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Od redakcji 
  

 

 Witajcie! To już ostatni numer. Gazeta szkolna   z powodu reformy szkolnej przestaje 

istnieć. Gazeta działała w Gimnazjum, więc "umiera" śmiercią naturalną. Szkoda :-))) Jest 

to numer specjalny, poświęcony historii "Tramp(ka)". Zapraszam do lektury.  

 

 

 

 

  

  

 

Redakcja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jak powstał 

"Tramp(ek)"? 
 Jest rok 1998. Powstają Gimnazja. Chcieliśmy, by w naszym Gimnazjum działała 

gazetka szkolna. Na ten pomysł wpada dwójka nauczycieli - p. Ewa Łukasiewicz               i 

p. Robert Litwiński. Gazetka musi mieć nazwę, więc pomysły były różne. Chcieliśmy, by 

nazwa mówiła o tym, co będzie głównym tematem gazetki. A to było jasne. Sport         i 

turystyka. Te dziedziny życia szkoły zawsze były jej mocną stroną. W sporcie zawsze 

byliśmy w czołówce powiatu, a jednocześnie każdego roku organizowaliśmy kilkanaście 

imprez turystycznych: wycieczek, obozów, biwaków, rajdów i innych. Byliśmy wtedy 

konkurencją dla gazetki wydawanej w szkole podstawowej "Pryszcz" (kilka lat później ta 

gazetka przestała istnieć). 

 Najbardziej spodobała się nazwa, którą wymyśliła p. Ewa Łukasiewicz. Nazwa łączyła 

w sobie obieżyświata (trampa) z obuwiem sportowym (trampkiem). Stąd nazwa 

"Tramp(ek)". 



 

 

Pierwszy numer 
 Praca nad pierwszy numerem trwała kilka miesięcy. Musicie wiedzieć, że inaczej wtedy 

wyglądała gazetka. Przede wszystkim była ona w formie papierowej i przypominała 

normalną gazetę. Pierwsi redaktorzy musieli się wiele uczyć. Odbywały się spotkania 

zespołów redakcyjnych. By numer powstał odbywało się kilka spotkań. Nie było wtedy 

komputerów, więc tekst pisany był na maszynie. Niektóre rysunki były wykonane ręcznie. 

 Tworzono tzw. matrycę, by po wykonaniu kopi na ksero można było tę gazetkę 

odpowiednio złożyć. Oczywiście każdy tekst trzeba było w odpowiednim miejscu wkleić 

klejem na matrycę. Musiała też być odpowiednia ilość stron (wielokrotność 4!) by gazeta 

odpowiednio się złożyła.  



 Następnie kserowano każdą stronę matrycy odpowiednią ilość razy (przeważnie od 50 

do 100) i składano. Teraz wystarczyło tylko pozszywać każdy numer i oddać do sprzedaży. 

 

 

 

Powspominajmy 



 Trudno w kilku słowach opisać 21 lat historii. Nie podejmuję się tego, szczególnie ,że 

pamięć jest zawodna. Poniżej prezentujemy kilka zdjęć archiwalnych numerów, wybranych 

losowo.  

 

 







 

 

Największy sukces 
 Po kilku miesiącach pracy zgłosiliśmy naszą gazetkę do konkursu. Był to ogólnopolski 

konkurs gazetek szkolnych "O Pałuckie Pióro". Odbywał się w Wągrowcu koło Poznania. 

I tu - miła niespodzianka! Nasza praca została doceniona - zajęliśmy III miejsce wśród 

gazetek szkolnych. Wybraliśmy się oczywiście na uroczystość ogłoszenia wyników. Był to 

kilkudniowy wyjazd.  Sama uroczystość miała świetną oprawę - władze miasta, bractwo 

rycerskie, znakomici goście, m.in. ówczesny marszałek sejmu -               p. Marek Borowski. 

Jako nagrodę dostaliśmy oczywiście dyplom i ....ryzę papieru xero! 



 



 







 

Numery 

okolicznościowe 
 Czasami wydawaliśmy numery okolicznościowe. Chcieliśmy być razem z Polakami  

w ważnych dla nich wydarzeniach. Oto kilka z nich:  

 



 



 



 

 



 
 

Kilka ciekawostek 
 By powstał jeden numer gazetki w wersji papierowej potrzeba było około 100 godzin 

pracy zespołu redakcyjnego liczącego przeważnie 6-10 osób. 

 Przez redakcję "Tramp(ka)" w 21 letniej historii przewinęło się około 50 redaktorów. 

Tylko jedna osoba była od początku do końca - p. Robert Litwiński 

 Czasami gazetka sprzedawana była w ilości ok. 150 egzemplarzy. Docierała do 

społeczności szkolnej, a poprzez redaktorów do mieszkańców gminy. 

 Średnio wydawano 3-4 egzemplarze na rok szkolny.  

 Od kilku lat, wraz z rozwojem komunikatorów internetowych gazeta wydawana jest 

tylko w formie internetowej. 

 



 

 

 

Dziękujemy! 
 Przy podziękowaniach nie wymieniamy nikogo z imienia i nazwiska, by nie ominąć 

nikogo. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powstania gazety, wszystkim 

piszącym w niej redaktorom, wszystkim nauczycielom, którzy pisali w gazecie i pełnili 

funkcje korektorskie. 

 Dziękujemy też wszystkim, którzy nas czytali.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tramp(ka) redagują: 
 



Wołosiewicz Alicja 

Starak Mariola 

Pieńkowska Oliwia 

Szczepanik Julia 

 

 

Opiekun gazety: 
 

Robert Litwiński 


