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Mury naszej szkoły już od wielu lat nie widziały zabawy
studniówkowej. Jednak dzięki determinacji i ciężkiej pracy
uczniów klas maturalnych, ich nauczycieli i Pani Dyrektor
udało się zorganizować istną Galę Oscarową.
Samodzielnie wykonane dekoracje rozświetlały szare
korytarze, podłogi przykrył czerwony dywan, a sala
gimnastyczna przemieniła się w balową. Na jeden dzień
szkoła zamieniła się w Hollywood. Sala wypiękniała
wypełniona najróżniejszymi pięknymi kreacjami od długich
balowych sukni, przez błyszczące spódniczki aż po
eleganckie garnitury.
Były tańce, zabawy i konkursy, w których brali udział
zarówno uczniowie i nauczyciele. Nie mogło też zabraknąć
wyborów Króla i Królowej Balu, których koronowała sama
Pani Dyrektor. Gratulujemy naszym mianowanym
uczennicom: Księżniczkom Bernadetcie Trybuś i Patrycji
Michalak oraz Królowej Zuzannie Barłóg.

Nawet najlepsze zdjęcia nie są w stanie uchwycić magicznej atmosfery, jaka panowała
przez cały wieczór oraz radości wszystkich gości. Nawet nauczyciele na te kilka godzin
przestali myśleć o stosach kartkówek do sprawdzenia i dali się ponieść zabawie, wirując
na parkiecie razem z uczniami. 
Wszyscy maturzyści mogli na trochę oderwać się od nauki, powtarzania do egzaminów i
wytańczyć cały przedmaturalny stres.
Podczas części artystycznej uczniowie testowali nauczycieli, a nauczyciele uczniów,
pokazując sobie nawzajem zdjęcia z dzieciństwa i sprawdzając, kto będzie w stanie
rozpoznać więcej osób. Konkurs na znajomość swoich uczniów wygrała Pani Katarzyna
Czerwińska, której serdecznie gratulujemy zdobytego za to Oscara.
Po tak wspaniałym balu pozostaje nam jedynie życzyć maturzystom powodzenia na
egzaminach, a młodszym uczniom świetnej zabawy na własnej studniówce :D.

POLONEZA CZAS ZACZĄĆ

STUDNIÓWKOWA GALA ROZDANIA OSKARÓW W ODZIEŻÓWCE
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ATRAKCJE W SZKOLNEJ ŚWIETLICY POŁOWINKI W GIMNAZJUM

Można by powiedzieć, że komedia, którą później
obejrzeliśmy bardziej mroziła krew w żyłach. Co
ty wiesz o swoim dziadku? to film opowiadający
o dość specyficznym i lubiącym zabawę
dziadku. W czasie seansu można było
poczęstować się ciastem czekoladowym czy
innymi łakociami. Dotrwaliśmy do godziny
pierwszej w nocy. Gdy film dobiegł końca
uporządkowaliśmy sale i wróciliśmy do domów.
W imieniu kolegów i koleżanek z klasy
dziękuję wychowawczyni Pani Anecie
Andrzejewskiej oraz Pani Justynie Brodeckiej za
opiekę nad nami.             Weronika Brodecka

20 stycznia gimnazjaliści z naszej szkoły mieli
przyjemność uczestniczyć w niezwykłych
połowinkach. Wszystkie tego typu imprezy
polegają na żywiołowym tańcu w rytm głośnej
muzyki. Jednak nasze połowinki odbyły się
trochę inaczej. Co prawda rozpoczęliśmy
zabawę najgorętszymi hitami tego lata , ale
zakończyliśmy "wieczorkiem filmowym". W
pierwszej części imprezy parkiet zdominowała
piosenka pt. Belgijka, którą odtworzyliśmy
kilkukrotnie. Po zakończeniu zabaw tanecznych,
przyszła pora na obiecany film. Pierwszy na
ekranie pojawił się horror pt.: Demonic, który
niestety nas nie zachwycił.

Czy zastanawialiście się kiedyś co można robić w świetlicy szkolnej?
Otóż to miejsce, w którym można się wyciszyć, zagrać
w grę planszową ze znajomymi, odrobić lekcję , a nawet zjeść coś ciepłego.

Opiekunka świetlicy Pani Jola Sadowska
organizuje również wyjścia. W tym roku szkolnym
byliśmy już na "wielkim skakaniu" w Jump Arenie.
To pierwszy park trampolin - nowe sportowo-
rekreacyjne miejsce na mapie Poznania. Znajdują
się w nim trampoliny różnej wielkości,
dostosowane do grupy wiekowej, a także ścieżki
akrobatyczne, batut, trampoliny do nauki salt,
baseny z gąbkami i boisko do dodgeballa, czyli
gry w dwa ognie. Świetnie bawiliśmy się laserami i
graliśmy w bilard.
Obowiązkiem uczniów uczęszczających do
świetlicy szkolnej jest również opieka nad 

grobem patrona szkoły gen. Kazimierza
Raszewskiego. Przynajmniej raz w miesiącu
jedziemy na Cmentarz Górczyński i sprzątamy
grób generała. 
W ramach zajęć świetlicowych wykonujemy
także prace plastyczne m.in. na jarmarki
świąteczne oraz prowadzimy zbiórkę różnych
rzeczy na akcje charytatywne.
Podsumowując: warto uczęszczać do naszej
świetlicy. Nigdy się nie nudzimy i mamy ręce
pełne roboty.
                                            
                                            Mari i Becia

Witamy w Jump Arenie
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FARINELLI – OSTATNI KASTRAT?

   
Dnia 26.11 uczniowie klasy IVAT mieli zaszczyt uczestniczyć w
kolejnej odsłonie niesamowitego autorskiego cyklu koncertów
edukacyjnych Fundacji Fabryki Sztuki. Za pośrednictwem
współczesnych możliwości multimedialnych oraz obdarzonych
niesamowitym darem poruszania poprzez muzykę, śpiew oraz
wspaniałe kompozycje artystów, przenieśliśmy się do epoki baroku,
w której teatr był czymś więcej niż tylko budynkiem, gdzie grane są
spektakle czy koncerty. 
   Było to miejsce buntów, wygłaszania własnych racji i zobaczenia
rzeczy niesamowitych, wręcz niewykonalnych. Jednakże za kurtyną
wspaniałej twórczości i walki pomiędzy teatrami Händla oraz
Porpory znalazło się jeszcze miejsce dla niesamowitej jednostki,
obdarzonej „anielskim głosem”, która dysponując imponującą 3-
oktawową skalą głosu była mistrzem występującym w
najsłynniejszych europejskich operach, a jego imię brzmiało Farinelli.
Cud stąpający po naszej ziemi, uzdrowiciel hiszpańskiego króla
Filipa V i, co najważniejsze, ostatni kastrat w historii opery. Pod
batutą wspaniałego dyrygenta oraz organizatora, Marcina
Sompolińskiego, który ożywił Farinelli`ego i przybliżył jego sylwetkę
za pośrednictwem autorskich filmów i błyskotliwych komentarzy,
sprawił że znaleźliśmy się w XVI  wieku. Rozwiane zostały wszelkie
wątpliwości na temat funkcjonowania kastrata oraz uzasadnienia
nieregularnej, wręcz komicznej budowy ciała, przyczyn tamtejszych
zbrodni wykonywanych na dzieciach oraz powodów, jakie zmuszały
do podjęcia tychże decyzji. 
   Była to wspaniała przygoda, miedzy innymi ze względu na kontakt
z tak potężnymi głosami solistów: Marzeny Michałowskiej i Kacpra
Szelążka, którzy pozwolili nam wysłuchać Farinelli’ego w XXI wieku.
     Serdecznie zachęcam do udziału  w tego typu przedsięwzięciach
ze względu na styczność ze światem artystów fascynujących się
dawną epoką oraz jej przedstawicielami.
                                                       

                                                        Eliza Misiaczyk kl. IV AT

LAUREACI KONKURSU

QUO VADIS
AGATA NOWAK

SZLACHCIANKI Z TRYLOGII
STAŚ I NEL

Konkurs  Pięknego Czytania zorganizowany 
z okazji Roku Henryka Sienkiewicza

Nasza szkoła włączyła się w ogólnopolską akcję społeczną propagującą
czytanie literatury narodowej, organizując "Konkurs Pięknego Czytania"
powieści Sienkiewicza. Henryk Sienkiewicz poprzez swoją twórczość,
publicystykę i działalność społeczną budził świadomość narodową, uczył
dumy z polskości, umiłowania ojczyzny i zdolności do poświęceń; był
ambasadorem polskości. Jego powieści podnosiły na duchu Polaków w
czasach zaborów.

W ramach konkursowej prezentacji uczestnik był zobowiązany do
przeczytania wylosowanego przez siebie fragmentu tekstu.
Orientacyjny czas czytanych przez uczniów fragmentów utworów wynosił
ok. 5 minut. Jury oceniało: płynność, poprawność, wyrazistość,
pauzowanie oraz interpretację czytanego tekstu.
Utwory Sienkiewicza zaprezentowano również „trochę inaczej”, ponieważ
odbył się pokaz mody inspirowany postaciami z jego powieści. Wypadło
wspaniale. Po wybiegu przeszli bohaterowie powieści W pustyni i w
puszczy, piękne szlachcianki z Trylogii i rzymskie patrycjuszki z Quo
vadis. Pokaz uświetniała muzyka z ekranizacji dzieł Sienkiewicza. Powyżej
na zdjęciu laureaci konkursu:
I m. Magda Palaczyk
II m. Natalia Strzelczyk
III m. Marika Szmyt i Kacper Ikała.                             Gratulujemy!!!
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ZNAKOMITY BARBER ADAM SZULC I JEGO TEAM

Już drugi rok
gimnazjaliści z klasy
"projektantów i
wizażystów"
zdobywają niezbędną
wiedzę i umiejętności z
zakresy stylizacji
ubioru i włosów.

GIMNAZJALIŚCI ZDOBYWAJĄ UMIEJĘTNOŚCI
PODCZAS ZAJĘĆ ZE STYLIZACJI UBIORU

PAN ALEKSANDER STANKIEWICZ MISTRZ
FRYZJERSKI

szkoli uczniów z klas fryzjerskich 

Dnia 25 stycznia 2017 roku naszą szkołę odwiedził znany barber  Adam
Szulc. Podczas spotkania z klasami fryzjerskimi Pan Adam Szulc 
przedstawił swoje liczne osiągnięcia i umiejętności fryzjerskie, które
zaprezentował nam na swoich modelach. Nauczył nas, jak i jakimi
specyfikami warto pielęgnować włosy i brodę oraz podzielił się z nami swoją
bogatą wiedzą na temat fryzjerstwa.Codzienna pielęgnacja brody w
przypadku mężczyzn, którzy zrezygnowali z golenia zarostu, jest tak samo

ważna jak pielęgnacja
włosów czy skóry.
Ważne jest nie tylko
regularne strzyżenie i
wyrównywanie linii
brody, ale także jej
codzienne mycie i
czesanie. 
 
Dominika Lutomska  
   i Agata Tomczak 

Uczniowie klas fryzjerskich mieli okazję uczestniczyć w szkoleniu
prowadzonym przez znanego w świecie fryzjera Aleksandra Stankiewicza.
Pan Stankiewicz przygotowuje młodych fryzjerów do egzaminów
czeladniczych, mistrzowskich i do konkursów. Wielu z nich zdobyło tytuł
Mistrza Polski. Posiada tytuł Rzemiosła Artystycznego przyznany przez
Ministerstwo Kultury i Sztuki, był trenerem Kadry Narodowej Polski. 
                                                Tomczak Agata i Lutomska Dominika

Zajęcia cyklicznie
prowadzi pani
Grażyna
Szczecińska. Nasze
spotkania są
niezwykle ciekawe.
Zawsze możemy
dowiedzieć się
czegoś na temat
ubioru i wykorzystać
to w codziennym
życiu.
W stylizacji ogromne
znaczenie ma krój

ubioru, materiał oraz
dodatki, takie jak:
paski, torebki, buty. 
Jeśli zdobędziemy
umiejętność
zestawiania tkanin,
kolorów, strojów i
dodatków możemy
wyglądać wspaniale.
Jako uczennice klasy
"projektantów i
wizażystów" poznajemy
również zasady
projektowania. 

Projektowanie opiera
się na wiedzy
plastycznej i
technologicznej.
Należy poznać
materiał i ustalić jego
przeznaczenie.
Nasze zajęcia są
bardzo interesujące i
kreatywne.
            Polecamy
         i zapraszamy
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MATEMATYCZNE ORIGAMI DLA FUNDACJI
MAM MARZENIE POMAGAĆ KAŻDY MOŻE

WIZYTA W SCHRONISKU KOLEJNA AKCJA ODZIEŻÓWKA CZYTA DZIECIOM 

Dnia 23 lutego wolontariusze wybrali się do Domu Pomocy Społecznej dla
Dzieci prowadzonym przez Siostry Serafitki. Byli tam chorzy ludzie, którym
zorganizowaliśmy imprezę z okazji tłustego czwartku. Dla nas to
przyjemność tym bardziej, że widzieliśmy na ich twarzach uśmiech.
Pomimo tego, że są niepełnosprawni potrafią bawić się, rozmawiać, a
niektórzy nawet dyrygować innymi.

Jedno z sobotnich przedpołudni młodzież ze szkolnej świetlicy spędziła w
towarzystwie bezdomnych zwierząt ze schroniska przy ul. Bukowskiej.
Zbieraliśmy karmę dla psiaków, ręczniki, koce i materiały higieniczne
potrzebne do pielęgnacji psów .
Zachęcamy wszystkich do odwiedzania Schroniska. Wy również możecie
spróbować swoich sił jako wolontariusze i pomagać np. wyprowadzając
psy na spacery.

W wyjściach do Domu
Pomocy Społecznej dla
Dzieci może
uczestniczyć każdy z
nas. Wystarczy
odrobina dobrej woli i
chęć pokazania
ludziom
niepełnosprawnym, że
są tacy jak my.

             Mari i Becia

Jak co roku nasza młodzież zaangażowała się w akcję spełniania marzeń
chorych dzieci. Na prośbę przedstawiciela Fundacji Mam Marzenie
Mateusza Mostowskiego uczniowie z klasy II BT i III BT wykonali aż 700
serduszek techniką orgiami. W tym roku spełniano marzenia chorej Oli.
W tym celu zorganizowano koncerty walentynkowe w Poznańskiej
Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej, podczas których rozdawano nasze
serduszka i inne gadżety. (...)pragniemy podziękować Zespołowi Szkół 

Odzieżowych w
Poznaniu za 700 szt.
origami w kształcie
serca. To dzięki
młodzieży z ZSO
będziemy mogli
rozdawać ten super
gadżet przez cały rok.

Takie podziękowania 
otrzymaliśmy od
Fundacji.

Bardzo lubimy
czytelnicze spotkania z
najmłodszymi uczniami
ze Szkoły 
Podstawowej nr 82.
Dzieci chętnie słuchają
wybranych bajek i
wierszyków. Zadają
mnóstwo pytań
dotyczących lektur.
Uwielbiają także
wspólne zabawy i
pląsy. 
   Weronika i Marysia 
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18 lutego bieżącego roku w poznańskiej Auli Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza odbył się coroczny koncert charytatywny dla przyjaciół i
darczyńców Hospicjum Palium, jednej z najwspanialszych,
bezinteresownych instytucji. Jak co roku nasi szkolni wolontariusze
zaangażowali się w organizację koncertu. Na scenie wystąpiło Duo
Wolańska/Gajda, którzy zagrali koncert na fortepian i
akordeon. Wysłuchaliśmy również aranżacji znanych utworów

muzyki rozrywkowej i
polskiej w wykonaniu
kwartetu
smyczkowego
OWEE.
Oklaskiwaliśmy
uczniów Szkoły
Baletowej im. Olgi
Sławskiej-
Lipczyńskiej. 
Podczas koncertu
została
przeprowadzona
licytacja obrazów

K. Malinowskiej.
Uzyskane w ten
sposób pieniądze
wsparły Hospicjum. 
Jak co roku podczas
koncertu wręczono
honorowe
odznaczenia: Złote i
Srebrne Motyle dla
osób, które
szczególnie
zaangażowały się w
działania na rzecz 

Hospicjum Palium.
Ta placówka jest
największym w
Poznaniu ośrodkiem
obejmującym opieką
paliatywną chorych i
ich bliskich.
Hospicjum jest jednak
przede wszystkim
domem dla
potrzebujących opieki
i miłości.
   
    Wiktoria Strzelczyk

UROCZYSTY KONCERT DLA DOBRODZIEJÓW 
I PRZYJACIÓŁ HOSPICJUM PALIUM

CO TO JEST MIŁOŚĆ?
Refleksje na podstawie Hymnu o miłości z  Pierwszego

Listu św. Pawła do Koryntian (1 Kor 13, 1-13)

Miłość to uczucie, które jest częścią życia. Jest
wywoływana przez dwie osoby. Odczuć miłość to
znaczy zakochać się. Miłość można pielęgnować
albo ją zniszczyć, na przykład zdradą.                  
                                                 /Łukasz Witkowski/
Miłość jest wtedy, gdy bardziej martwimy się o
drugiego człowieka niż o samego siebie.                
                                        /Sandra Waszkiewicz/

Miłość jest wtedy kiedy nie możesz myśleć o niczym innym tylko o nim.
Kiedy jest obok, czujesz, jakby świat przestał istnieć, jakby czas zatrzymał
się w miejscu. Jego dotyk sprawia, że przechodzą cię dreszcze. Jego
uśmiech sprawia, że też się uśmiechasz. 
Kiedy go nie ma, i tak go czujesz, jakby był tuż obok ciebie. Kiedy zamykasz
oczy, widzisz tylko jego i nikogo więcej.             /Asia Garbatowska/
Miłość jest głupia i krzywdząca. Jest przereklamowana pełna zdrad i
oszustw.
Miłość jest jak baseball, jeśli masz dobrą strategię – wygrywasz.
                                                                   /Roksana Rogowska/
Dla mnie miłość to uczucie pełne zaufania, szczerości i bliskości. 
Lecz prawda jest taka, że miłości nie da się wytłumaczyć – tylko zobaczyć,
poczuć.                                                             /Marika Szmyt/

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY
NIEPEŁNOSPRAWNEJ "ZAWSZE RAZEM" ORGANIZATOREM

WYSTAWY JAKUBA CZECHOLIŃSKIEGO

Stowarzyszenie „Zawsze Razem” od 11 lat działa
m.in. na rzecz zapobiegania wykluczeniu osób z
niepełnosprawnościami. Nad wydarzeniem
patronat honorowy objął Prezydent Miasta
Poznania Jacek Jaśkowiak, a kuratorką wystawy
i opiekunem artystycznym jest pani Lidia
Koralewska. Wystawę, którą obejrzeli  nasi
uczniowie poświęcono twórczości ucznia
poznańskiej szkoły ,,Zawsze Razem" Jakuba
Czecholińskiego. Ze względu na ograniczone
możliwości motoryczne Jakub wypracował swoją
własną technikę malowania i jego obrazy 
powstają bez użycia pędzla. Wystawę prac
młodego artysty oglądać można w gmachu
Urzędu Miasta przy Placu Kolegiackim.
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