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Drodzy Czytelnicy!  

Witamy Was serdecznie w nowym roku szkolnym. Właśnie trzymacie  

w ręku najświeższy numer „Kermita”. Mamy nadzieję, że nasza gazetka 

zaciekawi Was i przeczytacie ją „od deski do deski”. 

Miłej lektury! 

Redakcja 

 
 
 

 
 

Nasza Redakcja 
 

Basia Nadolna, Natalia Jankowska, Kinga Dubaj,  

Paulina Gawłaowska – Wiszniewska, Laura Babat, 

Marianna Nowak, Aleksandra Organiściak, Oliwia Engel,  

Michalina Łyskanowska, Martyna Staszek, Ania Zalesińska 

 
oraz opiekun – Elżbieta Kaźmierska. 

 
 

Archiwalne numery Kermita można przeczytać na  

www.atohistoria.pl  

 

 

W tym numerze: 

 

• KioSiR …………………………………………………… str. 3 

• Amigas ……………………..……………………......… str. 4 

• Na widelcu …………………….…................…..… str. 5 

• Wywiad z Frankiem   ………………………….... str. 6  

• Kulturalny Kącik Kermita …………….…….. str. 7-8 

 

 

 

 

http://www.atohistoria.pl/
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czyli Kermitowe informacje o Szkole i Reszcie 

 

 

                   04.09.2017r. – rozpoczęcie roku szkolnego. 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. 

 

                     14.09.2017r. – debata do samorządu. 

W naszej szkole, jak co roku odbyła się debata z udziałem kandydatów  

do szkolnego samorządu. Wszyscy kandydaci przedstawili uczniom swoje 

programy wyborcze i zachęcali do głosowania. 

 

                       21.09.2017r. – wybory samorządowe. 

Tydzień po debacie odbyły się wybory do szkolnego samorządu. Uczniowie 

gimnazjum i klas siódmych mogli w tym dniu zadecydować, kto wejdzie  

w skład samorządu i kto zostanie przewodniczącym. 

Ostatecznie przewodniczącym został Franciszek Szkudelski. 

 

                             02.10.2017r. – Dzień Muzyki. 

Obchodziliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Muzyki.  

Odbył się uroczysty apel, na który wielu uczniów przyniosło prawdziwe  

lub ręcznie wykonane gitary. Mieliśmy również dwóch specjalnych gości. 

Jednym był absolwent Zespołu Szkół nr 2, a drugim wykładowca wydziału 

muzykologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.  

W przebieg uroczystości zaangażowali się również uczniowie naszej 

szkoły: harcerze grali na gitarach, a niektórzy uczniowie śpiewali. 

 

14.10.2017r. – Gra Miejska. 

W tym dniu chętni uczniowie wzięli udział w grze miejskiej.  

Uczestnicy byli podzieleni na zespoły i rozwiązywali zadania związane  

z historią i zabytkami Poznania.  

Puchar zdobyli uczniowie z kl. III B. 

                                                                                                                           Basia 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hania Płotkowiak, Norbert Dzudzewicz i Kacper Czubak to trójka przyjaciół, znanych 
chyba wszystkim. Redakcja Kermita postanowiła przeprowadzić z nimi wywiad. 
 
Redakcja Kermita: Zacznijmy od początku, jak się poznaliście? 
Norbert: Z Kacprem poznaliśmy się w piątej klasie, a z Hanią na początku pierwszej 
klasy gimnazjum. 
 
RK: Od razu się polubiliście? 
Hania: Tak, od razu jak poznałam chłopaków, bardzo ich polubiłam. 
Kacper: To prawda, od początku złapaliśmy wspólny język. 
 
RK: Co najbardziej w sobie lubicie?  
Hania: Najbardziej lubię ich poczucie humoru. To, że zawsze mi pomogą i mnie 
wysłuchają kiedy mam problem albo zły dzień. 
Kacper: W Hani, najbardziej lubię poczucie humoru i otwartość na nowe znajomości, a 
w Norbercie, ciężko powiedzieć, po prostu jest moim przyjacielem i to w nim lubię. 
Norbert:  Ja dokładnie tak samo. 
 
RK: Jak najchętniej spędzacie razem czas? 
Kacper: Lubimy razem chodzić na kebaby. 
 
RK: Myślicie, że po zakończeniu gimnazjum, uda się Wam utrzymać 
kontakt? 
Norbert:  Myślę, że tak. Z Kacprem planujemy pójść do tego samego liceum, a z Hanią 
pewnie też uda się utrzymać dobry kontakt. 
 
RK: Pozostaje nam tylko życzyć Wam, aby ta przyjaźń trwała jak najdłużej. 
Dziękujemy za rozmowę.  
 

Paulina, Kinga, Natalia 
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Na widelcu   
Ostatnio bardzo popularne są programy kulinarne, dlatego redakcja Kermita wpadła 

na pomysł przeprowadzenia wywiadu z naszym gronem pedagogicznym na temat 

jedzenia. Zapytaliśmy naszych nauczycieli, jaka jest ich ulubiona potrawa.  

 

Pan Maciejewki: sałatka krabowa. 

Pani Piniecka: krem pomidorowy. 

Pani Adamska: wszystko co tajskie, ostre. 

Pani Kaźmierska: kopytka i szare kluski. 

Pani Chudzińska: sałatka grecka i sushi. 

Pani Witkowska: turecki iskender kebeb. 

Pani Nowotna-Rydzik: barszcz czerwony i zupa botwinka. 

Pani Pytel: pierogi, wszystkie rodzaje. 

Pani Błoszyk: pierogi z mięsem, masełkiem i cebulką. 

Pani Kujawa: zrazy wołowe z sosem. 

Pan Durczak: surowe warzywa i owoce. 

Pan Iwańczyk: makaron. 

Pani Cegielska: sałatka grecka. 

Pani Hołderna-Kozłowska: kurczak z ziemniakami. 

Pani Matysek: pyzy z sosem 

Pan Rydian: gruszki w sosie waniliowym. 

Redakcja Kermita: dziękujemy za udział w wywiadzie, życzymy smacznego! 

Ola i Marianna 
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Wywiad z Frankiem 
 

Kermit: Zostałeś nowym przewodniczącym samorządu szkolnego.  

W imieniu naszych Czytelników chcemy zadać Tobie kilka pytań.  

Po pierwsze: jakie zmiany zajdą w naszej szkole?                                                                                 

Franciszek Szkudelski: Zrobimy wszystko, by wypełnić najważniejsze zobowiązania 

wyborcze. Kilka zmian już wprowadziliśmy. Chcemy zmieniać szkołę na lepsze. 

Pragniemy umilić czas spędzany w szkole, to w końcu duża część naszego życia. 

K: Czy spodziewałeś się wygranej? 

F: Mówiąc szczerze, było to według mnie bardzo prawdopodobne. Cieszę się, że tyle 

osób mi zaufało. Zresztą - cała ekipa samorządu uczniowskiego to osoby kreatywne i  

chętne do pomocy. 

 

K: Jak udaje się Tobie pogodzić sprawy szkolne z prywatnymi? Masz czas 

dla siebie i swoich pasji?                                                           

F: Uważam, że angażując się w SU nie należy zapominać o życiu prywatnym. Mimo, że 

z działaniem w SU wiąże się wiele obowiązków, to uważam że podstawą jest mądre 

podejście do działania, dobre rozplanowanie pracy i działanie w zespole. 

K: Jaka była Twoja reakcja, gdy dowiedziałeś się, że zostałeś 

przewodniczącym?                                             

F: Nie ukrywam, że nie byłem zbytnio zaskoczony. Fakt, że w poprzednich latach 

byłem członkiem samorządu, na pewno wpłynął na decyzje wielu osób. Staram się 

podejść do nowej funkcji z pokorą i skromnością. 

K: Uważasz, że będziesz godnie reprezentował naszą szkołę?                                                                            

F: Takie jest moje zadanie. Przewodniczący szkoły to funkcja bardzo reprezentatywna. 

Zrobię wszystko, by pokazywać naszą szkołę w dobrym świetle. Poza tym, uczę się w tej 

szkole dziewiąty rok. Siłą rzeczy jestem z tym miejscem bardzo związany, i co ważne, 

większość moich wspomnień jest pozytywna. 

 

K: Dlaczego zgłosiłeś się do wyborów?                                                                                                                       

F: Zgłosiłem się, ponieważ ważne jest dla mnie dobro drugiej osoby. SU ma 

stosunkowo duży wpływ na życie szkolne, dlatego jest to wspaniała forma służenia 

innym. Uważam, że moje zdolności organizacyjne mogą się tu przydać. 

K: Dziękujemy. 

 

Laura, Olivia i Ania 
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Kulturalny Kącik 
Kermita 

 

Barbara Kosmowska ,,Niechciana” 

Książka opowiada o dziewczynie-Kasi, która zachodzi  
w ciąże. Chłopak, który niegdyś z nią był, teraz wypiera się 
jakiegokolwiek związku z dzieckiem, a bohaterka musi się 
zmierzyć z jeszcze czterema problemami: szkołą, tańcem, 
rodziną oraz przyjacielem. Samotna w tej sytuacji musi 
przejść szybkie dorastanie i przemyśleć życiowe priorytety. 
Książka przedstawia problemy i decyzje z jakimi muszą się 
zmierzyć nastolatki w niechcianej ciąży, skłania nas także do 
głębokich przemyśleń. 

 

John Green ,,Gwiazd naszych Wina’’ 

Hazel to chora dziewczyna, która wszędzie musi ciągnąć ze 
sobą butlę z tlenem pomagającym jej oddychać. Pewnego 
dnia na grupie wsparcia poznaje Augustusa (Gusa) - 
byłego koszykarza. Oboje świetnie razem się bawią. 
Dziewczyna ma ulubionego autora -Petera van Houtena  
i chce się dowiedzieć jakie jest zakończenie jego powieści. 
Dlatego Gus wykorzystuje życzenie u dżinów i wyrusza z 
Hazel do stolicy Holandi. Książka, przy której raz 
płaczemy z smutku, a raz z śmiechu.  

 

 

Jeanne Ryan ,,Nerve” 

Vee uczennica liceum wybiera ,,player’’ i przyjmuje  
wyzwania od obserwatorów gry. Podczas jednego z nich 
poznaje Iana, z którym razem przechodzi wyzwania. 
Dziewczyna na początku jest podekscytowana, lecz z czasem 
wyzwania stają się coraz bardziej ryzykowne i niebezpieczne, 
a Vee zauważa, iż GRA niepokojąco dużo o niej wie. ,,Nerve” 
pokazuje nam w jak bardzo technologicznym świecie żyjemy i 
i ile jesteśmy w stanie zaryzykować, by dotrzeć do celu. 
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 ,,Gwiazd naszych wina” 

Film na podstawie książki o tym samym tytule,  
ze świetnie odegranymi rolami: Hazel - Shailene 
Woodley, Gus - Ansel Elgort, Isaac - Nat Wolff. 
Aktorzy doskonale przekazują nam emocje  
i sprawiają, że śmiejemy się i płaczemy razem  
z nimi. Film swoją premierę miał w czerwcu 2014 
roku. Zazwyczaj filmy o chorobie i miłości są 
wyciskaczami łez, oglądając ten film pękamy ze 
śmiechu i myślimy o miłości. 

 

 

 

 

 

„Dunkierka”, reż. Christopher Nolan 
Film opowiada o operacji Dynamo przepro-
wadzonej w 1940 roku. Była to ewakuacja 
Brytyjskiego Korpusu Ekspedycyjnego. Film jest 
w rzeczywistości trzymającą w napięciu historią 
przetrwania, która do ostatniej sekundy wbija  
widza w fotel. W jedną z głównych ról, 
szeregowego armii  brytyjskiej, wcielił się sam 
Harry Styles – piosenkarz i idol wielu nastolatek. 

 

 

 

 

 

 

Przygotowały: Michalina i Martyna 

 

 


