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Witamy Was, Drodzy Czytelnicy, w kolejnym numerze „Kermita”. 

Jak powiedział Ezop: „Jedna jaskółka wiosny nie czyni”, ale pąki nowych kwiatów, 

słońce i ocieplenie pogody - na pewno. Wraz z wiosną, witamy też nowy numer 

„Kermita”, a w nim wywiad z panem Radosławem Sajkiewiczem, „Amigas” z udziałem 

Kuby i Andrzeja z 2B gim. oraz wiele więcej. Miłej lektury! 

 

Redaktor naczelna,  

Natalia Jankowska 

 
 
 

 
 

Nasza Redakcja 
 

Basia Nadolna, Natalia Jankowska, Kinga Dubaj,  

Paulina Gawłowska-Wiszniewska, Laura Babat, 

Marianna Nowak, Aleksandra Organiściak, Oliwia Engel,  

Michalina Łyskanowska, Martyna Staszek, Ania Zalesińska,  

Marcel Bogacki, Aleksander Czaronek 

 
oraz opiekun – Elżbieta Kaźmierska. 

 
Dziękujemy pani Katarzynie Stolarek,  

która dba o poprawność ortograficzną i interpunkcyjną w „Kermicie”. 
 

 

Archiwalne numery „Kermita” można przeczytać na  

www.atohistoria.pl  

 

 

W tym numerze: 

 

• KioSiR ………………………………………………..…….. str. 3 

• Amigas ……………………..…………………….......…... str. 4-5 

• Wywiad z panem Sajkiewiczem ………..….… str. 6 

• Laura o laureatach …............................….…… str. 7 

• Kulturalny kącik „Kermita”………..….…….. str. 8  

 
 
 

 

http://www.atohistoria.pl/
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21.03.2018r. – pierwszy dzień wiosny 

Tego dnia w auli szkolnej odbyło się przywitanie wiosny. Każda klasa 

zaprezentowała swój własnoręcznie zrobiony transparent dotyczący 

nadejścia wiosny oraz Marzannę, czyli symbol odchodzącej zimy. 

 

29.03.2018r.-03.04.2018r.  

Przerwa świąteczna 

 

16.04.2018r. – dyplomy dla laureatów  

Tego dnia odbyło się wręczenie dyplomów dla laureatów konkursów 

przedmiotowych. Wśród nagrodzonych było trzech uczniów naszej szkoły: 

Dominika Nowak - laureatka Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego, 

Maksymilian Czarnecki - laureat Wojewódzkiego Konkursu Historycznego, 

Franciszek Warguła - laureat Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego. 

Artykuł o nich znajdziecie na str. 7. 

 

18.04.2018r. – 20.04.2018r. – egzaminy gimnazjalne 

W tych dniach uczniowie klas trzecich pisali egzaminy gimnazjalne.  

W środę odbył się egzamin z języka polskiego, historii  

i wiedzy o społeczeństwie, w czwartek z matematyki i przyrody, natomiast 

w piątek z języka angielskiego. 

20.04.2018r. – wycieczka do Warszawy 

Tego dnia uczniowie klas 2b i 2c gimnazjum udali się na wycieczkę  

do Warszawy. Głównym punktem było obejrzenie legendarnego 

przedstawienia ,,Metro” w Teatrze Buffo. Musical dotyczył życia  

i problemów młodych ludzi. Uczniowie mieli także okazję zobaczyć 

warszawską Starówkę i pospacerować po Łazienkach Królewskich. 

Wszyscy miło spędzili ten dzień i zadowoleni wrócili do Poznania. 

 

                                                                                                                     

                                                                                                                    Basia  
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W tym wydaniu „Kermita” wywiad z Andrzejem i Kubą z klasy 2B.  

Redakcja zadała im kilka pytań dotyczących ich przyjaźni. 

Redakcja „Kermita”: Jak długo się znacie? 

Kuba: Od 1. klasy podstawówki. 

Andrzej: Znamy się 8 lat. 

 

R.K.: Jakie macie wspólne zainteresowania? Co was łączy? 

A. i K.: Harcerstwo i militaria. 

 

R.K.: Jak najchętniej spędzacie razem czas? 

K.: Najczęściej spotykamy się na zbiórkach harcerskich, jeździmy również  

na rowerach, gdy jest ciepło. Robimy także często wspólne grille. 

 

R.K.: Kłócicie się? Jeżeli tak, to czy zdarzyło Wam się pokłócić kiedyś 

na poważnie? 

A.: Kłótnie się zdarzają, lecz nigdy na poważnie. 

 

R.K.: Macie już wybrane jakieś szkoły po gimnazjum?  

K.: Idziemy do IV Liceum Ogólnokształcącego. 

 

R.K.: Ok, czyli będziecie utrzymywać dalszy kontakt. To super! Macie 

jakiegoś ulubionego nauczyciela/nauczycielkę? 

A. i K.: Pan Sajkiewicz! 

 

R.K.: Spodziewałyśmy się takiej odpowiedzi. Możecie powiedzieć, 

dlaczego akurat pan Sajkiewicz? 

A.: Lubimy pana, za jego dystans do wielu spraw i sposób tłumaczenia. 

K.: Oraz za ciekawe prowadzenie lekcji. 

 

R.K.: Myślicie, że Wasza przyjaźń przetrwa długo? 

K.: Myślę, że długo. 

A.: Życie pokaże. 
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R.K.: Mamy pytanie prosto od Czytelników „Kermita”. Dlaczego tak 

bardzo interesują Was – Andrzeja w szczególności – militaria? 

A.: Kiedy byłem małym chłopcem, tata wziął mnie na bunkry i kupił takie małe 

czołgi, no bo samochodziki były wtedy popularne, a trzeba było być oryginalnym. 

I mi się spodobało. 

K.: U mnie to się pojawiło jakoś w podstawówce w klasach 4-6. Nie wiem, skąd to 

przyszło. 

 

R.K.: Czy chcecie na koniec przekazać coś Czytelnikom? 

K.: Życzymy wszystkim miłego dnia :) 

 

R.K.: Dziękujemy za wywiad i również życzymy Wam miłego dnia! 

 

  Kinga i Paulina 
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Redakcja „Kermita”: Czy lubi Pan uczyć? 

R.S.: Bardzo. Można powiedzieć, że mnie to bawi. Chyba widać to czasami na lekcjach.  

R.K.: A czego nie lubi Pan w swojej pracy? 

R.S.: Nie lubię stawiania stopni, zawsze mnie to męczy. 

R.K.: Dlaczego akurat biologia? 

R.S.: Lubię przyrodę, lubię obcować z naturą, oglądać drzewa, słuchać śpiewu ptaków, 

patrzeć, jak trzmiele zapylają tymianek – dla mnie to coś naprawdę fajnego. 

R.K.: Kim by Pan został, gdyby nie był Pan nauczycielem? 

R.S.: Możliwości jest kilka: archeologiem, lekarzem albo strażakiem. 

R.K.: Jakie są Pana zainteresowania? 

R.S.: Bardzo lubię fotografię, historię, botanikę, bieganie, jazdę na rowerze, łucznictwo, 

odtwórstwo historyczne, książki fantastyczne – mnóstwo rzeczy mnie interesuje. 

R.K.: Do jakiego miejsca na świecie chciałby Pan się udać? 

R.S.: Chciałbym odwiedzić Skandynawię i Irlandię. 

R.K.: Jakiej muzyki Pan słucha? 

R.S.: Lubię muzykę irlandzką, muzykę Marka Knopflera, Dire Straits, Queen, Pink 

Floyd, Loreeny McKennitt i wiele innych. 

R.K.: Czy poleciłby Pan nam jakieś filmy? 

R.S.: Na pewno „Indiana Jones”, „Gwiezdne wojny”, „Władcę Pierścieni”. 

R.K.: Gdyby mógłby Pan zmienić jedną rzecz w szkolnictwie, co by to było? 

R.S.: Mniejszy nacisk na teorię, a większy nacisk na praktykę, przeprowadzanie 

doświadczeń. 

R.K.: Dziękuję za wywiad. 

Natalia Jankowska 
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„Kermit”: Co było Waszą największą motywacją podczas nauki  

do konkursów?  

Dominika Nowak, laureatka Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego: 

Przede wszystkim zamiłowanie do biologii, ale również możliwość zdobycia punktów 

potrzebnych przy wyborze liceum. 

Franek Warguła, laureat Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego: 

Największą motywacją do nauki była dla mnie wizja braku konieczności nauki  

na egzaminy z przedmiotów, których nie lubię się uczyć. 

Maks Czarnecki, laureat Wojewódzkiego Konkursu Historycznego: 

Największą motywacją była dla mnie chęć udowodnienia sobie, że jestem w stanie 

wygrać konkurs. Gdy byłem w podstawówce, laureaci konkursów kojarzyli mi się  

z wielkim prestiżem i dużą wiedzą z danej dziedziny. Myślałem, że osiągnięcie tytułu 

laureata jest dla mnie niewykonalne. Jako że odkąd pamiętam historia jest moim 

ulubionym przedmiotem, postanowiłem spróbować swoich sił. Próbowałem trzy razy, w 

każdej klasie gimnazjum. Za każdym razem czułem większą pewność siebie, kiedy 

pisałem test konkursowy. W trzeciej klasie osiągnąłem swój cel i zostałem laureatem. 

Franek Szkudelski, laureat Olimpiady Historycznej: Największą motywacją 

podczas konkursu była możliwość przekroczenia własnych granic, udowodnienie,  

ile mogę osiągnąć. Co ważne - pasja historyczna też była moją motywacją. 
 

„Kermit”: Czy zamierzacie związać przyszłość z tą dziedziną?  

Dominika: Tak, w przyszłości chciałabym zostać lekarzem. 

Franek W.: W przyszłości geografię zamierzam traktować jedynie jako pasję. 

Maks: Raczej nie zamierzam wiązać przyszłości z historią. Zamierzam traktować ją jako 

hobby. 

Franek S.: Przyszłości nie zamierzam raczej łączyć z historią - traktuje ją jako 

dodatkową pasję, choć nigdy nie wiadomo, co mi będzie dane. 
 

„Kermit”: Co Was najbardziej interesuje w wybranych przez Was 

dziedzinach?  

Dominika: Najbardziej interesuje mnie biologia człowieka. 

Franek W.: W geografii najbardziej interesują mnie procesy kształtujące ziemię  

oraz jej budowa geologiczna. Każdy inny dział geografii również mnie ciekawi.  

Maks: Najbardziej interesuje mnie średniowiecze oraz XVIII wiek. Zawsze chciałem 

znać wszystkich królów Polski. Ciekawiła mnie również wojna polsko-krzyżacka. 

Pierwszą datą, jaką zapamiętałem, była bitwa pod Grunwaldem. 

Franek S.: Szczególnie lubię okres XIX wieku, powstania i działanie Polaków  

w obronie swojej tożsamości narodowej i wolności. Interesuje mnie również XVII wiek, 

okres panowania Sobieskiego (pewnie dlatego, że na nim trzeba się było skupić na 

ostatnim etapie olimpiady). 
 

„Kermit”: Dziękuję za odpowiedzi i życzę dalszych sukcesów! 

     Laura 
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„Proces życia”  Asia Wełnic (z 2c) 

 

Rodzimy się nasionami 

bujnie rozkwitamy 

niektórzy kłują jak róże 

jednak są najpiękniejszymi 

z kwiatów i wzrastamy 

rozsiewając nowe nasiona życia 

cieszymy się każdą chwilą 

mokniemy na deszczu 

i delektujemy się słońcem 

stoimy w wazonach na baczność 

zdobiąc pokój. 

 

 

„Patrzę” Michalina Ł. (z 2c) 

 

Najpierw na świat 

ogólnie 

potem głębiej w detale 

widzę kolory  

każdemu z nich przypisano znaczenie 

biały czystości  

czerwony miłości  

a czarny śmierci 

potem na zielone rośliny 

na kwiaty  

każdy wyjątkowy 

ale jeśli każdy jest to żaden nie jest. 
 

 
 


