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GAZETKA 

Co w tym numerze: 

Konkursy, 

Kącik kulinarny, 

Wywiady z nowymi 

nauczycielami, 

Sport, 

Muzyka, 

Zakamarki szkoły, 

 

 

I wiele innych… 
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Uwaga konkurs!!! 

 

Jak wiecie nasza gazeta nie ma jeszcze tytułu. Konkurs polega na tym, aby 

wymyślić nową nazwę dla Gazetki szkolnej i wysłać na adres: 

Gazetka.szm@gmail.com. W nagrodę można otrzymać 2. numer naszej 

gazety gratis. 

Ps. Na zdjęciu kolegium redakcyjne, ale niestety nie w całości. 

Zapraszamy chętnych do współpracy z nami…  

 

mailto:Gazetka.szm@gmail.com
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Życzenia dla nauczycieli z okazji Dnia  Edukacji Narodowej… 

Szanowni Państwo, w imieniu Redakcji gazety szkolnej, życzymy Wam uśmiechów nie tylko 

od święta, samych finalistów olimpiad, dużo cierpliwości do urwisów, ciepła i słodyczy w 

każdej chwili oraz spełnienia najskrytszych marzeń. 

 

Poniżej, w ramach prezentu, umieszczamy dwie reklamy Szkoły marzeń autorstwa naszych 

uczniów:  

Jedyna taka szkoła! 

Moje dziecko jest bardzo zadowolone. Nie można powiedzieć, że mało pracuje, ale efekty są 

naprawdę fantastyczne! Takie opinie krążą pomiędzy rodzicami, którzy już wysłali swe 

pociechy do Prywatnego Gimnazjum nr 2 w Piasecznie.  Świetna atmosfera, dogodne warunki 

pracy, szeroka paleta zajęć dodatkowych to tylko niektóre z wielu zalet ,które cechują naszą 

szkolę. NIE BEZ POWODU NAZYWAMY SIĘ SZKOŁĄ MARZEŃ! Przyjdź, a nie pożałujesz!  

BS,2a 

 

 

Szkoła marzeń w zasięgu ręki! 

Czy chcesz, aby Twoja pociecha zdobyła gruntowną edukację? Jeśli tak, to przyjdź do Szkoły 

Marzeń, najlepszej i niepowtarzalnej szkoły dla Twojego dziecka. Szkoła oferuje 

zdecydowanie więcej niż inne szkoły w Piasecznie. Oprócz zajęć lekcyjnych na najwyższym 

poziomie, uczniowie mają dostęp do darmowych i rozwijających zajęć pozalekcyjnych. Szkoła 

posiada najnowocześniejsze laboratoria i salę komputerową. Ma przepiękną halę 

gimnastyczną i stołówkę , gdzie serwujemy najlepsze posiłki! Przyjdź i odwiedź nas. Dni 

otwarte zapewnią niepowtarzalne wrażenia. 

JZ, 1b 
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Wywiad z nowym nauczycielem fizyki , Panią Moniką Szorską 

 
 

NI: Od kiedy Pani prowadzi lekcje fizyki? 
  
Jestem nauczycielem od 12 lat. 
 
 NI: Skąd Pani pochodzi? 
 
Urodziłam się w Radomiu. 
 
 NI: Czy podobają się Pani kolory ścian w naszej szkole? 
 
Bardzo. 
 
NI: Które doświadczenie fizyczne pozostało Pani najgłębiej w pamięci? 
 
Ho, ho, ho. To jest doświadczenie z elektryczności. Jeszcze na studiach, gdzie wykładowca-
profesor dał mi "kupę" kabelków i powiedział, że według schematu mam ułożyć obwód. To 
było niesamowite! Nie wiedziałam w ogóle, co mam z tym zrobić. 
 
NI: Woli Pani chodzić w spódnicach czy w spodniach? 
 
W spodniach 
 
NI: Słyszeliśmy, że chce Pani przeprowadzić projekt "Szkoła Odkrywców Talentów", czy ma 
pani uprawnienia trenera??? 
 
Niestety jeszcze nie. 
 
NI: Dziękujemy za wywiad i życzymy samych sukcesów w naszej szkole. 

Wywiad przeprowadziła  
Nina Iwanowska. 
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W piątek 06.09.13 odbyło się oficjalne otwarcie nowego boiska szkolnego.  

Nie jest co prawda duże to nasze boisko ,lecz jak mówi przysłowie: „Ciasne, ale własne”.  

 Ceremonia otwarcie zaczęła się przecięciem wstęgi. Najpierw uczynił to  nasz pan dyrektor, potem „ 

emerytowana” wiceprzewodnicząca szkoły Ola Pluta a ostatnią część wstęgi przeciął pan od 

wychowania fizycznego. 

 

Później zostały rozegrane mecze siatkówki - 
nauczyciele kontra uczniowie(trzy grupy 
chłopców i jedna grupa dziewczyn). Relacje 
na żywo przedstawi mój redakcyjny partner 
Mateo: 
………………………………………………………… 
 -Rozpoczynamy ten przepiękny mecz 
pierwszym setem chłopców. 
-Pierwszy gwizdek i pan matematyk serwuje, 
zdobywając pierwszy punkt dla kadry 
-Proszę państwa, cóż za przecudowna 
akcja!!! 
   (jakiś czas później) …. 
   -Po wielu cudownych akcjach, takich jak 
poślizgnięcie się o plamę oleju pana 
wuefisty, czy zjedzenie przez jednego z 
uczniów ostrego tabasco, kończymy 
pierwszy set zwycięski dla ….       KADRY!!! 

(jakiś czas później) …. 
-Czas na set dziewczyn, oj będzie się działo! 
-Nic się nie dzieje oprócz gry i  ataku watahy pytonów. 
 

 

-Czas na decydujący „match point”. 

-Serwują dziewczyny, piłka lekko przelatuje 

na połowę boiska kadry. 

-Będzie akcja na trzy! 

-Przyjmuje pan od w-f, podaje do pani od 

informatyki i…  Pan dyrektor wykonuje 

niesamowitą „ścinę”, zdobywając 

decydujący punkt dla drużyny kadry.  

-Niesamowite mecze, niestety  wszystkie  

wygrywa kadra. 

-Dziękuję,  oddaję głos do studia. 

 

red. sportowi  Szymon Zbiegniewski  

i Mateusz Czublun 
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KĄCIK POETYCKI 
       Marysi Dowbor- Baczyńskiej 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

,,Wypalony” 

Utopiony w myślach 

Dwuznaczny 

I ty mój kapitanie? 

I ty mój mistrzu? 

Pytał poduszką 

A ona nic 

I sucha 

Choć on już się utopił 

 

 

 

,,Dla Jima” 

Jim? 

Czy jesteś 

Niezrozumiany? 

Wolny, lecz spętany 

Przez starych przyjaciół? 

 

Jim? 

Dlaczego tak kończą 

Twoje sny? 

Dlaczego wyważasz drzwi? 

Nie szarpiesz za klamkę 

 

Jim? 

Myślałeś kiedyś o 

szaleństwie 

Jak o kilku kartkach 

Wyższych tonach 

Czy nie za dużo 

Przypraw 

Na jednych wątłych 

barkach? 

 

Jim 

Przykro mi, ze musiałeś 

Rozwalić ten mur głową  

 

Nie jestem szalony, interesuje mnie 
wolność. 

-Jim Morrison 

I'll tell you… No eternal reward 
will forgive us now for wasting 
the dawn. 
-Jim Morrison 
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,,Satyra na współczesność" 

  

,,Patrzcie, co się zadziało 
biednym dzieciom                                                                                         
odłączają zasilanie                                                                                                                    
nie pozawalają siedzieć 
z przywiązanym palcem 
do smartfonów, nie smartfonów 
i-światów 
każą szukać czegoś na mapie 
przecież mamy nawigację! 
Po coś się to stworzyło 
żeby nie trzeba 
było 
myśleć (bo to już przeszłość) 
dzisiaj się po prostu  
zdobywa wiedzę żadną 
w dżungli upadku moralnego 
zwanej krótko 
internetem 
a jak niema internetu 
pada dziecku zasilanie" 
Powiedziała, pozując na ironię, 
do telefonu  
starsza Pani 
 

 

Autor: 

Marysia Dowbor- Baczyńska 

 

,,Empatia” 

Jestem dobrym 

człowiekiem      

Umiem przejść obok 

cierpienia 

Zabić wątpliwości i wyrzuty 

Jednym krótkim strzałem 

 

Jestem złym człowiekiem 

Trzeba iść i świecić 

Przez jedno krótkie jak 

strzał słowo 

Wypalam się 

 

 

    Granice między kafelkami  się zacierają 

 

Małe lusterko w łazience nie kłamie. Kogoś tak 

zmęczonego własnymi lękami dawno nie widziało. 

Maniera- bo tak nazywał się pierwszy z tych, które 

najbardziej ją nawiedzały- ulubował sobie w jej 

wierszach. Naiwne i wygodne, stosunkowo młode, były 

doskonałym celem. Przerażenie zbierało w niej jak woda 

w zatkanej umywalce. Bała się, ze Maniera siedzi w 

każdym jej długopisie, ze zasłania swój kpiący 

uśmieszek białą kartką papieru. Nigdy nie dopuściła 

myśli, że to wszystko było tylko nią. ,,To ja jestem 

światem” napisała kiedyś. A świat był niebezpieczny- 

rozległy i skomplikowany. Bała się świata … Kran po jej 

lewej cicho płakał, ale nie chciał o tym rozmawiać. 
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Pożegnanie 

 

Już jesień nadchodzi 

Gładzi kolorem zielone liście 

Kolczaste kasztany 

Brązowe rozwierają wnętrza 

Świat cichość spowija 

Milkną letnie skrzypce 

I dusza w tęsknocie 

Za kluczem ptaków 

Chce odlecieć… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzisiejszy Świat 

 

Zamknęliśmy drzwi 

Świat legł u stóp zdobywców 

Nie potrzeba nam już nic 

Oprócz chwały 

A jednak… 

Czekamy na spadającą gwiazdę 

Co spełni marzenia 

Rozpuszczamy kostki lodu 

W chemicznym doświadczeniu 

Czekamy… 

I podziwiamy cud istnienia. 

 

Błękit 

 

Dziś jest poniedziałek 

Zakochałam się w błękicie 

Całkowicie mną zawładnął 

Zaplątałam się na dobre 

Teraz ciągle o nim myślę 

Wszystko musi być błękitne! 

Gdy nadejdą szare dni 

Rozchoruję się z tęsknoty! 

Będę płakać, tęsknić… 

Będę wierna! 

Będę czekać na pogodne dni. 
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Droga 

 

Szłam drogą piękną, 

Wśród zapachów lata. 

Była szczęśliwa… 

Szłam drogą trudną, 

Kaleczyłam stopy. 

Cierpiałam… 

Dotarłam do źródła, 

Zmyłam kurz... 

Poczułam ukojenie. 

Wyruszyłam w drogę, 

Ku słońcu… 

Znów jestem szczęśliwa. 

 

 

   Ptaki 

 

Gdy noc szafirem świat otula, 

Gasi na niebie łun purpury. 

W pokorze dłonie moje składam, 

W cichości słowa wypowiadam. 

Lecą do nieba srebrne ptaki,  

Wzlatują hen wysoko… 

Śpiewają… 

Stukają w gwiezdne okiennice, 

Sam Bóg roztwiera je szeroko. 

Słucha…. 

Z czułością gładzi śliniące pióra. 

Uśmiecha się…  

I karmi je ziarnem spełnienia. 

 

 

 

 

 

                                                                Zofia Burak 
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Gdzie się schować przed panem Dyrektorem…? 

Problemy to Twoje drugie imię? Zdarza się, że musisz szukać schronienia? W tym numerze 

polecam sprawdzone i popularne miejsca… 

 

 
 
Dla stroniących od literatury rozwiązaniem 
będzie CICHY ZAKĄTEK… 
 

Za dużo powiedziałeś/powiedziałaś, Sala nr 
203 – OCHRONA dla ŹRODEŁ… 

 

 
  

 
Najciemniej pod latarnia, polecam więc  
GASTROBAZĘ 
 

Niektórzy, zdecydowanie mniej 
wysportowani,  wybierają  

SEKRETNĄ GARDEROBĘ  

 

  

 
Jeżeli masz dobre relacje z panią  
w kitlu, wybierz  
AZYL POD BIAŁYM CZEPKIEM 

Niemniej Uczniowie od lat do tego celu 
wybierają głównie 
ŚWIĄTYNIA DUMANIA  
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Kącik kulinarny 

Deser na poprawę humoru 

SERNICZKI Z MALINAMI: 

Składniki (na 12 sztuk) 

12 herbatników Digestive (ok. 120 g) 

80 g masła 

400 g trzykrotnie mielonego białego sera 

6 łyżek cukru pudru 

1 laska wanilii 

2 jajka 

2 łyżki mąki pszennej.  

100 g malin lub innych owoców sezonowych. 

Przygotowanie: 

 Rozgrzej piekarnik do temperatury 180 st. C. 

 Masło rozpuść w garnku na małym ogniu, uważając, aby się nie 

przypaliło. 

 Herbatniki drobno pokrusz, używając do tego widelca. Do 

pokruszonych herbatników dodaj masło. Całość wymieszaj. 

 Masę przenieś do silikonowych foremek na muf- finki i ugnieć 

łyżką, tak by zostawić miejsce na kolejne składniki (masa 

serowa i owoce), foremki włóż do lodówki. 

 Ser przełóż do miski. 

 Wanilię przekrój w poprzek, nożykiem wyjmij z niej nasionka i 

przełóż do sera. 

 Do miski wbij też jaja, dodaj mąkę i cukier. Wszystko dokładnie 

wymieszaj trzepaczką lub mikserem. 

 Wyjmij foremki z lodówki i do każdego wgłębienia nałóż łyżkę 

masy serowej, połóż na niej 3-4 maliny przykryj jeszcze raz 

masą serową. Serniczki raczej nie urosną, więc wypełnij 

foremki do końca. 

 Wstaw je na 20 minut do pieca. 

 Upieczone serniczki pozostaw do wystudzenia w foremkach, 

ponieważ wyjmując je na gorąco możesz je uszkodzić.        

Smacznego, życzy Konrad 
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Nowinki ze świata!!! 

 
JAPONIA:    

Święta w Japonii: 

Zrównanie Dnia z Nocą-Higan: wypada 23 września. Jest to nie tylko dzień zrównania 

dnia z nocą, ale także święto zmarłych. Japończycy nazywają ten dzień "Higan". Obchody 
tego święta zaczynają się trzy dni przed Higan i trwają jeszcze trzy dni po nim. Święto Higan 
wywodzi się z buddyzmu, buddyści tłumaczą Higan jako "przejście na drugą stronę rzeki 
śmierci" 

 
Japońska kuchnia: 
W kuchni japońskiej wykorzystuje się wiele rodzajów ryb, rozmaitych owoców morza, w tym 
wodorostów oraz warzyw. Popularne są zupy gotowane bezpośrednio na stole, w specjalnym 
garnku podgrzewanym dawniej węglem drzewnym, a obecnie gazem, a także jedzenie 
zanurzanych we wrzątku mięs, ryb i warzyw. 
Japończycy jedzą pałeczkami. Nakrywając do stołu, po lewej stronie stawiają miseczkę z 
ryżem, po prawej - z zupą. Pałeczki leżą równolegle przed nimi. Zupę pije się prosto z 
miseczki, do innych talerzy sięga się pałeczkami. 
 

CIEKAWOSTKA: 
W Japonii są dwa rodzaje toalet. Jedna kucana w stylu japońskim, a druga przypomina bidet 
połączony z muszlą klozetową. Dziwne, nie? 
 

   
 przygotowała Nina Iwanowska 
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Klub Technika                                                                       Np. M.Technik. opracował: Adam Jankowski         

Drony 
 

 Drony lub inaczej bezzałogowe statki  powietrzne, lądowe lub wodne, zostały 

stworzone dla wojska, by nie narażać życia ludzi podczas np. szpiegowania manewrów 

wroga.  Teraz drony są dostępne w niektórych sklepach oraz można zbudować jednego w 

domu, wystarczy kupić odpowiednie części, mieć jakieś pojęcie 

o technice i elektronice, poświęcić trochę czasu na 

zmontowanie go i 

gotowe. Najbardziej 

popularne są 

quadrocoptery (drony 

latające). Mniej sławne 

drony pływające są 

używane do np. badania 

dna oceanicznego, a 

ziemne np. do 

odminowywania terenu przemarszu piechoty. Jednak 

drony mają różne rozmiary i różny wygląd. 

Najmniejszy to RoboBee (ok.20 mm wysokości), a 

największy MQ-4C Triton (Rozpiętość skrzydeł 

wynosi aż 40 metrów, waga maszyny to 14,5 

tony, zaś prędkość maksymalna wyniesie około 

600 km/h.). Drony potrafią już ze sobą 

współpracować ze sobą. Udowadnia to filmik w 

którym 2 

quadrokoptery 

podrzucają 

między sobą 

tyczkę i utrzymują 

ją w pionie. 

Dlatego niektórzy ludzie boją się buntu robotów. Sztuczna 

inteligencja rozwija się coraz bardziej. Co prawda nie 

wszystkie drony ją posiadają, ale jeśli jakiś haker włamałby 

się do systemu dowodzenia amerykańskich dronów- mogłoby to skutkować wojną sztucznej 

inteligencji i człowieka. Kiedyś ktoś już się tam dostał, lecz nic 

wielkiego się nie stało. W Stanach lata około 7,5 tysiąca dronów. 

W Polsce jest ich najwyżej kilkadziesiąt. Już w Polsce jest chaos z 

ich powodu, bo ludzie sądzą, że niektóre statki szpiegują ludzi. 

Wiele osób protestuje, gdyż w 2014 roku Polskę maja patrolować 

Global Hawki, 10-cio tonowe bezzałogowe statki powietrzne. Będą 

zbierały dane przede wszystkim o manewrach wojskowych na 

wschodniej granicy i wysyłać dane do bazy na Sycylii. 

Niekontrolowany ruch dronów w powietrzu może skutkować 

katastrofami lotniczymi. Jednak tyczy się to dronów cywilnych, bo 

militarne są bardziej kontrolowane. Jednak drony to nie tylko 

narzędzia wojskowe. W niektórych krajach drony grają role kelnerów. Niektóre transportują 

ludzi między krajami. Inne ułatwiają prace rolnikom i podlewają i sadzą rośliny, a inne po 

prostu sprzątają dom. Kolejne są używane do fotografowania dzikich zwierząt w naturze. 

      

 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=NooM-WerXrwCZM&tbnid=hERn0fQD-yftsM:&ved=0CAUQjRw&url=http://jegostrona.pl/militaria/galeria/429086,1,oto-najwiekszy-dron-swiata-zdjecia-galeria-zdjec-galeria-zdjec.html&ei=dNs5UvO1COOU0AXOooHgAQ&bvm=bv.52288139,d.bGE&psig=AFQjCNHkNOwvsrBSnCkyTax5sFvIEAsFag&ust=1379609786570444
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Polecam... 

Książkę: 

 
"Stowarzyszenie Umarłych Poetów"- 
omówiliśmy na lekcji polskiego, ale 

naprawdę warto ją przeczytać. Opowiada o 
losach pięciu chłopców (Neila, Tooda, 

Knoxa, Richarda, Charlesa) uczących się w 
męskiej angielskiej szkole. Z zapartym 
tchem śledzimy ich relacje z nowym 

nauczycielem literatury angielskiej Johnem 
Keatingiem, dość oryginalnym profesorem 

literatury . Chłopcy pewnego dnia 
dowiadują się o tajnym Stowarzyszeniu, 
którego członkiem był właśnie profesor 

Keating i odtąd zmieni się ich życie...  
Jeśli chcesz się dowiedzieć, dlaczego 

chłopcy uwielbiali swojego nauczyciela, to 
koniecznie przeczytaj tę książkę. 

  
 

 

Spektakl: 

„Mayday 2” w Och-Teatrze 
Widowisko o dużej dawce humoru 

dla zmęczonych nauką uczniów 
Szkoły marzeń. 

Autor tego zamieszania, 
brawurowo zagrany przez Rafała 
Rutkowskiego – John Smith – w 
świetnym tandemie z Arturem 

Barcisiem, upiornym sublokatorem 
i dziwakiem – Stanleyem 

Gardnerem -nieustannie przebiega 
przestrzeń dzielącą oba domy. 

Wszystko po to, aby wspólnie ze 
Stanleyem, mylącym zręcznie 

tropy, nie dopuścić do spotkania 
swoich dwóch rodzin. Jak to zrobi? 

Czy mu się uda? Warto iść do 
teatru. 
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Film: 

„Niepamięć" to amerykański film science 
fiction wyreżyserowany przez Josepha 

Kosinskiego z udziałem Toma Cruisa i Olgi 
Kurylenko. Jack Harper (Tom Cruise), 

któremu wymazano pamięć dla 
bezpieczeństwa misji, konserwator systemu 

ochronnego na niemalże całkowicie 
zniszczonej Ziemi, pewnego dnia z rozbitego 

statku kosmicznego ratuje piękną 
nieznajomą kobietę.  

Czy kobieta na pewno jest nieznajomą, czy 
uda się Jackowi uratować Ziemię, co dalej z 

ludzkością? Dowiecie się po obejrzeniu 
„Niepamięci".                     

 
 

 
Nina Iwanowska 

 

 


