rozpędził chmury,
a wschodzący na niebo księżyc 
uściskał siostrę- słońce.

Potem unosząc się coraz wyżej,
opromienił jej drogę do domu 
blaskiem gwiazd złotych,
które wyjął z kieszeni starego płaszcza.

                              Marysia Lewandowska
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Młodzież z ZSZ i technikum pokonali 8.km trasę podczas rajdu po
Wielkopolskim Parku Narodowym. Po drodze zatrzymaliśmy się m.in. 
przy mogile powstańców z okresu Wiosny Ludów i przy Głazie Leśników
– kamieniu pamiątkowym upamiętniającym polskich leśników.

Gimnazjaliści świetnie bawili się na poznańskiej Malcie- centrum sportu i
rekreacji, parku rozrywki. Malta przyciąga swoimi atrakcjami zarówno
osoby lubiące aktywnie spędzać czas, jak i tych, którzy wolą
spacerować. To doskonałe miejsce do spędzania czasu wolnego.

ODZIEŻÓWKA-REKREACYJNIE
Gimnazjaliści podczas niecodziennej lekcji biologii, która odbywała się w
Poznańskim Ogrodzie Botanicznym, utrwalali wiedzę o gatunkach
roślin. Lekcja w takiej formie bardzo się wszystkim podobała.
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