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Witamy w nowym roku szkolnym. Szczególnie pozdrawiamy naszych 
czytelników z klas pierwszych i zachęcamy do czytania naszej szkolnej 
gazetki. Już pierwszy numer redagowali także najmłodsi uczniowie naszej 
szkoły. Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej naszego gimnazjum, 
gdzie znajdziecie elektroniczną wersję „Szuflady”.  
 
 
 
 
***************************************************************************************** 

ŻYCZENIA 
 
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy wszystkim 
Nauczycielom i Pracownikom szkoły dużo cierpliwości i 
wytrwałości w pracy. Niech Wasze marzenia i plany się    
spełniają, a gimnazjaliści przysparzają tylko radości. 
 
                                                 Redakcja „Szuflady” 
 
********************************************************************



Jedzenie to pół życia  

XXI wiek-wiek fast-foodów, jedzenia z paczki i 

,,Pomysłów na obiad każdego dnia”. Tego typu 

jedzenie przeżywa rozkwit w Polskich domach, 

biurach, szkołach i wakacjach. Na każdej 

sklepowej półce można teraz znaleźć chipsy, 

cole i innego typu śmieciowe jedzenie. Na 

domiar złego ludzie prowadzą teraz siedzący 

tryb życia. 

                                              

                  Do czego to prowadzi ? Przede 

wszystkim do otyłości, a ta w późniejszym 

stadium do miażdżycy, czyli otłuszczenia się 

komór tętnic i żył. Ludzie nie mają świadomości, 

co znajduje się w jedzeniu, które spożywają , a 

lista jest bogata w konserwanty, barwniki, 

utwardzacze, skrobie, gluteny, aż można dostać 

oczopląsu od tych nazw! Trzeba przyznać, że 

kondycja i stan zdrowia młodzieży jest w 

opłakanym stanie. Idąc ulicą można zauważyć 

grupy otyłych ludzi, faszerujących się kolejnymi 

kilogramami chemii. 

W telewizji pojawiają się programy o 

odchudzaniu. I co z tego? Skoro przez lata sami 

zachęcali nas w reklamach do  kupowania tego 

typu jedzenia. Co gorsza, nasze państwo nic nie 

robi w tym kierunku. Nasz organizm w takim 

trybie życia nie wytrzyma do 50-tki. 

W naszej diecie brakuje warzyw, owoców, 

zdrowego mięsa, które nie jest nafaszerowane 

hormonami oraz antybiotykami. 

Reasumując, obywatelom Polski potrzeba 

rzetelnej informacji o zdrowym żywieniu. Tak 

dalej być nie może. My jesteśmy panami 

naszego życia i to od nas zależy, jak i ile 

będziemy żyć. Każdy z nas powinien zastanowić 

się, co w jego diecie można zmienić na lepsze. 

Gdy będziemy sięgać w sklepie po kolejną 

paczkę chipsów czy butelkę słodkiego napoju, 

niech zapali się nam czerwone światło – może 

lepiej wybrać wodę, suszone owoce, orzechy, 

sezamki i gorzką czekoladę? Te produkty może 

nie są najzdrowsze, ale przynajmniej dostarczą 

naszemu organizmowi cennych 

mikroelementów. Myśl i jedz. 

 A.S.  

Technologia? 

 Ostatnio obejrzałem program o 

najnowszych technologiach i systemach we 

współczesnych samochodach. Nie wiem, po co 

tyle tego jest, skoro tylko mniejsza połowa się 

przydaje. Właśnie przez nie samochody dzisiaj 

są takie drogie, a przecież wiadomo, że mało 

którego Polaka stać na nowy samochód za 100-

130 tys. zł. Gdyby z nowego samochodu wyjąć 

całą niepotrzebną technologię, to masa pojazdu 

by zmalała, czyli spadłoby zużycie paliwa, a 

pojazd miałby lepsze osiągi. Ludzie kupują nowe 

samochody, nie potrafiąc korzystać z większości 

zamontowanej w nich technologii. Gdy w takim 

samochodzie coś się zepsuje, to muszą sporo za 

zapłacić za naprawę. Nowe auto praktycznie 

samo się prowadzi, a właśnie kierowca powinien 

kierować, a nie pojazd. 

   Technologia to fajna rzecz, lecz po co nam coś, 

z czego nie korzystamy i nie jest nam potrzebne. 

  

                                    OSKAR DOWIEDCZYK 

      



„Stereotypy w myśleniu      

o gimnazjalistach” 

 Bardzo denerwuje mnie, kiedy słyszę jak 

starsi ludzi mówią : „Ale ta dzisiejsza 

młodzież jest niewychowana" lub „Za 

moich czasów takie zachowanie było 

niedopuszczalne". 

 Wydaje mi się, że starsze pokolenie nie 

widzi nas jak normalnych nastolatków, ale 

jak jakiś kryminalistów, chuliganów, 

jakbyśmy byli najgorsi na świecie. 

 Owszem, zdarzają się nastolatki, których 

zachowanie jest bardzo naganne, ale to nie 

znaczy, że można nas wszystkich wrzucać 

do jednego worka. 

 Nieraz ludzie po prostu przesadzają. 

Przykładem na to jest pewien nowy serial 

pt.: „Szkoła". W owym serialu uczniowie 

gimnazjum ciągle chodzą na imprezy, 

zażywają używki i uprawiają seks. To jest 

sens ich życia. A przecież rzeczywistość 

jest inna. Jest dla mnie niezrozumiałe, skąd 

biorą się takie przekonania? Większość 

moich znajomych jest kulturalna, mówi 

„Dzień dobry", chętnie oferuje pomoc i 

starszym ludziom potrafi ustąpić miejsca w 

autobusie. Niestety obraz młodzieży 

pokazywany w telewizji jest przerażający. 

 Uważam, że starsze osoby po prostu za 

bardzo wierzą telewizji. Kiedyś zapytałam 

swoją babcię, dlaczego ma takie złe zdanie 

na temat nastolatków, a ona odpowiedziała, 

iż widziała w telewizji, więc to musi być 

prawda. 

 Tak, więc przestańmy myśleć 

stereotypami! Pokażmy starszym, że nie 

jesteśmy tacy najgorsi.  

                                                  Iwona Witkowska 

 

Trochę   

o sporcie 
Ostatnio usłyszałem 

opinię o tym, że polski 

sport stoi na niskim poziomie i nie mamy 

szans porównywać się z innymi krajami. 

Postaram się ukazać to, z czego 

powinniśmy być dumni i z czego 

powinniśmy się wstydzić. Było wiele chwil, 

w których sportowcy dali nam powód do 

szczęścia. 

Piłka nożna jest nazywana naszym sportem 

narodowym, choć tak naprawdę poza 

zdobyciem medalu w odległych czasach, 

kiedy na boisko wychodzili Lato i Deyna, 

nie osiągnęliśmy nic. Większą uwagę 

powinniśmy zwrócić na piłkarzy ręcznych 

czy atletów. W tych dziedzinach nasze 

szanse medalowe są wysokie. Nie 

zapominajmy o tak naprawdę trochę 

zapomnianym przez nas sporcie -siatkówce. 

W czasie niedawnych mistrzostw w Polsce 

potrafiliśmy się zjednoczyć i cały naród 

kibicował naszym. Siatkarze potrafili się 

odwdzięczyć i zdobyli złoty medal. Czy 

większe pieniądze nie powinny więc iść na 

cel, który da efekty? Piłka nożna pochłania 

miliardy, a inne sporty są odsuwane od 

środków finansowych. 

Ponieważ jednak jestem kibicem footboalu,  

wierzę w to, że Polska da radę podnieść się 

z piłkarskiego dna. Chciałbym prosić 

wszystkich o większe wsparcie dla innych 

dziedzin sportu. Na razie cieszmy się z 

sukcesu siatkarzy.   

                                       Hubert Kwapisz 

 

 



PRZEŚLADOWANIE 

W 
SZKOLE 

 

    PRZEŚLADOWANIE W SZKOLE TO 

OGROMNA TRAGEDIA DLA MŁODEJ 

OFIARY. ZAZWYCZAJ NIENAWIŚĆ DO 

DRUGIEJ OSOBY BIERZE SIĘ Z 

BŁAHEGO POWODU, NP. 

NIEORGINALNEGO UBIORU, CZY 

SAMOTNOŚCI POSZKODOWANEGO. 

PRZEŚLADOWCA ZAZWYCZAJ DĄŻY 

DO ZAŁAMANIA PSYCHICZNEGO 

DRUGIEGO CZŁOWIEKA. ZA WSZELKĄ 

CENĘ USIŁUJE OŚMIESZYĆ, PONIŻYĆ 

SWOJĄ OFIARĘ. CZĘSTO OBGADUJE. 

MŁODY CZŁOWIEK BARDZO 

PRZEŻYWA, CIERPI, NAJCZĘŚCIEJ NIE 

MÓWI O SWOIM KOSZMARZE NAWET 

NAJBLIŻSZYM, ZAUFANYM OSOBOM. 

NIERAZ GŁUPIE WYZWISKA, CZY 

SZYDERSTWA DOPROWADZAJĄ DO 

SAMOOKALECZANIA SIĘ, ANOREKCJI, 

BULIMII, SAMOBÓJSTWA. 

NASTOLATEK NIE POTRAFI SOBIE 

PORADZIĆ Z ODRZUCENIEM, WALCZY 

ZE SOBĄ, CZĘSTO JEST NA SKRAJU 

WYCZERPANIA NERWOWEGO. MĘCZY 

GO ZAISTNIAŁA SYTUACJA I NIESTETY 

AKTEM DESPERACJI JEST ŚMIERĆ. 

TYRAN, KTÓRY DO TEJ PORY NĘKAŁ, 

TERAZ CZUJE RADOŚĆ. OSIĄGNĄŁ 

SWÓJ CEL. 

 

 

 

UWAGA! JEŻELI JESTEŚ OFIARĄ 

PRZEŚLADOWANIA: 

- BEZZWŁOCZNIE ZWRÓĆ SIĘ PO 

POMOC DO RODZICÓW, 

WYCHOWAWCY, NAUCZYCIELA LUB 

INNEJ ZAUFANEJ OSOBY DOROSŁEJ, 

- OPOWIEDZ O SWOJEJ SYTUACJI 

SZKOLNEMU PEDAGOGOWI LUB 

PSYCHOLOGOWI, 

- NIE BÓJ SIĘ PRZECIWSTAWIĆ 

PRZEŚLADOWCY, 

- JEŚLI WSTYDZISZ SIĘ MÓWIĆ O TYM 

GŁOŚNO, SKONTAKTUJ SIĘ 

ZE SPECJALISTĄ POD BEZPŁATNYM  

NUMEREM TELEFONU ZAUFANIA. 

TEL.: 0 800 120 289. 

                                            Marysia 

  

 Jeżeli jesteś świadkiem 

dręczenia, wytykania, 

prowokowania, wyśmiewania, 

szykanowania, niesłusznego 

oskarżania, obmawiania  - 

zareaguj ! Nie pozwól sobie na 

współuczestnictwo w czynieniu 

komuś krzywdy. 

                                            

 

 

 

 

 

 

 



Muzyka                              

i aktualności 

Kilka ważnych słów         

o metalu 

              Od pewnego czasu pragnę 

napisać o muzyce, która zanikała, lecz 

wróciła, jest to oczywiście metal. Z moich 

i innych metalowców obserwacji wynika, że 

dużo starszych osób uważa słuchaczy tego 

gatunku muzyki  za satanistów.                                                           

Bardzo mnie to denerwuje, gdyż ci ludzie nie 

wiedzą, co mówią. Weźmy na tapetę zespół 

Metallica, wiele ich piosenek jest o złu, biedzie, 

wojnach, chorobach. Przykładem tego jest 

piosenka 'One', która opowiada o człowieku, 

który nadepnął na minę, przez co stracił 

zdrowie, jest on podczepiony do maszyn, które  

podtrzymują go przy życiu. Oczywiście są 

zespoły, które mają piosenki o szatanie, 

przykładem jest Iron Maiden. Piosenka 'The 

number of the beast' jest o szatanie, lecz go nie 

wychwala, po prostu o nim opowiada, o jego 

złu, nienawiści. Osobiście bardzo lubię zespół 

Green Day, który walczył z rządami USA za 

czasów prezydenta Busha. Piosenka 'American 

Idiot' najlepiej o tym opowiada. 

               Wszystkim, którzy nie mieli do czynienia 

z metalem, chcę powiedzieć :  Ludzie, nie 

oceniajcie źle tego gatunku muzycznego, te 

zespoły często walczą ze złem na świecie. Jeśli 

mam polecić zespoły metalowe, to chyba 

najlepsza będzie Metallica, ma według mnie 

najambitniejsze teksty, a jeśli mam polecić 

album to zdecydowanie polecam '...And Justice 

For All' lub 'Master of Puppets'. Myślę, że 

chociaż część z was zmieni zdanie na temat 

metalu.                                         Łukasz Miszczuk 

                                             

                           Wczoraj - dziś 

Ostatnio porównałem muzykę z lat 70-90 z 

muzyką dzisiejszą. Kiedyś muzyka była 

tworzona na wiele poruszających 

tematów. Pisano o śmierci, radości, bólu, o 

muzyce robionej w garażach. Dziś 

tematami przeważnie są rzeczy próżne. O 

dziewczynach, które spotkały chłopaka w 

klubie i się w nim zakochały i tym 

podobne. Jednak są też wyjątki, są piosenki 

pisane o problemach życiowych, np. o tym  

jak narkotyki niszczą życie i o wolność. 

Według mnie muzyka dziś różni się bardzo 

od tej z lat wcześniejszych.  

   Moim zdaniem muzyka kiedyś była 

lepsza od dzisiejszej, bo trafia od razu do 

serca. Mam nadzieję, że muzyka z 

przekazem i piosenki z przesłaniem   

powrócą. 

                                   Szymon Iwaniuk   



Świadome śnienie 

Ostatnio zainteresował mnie temat świadomego 

śnienia. Lucid Dream to sen, w którym śniący zdaje 

sobie sprawę z tego, że wszystko co widzi, dzieje się 

tylko w jego głowie, a reszta ciała leży spokojnie w 

cieplutkim łóżeczku.  

Zainteresowałam się tym tematem, ponieważ 

jestem wielką fanką książek fantasy i wiele razy 

wyobrażałam sobie siebie pośród smoków czy 

elfów. Teraz, gdy dowiedziałam się, jak mogę 

przeobrazić moje marzenia w senną rzeczywistość, 

próbuję tego dokonać. Nauka świadomego śnienia 

jest dużo prostsza i na pewno przyjemniejsza niż 
wkuwanie słówek z angielskiego. Jest wiele technik 
wywołania LD, najważniejsze to tak zwane śnienie 
doraźne i stałe.  

Techniki doraźne głównie polegają na wstawaniu 
w nocy, lekkim przebudzeniu i ponownym 
zaśnięciu. Niby proste, ale komu chce się wstawać 

po 6 godzinach przyjemnego snu? Mogę wam 

powiedzieć tylko tyle: warto wstać. Jeśli prawidłowo 

wykonasz technikę - może się uda i swój sen  

uświadomisz. 

Są jeszcze techniki stałe, czyli takie, które 

wykonujemy zazwyczaj za dnia. Polegają one 

głównie na ,,zatrzymaniu się” i poświęceniu kilku 

minut na trenowanie naszej świadomości. 

W osiągnięciu świadomego snu pomaga nam 
dziennik snów, czyli zeszyt lub plik w Wordzie, w 
którym będziemy zapisywać swoje sny. Jeśli nie 

zapamiętujemy tego, co nam się śniło, możemy  
sobie pomóc: 

-Intencja. Musimy chcieć zapamiętać swoje sny. 

Podczas jednej nocy możemy mieć nawet około 

dziesięciu snów. Czy tylko mi  wydaje się to 

marnotrawstwem, że pamiętamy tylko urywki 

jednego z nich? Wracając do tematu, dobrze 

zastosować autosugestię. Przed snem powiedz sobie 

kilkanaście razy: ,,Zapamiętam swoje sny’’ lub inne 
zdanie o podobnym znaczeniu. 

-Łagodne budzenie. Zamiast zrywać się wraz z 

budzikiem, wyłącz go, zamknij oczy i spróbuj 

przypomnieć sobie swoje sny. Najprawdopodobniej 

przypomnisz sobie końcówkę ostatniego snu. Skup 

się na tym i próbuj odtworzyć wydarzenia. Jeśli 

masz z tym problem, zadaj sobie serię pytań, np.: 
,,Czy jechałem samochodem?’’ , ,,Czy spotkałem 
panią Jadzię z mięsnego?’’, ,,Czy byłem w domu?’’ 

Podsumowując, opłaca się poświęcić kilka minut 
dziennie na prowadzenie dziennika snów, a potem   
ciesz się  tym, że możesz śnić, co tylko chcesz! Jeśli 

chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o LD, wystarczy 

spytać wujka Google, czy zna jakieś forum o 

świadomym śnie.  

                                                       Asia Bulwan 

Kącik angielski 

Mój idealny partner 

My ideal partner is beautiful of course. She is 

honest and has nice long wavy hair. She has got 

fabulous smile. I want her to do cleaning and bake 

cookies. She must have funny father-in-law. She 

can’t  be fat and plump.  

                                                    Kacper Brzozowski  

My ideal partner is someone hidden in the crowd, 

waiting to find me as I am waiting for him. I don’t 

know what he looks like. I haven’t met him yet. But 

I think that he has something special in his look- 

maybe blue eyes in shape of an almond, or the way 

he laughs, or even how he writes in his notebook. I 

think that love is not the question of  look, but the 

feeling. Of course, I think it would be nice of him 

to be kind, polite, totally reliable and clever. But 

maybe he’s the kind of a riot, charismatic, brave 

and forceful. Or one whose stupidity, rudeness and 

selfishness will make me feel crazy and bad-

tempered.  

Yeah, that’s my ideal partner. Someone totally 

unexpected. Someone worth living an eternity for.                                                                

Agnieszka Chilińska  



 

 

 
                           

 

 

 

 

   Wywiad z panią  

   Beatą Czepkowską 
- Czy Pani podróżuje? 

- Tak, zaczynamy z rodziną 

podróżować, bo dzieci są coraz 

większe. Pokazujemy im piękno 

naszego kraju i inne zakątki 

świata. Planujemy pojechać na 

południe Polski, żeby zobaczyć 

nasze polskie góry. 

- W które miejsce wraca Pani 

najchętniej? 

- Najchętniej wracamy nad 

morze, uwielbiamy szczególnie 

zachody słońca. Z 

przyjemnością wracamy też do 

Londynu. 

- Jak spędza Pani wolny czas? 

- Spotykam się z koleżankami, 

a wspólnie z rodziną dużo 

spaceruję. 

- Jaki jest Pani ulubiony 

program telewizyjny? 

- Nie mam ulubionego programu 

z powodu braku czasu, ale jak 

już coś oglądam, to chętnie 

obejrzę „MasterChef”.  

- Czyli lubi Pani programy 

kulinarne? 

- Tak, lubię, gdy pokazują, jak 

coś ugotować w fajny, 

nowoczesny sposób. 

- Czy Pani sama gotuje? 

- Tak. Żałuję tylko, że mam 

tak mało wolnego czasu, by 

eksperymentować w kuchni. 

Córka uwielbia mój żurek. 

- Jak to się stało, że została 

Pani matematyczką? 

- To długa historia. Marzyłam 

o tym już w czwartej klasie 

szkoły podstawowej, kiedy moim 

nauczycielem była pani Basia 

Gręda i zapragnęłam być taka 

jak ona. Później o tym 

zapomniałam. Po ósmej klasie 

SP poszłam do Kolegium 

Nauczycielskiego i uczyłam się 

w zawodzie przedszkolanki, bo 

bardzo lubiłam zajmować się 

dziećmi. Jednak, będąc na 

szóstym roku, zmieniłam zdanie 

i kontynuowałam naukę w 

kierunku matematycznym. I tak 

spełniło się moje największe 

marzenie- zostałam 

matematyczką. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

- Co najbardziej denerwuje 

Panią w zawodzie nauczyciela? 

- Papierologia! To jest 

najgorsze. Za dużo dokumentów 

musimy stworzyć i wypełnić. 

- Jakich cech uczniów nie lubi 

Pani najbardziej? 

- Najbardziej nie lubię 

oszukiwania, bo wolę prawdę. 

Lepiej, kiedy uczeń przyzna się, 

że nie odrobił pracy domowej, 

czegoś się nie nauczył, niż 

oszukuje mnie i kręci. To mnie 

najbardziej boli.  

- Jakie przejawy 

prześladowania wśród uczniów 

Pani zauważa w szkole? 

- Docinki różnego rodzaju, 

dokuczanie sobie, głupie 

zabawy, które mają być 

śmieszne, a powodują, że komuś 

jest przykro. 

- Co powinien zrobić uczeń, 

który czuje się prześladowany 

lub jest prześladowany? 

- Nie powinien zostawać sam. 

Powinien poprosić o pomoc 

nauczyciela, któremu 

najbardziej ufa. Nie musi to 

być koniecznie wychowawca, 

pedagog, czy psycholog, może 

to być osoba dorosła, której 

czuje, że może się bez obaw 

zwierzyć. Taki uczeń nie może 

tego dusić w sobie, bo 

prześladowanie trzeba tłumić w 

zarodku, tępić je, nie pozwalać 

rozwijać się. 

- Czy czuła się Pani kiedyś 

prześladowana? 

- Nie, nie znam tego uczucia. 

- Co jest Pani największym 

marzeniem? 

- Moim marzeniem jest 

wycieczka do Rzymu. 

  

 

 

 

 

 

Marzę też 

o tym, żeby moi uczniowie 

uzyskiwali jak najlepsze wyniki, 

żeby podniosły się staniny i Pan 

Dyrektor był zadowolony. :) 

Czy mogę kogoś pozdrowić? 

- Proszę bardzo. 

- Pozdrawiam wszystkich swoich 

uczniów, a szczególnie moją 

ukochaną 3b ;) 

- Dziękuję bardzo za wywiad. 

- Dziękuję. 

       

                Wywiad 

przeprowadziła ~ Marysia   



W prezencie 

 

przepis na deser bananowy    

z truskawkami 

 
*Składniki: 

-dwa banany, 

-jedna truskawka, 

-bita śmietana, 
-sos czekoladowy 

*do dekoracji plaster cytryny i/lub 

limonki.*Przygotowanie: 

1. Banany i truskawkę pokrój w plasterki. 

2. Przełóż połowę plasterków banana do 

salaterki lub szklanki. 

3. Polej sosem czekoladowym. 

4. Dodaj bitą śmietanę. 

5. Przełóż resztę bananów na śmietanę. 

6. Znów dodaj bitą śmietanę. 

7. Ponownie polej sosem czekoladowym. 

8. Teraz ułóż plasterki truskawek w okrąg. 

9. Na boku salaterki połóż plaster cytryny 

i/lub limonki. 

                          SMACZNEGO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


