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Aleksander Gawlica .Jestem Aleksander, Olek, Alek, Aluś. Mam wiele
imion, tak samo jak wiele mam zainteresowań. Kocham filmy, a w
szczególności te  ze złotej ery Hollywood.  Najjaśniesze  gwiazdy na
moim filmowym niebie, to Meryl Streep i Jack Nicholson, jestem
również oddanym fanem twórczości Tarantino. W kuchni bardzo
chętnie eksperymentuję, oczywiście przy akompaniamencie moich
ulubionych muzycznych kawałków. Uwielbiam czytać, pisać recenzje i
żywo dyskutować na wszelakie tematy. Od niedawna jestem
redaktorem naczelnym SKUŻAK NJUS, mam nadzieje, że nasza gazeta
wam się spodoba.

O Nas ...

Adrian Barysch. Jestem Adrian, w magazynie szkolnym
,,Skużak Njus”, moje artykuły w szczególności będą skupiać się na
sporcie oraz prawidłowym odżywianiu. Na co dzień gram
w piłką nożną, prowadzę aktywny tryb życia, a także prowadzę konto
na Instagramie, gdzie tematem przewodnim jest zdrowy tryb
życia. Zapraszam do śledzenia naszej gazetki, ponieważ pojawiać się
w niej będą same ciekawe i interesujące teksty.
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Oliwia Majek. Hej jestem Oliwia i chodzę do klasy 1c. Od
niedawana interesuję się fotografią (nie tylko prasową). W
wolnym czasie czytam książki o różnorodnej tematyce.
Staram się pisać też własne teksty, jeden z nich można
przeczytać np.: w tym wydaniu SKUŻAK NJUS.
Bardzo lubię przeprowadzać wywiady. Uważam, że rozmowa
to najlepszy sposób, aby wymienić się poglądami oraz
pogłębić swoją wiedzę o nowe informacje.



Sabina Lichoń .Cześć, jestem Sabina z  Ia.  Zimą lubię jeździć na
nartach, a latem na rowerze.      Lubię oglądać filmy i seriale -
niekoniecznie te najnowsze. Moje ulubione seriale to ,,Przyjaciele” i
,,Pełna Chata”. Ulubionych filmów nie wymienię, bo za mało tu
miejsca na  to.   Jeżeli  chcecie poczytać o filmach starych, nowych i
najnowszych sięgajcie po kolejne wydania Skużak Njus.

Natalia Meissner-Hope. Cześć jestem Natalia – nowa redaktorka
naszej szkolnej gazetki. Chciałabym pokazać wam mój świat. Kocham
tworzyć obrazy,  poznawać sztukę  i  podróżować. Interesuję się
kulturą indyjską. Medytuje i staram się wprowadzać zawsze dobrą
atmosferę w to co robię i w otoczenie w którym się znajduję.

Samanta Nowak .Cześć, jestem Samanta. Interesuję
się  modą,  psychologią  i sztuką - sama z resztą maluję.
Kocham  naturę i zwierzęta, a szczególności koty.  W wolnym czasie
lubię sięgnąć po dobrą książkę, najlepiej kryminał albo ckliwy
romans, lub obejrzeć ciekawy serial. Natomiast na  co  dzień
uwielbiam  słuchać muzyki (robię to przy każdej możliwej okazji).
Głównie słucham rocku alternatywnego, Indie rock i hard rock, ale
uwielbiam też wracać do klasyków, w tym najbardziej do muzyki lat
80tych. W SKUŻAK NJUS będę zajmować się korektą. 

wiecie ,że...

Aleksandra Grzywaczyk.Cześć! Jestem Ola, mam 14 lat i chodzę do
klasy 1C. Kocham muzykę. W wolnym czasie lubię śpiewać i przeczytać
wciągającą książkę lub obejrzeć interesujący film. 
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Nowa redakcja = Nowe pomysły 
 

 Już oficjalnie! W maju, pracę nad innowacyjną formą gazetki szkolnej rozpoczął
nowy skład SKUŻAK NJUS. Świeżo upieczeni pierwszoklasiści będą zmagać się z

pisaniem oryginalnych artykułów, robieniem zdjęć, a także ze składaniem
czasopisma. Muszą stanąć na wysokości zadania, by ruszyć magazyn i tchnąć w

niego nowe życie. Pełni pomysłów, szukający inspiracji i nieprzewidywalni, te
słowa najlepiej określają naszych śmiałków. 

 
 

 

Filip Czyż. Nazywam się Filip , mówią do mnie po nazwisku – Czyż. Gram w
koszykówkę i śledzę Amerykańską Ligę Koszykówki – NBA. Uwielbiam słuchać
muzyki, a w szczególności Death Metal, oprócz tego, lubię się dobrze ubrać.
Jestem przekonany, że spodoba wam się gazetka i dowiecie się wielu
interesujących informacji  na różne tematy. 

 
Piotr Horst.Cześć, jestem Piotrek. Należę do zespołu ,, Skużak Njus’’ , w którym
prowadzimy szkolną gazetkę. Interesuję się piłką nożną i koszykówką. W wolnym
czasie lubię czytać książki, najchętniej biograficzne. Chętnie też oglądam seriale,
najlepiej kryminalne. Bardzo lubię również słuchać muzyki. Jestem człowiekiem
ciekawym świata i poznawania nowych osobowości. Zachęcam gorąco do
czytania naszej gazetki. 

Martyna Brodzińska. Hej! Nazywam się Martyna i jestem jedną z
redaktorek. Mój wolny czas spędzam na czytaniu książek, słuchaniu dobrej
muzyki, ale najbardziej poświęcam się modzie i urodzie i o tym będę dla
was tutaj pisać! Mam nadzieję, że zainspiruję was do odkrywania siebie i
własnego stylu! 



i

Jakie środki  ostrożności zapewnił pracownikom bank? 
- Płyny do dezynfekcji, rękawiczki, przyłbice ochronne oraz maseczki. Wprowadzono
również zmianę w formie kontaktu z klientem. Cała obsługa, która była pierwotnie przy
„okienku” została przeniesiona do tak zwanych „boksów kasowych”, aby pracowników
odgradzała od klientów szyba. Ponadto zostały skrócone godziny przyjmowania petentów. 
- Jakie obostrzenia wprowadził dla klientów bank? 
- Wprowadziliśmy limit wejść. Najpierw na sali mogła przebywać tylko jedna osoba. W tej
chwili po zdjęciu kolejnych ograniczeń jest to liczba czterech osób na salę, oczywiście
zachowując przy tym odpowiedni dystans jakim są dwa metry. 
- Co z bankowością elektroniczną? Czy odkąd pojawił się koronawirus stała się ona
popularniejsza?  
-  Tak. Bardzo dużo osób, które wcześniej były negatywnie nastawione do bankowości
elektronicznej przekonało się do niej starając się ograniczyć swoje wizyty w banku. 
- Co mogą zrobić ludzie, aby nie narażać się na zarażenie koronawirusem? 
- Wyrobić sobie dostęp do konta online, w sklepach płacić za pomocą karty, a nie gotówki,
wypłacać pieniądze z bankomatu. 
 Czy odczuwa Pani, jako pracownik różnicę? 
- Na pewno odczuwam dyskomfort przez ograniczenia takie jak przyłbica, którą muszę
mieć cały czas na głowie, czy rękawiczki. Musimy również dezynfekować stanowiska pracy.
Aczkolwiek to tylko kwestia czasu aż wszystko wróci do normy.  
 
Z pracownikiem obsługi klienta w jednym z  banków rozmawiała Aleksandra Grzywaczyk 
 

WYWIAD
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 by Aleksandra
Grzywaczyk



#hot16challenge2 
#hot16challenge – ogólnopolska akcja muzyczna zainicjowana przez

rapera Karola „Solara” Poziemskiego w sierpniu 2014 roku, a jej druga

edycja w kwietniu 2020. Zgodnie z jej zasadami każdy artysta w ciągu

72 godzin od otrzymania nominacji musi nagrać 16-wersową zwrotkę

pod dowolny beat i nominować do tego samego zadania kolejnych

wykonawców. 

Szkolne
gwiazdy 

16- tki
nauczyciele
absolwenci
uczniowie
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                  Aktualnie żyjemy w czasach szczególnych. Coś co
jeszcze parę miesięcy temu było dla nas abstrakcją, dziś jest
nową codziennością. Na zewnątrz wychodzimy w maseczkach,
nie podajemy sobie rąk na przywitanie, w sklepach i na ulicy
utrzymujemy między sobą odpowiedni dystans. Nasza codzienna
rutyna została naruszona. Jednak powoli zaczynamy wracać do
“normalności”. Świadczą o tym otwierające się galerie, sklepy,
salony fryzjerskie czy powracające rozgrywki piłkarskie.
Oczywiście wszystko to działa w inny sposób niż przed pandemią.
Kiedy zaczniemy żyć jak dawniej? Czy będzie jak dawniej? 
Codziennie zadajemy sobie te pytania, lecz nikt  nie zna
odpowiedzi. W tym wszystkim sami zaczynamy szukać nowej 
normalności, a przy zachowaniu wszystkich zasad ostrożności
możemy zrobić coś dla siebie, dla naszego zdrowia. Jest to
właśnie odpowiedni czas, aby zacząć biegać, zmienić nawyki
żywieniowe i przy tym wzmocnić swoją odporność. Aktywność
fizyczna przynosi wiele korzyści, takich jak: regulację przemiany
materii, obniżenie ciśnienia krwi, wzmocnienie
 systemu immunologicznego,  zmniejszenie ryzyka otyłości,
wzmocnienie tkanki mięśniowe czy poprawienie nastroju. 

ZDROWIE 
w czasach
kwarantanny
Adrian Barysch
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Wszystko wskazuje na to, że warto uprawiać sport. Mimo
tego, sport wielu osobom kojarzy się z czymś nieprzyjemnym i
bardzo męczącym. Najważniejsze, by zrobić ten pierwszy krok i
zacząć ćwiczyć. Na początku będzie ciężko, nikt z nas nie urodził
się lekkoatletą. Wiadomo, że z czasem będzie coraz lepiej, w
końcu trening czyni mistrza. Ostatnimi czasy popularne jest hasło
“zostań w domu” słusznie , ale spędzenie czasu
w domu na oglądaniu filmów i jedzeniu całymi dniami może się
przełożyć na parę dodatkowych kilogramów na wadze.  Aby tego 
 uniknąć n uniknąć, należy całkowicie ograniczyć cukier, w
tym słodzone napoje i słodycze, oraz niezdrowe, najczęściej
solone, przekąski. Warto natomiast zacząć pić więcej wody,
zwiększyć ilość spożywanych warzyw i owoców, zmienić białe
pieczywo na ciemne oraz ogólnie uniknąć przetworzonych
produktów.



Wakacje tuż, tuż. Wolne wieczory trzeba jakoś
zagospodarować, a najlepszym na to
sposobem jest oczywiście film. Dzieła
kinematografii są różne; dobre, złe, nudne i
ciekawe, ale zawsze wzbudzają w nas
przeróżne uczucia.  Przygotowaliśmy dla Was
listę filmów, które umilą wam wakacyjne
wieczory. Znajdziecie tam m.in. energetyczne
musicale, ckliwe romanse i filmy o
problemach zwykłych ludzi, a to wszystko w
letnim klimacie.

Mamma Mia !
Mamma Mia: Here We Go Again! 
Grease 
Pitch Perfect (series)
Roman Holiday 
Moonrise Kingdom 
Cry Baby 
Dirty Dancing
La La Land 
August: Ossage Country
The Bridges of Madison Country 
Cell Me by Your Name
Footloose  
Bridget Jone’s Diary (series)
 Summer Stock

Kinomaniak:
Propozycje na wakacje:
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by Aleksander Gawlica &Sabina Lichoń

Film jest zły wtedy,
jeśli ktokolwiek z

publiczności chociaż
na chwilę może

odwrócić oczy od
ekranu



- Jak z perspektywy kierownika sklepu postrzega Pani problem COVID - 19?  
- Niestety my sami, jako personel, nie wiemy, jak to będzie dalej wyglądać. 
Nie mamy pojęcia, co przyniesie następny dzień. Dalszy przebieg pandemii jest niestety nie znany.
 Sami nie wiemy, jak zareagujemy, my oraz klienci. 
Internet obiegły zdjęcia, jak klienci wręcz “szturmują” wejścia do supermarketów. Czy takie zdarzenie
miało miejsce w Pani miejscu pracy?  
- U nas nie było takiej sytuacji. Zgodnie z obostrzeniami na sklepie może przebywać tylko siedemdziesiąt
osób, tak jak na ten moment. Przed głównym wejściem stoi ochroniarz liczący wszystkich wchodzące do
budynku. Reszta musi czekać na zewnątrz. 
 Jeśli pracownik A wykonuje pracę fizyczną np. wykłada towar na półki, a pracownik B siedzi w biurze i
pracuje przy komputerze, to dobór maseczki, bądź przyłbicy jest uzależniony w stosunku do
wykonywanych przez niego czynności?  
 Wszyscy pracownicy muszą nosić maseczki lub przyłbice, a także rękawiczki. Osoby pracujące przy kasie mają
przyłbice, ponieważ jest im tak wygodniej. Do tego zostały zamontowane dodatkowo osłony
plastikowe, oddzielające kasjera od klienta. A personel pracujący w biurze oraz przy wykładaniu towarów
najczęściej używa maseczek jednorazowych.    
-Praca w zasłoniętej twarzy przez średnio osiem godzin musi być wymagająca! Co się dzieje, gdy
pracownik jest zmęczony i musi na chwilę ściągnąć maseczkę?   
- Praca w takich hwarunkach jest bardzo trudna Jednak, gdy ktoś z nas musi zaczerpnąć świeżego powietrza
to wychodzi na zewnątrz, bądź do osobnego pomieszczenia, niedostępnego dla klientów. Tam pracownik
bezpiecznie może ściągnąć maskę i odetchnąć.  
- A co się dzieje, gdy klient wejdzie do na teren sklepu bez jakichkolwiek środków ochrony?   
- Wszyscy klienci muszą się dostosować do panujących reguł i zasad. Oczywiście, ochroniarz  sprawdza, czy
klient ma osłoniętą twarz i założone rękawiczki. Jeśli tak, to może wejść do sklepu. Jeśli jednak nie ma
maseczki, zwracamy jej uwagę. Powiedzmy, że zmianą dowodzi kierownik - w tym przypadku ja, to w razie
sprzeciwu klienta, jestem w stanie wyprosić go ze sklepu. Może to także zrobić ochrona. Natomiast takiego
prawa nie ma np. sprzedawca. Na pewno, jest nam łatwiej zarządzać obowiązkami, gdy nie ma tłumu ludzi
w sklepie. 
  Dziękuję za rozmowę

Lockdown i zmiany w pracy

B Y  O L IW I A  MA J E K  
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wywiad



 
 Nadszedł ten dzień! 
Z lekkim opóźnieniem, niecierpliwie  lub trwożnie
wyczekiwany, ale nadchodzi. 8 czerwca przystąpicie do
egzaminu dojrzałości. Wszyscy dacie radę - nie wątpimy,
ale słowa otuchy zawsze się przydadzą. Uwierzcie we
własne możliwości, nie poddawajcie się, bo MY wierzymy
w Was. Bo kto jak nie Wy, zda na tę maturę na 100%? No
może na 99%. Każdy wynik powyżej 30 % będzie
powodem do zadowolenia, radości i dowodem na to, że
umiecie! Mówi się, że nadzieja jest matką głupich….
Mylne jest to stwierdzenie. Trzeba wierzyć, że wyniki
będą świetne, bo jak to powiedział bohater filmu
,,Skazani na Shawshank” 
 

,, Nadzieja to dobra rzecz, może najlepsza ze
wszystkich, a to, co dobre, nigdy nie umiera.” 

 
Nigdy nie traćcie wiary w siebie. Pamiętajcie, że jesteście
wartościowymi ludźmi. Po zdaniu matury wkroczcie w
nowe jutro ze świadomością własnej siły i ogromnych 
 możliwości. Miejcie w sobie zapał i entuzjazm. Nie
oglądajcie się za siebie, bierzcie z życia to, co najlepsze.
Łapcie szanse, które przynosi los, bo jak mawiał
Benjamin Button „ to szanse definiują nasze życie, nawet
te, które przegapiamy”.  Muszę przyznać, że jesteście
prawdziwymi szczęściarzami. Nie dość, że mieliście
więcej czasu na naukę, to jeszcze ominął Was ustny
egzamin. Ale stres na pewno jest mimo wszystko. Na nas
też przyjdzie czas. Podsumowując: 8 czerwca wszyscy
będziemy z Wami duchem i będziemy trzymać kciuki.  
 

niech moc będzie z Wami 

Maturzyści
2020
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Wakacje tuż za rogiem. Przed nami wakacje inne niż wszystkie.
Jednak nie martwmy się, nic przecież nam nie przeszkodzi w
wypoczynku i błogim lenistwie kanikuły. Bądźmy ostrożni,

bawmy się bezpiecznie. We wrześniu,  znów się wszyscy
spotkamy i opowiemy o naszych przygodach. 

Miłych i pięknych wakacji
 życzy, redakcja SKUŻAK NJUS Strona 12 I 2020


