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WYWIAD Z IWONĄ SZYMCZAK – STRAŻNIKIEM MIEJSKIM 

wywiad przeprowadziła Julia Szablan 

 

Julia Szablan: Dzień dobry, nazywam się Julia i chcę zadać Pani kilka pytań do wywiadu, 

który ukaże się w naszej gazetce szkolnej.  

Iwona Szymczak: Dzień dobry. 

Julia Szablan: Jak się Pani nazywa? 

Iwona Szymczak: Nazywam  się Iwona Szymczak. 

Julia Szablan: Czym się Pani zajmuje? 

Iwona Szymczak: Jestem strażnikiem miejskim miasta Poznań. 

Julia Szablan: Ile lat jest Pani strażniczką miejską? 

Iwona Szymczak: Ponad 10 lat. 



Julia Szablan: W jakiej dzielnicy Pani pracuje? 

Iwona Szymczak: Obecnie pracuję w całym Poznaniu. 

Julia Szablan: Dlaczego wybrała Pani ten zawód? Czy go Pani lubi? 

Iwona Szymczak: Tak, lubię swój zawód. Wybrałam  go dlatego, że zajmuję się 

profilaktyką i jestem często w szkołach. Mam kontakt z dziećmi w przedszkolach, 

 szkołach i klubach seniora. 

Julia Szablan: Podczas swojej pracy dostała Pani jakieś nagrody? Za co i jakie to były 

nagrody? 

Iwona Szymczak: Zostałam strażnikiem roku jako strażnik szkolny. 

Julia Szablan: Podczas całej swojej pracy na pewno doświadczyła Pani różnych rzeczy. Co 

najbardziej utkwiło w Pani pamięci? 

Iwona Szymczak: Jako strażnik miejski mam kontakt z różnymi osobami, ta praca nie jest 

tylko przyjemna, ale też nieraz jest niebezpieczna. Często mam kontakt z osobami 

bezdomnymi i nie wiem jak taka osoba może się zachować , mam również kontakt ze 

zwierzętami w straży miejskiej i nie wiem jak ono może się zachować. Są to różne 

sytuacje. Sama zostałam kiedyś ugryziona przez pieska i to zdarzenie  najbardziej utkwiło 

 w mojej pamięci. 

Julia Szablan: Każdego dnia spotyka Pani wielu ludzi, jacy oni są? 

Iwona Szymczak: Myślę, że kontakt z osobami dla mnie jest zazwyczaj przyjemny i miły, 

dlatego nie powiem ,że miałam nieprzyjemny kontakt z osobami, chociaż ludzie bardzo 

różnie reagują, więc są to bardzo różne sytuacje. 

Julia Szablan: Dlaczego przyszła Pani do naszej szkoły? 

Iwona Szymczak: Dziś jestem tutaj dlatego, że prowadzę zajęcia profilaktyczne dotyczące 

bezpiecznego Internetu. 

Julia Szablan: Lubi Pani rozmawiać z dziećmi? 

Iwona Szymczak: Tak, oczywiście  uwielbiam i to mnie trzyma w straży miejskiej , bo 

akurat jestem w zespole profilaktyki i z tego się też cieszę. 

Julia Szablan: O czym rozmawia Pani z dziećmi? Widzi Pani rezultaty swojej pracy? Czy takie 

rozmowy mają sens? 

Iwona Szymczak: Myślę, że każda rozmowa ma sens . Gdy przychodzę z profilaktyką, 



 myślę, że coś w głowie młodzieży i dzieci zawsze zostaje, i widzę tę różnicę, gdy 

przychodzę na kolejne spotkanie i dzieci dużo pamiętają z tego, o czym wcześniej 

rozmawialiśmy. To mnie bardzo cieszy np. jak jestem u maluchów i mówimy o 

niebezpieczeństwach,  to one wiedzą, kogo mogą wpuścić do domu, a kogo nie, pamiętają 

telefony alarmowe, które z nimi ćwiczę. Takie  sytuacje są dla nas miłe, gdy dzieci 

pamiętają o tym, co wcześniej mówiliśmy. 

Julia Szablan: To już koniec naszego wywiadu dziękujemy za poświęcony czas . Życzę 

dalszych sukcesów w pracy i mam nadzieję, że jeszcze Pani nas odwiedzi. 

Iwona Szymczak: Dziękuję bardzo. 

 

 

 

 

 

 



 

Dzień 21 lutego zapowiadał się nie najgorzej. Wstałam wcześniej niż zwykle, bo dziś 
moja klasa miała pisać sprawdzian z przyrody i chciałam sobie powtórzyć najważniejsze 
rzeczy. Denerwowałam się, bo chciałam napisać go jak najlepiej. Po 5 lekcji, gdy sprawdzian 
mieliśmy już za sobą, odetchnęliśmy z ulgą i zaczęliśmy rozmawiać o dyskotece, która miała 
odbyć się o godzinie  17.00. w naszej szkole. 
 Po wszystkich lekcjach szybkim krokiem poszłam do domu, by móc przygotować się 
na dyskotekę. Byłam bardzo podekscytowana, a zarazem podenerwowana, jak będzie, tym 
bardziej, że impreza miała być krótsza niż zwykle i trwać półtorej godziny.                                         
 Do szkoły poszłam z Wiktorią i Zuzią. Przebrałyśmy się i poszłyśmy na 1 piętro, gdzie 
miała być dyskoteka. Grała już muzyka, więc dołączyłyśmy do bawiących się osób. Najwięcej 
uczniów było z klasy 6a i 6b, a najmniej z klas 4. Na dyskotece były też cztery nasze 
nauczycielki: pani od języka polskiego, muzyki, matematyki i nasza wychowawczyni. 
Tańczyliśmy w kółku i w parach. Gdy JD puścił ,,Makarenę” dołączyła do nas pani od języka 
polskiego. Było bardzo wesoło. Pod koniec imprezy bardziej odważni chłopcy zaczęli prosić 
dziewczyny do tańca. Było to dość krępujące, bo nie każdy umie tańczyć w parach. Ja też 
tańczyłam - z kolegą z klasy. Muzyka była bardzo fajna, bo leciały najnowsze przeboje tj. 
,,Przez twe oczy zielone” i ,,Ruda tańczy jak szalona”. Na koniec imprezy na bis DJ puścił 
nam naszą ulubioną piosenkę i wszyscy zaczęli klaskać i śpiewać.  O godzinie 18:30 ucichła 
muzyka, zapaliły się światła i dyskoteka się skończyła.                                                                 
 Szkoda, że takie imprezy są tak rzadko organizowane i trwają tak krótko. Do szkoły 
przyszedł po mnie tata i razem z moimi koleżankami wracaliśmy do domu. Po drodze 
śmialiśmy się wspominając dyskotekę i nasze tańce. Po powrocie do domu poczułam 
ogromne zmęczenie i szybciej niż zwykle poszłam spać.                                                              
 Ten dzień był pełen wrażeń: najpierw sprawdzian, a później impreza. Szkoda tylko, że 
nie było wszystkich osób z naszej klasy, bo jesteśmy zgrani i bawilibyśmy się jeszcze lepiej. 
Może innym razem będzie nas więcej. Ale i tak ten dzień na długo pozostanie w mojej 
pamięci . 

         Dominika Mikołajczak kl.6a 



 

 

 Witajcie, jestem Mirek i przedstawię Wam moją historię o zajączku wielkanocnym. 

 Pewnego dnia, parę dni przed Wielkanocą byłem z rodzicami i z młodszym bratem w 

Posnanii na zakupach. Po około dwóch godzinach chodzenia po sklepach, zapytałem mamę: 

- Mamo, a dlaczego połowa tych zakupów, to słodycze? Dla kogo one są? 

- Idziemy na imieniny do waszej kuzynki – powiedziała trochę zdenerwowana mama. 

 Parę dni później, w ostatni dzień przed Wielkanocą usłyszałem rozmowę w pokoju 

rodziców. Zakradłem się i nasłuchiwałem: 

- Marek, mój mężu, może czas powiedzieć Mirowi, że zając wielkanocny nie istnieje – powiedziała 

mama.  

- Powiemy mu za 2 lata. Poza tym straszna z niego gaduła – powiedział ojciec. 

 Po tym, co powiedział tata, pojawiła mi się łezka w oku. Następnego dnia przy stole 

powiedziałem bratu: 

- Mateusz, zając wielkanocny nie istnieje. 

- Co ty mówisz?! Rodzice go widzieli! – zaprzeczał Mateusz. 

- To bujda, oni nas oszukali – powiedziałem załamany. 

- Jak to, rodzice kłamią?! – mówił zrozpaczony. 

- Nie! Nie! Nie! Całe dzieciństwo w kłamstwie! – krzyknął wkurzony Mateusz. 

 Rok później, kiedy szykowaliśmy się do Świąt Wielkanocnych, nagle usłyszałem dzwonek 

do drzwi. Z kuchni usłyszałem głos mamy: 

- Otworzysz? 



Pobiegłem do drzwi, patrzę przez wizjer i co? Jakieś uszy? Otwieram, a tam zając wielkanocny z 

koszykiem pełnym słodyczy. 

- A ty, co tu robisz? – spytałem. 

- Chcę wam przypomnieć radość Świąt Wielkanocnych – odparł zając. 

Zawołałem brata: 

- Mateusz, Mateusz szybko do mnie! 

Brat przybiegł i nagle krzyknął: 

- Wiedziałem, że istniejesz! 

- Jak dobrze jest nie tracić nadziei – powiedziałem sobie pod nosem cichutko. 

- Te cukierki, to dla was. Podzielcie się z potrzebującymi – powiedział zając i nagle, jak się pojawił, 

tak zniknął. 

 Wtedy zrozumiałem jak ważne jest kultywowanie tradycji, bo zając to symbol dobrych 

uczynków i każdy powinien mieć w dzieciństwie swojego zająca. 

 Po tym, co zrobiłem swojemu bratu, zrozumiałem, że to, co wiedziałem, powinienem 

zostawić dla siebie. Świat dorosłych jest bowiem zupełnie inny. 

 Zrozumiałem, że czas dzieciństwa jest bezcenny. Mam nadzieję, że nie zrobicie tego 

samego, co ja swojemu młodszemu rodzeństwu. 

 

               Łukasz Matuszewski kl. 6a 

 

 

 

 



 

 

 Karate Shotokan – gdy umysł i technika stają się jednym 

 

 Shotokan to grupa stylów i organizacji karate wywodząca się ze szkoły karate mistrza Gichina 

Funakoshi. Nazwa "Shōtōkan" oznacza "budynek, miejsce, salę, w której uczy Shōtō" (mistrz o tym 

imieniu). Wyraz "shōtō" oznacza "falowanie sosen" (w znaczeniu: "szumu wiatru wśród sosen") i był to 

pseudonim GichinaFunakoshi. Mistrz Gichin Funakoshi,twórca karate shotokan, twierdził, że w 

prawdziwym karate umysł i technika staje się jednym. I w tym zawiera się cała idea jednego z 

najpopularniejszych stylów karate na świecie.                                                                                                       

 Shotokan określa karate jako sztukę wojenną opierającą się na blokach, ciosach, unikach oraz 

odpowiedniej koordynacji ruchów. To również kształtowanie zachowania i dyscypliny, które pozwalają 

wypracować cechy fizyczne i psychiczne niezależnie od płci, wieku i kondycji, a jedynym prawdziwym 

przeciwnikiem karateki jest on sam. Ten styl karate wyróżniają niskie i szerokie postawy z dynamicznymi i 

silnymi przejściami. Technika opiera się na pozycjach – dachi, ciosach – tsuki, uderzeniach – uchi, 

kopnięciach - geri, blokach – uke oraz nage – rzutach. Trening w Shotokan podzielony jest na trzy części. 

Pierwsza kihon, to ćwiczenia z zakresu podstawowych pozycji wykonywane z maksymalną siłą i szybkością 

przy pełnej koncentracji ciała i umysłu. Drugi etap to kata, czyli układ ciosów oraz walka z nieistniejącym 

przeciwnikiem. Na końcu treningu jest kumite, czyli sparing. Karate Shotokan jest pewnego rodzaju ścieżką 

postępowania, ponieważ wartości, jakie nabywa się podczas jego uprawiania sprawiają, że jest on nie tylko 

sztuką walki, ale przede wszystkim stylem życia. 

W karate Shotokan Istnieje 10 stopni uczniowskich (kyu). Każdemu stopniowi odpowiada kolor. 

 

Źródło: www.zapytaj.onet.pl 

W naszej szkole od kilkunastu lat prowadzone są treningi karate Shotokan. Zarówno trenerzy, jak i 

uczestnicy treningów, są członkami Swarzędzkiego Klubu Karate– do "Fighter". Symbolem karate Shotokan 

w Swarzędzu jest karateka.  



,,Logo Klubu Karate Shotokan w Swarzędzu" 

 

Źródło:www.facebook.com/Swarz%C4%99dzki-Klub-Karate-do-Fighter-694346620650049/ 

Treningi odbywają się we wtorki i środy. 

Grupa początkująca: wtorki 17.30-18.30, środy 16.30-17.30 

Grupa zaawansowana: wtorki 18.30-20.00, środy 17.30-19.00 

Treningi prowadzi pani Katarzyna Pfajfer. 

Grupa zaawansowana bierze udział w zawodach. 

Gorąco zachęcam do uczestnictwa w zajęciach karate. Zajęcia pozwalają pozbyć się nadmiaru energii i dają 

wiele radości. A z zawodów wracamy z pucharami i medalami. 

Polecam 

Posiadaczka żółtego pasa ;-) 

                                                                                                             Weronika Glazar   kl. 5a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 



 

PYSZNE ROGALIKI MOJEJ CIOCI ☺ 

PROSTE PRZYGOTOWANIE, MNÓSTWO ZABAWY, 
GWARANTOWANY SUKCES 

 

Składniki: 

8 dag drożdży 

6 łyżek ciepłego mleka 

¾ kostki margaryny 

½ kg mąki 

2 łyżki kwaśnej 
śmietany 

2 jajka 

trochę cukru 

konfitura lub 
marmolada 

 

 

 

 

Przygotowanie: 

Drożdże rozpuszczamy w ciepłym mleku z dodatkiem ½ łyżeczki cukru. 
Czekamy, aż urosną. Potem dodajemy je do zmieszanych pozostałych 
składników: margaryny, mąki, śmietany, 2 łyżek cukru i żółtek (białka 
zostawiamy w miseczce). Gdy wszystko zostanie złączone, zagniatamy ciasto 
i dzielimy na 4 równe części. Wałkujemy okrągłe placki, które dzielimy na 6 
części wzdłuż średnic koła. Nakładamy konfiturę i zawijamy, zaczynając od 
szerszego boku. Ubijamy białka z odrobiną cukru i smarujemy powierzchnię 
rogalików. Rogaliki pieczemy w temperaturze 200˚C do momentu, gdy będą 
rumiane. 

SMACZNEGO!  ☺ 

Hanna Graczyk kl.5a 

 



 

 

SKŁAD REDAKCJI GAZETKI SZKOLNEJ „SZPACZEK” 

 

Julia Szablan – wywiad 

Dominika Mikołajczak - artykuł 

Łukasz Matuszewski– opowiadania 

Magdalena Lecyk, Laura Mainel – oprawa graficzna 

Hanna Graczyk – kącik kulinarny 

Weronika Glazar - hobby 

 

 

 


