
 
 W Szko e Marzen …  
 

Numer 1/2017. 
 

Drogi czytelniku! 

Jest to pierwszy numer naszej szkolnej gazetki pt. ,,W szkole marzeń”.       
Mamy nadzieję, że  lektura ci się spodoba i docenisz nasze starania.          
Miłego czytania;) 

Redakcja „Koła dziennikarskiego”:  

Maria Chodzyńska 4c, Bartek Baranek 4b, Karolina Bałdyga 4c,                    
Maja Mirosław 4c, Maja Wieczorek 4e, Krystyna Pryzmont 4b,               
Marianna Seta 4c, Klara Dąbrowska 4c, Aleksander Gnitecki 4e, Igor Kapusta 
4e, Patryk Mojzess 4e, Hanna Haftarczyk 4c, Zuzanna Szymańska 5d- sekcja 
„zielona”;  

Wiktoria Janota 4a, Piotr Woźniak 4a, Oliwier Antoniak 5a, Mateusz Kręć 5a, 
Stanisław Sulimowicz 5a, Amelia Urban 5a, Maja Tomczuk 5a,                    
Julia Świętonowska 5a, Antoni Filipowski 3b, Wojciech Kania 3b                       
– sekcja „Okrężna”. 

Redaktor naczelny: Katarzyna Wojtała 

A w numerze: 

- ciekawy wywiad z panem dyrektorem Kazimierzem Stankiewiczem; 
- kilka ciekawostek o recyklingu 
- pasje naszych uczniów 
- rebusy, krzyżówki 
- humor 
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Rozmowy po dzwonku 
Wywiad z panem dyrektorem Kazimierzem Stankiewiczem. 

- Dlaczego został Pan nauczycielem? 
- Było to w pewnej mierze zrządzenie losu,....bowiem gdy byłem uczniem liceum 

zastanawiałem się, czy podjąć studia na historii czy na prawie. W tym czasie moja 
pani polonistka zapytała mnie, czy nie chciałbym wziąć udziału w „Olimpiadzie 
polonistycznej“. Zgodziłem się i tak się szczęśliwie zdarzyło, że zostałem jej 
laureatem. W międzyczasie odkryłem w sobie pasję literacką....i wybór studiów okazał 
się oczywisty. Dodatkowo, jako zwycięzca miałem prawo wstępu bez jakichkolwiek 
egzaminów na wybraną przeze mnie uczelnię. Potem był kolejny przypadek. Gdy 
byłem na piątym roku, w ramach specjalizacji nauczycielskiej miałem praktyki w 
prywatnej szkole. To było liceum w Warszawie. Po tych praktykach podeszła do mnie 
polonistka i zapytała, czy nie mógłbym jej zastąpić na dwa tygodnie, ponieważ 
dyrektor liceum szukał kogoś na jej miejsce. Uznałem, że trzeba pomóc. Po tym czasie 
dyrektor zaproponował, żebym po zakończeniu studiów rozpoczął pracę u niego. Nie 
musiał mnie długo namawiać, bowiem klasy, które uczyłem były na tyle miłe, 
inteligentne, czasem trochę rozrabiające, ale inteligentnie rozrabiające, że byłem 
właściwie przekonany. I tak zostałem nauczycielem.  
Poproszę kolejne pytanie. 

- Jakie są pana plany, marzenia? 
- To zależy w jakiej dziedzinie. Jeśli chodzi o naszą szkołę, to bardzo bym chciał, żeby 

była to szkoła marzeń. Co jest bardzo, bardzo trudne. Dlaczego? Dlatego, że nasze 
marzenia trochę się różnią. Moje marzenia różnią się od twoich. Tak jak Wy się 
różnicie. Bardzo trudno jest zaspokoić marzenia wszystkich uczniów, ale staram się 
robić wszystko, żeby każdy z Was czuł się dobrze w naszej szkole.... Drugie marzenie – 
chciałbym zwiedzić kilka krajów, w których nie byłem. Przede wszystkim kraje Europy 
Zachodniej np. nie byłem nigdy we Francji, a bardzo bym chciał. Trzecie marzenie 
dotyczy mojej rodziny. Chciałbym być dobrym ojcem. Staram się robić wszystko, aby 
być takim dobrym tatusiem.... a czy mi wychodzi? Musielibyście  porozmawiać o tym 
z moją córeczką. Czwarte, ostatnie marzenie: chciałbym po prostu żyć zgodnie 
z zasadą Carpe diem. Wiecie co to znaczy? 

- Nie, nie wiemy. 
- Łap chwilę, łap dzień, czyli ciesz się każdą chwilą. To jest bardzo wielka sztuka tak 
żyć, żeby świadomie przeżywać każdy dzień i cieszyć się tym, że człowiek żyje.  

- Czym Pan się zajmuje w wolnym czasie? 
- Pracą, (śmiech) bo często jest tak, że podobnie jak Wy, mam pracę domową. Zdarza 

się, że zabieram laptopa z pracy do domu albo pracuję na swoim prywatnym laptopie. 
Zdarza się, że zabieram do domu  plik dokumentów, nad którymi pracuję. Czy lubię to 
robić? Nie zawsze. Tak jak Wy nie zawsze lubicie odrabiać pracę domową. Gdy nie 
mam w domu pracy... to po pierwsze -  uwielbiam czytać. Po drugie: lubię sport. 
Kiedy jest ciepło, jeżdżę na rowerze. Lubię podciągać się na drążku. Potrafię 
podciągnąć się ... mogę się pochwalić, aż 15 razy (pomimo, że nie jestem już 
nastolatkiem). Dla mnie to jest gigantyczne osiągnięcie. Po trzecie... lubię 
spacerować. Często wychodzę na  długie spacery, przynajmniej 10- kilometrowe. Po 
czwarte, lubię spotykać się z moimi bliskimi, przyjaciółmi. Co ja jeszcze lubię? 
Hmmmm.....Lubię co jakiś czas obejrzeć inteligentny film. Czy to będzie serial, czy 
film dokumentalny. Ach.... jeszcze zapomniałem wspomnieć, że po godzinach, 
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podobnie jak Wy, jestem dziennikarzem. Tylko, że ja nie piszę do takiej gazetki 
szkolnej, ale do gazety, która jest kierowana do dyrektorów i właścicieli szkół. Jestem 
redaktorem naczelnym i dziennikarzem miesięcznika pt.„Forum placówek 
niepublicznych“. 

- Sami jesteśmy dziećmi. Kim chciał Pan zostać, będąc w naszym wieku? 
- To podchwytliwe i inetersujące pytanie. Spróbuję sobie teraz przypomnieć:.... był czas, 

kiedy chciałem zostać kulturystą. Gdy byłem trochę starszy od Was, zacząłem czytać 
książki o kulturystyce. Zapisałem się na siłownię, ale po jakimś czasie doszedłem do 
wniosku, że na dłuższą metę to nie jest zajęcie, które mnie pociąga. Wtedy 
zrezygnowałem z tego pomysłu. Gdy byłem trochę młodszy od Was, przez jakiś czas 
chciałem być strażakiem, potem policjantem, potem żołnierzem. Czy coś Wam to 
przypomina? A potem chciałem być....kierowcą rajdowym. Takie miałem pomysły na 
życie. Z tych wszystkich pomysłów zrealizowałem tylko jeden: jestem kierowcą, ale 
mam nadzieję, że nie rajdowym (przynajmniej staram się przestrzegać zasad ruchu 
drogowego). Czy jest kolejne pytanie? 

- Co by Pan zabrał na bezludną wyspę? Jakie byłyby to 3 rzeczy? 
- 3 rzeczy?  
- Tak. 
- Bardzo trudne pytanie. Rzeczy? Nie istoty? Na bezludną wyspę....  
- Nie ma Pan prądu, internetu i telewizji..... 
- Czyli laptopa nie mogę zabrać? Więc... po pierwsze wziąłbym Biblię. Nie dlatego, że 

jestem jakimś bardzo religijnym człowiekiem, ale z tego powodu, że jest to wybitne 
dzieło i duchowe, i literackie. A poza tym, jest na tyle grube i pełne różnych mądrych 
treści, że mógłbym ją czytać w nieskończoność. Drugą rzeczą byłoby zdjęcie moich 
najbliższych, mojej rodziny. Na pewno bardzo, bardzo bym za nimi tęsknił. Trzecia 
rzecz..... telefon komórkowy. A wiecie po co telefon? Żeby zadzwonić i powiedzieć 
„słuchajcie, jestem na bezludnej wyspie, 
zabierzcie mnie stąd.“  

- Czy ma Pan swoją ulubioną klasę                
w szkole? 

- Oczywiście, że tak. Powiem z pamięci.... 
byłaby to klasa 1A, 1B ... i tak bym mógł 
wymieniać i wymieniać, aż  doszedłbym 
do klasy 3C gimnazjum. Wymieniłbym 
wszystkie klasy, bo wszystkie klasy           
są moimi klasami ulubionymi.  

- Od kiedy pracuje Pan w tej szkole? 
- Uffff, nie tak dawno mógłbym obchodzić rocznicę. Formalnie od 1 września 2009 

roku, czyli już 8 lat. To oznacza, że pierwszy uczeń, który rozpoczął naukę wraz 
z dniem, w którym ja rozpocząłem pracę jest w klasie drugiej gimnazjum. To by 
oznaczało, że w następnym roku naszą szkołę opuszczą uczniowie, którzy 
prawdopodobnie rozpoczęli przygodę z tą szkołą razem ze mną. 

- Czy pan ma lub chciałby mieć jakieś zwierzę? 
- Nie mam żadnych zwierzaków. Moja córka kiedyś miała świnki morskie. Niestety 

zwierzęta te dosyć krótko żyją. Ostatnia świnka morska mojej córki, która się wabiła 
Brysia, miała 3,5 roku. 

- Bardzo dziękujemy za wywiad i za spotkanie. 
- Bardzo dziękuję, miło mi gościć prasę. Z niecierpliowścią czekam na pierwszy numer 

Waszej gazetki.  
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A to mi pasuje….. 
Wywiad z uczniem klasy 5A Maksymilianem Mućko. 

- Czym się zajmujesz? Jakie jest twoje hobby? 

- Składam modele w różnej skali. Zacząłem od skali 1,72 

- Jakie narzędzia są ci potrzebne do wykonania modeli? 

- Skalpel, nożyce z cienkim ostrzem, farby, pędzle różnej szerokości, pilnik, wiertarka i 
wiertła o różnej średnicy, lupa i statyw do przytrzymywania części. 

- Gdzie  kupujesz materiały do tworzenia modeli? 

- Kupuję je w specjalnym sklepie modelarsko-wędkarskim 
przy Galerii Sadyba Best Mall 

- Ile czasu zajmuje ci wykonanie jednego modelu? 

- Różnie to bywa. Najdłużej miesiąc. 

 - Dlaczego wybrałeś takie hobby? 

- Chciałem tacie zrobić coś miłego, bo bardzo go kocham, dlatego postanowiłem mu wręczyć 
gotowy, złożony model. Wspomnę o tym, że mój tata interesował się tematyką II wojny 
światowej i robieniem okopów, samolotów i żołnierzy z papieru.  

- Od jak dawna się tym zajmujesz? 

- Odkąd skończyłem 8 lat 

 - Jak dużo złożyłeś już modeli? 

- W swojej kolekcji mam 15 modeli 

-Co wchodzi w skład twojej kolekcji? 

- Jeden statek, 5 samolotów, 9 czołgów.  

- Który model jest twoim ulubionym? 

- Moim ulubionym jest statek flagowy japoński, złożony w skali 1:30. Podoba mi się w nim 
to, że ma bardzo dużo detali wiernie oddających rzeczywisty okręt. 

-Czy wiążesz swoją przyszłość z hobby? 

-Nie wykluczam, że może kiedyś otworzę sklep lub muzeum modelarskie.  

-Twoje hobby jest bardzo interesujące. Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę ci samych 
ciekawych modeli do składania. 

- Bardzo dziękuję i naprawdę polecam wszystkim to hobby.  

Wywiad przeprowadziła Julia Świętonowska z klasy 5a przy Okrężnej 25a 
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       Zabawy ogniem….. relacja naszej koleżanki oraz jej przyjaciół, którzy chcą się 
podzielić z nami ich niecodziennym hobby J  

Chcielibyście kiedyś ,,pobawić się” ogniem? Pewnie większość z Was nie wie o co nam 
chodzi … A więc jest to możliwe -  możecie ,,pomachać” ogniem (bez odpowiedniego 
przygotowania nie próbujcie tego w domu).  

Żeby ,,machać” ogniem musicie mieć specjalny 
sprzęt. Jest dużo opcji do wyboru np. „wachlarze”, 
„kije”, „poiki” czy „pochodnie”. „Wachlarze” 
wykonane z metalu są dużo większe od zwykłych       
i wcale nie przynoszą ulgi podczas upałów. „Kije” 
wyglądają jak normalne przedmioty, ale podpalane 
są z obydwu stron. Natomiast „poiki” to łańcuchy     
z kostką lub tubą na końcu, którą się podpala. 
„Pochodnie” to zwykłe metalowe pręty, które służą 
np. do żonglowania.  

Ludzie często pytają nas: ,,Czy nie boimy się poparzeń?” Odpowiedź brzmi – „Nie” 
(chyba, że mocniej uderzysz akcesoriami do „machania”). Tak naprawdę to bardziej zaboli 
wymachiwanie bez ognia niż z ogniem. Drugie najczęściej zadawane pytanie: ,,Czy to jest 
trudne?” Znowu was nie zaskoczymy odpowiedzią, gdyż to wcale nie jest trudne. Jeśli ci na 
czymś zależy, to dużo ćwiczysz i udoskonalasz swój warsztat. Ostatnie pytanie to: ,,Czy takie 
hobby sprawia ci satysfakcję?”. „Oczywiście, że tak… i to ogromną!”  

Machając ogniem czujesz dziwne uczucie… 
przyjemny stres, mały dreszczyk niepewności. 
Uczysz się jak być skupionym tylko na tym jednym 
zadaniu. 
Zuzia Szymańska 5D, Wiktoria Waś 2B 
gimnazjum, Weronika Bieńkowska 6C   
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A to było Tak… 

Sprawozdanie z wycieczki do Centrum Nauki Kopernik 

                   10 Października 2017 roku wybraliśmy się na wycieczkę do Centrum Nauki 
Kopernik w Warszawie. 

                   Na wycieczkę pojechaliśmy autokarem. Podróż 
trwała godzinę, ale minęła nam bardzo szybko. Gdy 
dojechaliśmy na miejsce, mięliśmy przerwę śniadaniową. 
Potem pani Edyta Antoniak, która uczy nas przyrody, rozdała 
nam karty pracy. Na ich uzupełnienie dano nam około dwie 
godziny. Kolejność zwiedzania była dowolna, każdy chodził 
po całym Centrum Nauki, aby znaleźć odpowiedzi na 
pytania. Dotyczyły one eksponatów znajdujący się w 
Centrum. Eksponaty były bardzo ciekawe. Najbardziej 
podobała mi się wystawa „Płyń lub Giń”. Wystawa ta 
przestawia zjawiska wodne np.: wir morski i trójkąt 

bermudzki.  Stał tam też symulator tonącego statku. Było to straszne przeżycie. 

                    Według mnie była to bardzo ciekawa i pouczająca wycieczka. Można było się na 
niej dużo dowiedzieć na temat fizyki, przyrody i techniki.  Dzień upłynął nam bardzo 
przyjemnie, lecz pracowicie. Zachęcam do odwiedzenia Centrum Nauki Kopernik. 

                                                                              Oliwier Antoniak 5a 

 

Co w trawie piszczy…….  
 

 

Sprzątanie Świata w naszej szkole 
 
 Każdego roku, w trzeci weekend września, na całym 
świecie obchodzimy Dzień Sprzątania Świata. Tego dnia 
wszyscy przykładają większą wagę do czystości naszej planety    
i organizują wielkie sprzątanie.  
 Niestety, tego roku w naszej szkole to się nie udało. 
Przeszkodził nam padający deszcz. Zamiast tego, Dzień  
Sprzątania Świata uczciliśmy w inny sposób. Zorganizowaliśmy 
warsztaty na temat recyclingu, które prowadziła Pani Aneta 
Stawicka przedstawicielka firmy REKOPOL- mama jednego     
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z naszych uczniów. Najbardziej zdziwiło mnie to, że szklanych butelek po syropach nie 
wolno wyrzucać do worków przeznaczonych na szklane odpady. Taką butelkę, chociaż jest 
pusta, należy odnieść do apteki razem z lekami przeterminowanymi.  
 Na tych warsztatach dzięki Pani Anecie poznaliśmy tajemnicę udanej segregacji 
śmieci. Uczyliśmy się do jakich worków wrzucać jakie odpady. Niektóre osoby brały udział 

w ”konkursie”, który polegał na zgniataniu 
butelek. Były dwie grupy, każda składała się        
z dwóch osób. Jedna osoba z grupy musiała 
zgnieść butelkę nogą, a druga osoba robiła to 
samo za pomocą zgniatarki. Zgadnijcie kto 
poradził sobie lepiej? Nagrodą za udział w tym 
turnieju była srebrna bransoleta odblaskowa         
z logiem REKOPOL. Inna zabawa polegała na 
dopasowaniu śmieci do odpowiednich koszy. Pod 
koniec warsztatów dostaliśmy rożne nagrody     
m. in. długopis oraz plan lekcji, w którym 
zawarto porady na temat recyclingu. 
 Pomimo padającego deszczu wszyscy 
spędziliśmy aktywnie ten dzień. Nauczyliśmy się 
dużo ważnych i ciekawych rzeczy, które pomogą 
nam w utrzymaniu Ziemi w czystości. Mamy 
nadzieję, że za rok spędzimy ten dzień równie 
pożytecznie.    
 
 

Julia Świętonowska, klasa 5A 
 

 

Śmiech to zdrowie 
 

Pani pyta Jasia: 
-Jasiu powiesz jakieś zdanie w trybie oznajmującym? 
- Koń ciągnie wóz. 
-Dobrze a teraz powiedz to zdanie w trybie rozkazującym. 
-Wio! 
 

✪ ✪ ✪ 

Bliźniaki wchodzą do domu i wołają: 
-Mamo, mamo! Wygrałaś konkurs klasowy ”Czyja mama jest najpiękniejsza?”. Wszyscy 
głosowali na swoje mamy a ty dostałaś dwa głosy... 
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Rusz głową….. 
 
1. Rozwiąż krzyżówkę: 
 

	 	 1	 		 		 		 		 		 		 	 	 	

 		 	2	 		 		 		 	 	 	 	 	 	

	 	 	 3	 		 		 		 	 	 	 	 	

	 4	 		 		 		 		 		 	 	 	 	 	

	 	 5	 		 		 		 		 	 	 	 	 	

	 	 	 6	 		 		 		 		 	 	 	 	

	 	 7	 		 		 		 	 	 	 	 	 	

	 8	 		 		 		 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 9	 		 		 		 		 		 		 		 		

 

 

1. Widzimy ten angielski napis na koniec filmu 
2. Piąty miesiąc w roku kalendarzowym 
3. Wszyscy lubimy je jeść w lato 
4. To nasz kraj 
5. Po angielsku świat 
6. Nosisz w tym strój na WF 
7. Wynik działania osiem minus osiem 
8. Kłócić się jak …. z kotem 
9. Jest to kolor czystego morza 

 
HASŁO: ……………………………………………………………………. 
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2. W rozsypance liter znajdź ukryte wyrazy: 

a) przebranie 

b) cukierek 

c) halloween 

d) dynia 

e) duch 

Guihiguhuifhrehurhfuirehgurehduchuhreuivhruihguieruhguihhrub 

Uwehuhrughguhuyugvyufgbruhvbfuvbyuvhbyuvbuvbubgyuhbuhfy 

Hweuirg8ge873r76tcukierekihfgyubyuvtbuybuhrbvyebguitehvueuy 

Fgnuiregbprzebraniengunbouibenuibeigbnbeuighbfuinvghrguihhrg 

Jghubvuirehguregbefuvbpsikushbiohknbngbkuhvuiefhbtgjhnuihgijy 

Djufdvbruieh8ryv8re7yhalloweenyhuhfuiefhvuirehgurehgrehdynia 

 

3. A może czas na następną krzyżówkę? J  

	 	 1	 		 		 		 		 	 	

	 	 	 	 2	 		 		 		 		

	 	 	 	 3	 		 		 		 		

	 	 	 4	 		 		 		 		 	

5	 		 		 		 		 	 	 	 	

	 6	 		 		 		 	 	 	 	

	

	

	 	

1. Malowane na Wielkanoc 
2. Klawisz na klawiaturze, po angielsku wchodź 
3. Jeździsz na nich zimą 
4. Skrót od „PIĄTKI“ 
5. Masz to u stóp i dłoni 
6. Ma to każde drzewo 
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Na rozwiązania krzyżówek oraz rozsypanki czekamy do 8 grudnia. Możesz je przesłać na 
adres:  

            k.wojtala@szkolamarzen.pl 

Nazwiska laureatów opublikujemy w następnym numerze. Na zwycięzców czekają małe 
upominki. 

v v v 
 

Jeśli chcesz się pochwalić jakimś osiągnięciem, niecodziennym hobby….lub zaprezentować swoją 
twórczość (wiersze, opowiadania…) albo przyłączyć się do naszej redakcyjnej rodziny -               
napisz do nas! Może czekamy właśnie na Ciebie?!   

            k.wojtala@szkolamarzen.pl 

Możesz także przyjść na nasze „Koło dziennikarskie” w każdy czwartek, sala 102 (informatyczna), 
godzina 14.50-15.35 – „ZIELONA”; w każdy poniedziałek , sala 7 (informatyczna) godzina 15.20-
16.05 – „OKRĘŻNA” 

 

Serdecznie zapraszamy!!!! J  
 

Pamiętaj, że 

W poniedziałek (13 listopada) rozpoczęliśmy w naszej szkole akcje charytatywną. 
W tym roku pomagamy Domom Dziecka w Pęcherach. 

Przyniesione dary możemy zostawić w salach 11 oraz 110. 
Akcja trwa do 1 grudnia. 

Zachęcam do zaangażowania się w zbiórkę! 

Aleksandra Wróbel-koordynator akcji w klasach 4-7 . 

Ponadto czeka nas: 

• Dyskoteka andrzejkowa… 
• Thanksgiving Day w Kanadzie – warsztaty kulturowe 
• Warsztaty z okazji Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek  

A w grudniu... 

• Mikołajkowy Turniej Sportowy 
• Wigilia szkolna 
• Christmas Jolly Day 

    
 

 


