
PODZIĘKOWANIA dla 

Patrycji Jabczyńskiej, Klaudii Strzyżykowskiej,                              

Adriannie Żółtowskiej, Oliwii Banaszak 

za wspaniałą kilkuletnią współpracę, za dobrą, rzetelną pracę w redakcji „Wieści znad Prosny” . 

Dziewczyny, dziękuję, że zawsze mogłam na WAS liczyć, że wspierałyście młodsze redakcyjne 

koleżanki.  

                                                                                                   opiekunka Elżbieta Kornacka 

Wieloletnią, bardzo skuteczną kolporterką „Wieści…” była Beata Derezińska. 

Beata, dziękujemy Ci za kilkuletnią sumienną współpracę z redakcją. 

                                                                                                  redaktorki i opiekunka 

 

ROZMOWY NA POŻEGNANIE…                                                                                                         

z Patrycją Jabczyńską, Adrianną Żółtowską, Oliwią Banaszak                                                                  

i Klaudią Strzyżykowską 

  - KRÓTKIE WYWIADY Z REDAKTORKAMI  „WIEŚCI…” 

 

Patrycjo, ile lat pracowałaś w gazetce? 
-W podstawówce w klasach I-III czasami pisałam artykuły do ,,Małej 
Gazetki’’,                                       a w klasach IV-VI rozdawałam je. 
Dopiero w gimnazjum zaczęłam pisać artykuły i robić korekty. 
Czy podobała Ci się współpraca z koleżankami? 
-Współpraca z koleżankami bardzo mi się podobała. W redakcji zawsze 
panowała miła atmosfera. 
Co najbardziej Ci się podobało w pracy w gazetce szkolnej? 
-Najbardziej podobało mi się to, że mogłam spotykać się z różnymi 
ludźmi – czasami podczas wywiadów, ale  i podczas naszych 
redakcyjnych wypadów do muzeum czy do biblioteki w Pleszewie. 
Lubiłam poznawanie, wyszukiwanie różnych ciekawych informacji. 
Do jakiej szkoły wybierasz się po zakończeniu gimnazjum? 

-W moich planach  jest szkoła wojskowa, ale czy to się jeszcze nie zmieni, tego nie wiem. 
Które przedmioty szkolne najeżały do Twoich ulubionych? 
-Do moich ulubionych przedmiotów należały historia i wychowanie fizyczne. 
Czy jest Ci smutno, że musisz pożegnać się z naszą szkołą ? Za czym będziesz tęskniła? 
-Jest mi bardzo smutno, że muszę pożegnać się z naszą szkołą, klasą, nauczycielami. Najbardziej będę 
tęskniła za ludźmi, których poznałam, za wszystkimi historiami, które tu miały miejsce, które wiążą 
się z tą szkołą. 
 
 



Gdzie chciałabyś mieszkać w przyszłości i dlaczego? 
-W przyszłości chciałabym mieszkać w większym mieście, ponieważ nie lubię nudy w moim życiu. 
Wydaje mi się, że duże miasto zapewni mi wiele możliwości, by aktywnie żyć. 
Jakie masz zainteresowania? Czy hobby związane jest z Twoimi planami na przyszłość? 
-Jednym z moich zainteresowań jest śpiewanie. Moje hobby aktualnie nie wiąże się z planami na 
przyszłość, ale kto to wie, co mnie w życiu jeszcze spotka.                                                                                      
                                                                                                                                      Julia Rybarczyk 
 
 
 

Ada, ile lat pracowałaś w gazetce? 
-Zaczęłam pracę w gazetce w klasach I –III  szkoły podstawowej. 
Pisałam wtedy artykuły do „Małej Gazetki”. W szóstej klasie 
podstawówki  zaczęłam pracować w gazetce „Wieści znad Prosny”,              
w tym czasie  zajmowałam się także kolportażem. 
Czy podobała ci się współpraca z koleżankami? 
-Bardzo podobała mi się współpraca z redakcją. Nasze spotkania, 
pomimo wczesnej godziny, były zajmujące i przebiegały w świetnej 
atmosferze. Zawsze panowała miła atmosfera. Czasami wybierałyśmy 
się na ciekawy wywiad czy redakcyjny wyjazd -  to też bardzo miłe 
chwile. 
Do jakiej szkoły wybierasz się po zakończeniu gimnazjum? 
-Mam zamiar pójść do technikum informatycznego. Wybrałam ten 

kierunek, ponieważ informatyka, według mnie, daje zawód  z przyszłością.  
Które przedmioty należały do Twoich ulubionych? 
-Moimi ulubionymi przedmiotami są przedmioty ścisłe. Bardzo lubię matematykę i fizykę, ale także 
język angielski. Uważam, że te przedmioty są ważne i na pewno przydadzą mi się w dalszej nauce           
w przyszłej  szkole jak i codziennym życiu. 
Gdzie chciałabyś mieszkać w przyszłości i dlaczego? 
-Chciałabym zamieszkać w większym mieście. Jest tam więcej rozrywek, różnorodne atrakcje i wiele 
możliwości pracy.                                                                                                            Wiktoria Łapacz 
 
 
 
 
 
-Oliwio, ile lat pracowałaś w gazetce? 
- W gazetce pracuję 6 lat. Od czwartej klasy udzielałam się jako kolporterka, 
natomiast w gimnazjum zostałam redaktorką gazetki. Pracując, miałam okazję 
doświadczyć, z czym wiąże się praca redaktora.  Pisząc, mogłam się też wiele 
dowiedzieć o przeróżnych tematach. 
-Czy podobała Ci się współpraca z koleżankami? 
-Oczywiście, że tak. Mnóstwo wspaniałych chwil spędzonych z dziewczynami.                 
W razie jakichkolwiek trudności zawsze mogłyśmy liczyć na wzajemną pomoc. 
Mogłyśmy doświadczyć, czym tak naprawdę jest praca zespołowa, chociaż nie 
zawsze jest ona łatwa. 
-Co najbardziej podobało Ci się w pracy w gazetce szkolnej? 
- Najbardziej podobało mi się przeprowadzanie wywiadów z wieloma 
interesującymi osobami, od których mogliśmy się dowiedzieć, na czym polega 
ich praca, jakie wykształcenie musimy mieć, aby pracować w określonym 
zawodzie, itd. Rozmówcy przekazali nam wiele cennych spostrzeżeń, które możemy wykorzystać       
w życiu. Podobały mi się również wyjazdy na spotkania z ciekawymi osobami, np. Markiem 
Kamińskim czy Jasiem Melą. 
-Do jakiej szkoły wybierasz się po zakończeniu gimnazjum? 
-Po zakończeniu gimnazjum swoją naukę chciałabym kontynuować w II Liceum Ogólnokształcącym 



im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu. Przyszłość wiążę z moimi zainteresowaniami, dlatego wybieram 
się na profil biologiczno-chemiczny. 
-Które przedmioty szkolne należały do Twoich ulubionych? 
-W gimnazjum bardzo lubiłam lekcje chemii i biologii, dlatego wiążę z nimi swoją przyszłość. 
Lubiłam także uczęszczać warsztaty chemiczno-fizyczne prowadzone w naszej szkole. 
-Czy żałujesz, że musisz pożegnać się z naszą szkołą, za czym będziesz tęskniła? 
-Myślę, że na pewno jest jakiś smutek, że muszę pożegnać się ze szkołą. Spędziłam w niej aż 9 lat. 
Jednak cieszę się, że pójdę do nowej szkoły, w której nawiążę nowe znajomości. Będę tęskniła za 
przyjaciółmi oraz nauczycielami, którzy potrafili przekazać mi cenną wiedzę, którą zapewne 
wykorzystam w przyszłości.  
-Oliwio, mam dla Ciebie ostatnie pytanie. Gdzie chciałabyś mieszkać w przyszłości i dlaczego? 
-Nie mam jeszcze planów, co do mojego konkretnego miejsca zamieszkania w przyszłości, ale wiem, 
że chciałabym mieszkać w dużym mieście np. w Warszawie czy Krakowie, ponieważ są tam o wiele 
większe marzenia.  

                                                                                                   Zosia Mielcarek 
 
 
 

-Klaudio. ile lat pracowałaś w gazetce? 
-W gazetce pracuję od 3 lat, od pierwszej klasy gimnazjum. 
-Czy podobała Ci się współpraca z koleżankami?   
-Współpraca z koleżankami była bardzo przyjemna. Mogłyśmy spotykać się, 
by razem wyszukiwać i przygotowywać materiały czy redagować artykuły. 
-Co najbardziej podobało Ci się w pracy w gazetce szkolnej? 
-W pracy w gazetce szkolnej najbardziej podobały mi się spotkania z 
przeróżnymi ludźmi w Muzeum Regionalnym w Pleszewie oraz w 
Bibliotece PublicznejwPleszewie. Bardzo lubiłam także wywiady, gdyż 
mogłam dowiedzieć się czegoś innego o pracy i zainteresowaniach ludzi. 
-Do jakiej szkoły wybierasz się po zakończeniu gimnazjum? 
-Po gimnazjum zamierzam iść do LO na profil matematyczno-geograficzny, 
by kontynuować naukę zgodnie              z moimi zainteresowaniami. 
-Które przedmioty szkolne należały do Twoich ulubionych? 
-Tak jak wspomniałam wyżej, najbardziej lubiłam matematykę, geografię 
oraz język angielski. 
-Czy żałujesz, że musisz pożegnać się z naszą szkołą?  Za czym będziesz tęskniła? 
-Oczywiście, że żałuję. Najbardziej mimo wszystko będę tęsknić za kolegami i koleżankami z klasy 
oraz wspaniałymi nauczycielami, którzy nauczyli mnie naprawdę bardzo dużo. 
-Gdzie chciałabyś mieszkać w przyszłości i dlaczego? 
-W przyszłości chciałabym mieszkać w Los Angeles. Jest to moje największe marzenie. Od zawsze 
chciałam mieszkać gdzieś, gdzie będzie wiele się działo i gdzie znajdę wymarzoną dla siebie pracę.      
Ola Boruszczak 
 

 
 


