
NOWA GAZETKA 

 Witamy Was 
Drodzy Czytelnicy. 
P o s t a n o w i l i ś m y 
stworzyć nową ga-
zetkę, a raczej nadać 
starej trochę świeżo-
ści. Zapraszamy 
wszystkich chęt-
nych i zaintereso-
wanych zawodem 
dziennikarza do 
współpracy. Spoty-

kamy się we wtorki 
na dwudziestomi-
nutowej przerwie w 
sali numer 2.  

 Postanowili-
śmy wydawać na-
szą gazetkę częściej 
i w krótszej formie 
(stąd tytuł SZOR-
TY).  

 K o l e j n a 
zmiana wiąże się z 

zawartością artyku-
łów. Odchodzimy 
od sprawozdań z 
wydarzeń, a stawia-
my na autorskie ar-
tykuły. 

Pozdrawiamy i ży-
czymy miłej lektury. 
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WYWIAD Z PRZEWODNICZĄCĄ  

SAMORZĄDU SZKOLNEGO GIMNAZJUM – 

 HANNĄ SZREMSKĄ 

Co Cię skłoniło do wzięcia udziału w wyborach na przewodniczącą gimnazjum? 

Śmiało mogę powiedzieć, że od zawsze lubiłam być w centrum uwagi [śmiech]. Przyjemność 

sprawiają mi funkcje, które grają pierwsze skrzypce. Po prostu bardzo lubię pełnić obowiązki, 

które coś wnoszą w nasze życie. Tym bardziej, że jest to mój ostatni rok w tej szkole i chciała-

bym, aby mnie dobrze zapamiętano.  

Jak wyglądały Twoje przygotowania do roli przewodniczącej? 

Zebrałam sztab wyborczy, którego składu nie będę zdradzać. Razem stworzyliśmy kampanię 

wyborczą, która miała szeroki zasięg. Była ona bardzo dobrze dostępna, zarówno w szkole jak i 

w Internecie.  

Jaka była Twoja reakcja na wieść o wygranej? 

Nie było to dla mnie zbyt dużym zaskoczeniem, chociaż bardzo się ucieszyłam. Nadal jestem 

bardzo szczęśliwa, ponieważ jak już wspominałam wcześniej, bardzo lubię pełnić takie funkcje. 

Zresztą w szkole podstawowej byłam już przewodniczącą, także cieszę się, że mogę kolejny raz 

spróbować odnaleźć się w tej roli. 

Jak myślisz? Podołasz swoim obietnicom, które były zawarte w Twoim programie wyborczym? 

Oczywiście! Mój program wyborczy nie był budowany przez krótki czas. Ja wraz z moim szta-

bem pracowaliśmy nad nim kilka tygodni. Także jest on tak skonstruowany, że jestem pewna 

tego, iż wszystkie obietnice w nim zawarte zostaną zrealizowane. Oczywiście w miarę naszych 

możliwości, ale jestem przekonana, że uda nam się. Mamy również inne pomysły, które nie zo-

stały zawarte w moim programie wyborczym.  

Czy mogłabyś nam trochę opowiedzieć o sobie? Co lubisz robić w wolnym czasie? 

W wolnym czasie bardzo lubię czytać. Jestem osobą dość spokojną. Lubię spotykać się ze znajo-
mymi. Jestem jak zwykła nastolatka. Bardzo lubię projektować wnętrza. Interesuję się modą. 
Podejmowanie nowych wyzwań i kontakt z ludźmi sprawia mi przyjemność. Jestem przeciętną 
nastolatką, także mam zainteresowania takie jak większe grono osób w naszym wieku.  

POZDROWIENIA: 

Pozdrawiam moich rodziców, wyborców i panią redaktor  

 

Wywiad przeprowadziła: 

Angelika Sikora 
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Statystycznie co 
trzeci Polak czyta przy-
najmniej jedną książkę 
w ciągu roku. Co się sta-
ło z cowieczornym rytu-
ałem czytania poruszają-
cej powieści? Książki 
jednak nie do końca 
opuściły polskie domy. 
Oczywiście stare, papie-
rowe egzemplarze są już 
passe. Stopniowo zosta-
ły zastąpione niezawod-
nymi wirtualnymi tre-
ściami. Ktoś może po-
wiedzieć, że lepiej czytać 
cokolwiek i jakkolwiek 
niż nie czytać w ogóle. 

Jest w tym trochę praw-
dy, ale jaki sens ma czyta-
nie magazynów plotkar-
s k i c h  z a m i a s t 
"Krzyżaków"?  

Dobrze, może cho-
ciaż gazety? Czy choć one 
znajdują schronienie pod 
naszymi dachami? Oka-
zuje się, że i z tym mamy 
problem. Znaczna część 
obywateli chętniej sięga 
po pilota od telewizora 
niż "Gazetę Wyborczą" 
lub chociażby "Vivę".  

Reasumując, Polacy 
czytają bardzo mało. Dla-

tego moim zdaniem po-
winno organizować się 
więcej akcji typu 
"Narodowe czytanie" i 
zachęcać, szczególnie 
młodzież, do czytania. 
Bo w młodych nadzieja. 

 

Hania 

Czytać każdy może, trochę lepiej, trochę...  
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Papa smerf- Maciek Gryczewski 

Ma 542 lata (niektórzy powiadają, że wygląda na 520). 
Pełni funkcję przywódcy wioski. 

Ważniak- Darek Kowalewski 

Pewny swojej inteligencji, straszy dzieci swoją tajemniczą teczką. 

Smerfetka- Kasia Hejza- Konieczna 

Została stworzona przy użyciu magii i alchemii przez złego czarodzieja- Gargamela. 

Osiłek- Jacek Demczur 

Najsilniejszy ze smerfów. O formę fizyczną dba na szkolnej siłowni. 

Łasuch- Ola Gryczewska 

Zawsze wesoły smakosz. Podkrada urodzinowe cukierki. 

Harmoniusz- Artur Stąporek 

Ma duszę muzyka, ale brak mu talentu. Gwiazda kabaretu. 

Maruda- Agata Michalska 

Zawsze negatywnie ustosunkowany do propozycji dzieci.  

Zgrywus- Grzesiu Jurkiewicz 

Uwielbia żarty i wygłupy. Jego stały dowcip to „zaraz dojdzie do przylania”. 

Laluś- Kasia Brzozowska 

Uwielbia dbać o siebie i świetnie wygląda.  

Poeta- Piotrek Pawłowski  

Ma dusze artysty, jednak kiedy zaczyna czytać swoje wiersze, inne dzieci uciekają z powodu nie-
wrażliwości na piękno jego poezji. 

Pracuś- Mariola Koźmińska 

Smerf dyrygujący wszystkimi pracami w wiosce. Nie rozstaje się ze swoim zatemperowanym 
ołówkiem. 

Malarz- Zosia Łońska 

Uwielbia sztukę. Pięknie maluje, najczęściej owoce i krajobrazy.  

Drwal- Adam Zarzecki 

Ma w sobie ukryte pewne magiczne zdolności. Uwielbia pracę z drewnem i origami. 

Marzyciel- Ada Pacześna- Kozina 

Często śni na jawie. Smerf o dużej fantazji. 

Architekt- Monika Olender- Zań 

Uwielbia projektować nowoczesne aranżacje. Wyznacza trendy. 

 

LAUREACI „SHORT SMURFS 2018” 
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Gapik- Asia Bednarczyk 

Wiecznie znudzony smerf. Świetnie się dostosowuje. 

Złośnik- Małgosia Sawczuk 

Bardzo nerwowy, łatwo wyprowadzić go z równowagi.  

Doktor- Bogusia Hołub 

Z wielką chęcią pomaga innym. Nie wiadomo jednak czy leczy, czy też wywołuje choroby. 

Tropiciel- Basia Tomicz 

Wytropi każdy telefon. Ma zdolności zawodowego detektywa. 

Mechaniczna Smerfetka- Asia Urbańska 

Stworzona przez Pracusia. Bardzo silna i inteligentna. 

 Hanna Szremska i Angelika Sikora 
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1. W jakiego typu produkcjach czułbyś się najlepiej? 
A. Komedia 
B. Reklama 
C. Romans 
 

2. Jakiej muzyki słuchasz? 
A. Disco polo 
B. Latino  
C. Pop 
 

3. Jaka cech pasuje do Ciebie najbardziej? 
A. Lenistwo 
B. Inteligencja 
C. Wrażliwość 
 

4. Który zawód wydaje ci się najbardziej interesujący? 
A. Aktor 
B. Akwizytor 
C. Muzyk  
 

5. Co najbardziej lubisz jeść ? 
A. Schabowy 
B. Kiełbasa 
C. Sushi  
 

6. Co bardziej lubisz robić? 
A. Jeść 
B. Tańczyć 
C. Grać na ukulele 
 

7. O jakiej porze dnia czujesz się najbardziej komfortowo? 
A. W południe 
B. Rano 
C. Wieczorem 
 

8. Jaki rodzaj spotkań najbardziej Ci odpowiada? 
A. Wiksa 
B. Klub 
C. Domówka 
 

9. Co najbardziej lubisz pić? 
A. Sok owocowy 
B. Kawa  
C. Herbata  

PSYCHOTEST—KTO BĘDZIE TWOIM PARTNEREM W AMERYKA EXPRESS? 
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Większość odpowiedzi „A”: 

 Możesz być partnerem Tomasza 
Karolaka. Jesteś zabawnym i peł-
nym dystansu człowiekiem. Lubisz 
się zgrywać i żartować z innych. 
Nie przepadasz za aktywnością fi-
zyczną, a w wolnym czasie lubisz 
sobie poleniuchować.  

 

 

 

Większość odpowiedzi „B”: 

 Twoją parą będzie Zygmunt Chaj-
zer. Oboje jesteście tradycjonali-
stami. Ważna jest dla ciebie rodzi-
na. Jesteś małym łakomczuchem, 
mimo to masz dobrą formę fizycz-
ną. Liczy się dla Ciebie honor. 

 
 
 
 
 
 

Większość odpowiedzi „C”: 
 Twój partner to Maciek Musia-

łowski. Masz duszę  artystyczną. 
Jesteś wrażliwym, ale zawziętym 
człowiekiem. Ważną rolę w two-
im życiu odgrywa muzyka.  

 

 

 

 

Hania i Angelika 
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Kamil w wieku 18 lat postanowił wyruszyć w samotną podróż do Amazonii. Wrócił z ba-
gażem doświadczeń, pięknych wspomnień i zdjęć. Oto jego odpowiedzi na pytania, które 
ciekawiły naszych uczniów. 

 

Jak zareagowali Pana rodzice na wiadomość o pierwszej, samotnej podróży? 

Pierwsza reakcja to było wielkie oburzenie oraz strach o moje życie. Byli bardzo pesy-
mistycznie nastawieni. Jednak gdy zobaczyli, że biorę to na poważnie, czyli trenuję, 
zbieram informację, spotykam się z innymi podróżnikami, to trochę się uspokoili. Teraz 
gdy mówię im o moich kolejnych podróżach, to czuję wsparcie oraz słyszę pytanie: ,,A 
co nam ciekawego przywieziesz?” [śmiech]. Myślę, że pogodzili się z moją decyzją i są 
ze mnie dumni, że spełniam swoje marzenia.  

 

Ile zna Pan języków? 

Znam angielski, hiszpański oraz portugalski. Portugalskiego nauczyłem się właśnie w 
mojej pierwszej wyprawie do Amazonii.  

 

Czy towarzyszy Panu muzyka podczas podróży? 

Są takie momenty, że przez kilka miesięcy nie słucham żadnej muzyki. Jestem sam ze 
swoimi myślami. Ale dopiero od roku kupiłem odpowiedni sprzęt i słucham muzyki. 
Jest to piękne, gdy ulubiona muzyka towarzyszy ci podczas tak świetnego przeżycia, 
jakim jest podróżowanie.  

 

Co Pana zaciekawiło/zdziwiło w posiłkach tubylców? 

W tamtych terenach bardzo popularny jest maniok, tak jak u nas ziemniaki. W sumie 
maniok smakuje podobnie do ziemniaków, tylko struktura jest bardziej podobna do 
selera. Zdziwił mnie bardzo napój alkoholowy z liści manioku. Widziałem rosół z mał-
py, którego nie miałem zamiaru ani ochoty próbować.  

 

Co Panu się spodobało w zachowaniu tubylców? 

Najbardziej spodobało mi się to, że dla nich żadna sytuacja nie jest problemem. Zawsze 
znajdą sposób, aby poradzić sobie w danej sytuacji. Dający do myślenia jest fakt, że oni 
do szczęścia i do normalnego funkcjonowania potrzebują tylko maczety, paru ubrań i 
schronienia. Po takim przeżyciu człowiek zastanawia się, czy aby na pewno potrzebne 
mu jest tyle rzeczy.  

 

Wywiad przeprowadziły: 

Angelika Sikora i Hanna Szremska 

WYWIAD Z PODRÓŻNIKIEM – EMIL WITT 
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 Październik jest miesiącem po-
święconym świadomości raka piersi. 
Nowotwór nie wybiera. My, gimna-
zjalistki, często zmuszone jesteśmy, by 
szybciej dorosnąć. Dzieje się to za 
sprawą otoczenia, naszych ambicji 
oraz pod wpływem wielu innych 
czynników. Nie możemy pozwolić, by 
stało się to przez raka. Wszystkie je-
steśmy podobne. Mamy plany, marze-

nia. Lubimy być piękne, doceniane.  
Pamiętajmy o profilaktyce. Przecież 
każda z mas może robić to samodziel-
nie w domu. Nie zapominajmy, że ba-
damy się nie po to, by coś znaleźć, ale 
po to, by upewnić się, że nic tam nie 
ma. Bądźmy świadome! 

Hania 

 

Różowy październik 

STR. 9 ROK 2018, NUMER 1 



UWAGA! 

     Ogłaszamy, że w naszej szkole 

funkcjonuje Poczta. Obok kącika pa-

trona w budynku gimnazjum na par-

terze znajduje się skrzynka kore-

spondencyjna. Wiadomości nie mo-

gą zawierać wulgaryzmów i nie-

grzecznych zwrotów. Z Poczty mogą 

korzystać uczniowie, nauczyciele i 

pracownicy szkoły. Co drugą środę 

następuje roznoszenie listów. Zachę-

camy do kulturalnego użytkowania.  

Samorząd Uczniowski Gimnazjum 

Marzenia 

Teraz trzymaj się Marzeń 

Które stworzyłeś dla życia 

Nie wyzbywaj się Pragnień 

Wyjdź z cichego ukrycia 

I walcz za Marzenia 

Z taką siłą jaką masz 

Bo wszelkie Wspomnienia  

Budują drogę którą znasz 

 

CYPRIAN GUZEK 


