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Ten numer gazetki „Kermit” powstał pod redakcją  

Natalii Kowalczyk i Ines Pawłowskiej z kl. 8b. 

Jeśli i Ty chcesz współpracować z „Kermitem” – zapraszamy! 

Opiekunką redakcji „Kermita” jest Pani Elżbieta Kaźmierska.  

Korektą gazetki zajmuje się Pani Małgorzata Wasielewska.  

 

W tym numerze: 

Kermit News ………………………………….…………… s. 2 

Szkolny „Caritas” ………………………………………… s. 3 

Co młodzież z Ukrainy sądzi o naszej szkole? ……… s. 3 

Królowa Elżbieta II ……………………………………….. s. 4-5 

Kim jest Hygea? ………………………………………….. s. 6 

 

 

 

KERMIT NEWS      
 

 

 
 

1.09.2022 na boisku odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Uczniów powracających 

z wakacji powitała nowa dyrekcja szkoły w składzie: Pani dyrektor Marzena Mnich-

Muszyńska, Pani wicedyrektor Anna Prostko-Prostyńska, Pan wicedyrektor Karol Iwańczyk. 
 

19.09.2022 z okazji Dnia Patrona każda klasa obejrzała 10-minutowy filmik o Adamie Tytusie 

Działyńskim przygotowany przez uczniów z kl. 7a. 
 

3.10.2022 w auli odbył się koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki. Uczniowie wysłuchali 

kilku utworów muzyki klasycznej, filmowej i rozrywkowej w wykonaniu swoich kolegów oraz wzięli 

udział w krótkim quizie muzycznym.  
 

13.10.2022 podczas apelu na boisku szkolnym Samorząd Uczniowski w imieniu społeczności 

szkolnej złożył życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły.  
 

19.10.2022 uczniowie kl. 7-8 wzięli udział w spotkaniu z doktorem Sławojem Maciejewskim, 

który podczas okupacji niemieckiej był więźniem obozu w Łodzi. Nasz gość opowiedział 

uczniom o swoich przeżyciach, a następnie odpowiadał na liczne pytania ze strony młodzieży. 

Każdy uczestnik spotkania otrzymał książkę pt. „Opowiem Ci o wojnie”, która zawiera 

wspomnienia świadków II wojny światowej.  
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SZKOLNY CARITAS 

W naszej szkole działa  wolontariat Caritasu. Caritas to organizacja charytatywna. 

Pomagamy bezinteresownie innym. Opiekunem szkolnego wolontariatu jest Pan Piotr 

Janowicz, przewodniczącym Piotr Wesołowski, wice przewodniczącym  Zofia Rusinek,  

a skarbnikiem Maciej Jajor.  

Pierwszą akcją, którą zorganizowaliśmy w tym roku, była sprzedaż kremówek. 

Zarobione w ten sposób  pieniądze przeznaczyliśmy na zajęcia dla dzieci chorych na autyzm. 

Kolejną akcją, która trwa nadal, jest zbiórka nowych książek dla podopiecznych poznańskiego  

hospicjum.  

W bieżącym  roku szkolnym przygotujemy jeszcze wiele różnych akcji charytatywnych 

w ramach bezinteresownej pomocy innym. Na przykład w najbliższym czasie odbędzie się 

sprzedaż rogali świętomarcińskich. 

Mateusz Bogacki 

 

CO MŁODZIEŻ Z UKRAINY SĄDZI O NASZEJ SZKOLE? 
 

Wojna w Ukrainie zmusiła wiele rodzin do wyjazdu ze swojego kraju. Część z nich 

zamieszkała w Polsce. Według szacunków MEN w naszym kraju przebywa około 700-800 

tysięcy dzieci z Ukrainy w wieku szkolnym.  

W tym roku szkolnym naukę w polskich placówkach rozpoczęło 185 tysięcy 

ukraińskich dzieci i jest to o 7 tysięcy mniej niż 24 czerwca, gdy kończył się rok szkolny 

2021/2022. Pozostali w dużej mierze uczą się zdalnie. 

Ukraińscy koledzy trafili także do naszej szkoły. Są niemal w każdej klasie i na 

szczęście zostali dobrze przyjęci przez resztę uczniów. Mimo swojej ciężkiej osobistej sytuacji 

szybko odnaleźli się w nowym otoczeniu. Postanowiłam zapytać kilkoro z nich, co sądzą  

o naszej szkole i co im się tutaj podoba. Oto co mi odpowiedzieli: 

Ksenia: Bardzo podoba mi się tutaj sklepik, w którym można kupić różne przekąski, gdy jest 

się głodnym. Brakowało mi czegoś takiego w mojej starej szkole w Ukrainie. Szkoła jest 

naprawdę przyjemna. 

Sasza: Ta szkoła nie różni się niczym innym od mojej starej,  jest tu super. 

Katia: Naprawdę mi się tutaj podoba, są tu świetni ludzie i atmosfera. 

Ania: Bardzo podoba mi się tutaj nauka języka angielskiego, jest o wiele przyjemniejsza niż  

w mojej starej szkole. Są tu bardzo fajni nauczyciele i uczniowie.  
 

Plastyka, matematyka albo informatyka – ukraińskim dzieciom podoba się w Polsce 

wiele przedmiotów, ale efekty nauki nie są teraz najważniejsze, najważniejsza jest dla nich 

sama możliwość uczenia się. Jest to namiastka codzienności, którą zostawili w Ukrainie. Ilu z 

nich zwiąże swoją przyszłość z Polską? - Nie wiadomo. Teraz ważne jest, abyśmy ich wspierali 

i pomagali w odnalezieniu się w polskim systemie edukacji. 
 

 

Ines Pawłowska  
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Dnia 21 kwietnia 1926 roku w Londynie na świat przyszła księżniczka Elżbieta 

Aleksandra Maria Windsor. W grudniu 1936 roku brat ojca Elżbiety, Edward, abdykował. 

Niespodziewanie Jerzy VI zastąpił swojego brata na tronie. Już w tamtym momencie wiadomo 

było, że to księżniczka Elżbieta będzie następczynią tronu. Wychowana na przyszłą królową, 

stosowała się do zasad panujących na dworze. Zawsze była rozsądną i grzeczną dziewczynką. 

Zdarzało się, że wieczorem wstawała z łóżka, aby sprawdzić czy ubrania w szafie są dobrze 

złożone. 

Królowa od dzieciństwa uwielbiała zwierzęta. Przez całe życie towarzyszyły jej 

ukochane psy rasy Corgi. Oprócz psów kochała również konie i związaną z nimi jazdę konną. 

Na czwarte urodziny otrzymała kucyka. Pasję do koni zaszczepiła również u swojej córki Anny. 

Podczas II wojny światowej Elżbieta nauczyła się strzelać z rewolweru. Miało to 

wzbudzić poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz pokazać, że rodzina królewska będzie 

broniła swojego kraju. Wiadomo też, że przez całe życie chętnie uczestniczyła w polowaniach. 

Na rok przed zakończeniem wojny Elżbieta zapisała się do Armii Rezerwowej i została 

kierowcą ciężarówki. Nauczyła się prowadzić samochód, pracowała jako mechanik w Kobiecej 

Pomocniczej Służbie Terytorialnej. Co ciekawe, mimo posiadanych umiejętności, nigdy nie 

zdobyła prawa jazdy. 

 W 1947 roku ówczesna księżniczka Elżbieta II wyszła za mąż za Filipa Mountbattena, 

którego poznała, będąc jeszcze nastolatką. Pięć lat później, w wieku 26 lat, Elżbieta II oficjalnie 

została królową Wielkiej Brytanii. 

 Po wstąpieniu na tron zatrudniła stosownych nauczycieli. Mówiła, że jest zawiedziona 

swoim wykształceniem. Królowa nigdy nie chodziła do szkoły. Jednym z czynników 

wpływających na to były choroby, którymi mogła się zarazić. Dużą rolę odgrywała też pozycja 

społeczna. W dzieciństwie jej program nauczania był prosty. Czytała Biblię. Uczyła się 

geografii, aby wiedzieć o ogromnie Imperium Brytyjskiego oraz historii  po to, by poznać jego 

świetność. To dzięki niej kolejne pokolenia Windsorów odebrały wszechstronną edukację. 

 Ciekawostką na temat królowej jest fakt, że jej postać pojawiła się w ponad 100 różnych 

produkcjach filmowych. Przykładem może być serial pod tytułem „The Crown” czy bajka pod 

tytułem „Minionki”.  

 Z czasem królowa  Elżbieta II stała się legendą. Była symbolem jedności i siły. 

Wyróżniała się swoimi kolorowymi i rzucającymi się w oczy stylizacjami. Jak sama mówiła: 

„Gdybym nosiła beż, nikt nie wiedziałby o moim istnieniu.” 

Warto też wspomnieć o jej poczuciu humoru. Bardzo często podczas różnych 

uroczystości czy konwersacji, zaskakiwała słuchaczy żartami i dowcipami. Tę cechę posiadała 

od dziecka. W 70. rocznicę sprawowania władzy królewskiej zgodziła się na nagranie krótkiego 

filmu, w którym pije herbatkę z popularnym misiem Paddingtonem. Niesforny Miś 

zaproponował królowej kanapkę z marmoladą.  

- Zawsze przechowuję jedną na wszelki wypadek - wyjaśnił miś. 

- Ja też tak robię - odparła królowa, wyjmując z czarnej torebki swoją kanapkę. 

 Właśnie w taki sposób możemy zapamiętać królową Elżbietę II, która zmarła  8 września 

2022 roku. Miała 96 lat, kiedy nas opuściła. Jej pogrzeb odbył się 19 września. Była Królową 

Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz 14 innych państw.  

To najdłużej panująca kobieta - głowa państwa oraz monarchini w historii świata. 
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On April 21st,1926 in London princess Elizabeth Alexandra Maria Windsor was born. 

On December 11th, 1936 Elizabeth II’s uncle, Edward abdicated. Unexpectedly George VI, 

replaced his brother on the throne.. Already it was known that Princess Elizabeth II would be 

the heir of the throne. Raised to be a future queen, Elizabeth followed the rules of the manor. 

She was always a sensible and polite girl. It happened that in the evening she got out of bed to 

check if the clothes in the wardrobe were well arranged.  

The Queen  since her childhood loved animals. Through her life, she was accompanied 

by her beloved Corgi dogs. In addition to the dogs, she loved horses and horse riding associated 

with them. She received a pony on her fourth birthday. She passed her passion to horses to her 

daughter Anna. 

During World War II, Elizabeth learned how to shoot with a revolver. It was supposed 

to arouse a sense of security of the inhabitants and show that the royal family would protect 

their country. It is also known that she was eagerly participating in hunting all her life. A year 

before the end of the war Elizabeth joined the reserve army and became a truck driver. She 

learned to drive as a mechanic in the Women's Auxiliary Territorial Service. Interestingly, 

despite her skills, she did not get a driving licence. 

In 1947, the princess Elizabeth II married Philip Mounthanett, whom she met while she 

was a teenager. Five years later, at the age of 26, Elizabeth II officially became the Queen of 

Great Britain. 

 After she entered the throne, she hired appropriate teachers. She said she was 

disappointed with her education. Elizabeth II never went to school. One of the influencing 

factors was the diseases she could catch. Social position also played an important role. As a 

child, her education was simple. She was reading the Bible. She studied geography to know the 

vastness of the British Empire, and history to know Britain's sacredness. Thanks to her, the next 

generations of Windsor received a versatile education. 

An interesting fact about the queen is that her character has appeared in over 100 different 

film productions. An example would be a series called "The Crown" or an animated movie 

called "Minions". 

 Over time, Queen Elizabeth II became a legend. She was a symbol of unity and strength. 

She stood out with her colorful and eye-catching stylizations As she said: 

 "If I wore beige, no one would know I exist." 

It is also worth mentioning her sense of humor. Very often during different ceremonies 

or conversations she added all kind of jokes. She had this trait since she was a child. On her 

70th anniversary, she agreed to make a short film in which she drinks tea with the popular 

Paddington bear. The unruly Bear offered the queen a marmalade sandwich. 

‘I always keep one just in case, 'explained the teddy bear. 

 ‘I do that too,’ replied the queen, taking her sandwich out of her black purse.’ for later’ 

she added. 

 This is how we can remember Queen Elizabeth II, who passe away on September 8th, 

2022. She was 96 when she left us. Her funeral was held on September 19th. She was the Queen 

of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and 14 other countries. She is the 

longest reigning female head of state and monarch in history. 

 

Przygotowała Natalia Kowalczyk z kl. 8b 
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Elżbieta II (1926-2022) 
Królowa Zjednoczonego Królestwa 

Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.  

Jej panowanie trwało 70 lat, była  

najdłużej panującą kobietą w dziejach 

świata.  

 
Rysunek wykonała Natalia Kowalczyk  

z kl. 8b 

 

 

 

 

 

 

Hygea (Higieja)  

w mitologii greckiej to bogini zdrowia.  

W Poznaniu na Placu Wolności, przed 

Biblioteką Raczyńskich, znajduje się 

Fontanna Higiei. Posąg greckiej bogini 

zamówił Edward Raczyński u Alberta 

Wolffa, który twarzy Higiei nadał rysy 

Konstancji Raczyńskiej, żony fundatora 

biblioteki. 

 

Rysunek wykonała Martyna Kruk z kl. 7a 

 


