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      Nr 74                                                                        Gazetka uczniów Gimnazjum nr 68 

      Listopad/grudzień 2018                                       im. Adama Tytusa Działyńskiego w Poznaniu 

 

 

 

POLONEZ NA 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 

AKADEMIA 

AMIGAS 
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Drodzy Czytelnicy, 

Oddajemy w Wasze ręce nowy numer „Kermita”, życzymy miłej lektury 

oraz zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia. 

                                                                                                                                     

Redakcja   
 

 

 
 

Nasza Redakcja 
 

Basia Nadolna, Laura Babat, Kinga Dubaj,  

Paulina Gawłowska-Wiszniewska, Marianna Luczak, 

Marianna Nowak, Aleksandra Organiściak, Michalina Łyskanowska,  

Martyna Staszek, Marcel Bogacki, Kamil Rogalski, Bartosz Sobieniak 

 
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: 
 

• KioSziR …………………………………………..…….... str. 3 

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

• Kulturalny Kermit  …………………............…… str. 6 

• Wszystko, co chcielibyście wiedzieć ….…. str. 7  

• Polacy stulecia .………………………………..…….. str. 8 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.atohistoria.pl/
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01.11.2018r.-04.11.2018r. 

Przerwa na ,,Wszystkich Świętych”. 

 

08.11.2018r. 

Tego dnia w naszej szkole uczczono 100-letnią rocznicę odzyskania przez Polskę 

niepodległości. Z tej okazji kółko teatralne przygotowało przedstawienie pt. ,,Salonik 

dwudziestolecia międzywojennego”. 

Uczniowie wcielili się w ważne dla naszego państwa postacie, między innymi: Józefa 

Piłsudskiego, Eugeniusza Kwiatkowskiego, Eugeniusza Bodo, Mieczysławę Ćwiklińską, Marię 

Dąbrowską, Polę Negri oraz Ignacego Jana Paderewskiego. 

Również tego samego dnia stu uczniów naszej szkoły zatańczyło poloneza na pamiątkę setnej 

rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

 

09.11.2018r. 

Odbyła się uroczysta akademia, w której wzięli udział uczniowie naszej szkoły. Upamiętniła 

ona stuletnią rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Na początku odśpiewano 

wspólnie hymn, a następnie każdy miał okazję obejrzeć ciekawą prezentację o drogach 

prowadzących do odzyskania przez nasz kraj niepodległości oraz miejscach w Poznaniu 

związanych z Powstaniem Wielkopolskim. 

Pod koniec uroczystości głos zabrał pan dr Sławoj Maciejewski - sekretarz Wielkopolskiego 

Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. 

Opowiedział on o swoich przeżyciach i o historii Polski. Uhonorował także naszą szkołę 

,,Kombatanckim Certyfikatem Pamięci”.  

Na zakończenie uroczystości każdy uczeń otrzymał książkę pt. ,,Opowiem ci o wojnie” 

przedstawiającą wspomnienia świadków II wojny światowej. 

Tego dnia uczniowie naszej szkoły mieli okazję obejrzeć wystawę ,, Ślady przeszłości”. 

Obejrzeli oni, między innymi, stare pocztówki Poznania, dawne banknoty, fotografie, książki 

oraz urządzenia domowe – lampę naftową, żelazko i telefony. 

 

06.12.2018r. 

W naszej szkole odbył się ,,Dzień Kocyka”. Każdy uczeń, który wziął ze sobą kocyk, poduszkę 

lub ubrał się w piżamę, był zwolniony z odpowiedzi ustnej oraz kartkówek. 

 

07.12.2018r. 

Tego dnia uczniowie naszej szkoły pojechali do stolicy Saksonii – Drezna. Mieli okazję 

odwiedzić miasto – zwiedzili kompleks pałacowy Zwinger, Katedrę Hofkirche oraz byli na 

jarmarku świątecznym Striezelmarkt. 

 

13.12.2018r. 

W naszej szkole odbył się Koncert Bożonarodzeniowy. 

 

Basia 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W tym wydaniu Kermita, Dominika, Zuza, Asia i Nikola z klasy 3A opowiedzą o swojej 

przyjaźni.  

 

Redakcja Kermita: Jak się poznałyście i ile się już znacie?  

Dominika: Poznałyśmy się w szkole. Zuzę znam od pierwszej klasy gimnazjum, a Nikolę i 

Asię od drugiej.  

 

RK: Polubiliście się już od początku czy trochę to zajęło?  

Nikola: Pamiętam, że na początku bałam się Dominiki. Wydawała mi się zamknięta na nowe 

znajomości.  

Zuza: Dominikę polubiłam od razu. Aby zaprzyjaźnić się z resztą dziewczyn potrzebowałam 

więcej czasu.  

Dominika: Ja tak samo jak Zuzia.  

Dominika, Zuza, Nikola: Z Asią trudno było się na początku porozumieć.  

 

RK: Co lubicie razem robić?  

Z: Chodzić na zakupy, myślę, że jak spotykamy się razem to wybieramy najczęściej tę formę 

aktywności.  

N: Lubimy też razem jeść w różnych restauracjach.  

 

RK: Macie jakieś ulubione miejsce spotkań?  

N: Myślę że jakieś galerie handlowe i dom Dominiki.  

Z: Niestety rzadko spotykamy się wszystkie, raczej pojedynczo , każda z nas mieszka w innej 

części Poznania, więc czasami jest trudno zorganizować spotkanie dla 4 osób.  

 

RK: Jakie jest wasze ulubione wspomnienie?  

N: Myślę, że jest tego bardzo dużo.  

Z: Każdy wspólny dzień przynosi jakieś wspomnienia ale takie najfajniejsze i najświeższe to 

chyba urodziny Dominiki.  

 

RK: Macie wspólne zainteresowania, hobby? 

N: Z Dominiką bardzo interesujemy się muzyką, mamy podobny gust muzyczny i lubimy 

razem jej słuchać. Z Asią łączy nas pasja do fotografii.  

D: Zgadzam się z Nikolą.  

Z: Ja z Nikolą lubimy plotkować o szkole, życiu.  

 

RK: Co sprawiło, że się zaprzyjaźniłyście, co w sobie nawzajem lubicie ?  

N: Lubię to, że wszystkie sobie pomagamy i możemy na sobie polegać. Dominika zawsze 

potrafi mnie rozbawić, bez względu na sytuację. Wszystkie mamy duży dystans do siebie i to 

bardzo cenię.  

Z: Każda z nas jest inna, mamy różne charaktery i poglądy, myślę, że uzupełniamy się i dzięki 

temu tak dobrze dogadujemy się.  
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D: Uwielbiam nasz humor, nie ma takiego dnia, w którym nie śmiałybyśmy się razem. 

Dziewczyny zawsze wiedzą jak mnie rozweselić, gdy mam zły humor.  

N: Zawsze wiemy kiedy dać którejś z nas chwilę samotności, a kiedy podejść i pocieszyć.  

 

RK: Planujecie wybór tej samej szkoły czy każda pójdzie we własnym kierunku?  

Asia: Myślę, że każda z nas pójdzie w swoją stronę, interesują nas niestety inne kierunki.  

N: Lecz uważam, że nie przeszkodzi nam to w utrzymaniu kontaktu.  

 

RK: Będziecie tęsknić za Szkołą Tytusa?  

Z: Na pewno jakiś sentyment do szkoły pozostanie, poznałam w tutaj sporo naprawdę fajnych 

osób, w tym dziewczyny.  

N: Z jednej strony nie będę bardzo tęsknić, ale jednak będzie trudno przestawić się i 

odzwyczaić od ciekawej atmosfery, panującej w szkole i klasie. Mam jednak nadzieje, że nasze 

kontakty bardzo nie ucierpią po opuszczeniu szkoły.  

D: Chodzę do tej szkoły 10 lat i nie będzie łatwo ją zmienić, przyzwyczaiłam się do niej, 

nauczycieli i kolegów, ale jestem gotowa, by zobaczyć jak jest w innych szkołach.  

A: Mimo, że nie chodzę do tej szkoły zbyt długo, to będę tęsknić, bo nawiązałam tu wiele 

ciekawych znajomości.  

 

RK: Ostatnie pytanie: Czy macie jakieś rady dla czytelników Kermita, dotyczące 

przyjaźni?  

Z: Na pewno znaleźć osobę/osoby, w której towarzystwie czujemy się dobrze. Bądźcie po 

prostu sobą, nie udawajcie kogoś innego, aby podpasować towarzystwu. 

 

Paulina, Marianna, Kinga  
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,,Łza” - Lauren Kate 

Eureka Boudreaux przed laty została nauczona przez matkę by 

,,Nigdy przenigdy nie płakać”. Ale teraz nie żyje ,a Eureka na 

każdym kroku spotyka Andera - wysokiego, tajemniczego 

chłopaka ,którego spotyka na każdym kroku. Wie o niej 

wszystko poza jednym , od śmierci matki ona także pragnie 

umrzeć. Dziewczyna dostała w spadku po matce dziwny 

spadek : medalion, list, tajemny kamień i starożytna księga 

której nikt nie rozumie .Księga opowiada historię o 

dziewczynie która z powodu złamanego serca ,łzami zatopiła 

cały kontynent. Eureka odkryje kim jest, ale czy uchroni ją to 

przed uronieniem łzy? 

 

,,Naznaczona”-Kristin Cast , P.C.Cast 

Zoey Redbird trafiła do Dom Nocy ,szkoły dla nastolatków 

naznaczonych wampiryzmem ,kształcąca na dorosłego 

wampira. Tu dziewczyna musi przejść Przemianę ,oraz 

zaakceptować swoją wyjątkowość. Jak na pierwszoroczną 

ujawnia nadzwyczajne zdolności ,którymi obdarzyła ją Nyx 

,Bogini Wampirów i Ciemności .Sytuacje zaistniałe poza tą 

wyjątkową szkołą ,zwracają uwagę ludzi na jej istnienie. Zoey 

musi pogodzić się z zdradą oraz odkryć samą siebie i swój 

nowy świat. Świat ciemności i wampirów. Czy Zoey Redbird 

podoła zadaniu? 

Czy odkryję siebie? Czy wybierze z którym chłopakiem chce 

być? 

 

 

„Dywizjon 303 , Historia prawdziwa” - reż. Denis Delić 

Każdy z nas czytał lub przynajmniej słyszał o książce 

,,Dywizjon 303” znanego podróżnika i reportażysty Arkadego 

Fiedlera. Na podstawie tej znanej książki powstał film. 

W optymistyczny sposób została przedstawiona historia 

polskich pilotów z Dywizjonu 303 ,którzy początkowo mieli 

dać trochę czasu Brytyjskim Siłom powietrznym, aby mogli 

wyszkolić własnych lotników . Przeciw oczekiwaniom stali się 

asami i główną siłą lotniczą w walce o Wielką Brytanię. W 

czasie walki strącili 126 wrogich samolotów . Film nie tylko 

pokazuje świetnie, sceny w powietrzu, ale także opowiada 

historie poszczególnych pilotów z dywizjonu 303. 

 

Michalina 
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Redakcja Kermita zadała nauczycielom anonimowe pytania od naszych Czytelników. 

Zobaczmy czego chcieliby dowiedzieć się uczniowie od naszych pedagogów. 
 

Pytanie do Pani Beaty Chudzińskiej. 

Dlaczego Pani daje takie skomplikowane pytania?  

- Skomplikowane pytania daję tyko na ocenę celującą.  

Pytania do Pana Piotra Durczaka.  

Czemu nie dał mi Pan pół punktu więcej?  

- Bo ja nie rozdaję punktów, tylko sprawdzam ile ich masz.  

Gdzie Pan kupuje ubrania?  

- W sklepach sieciowych.  

Dlaczego chce Pan zrobić z nas „Pitagorasów”?  

- Lepiej rozumować błędnie, niż nie rozumować wcale.  

Mieszka Pan w domu czy w bloku?  

- W bloku.  

Pytanie do Pani Hanny Błoszyk. 

 Ile ma Pani lat?  

- Mam 48 lat.  

Pytania do Pana Piotra Janowicza. 

Czy wierzy Pan w to, czego nas uczy? 

  - Nigdy nie uczyłbym czegoś, w co sam nie wierzę.  

Czy ma Pan najlepszego przyjaciela?  

- Raczej wielu znajomych.  

Pytanie do Pani Elżbiety Kaźmierskiej. 

Czego się Pani boi?  

- Boję się, że jacyś szaleni politycy mogą doprowadzić do kolejnej wojny.  

Pytanie do Pana Tomasza Binczewskiego. 

Czemu nie gramy w piłkę ręczną?  

- Bo piłka ręczna to najbardziej kontuzjogenny sport, a na dodatek na naszej sali 

gimnastycznej nie ma warunków do tej gry.  

Pytanie do Pani Jolanty Kujawy. 

Czy ma Pani dzieci? Jeśli tak, to jak mają na imię?  

- Mam dwóch synów: Adama i Kubę.  

 

Ola i Marianna  
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Z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę zorganizowaliśmy 

plebiscyt na najwybitniejszego Polaka mijającego stulecia. Głosy mogli oddawać 

zarówno uczniowie jak i nauczyciele.  

 

1. Jan Paweł II – 61 głosów  
Karol Wojtyła (ur. 18 maja 1920 w Wadowicach , zm. 2 kwietnia 

2005 w Watykanie) polski duchowny rzymskokatolicki , biskup 

pomocniczy krakowski (1958–1964), a następnie arcybiskup 

metropolita krakowski (1964–1978), kardynał (1967–1978), 

zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski (1969–

1978), 264. papież i 6. Suweren Państwa Watykańskiego (od 16 

października 1978 do 2 kwietnia 2005), święty Kościoła 

katolickiego. Zdobył aż 1/3 głosów.  

 

2. Józef Piłsudski – 53 głosy  
Polski działacz społeczny i niepodległościowy, żołnierz, polityk, 

mąż stanu; od 1892 członek Polskiej Partii Socjalistycznej, twórca 

Organizacji Bojowej PPS (1904) i Polskiej Organizacji Wojskowej 

(1914), dowódca I Brygady Legionów Polskich, od 11 listopada 

1918 naczelny wódz Armii Polskiej, w latach 1918–1922 

Naczelnik Państwa, pierwszy marszałek Polski (od 1920); 

przywódca obozu sanacji po przewrocie majowym (1926), 

dwukrotny premier Polski (1926–1928 i 1930); wywarł decydujący 

wpływ na kształt polityki wewnętrznej i zagranicznej II RP.  

 

3. Lech Wałęsa – 41 głosy  
Polski polityk i działacz związkowy , z zawodu elektryk . Jeden z 

czołowych opozycjonistów w okresie PRL , współzałożyciel i 

pierwszy przewodniczący NSZZ „Solidarność” , w 1983 laureat 

Pokojowej Nagrody Nobla, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w 

latach 1990–1995. 

 

 

 

przygotował Bartek 
 

 

 

 


