
Wywiad z wieloletnią redaktorką gazetki szkolnej z Zosią  Mielcarek 

 

Zosiu, ile lat pracowałaś w gazetce szkolnej ,, Wieści znad Prosny’’? 

-W gazetce udzielam się początku mojej nauki w szkole podstawowej.                   

W klasach I-III pisałam artykuły do „Małej gazetki”, którą prowadziła Pani 

Joanna Woźniak, a która jest stałym dodatkiem  do „Wieści …”, w klasach 

IV-VIII stałam się jedną z głównych redaktorek „Wieści znad Prosny”. 

Czy podobała Ci się współpraca z koleżankami?  

-Tak, atmosfera zawsze była wspaniała. Bardzo dobrze wspominam Panią Elżbietę Kornacka, która 

opiekowała się nami i gazetką. Zawsze można było liczyd na jej pomoc oraz ciekawe pomysły 

spędzenia razem czasu. 

Co najbardziej Ci się podobało w pracy w gazetce szkolnej?  

-Wspomniane, współpraca i atmosfera. Podczas mojej długoletniej pracy w gazetce nigdy nie 

spotkałam się z odmową pomocy. Lubiłam także pisad artykuły i pomagad w organizacji 

rozpowszechniania gazetki. Przyjemne były też wyjazdy na koncerty, do muzeum czy na wywiady. 

Do jakiej szkoły wybierasz się po zakooczeniu 8 klasy? 

-Jest to dla mnie ciężki wybór, ale postawiłam na dwie szkoły Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie 

lub Zespół Szkół Technicznych Diecezji Kaliskiej w Kaliszu.  

Które przedmioty należały do Twoich ulubionych? 

-Zdecydowanie najlepiej czułam się na języku angielskim i polskim. W starszych klasach spodobała mi 

się też chemia.  

Gdzie chciałabyś mieszkad w przyszłości i dlaczego?  

-Moim małym marzeniem jest mieszkanie poza granicami naszego kraju, ale patrząc bardziej realnie, 

myślę  o większym mieście takim jak Poznao czy Warszawa. Sądzę, że w takich miastach jest więcej 

możliwości na rozwój i dobrą pracę.  

Czy jest Ci smutno, że musisz pożegnad się z naszą szkołą ? Za czym będziesz tęskniła? 

 -Oczywiście! Ta szkoła bardzo dużo mnie nauczyła. Poznałam tutaj wiele wspaniałych osób, które 

wniosły dużo dobrego w moje życie. Przeżyłam niesamowite chwile i doświadczyłam masę wrażeo, 

które zostaną jako wspomnienia na długi czas. 

Życzymy powodzenia w życiu osobistym i sukcesów w nowej szkole. 

                                                                                                                                                        Wiktoria Łapacz 

 


