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 Od Redakcji 
 
 
Zapraszamy do przeczytania kolejnego numeru 
Cznews. Po zdalnym nauczaniu (niestety, chwilami 
powracającym), po wyczekiwanych (i jak zwykle 
za krótkich) wakacjach i pełnym wydarzeń począt-
ku roku szkolnego także my wracamy.  

Tym razem mamy przyjemność zabrać Was w po-
dróż – napiszemy jeszcze o wycieczce i o innych 
wyjazdach. Teraz zapraszamy do obejrzenia nasze-
go fotoreportażu.  

Następnie kierujemy naszą uwagę na Was, na szkołę. 

Nasze projekty niestety nie znalazły uznania wśród 
głosujących – a szkoda! O budżecie partycypacyj-
nym pisze Zuzanna Miszkurka. Potem wasze zdanie 
na temat nauczania zdalnego – dane zebrały Ga-
briela Berlińska i Gabriela Sobków. Niestety, ono 
powoli wraca… 

Ale wróćmy do praktyki szkolnej – ciekawy wy-
wiad z burmistrzem odpowiedzialnym za oświatę w 
naszej dzielnicy przeprowadziła Gabriela Sobków.  

Mocna lektura zaproponowana przez Oliwię Przy-
bysz w stałym dziale „Przeczytać warto”.  

Z kolei w nastroje bardziej łagodne i słodkie wpro-
wadza w swym Kąciku kulinarnym Maciek Bom-
bik. 

Podróżujemy na różne sposoby i w różne miejsca. 
Dzięki programowi miasta Warszawa, uczestniczy-
liśmy w różnych imprezach, odwiedziliśmy różne 
ciekawe miejsca w Warszawie. Na ostatniej stronie 
kwiaty z wystawy kwiatów na Zamku Królewskim.  

Życzymy miłej lektury 

 
W imieniu redakcji Cznews. 

 
Maciej Bombik 
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Budżet obywatelski  
Zuzanna Miszkurka, 2ANP 

 

Skwer Czarnieckiego  

Boisko szkolne  

Balon przykrywający boisko  

 
W ostatnim czasie zostały zaproponowane trzy pro-
jekty w ramach budżetu obywatelskiego, które będą 
dotyczyć naszej szkoły. W głosowaniu, które odbę-
dzie się od 15 do 30 czerwca, mogą wziąć udział rów-
nież osoby niepełnoletnie. Aby oddać swój głos nie 

trzeba być zameldowanym w Warszawie, lecz można 
być sympatykiem danego miasta, jak i tego przedsię-
wzięcia.  

 

Nasze projekty o zasięgu dzielnicowym to: 

 

- Skwer Czarnieckiego  

- Boisko szkolne  

- Balon przykrywający boisko  

 

Każda z naszych idei jest ogromną szansą na rozbu-
dowę infrastruktury naszej szkoły.  

Skwer Czarnieckiego to przestrzeń przed szkołą, z 
której będą mogli korzystać zarówno uczniowie, jak i 
mieszkańcy. W zamysł wchodzi między innymi bu-
dowa estrady, boiska do mini gier oraz siłowni plene-
rowej. Dla miłośników roślin znajdzie się, również 
kącik botaniczny.  

Projekt dotyczący boiska szkolnego to pomysł wypo-
sażenia go w bieżnie, boisko do siatkówki, itd.  

Balon przykrywający boisko (hala pneumatyczna) 
chroniłaby przed czynnikami atmosferycznymi oraz 
spełniała by rolę hali sportowej dla uczniów oraz 

mieszkańców. Warto głosować!* 

 

 

Zuzanna Miszkurka, 1ANP 

 

*Dziś już wiemy, że nasze pomysły nie znalazły wy-
starczającego poparcia mieszkańców.  

Dlatego warto głosować. Może następnym razem się 
uda. A na razie teren pozostaje taki, jak na zdjęciach. 
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Czy lubimy zdalne?  
Gabriela Berlińska, Gabriela Sobków, 2 ANP 

Przed powrotem do szkół po 8 miesiącach 
zdalnej nauki zapytaliśmy się uczniów 

o ich emocje związane z powrotem do na-
uki stacjonarnej.  

Odpowiedź dostaliśmy od 42 uczniów naszej szko-
ły – wszystkim serdecznie dziękujemy za wypeł-
nienie naszej ankiety. 

 

 

Według głosów naszych respondentów zdecydowana 
większość była za nauką zdalną (z domu). 

Powodów było wiele - Wygoda, brak stresu, lep-
sze wchłanianie wiedzy. 
Znacząca większość ankietowanych uważała, że 
nie warto wracać do szkoły na miesiąc. 

 
Większości towarzyszyły negatywne emocje ta-

kie jak: stres – 35, strach – 27, złość – 18. Jedy-
nie siedmioro uczniów odczuwało radość i pięciu 
podekscytowanie. Uczniowie odczuwali także 
niepokój. 
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Wywiad z Jędrzejem 
Kunowskim*, burmi-
strzem dzielnicy War-
szawa-Targówek  

Jestem za tym, żeby wspierać inicjatywy z 
pomysłem, jeśli tego potrzebują. Muszą one 
jednak nabrać jakiegoś kształtu. To nie jest 
tak, że wspieramy każdą inicjatywę, ponie-
waż nie każda inicjatywa tego potrzebuje – 
mam na myśli finanse. To wszystko zależy 
od inicjatywy.  

G. Sobków – Wielu uczniów pyta się o basen. Czy 
będzie on obowiązkowy w przyszłym roku dla licea-
listów? Jeśli tak, to czy przewidziane są zniżki dla 
uczniów?  

Jędrzej Kunowski – Jeśli jest to basen w ramach zajęć lek-
cyjnych, w ramach podstawy programowej to ten basen nie 
jest płatny, on jest za darmo. Jeśli są to zajęcia dodatkowe, 
to trzeba za nie zapłacić. Inną kwestią jest dojazd. Pytanie, 
z jakim basenem szkoła będzie miała podpisaną umowę, 
czy będzie to Muszynka, czy Polonez. Tylko najpierw mu-
simy poczekać, aż pandemia pozwoli wam z tego basenu 
skorzystać, to chyba oczywiste.  

– Czy istnieje inne wsparcie w dziedzinie sportu? Na 
przykład poprzez zniżki na ośrodki sportowe dla 
uczniów lub jakieś wspólne wyjście szkoły, na przy-
kład na lodowisko?  

– Zniżki obowiązują w ramach wspólnych zniżek na każ-
dym lodowisku. Myślę, że jeśli cała klasa się zmówi i bę-
dzie chciała pójść na nasze lodowisko na OSIR, to możemy 
domówić się na właściwą dobrą cenę. To jest jak najbar-
dziej możliwe. Musi być tylko taki okres, żeby lodowiska 
były otwarte.  

– Mamy w szkole grupę uczniów, która jest mocno 
zaangażowana w życie szkoły i dzielnicy. Czy urząd 
będzie wspierał lokalną działalność uczniów, nie tyl-
ko przez Młodzieżową Radę Dzielnicy?  

– Jestem za tym, żeby wspierać inicjatywy z pomysłem 
jeśli tego potrzebują. Muszą one jednak nabrać jakiegoś 
kształtu. To nie jest tak, że wspieramy każdą inicjatywę, 
ponieważ nie każda inicjatywa tego potrzebuje – mam na 
myśli finanse. To wszystko zależy od inicjatywy.  
 W 2019 uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 206 wygrali 
olimpiadę Destination Imagination w Warszawie, dzięki 
czemu mieli możliwość polecieć do Stanów Zjednoczo-
nych i dzielnica im w tym pomagała. Pomagamy także w 
takich sprawach. Najważniejszy jest pomysł. Jeśli inicjaty-
wa jest ciekawa i zgłosicie się do nas, to jak najbardziej 
jestem otwarty. 
 Młodzieżowa Rada Miasta nie jest tylko od organizowania 
eventów i wydarzeń dla młodzieży. To też organ opinio-
twórczy.  Czyli jeśli chcemy o coś młodzież zapytać, robi-
my to przez młodzieżowych radnych.  
Zapraszam, każdą grupę, która chce się zgłosić z jakimś 

pomysłem. Chociaż przyznam, wielu takich projektów nie 
było. Dlatego, że tak powiem, jestem spragniony waszych 
pomysłów.  

*Jędrzej Kunowski – Zastępca Burmistrza 
Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w 
Urząd M. St. Warszawa 

– Gdzie mają się zgłaszać uczniowie, którzy mają po-
mysł i plan na jakąś inicjatywę?  

– Najprościej jest zgłosić się przez dyrektora szkoły. Z 
waszym dyrektorem współpracujemy na co dzień. Inicjaty-
wa może zostać zgłoszona przez dyrektora, a później ucz-
niowie mogą umówić się ze mną na spotkanie, na przykład 
na Teamsach. Można też zgłosić swój pomysł poprzez 
Młodzieżową Radę Miasta. Mój Messenger i mail są do-
stępne. Tak więc ze mną jest łatwo się skontaktować.   

- W przeciwieństwie do tego, jaka panuje ogólnie opi-
nia, że uczniowie świetnie radzą sobie z komputera-
mi i Internetem, wielu uczniów miało i nadal ma pro-
blem z obsługą aplikacji Teams, na której odbywają 
się lekcje. Część młodzieży nadal ma problem ze 
sprzętem, lub ten problem pojawił się po czasie. Jak 
urząd wspiera takich uczniów w czasie nauczania 
zdalnego, i jak chce pomóc uczniom mającym pro-
blem z obsługą komputera. Czy może przewidziane 
są jakieś kursy doszkalające? 

– Przyznam się, że to dla mnie nowy problem, bo nie sły-
szałem, żeby uczniowie sobie nie radzili.  
My, z naszej strony przede wszystkim uczyliśmy dyrekto-
rów. Nadal są ogólne szkolenia z Office 365 i myślę, że to 
nauczyciele w ramach lekcji informatyki powinni dalej 
wspierać was jako uczniów. Jeśli problem byłby szerszy, to 
dyrektor może wystąpić o dodatkowe godziny, żeby was 
wesprzeć no i to jest nasza forma wsparcia. Nie słyszałem, 
żeby problemy z brakiem urządzeń były zgłaszane. Kiedy 
rok temu pandemia się zaczynała, to była duża akcja dopo-
sażania placówek. Uczniowie mogą też wypożyczać sprzęt 
ze szkół. Nie wiem, jak jest w waszej placówce, ale w in-
nych było tak, że rodzice zgłaszali się po komputery. Jed-
nak kiedy dowiadywali się, że nie ma laptopów, tylko są 
dostępne komputery stacjonarne do wypożyczenia, to rezy-
gnowali. To takie trochę dziwne, że rodzice nie chcą wypo-
życzać urządzenia, jeśli nie jest to laptop. Muszę się w ta-
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 kim razie spytać pana dyrektora jak to u was jest z funkcjo-
nowaniem, bo brzmi to dość ciekawie. 

– Zauważyłam, że uczniowie mieli na początku pro-
blem z obsługą Teams…  

– … bo Teamsy dla wszystkich były inne, bo to nie była 
znana wszystkim aplikacja, jak sama zauważysz, w ciągu 
roku, jeśli jej używasz, to zauważyłaś, że ona się ciągle 
zmieniała - jednego dnia była tak, drugiego inaczej. Team-
sy zmieniły się, Microsoft odrobił pracę domową i  aplika-
cja jest coraz lepsza. Chociaż ja też mam czasem wątpliwo-
ści, jak ten program działa. Też się uczę razem z wami. 
Chociaż ja poznałem je kilka lat wcześniej. Związek Har-
cerstwa polskiego, w którym jestem instruktorem, używał 
Office 365, aczkolwiek w mniejszym zakresie, bo nie było  
takiej potrzeby. 

- Czyli, gdyby był jakiś taki problem, mamy go zgłaszać do 
dyrekcji, a dyrekcja robi coś z tym dalej? 

– To znaczy nie wiem, jak u was wygląda rada rodziców, 
samorząd uczniowski, ale on też ma prawo napisać maila. 
Lepiej, żeby samorząd szkolny was reprezentował na ze-
wnątrz i wtedy będziemy działać. Ale muszę mieć od was 
konkretne dane - policzone, zdecydowane -, no i wtedy 
pomagamy.  
 

 – Czy planowane są jakieś zajęcia dodatkowe dla 
młodzieży? Jakiego typu? Może są już jakieś plany? 

– Zajęcia szkolne planowane są przez Dyrekcję, więc to 
jest pytanie do dyrekcji. My jako samorząd nie zajmujemy 
się organizacją, tylko jesteśmy płatnikiem. Żeby zajęcia 
dodatkowe mogły się pojawić, to szkoła musi je zapropo-
nować. Oczywiście otwarte są boiska dla mieszkańców, 
jednak wtedy korzystają uczniowie trochę z innej puli. Na 
razie miasto nie przewiduje dodatkowych zajęć. Słyszałem, 
że Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje jakieś zaję-
cia. Pytanie dość ciekawe, czy rzeczywiście jest duży pro-
blem na zajęciach online, czy sobie na nich nie radzicie i 
czy trzeba będzie po powrocie nadrabiać to wszystko. Są-
dzę, że ważniejsze jest wasze zdrowie psychiczne. Wolał-
bym położyć nacisk na waszą integrację i ponowne pozna-
nie po powrocie. Nauka może chwilę poczekać. Wolałbym 
przekazać na to środki, żebyście mogli pojechać na jakąś 
wycieczkę. Generalnie wszyscy mamy ten sam problem, 
więc z nauką dacie sobie radę. 

– Czy planowane jest zachowanie niektórych zajęć 
online po powrocie do nauczania stacjonarnego?  

– Na pewno żadne z was by tego nie chciało. To co jest 
online przejdzie do offline, co oznacza, że będą się odby-
wały normalne zajęcia, ale wydaje mi się, że niektóre prace 
domowe i część testów będzie można robić właśnie online. 
Wysyłanie notatek czy materiałów jest zdecydowanie wy-
godniejsze i to się sprawdza. Widzę to po sobie, że staram 
się nie robić za dużo notatek pisemnych, a jak już zrobię to 
je fotografuję.  Każde z was ma już raczej  komórkę czy 
komputer, ponieważ z tym się funkcjonuje i taki jest świat. 
Inną sprawą jest, że tracimy umiejętność pisania. Gdy robi-
my testy na komputerze wystarczy, że zaznaczymy krzy-
żyk. Co najwyżej człowiek musi się podpisać. Więc myślę, 
że co pozostanie, to wysyłanie tych materiałów, prac do-
mowych. Myślę też, że część nauczycieli nie będzie chciała 
się rozstawać z materiałami, z którymi się teraz z wami 
dzieli. To jest wygodniejsza forma niż wypełnienie kolej-
nego zeszytu,  którego, umówmy się - po czterech latach, a 
dla części z was po trzech latach liceum - do niczego już 
nie będzie potrzebować.  

– Czy planowane są jakieś wydarzenia z dziedziny 
kultury lub edukacji dla młodzieży?  

– W tej chwili mamy wszystko zawieszone. Pandemia nam 
wszystko zablokowała, więc nawet wasze Hetmany nie 
mogły się odbyć w normalnej formie. Jak tylko będziemy 
mogli, to wrócimy do imprez, lecz tu musimy wiedzieć 
kiedy i jak. Rok temu zamknięto nas na dwa tygodnie i tak 
to trwa. Dlatego nie chcę wam niczego obiecywać. Na 
pewno jak się tylko coś zacznie, to chcielibyśmy wrócić do 
koncertów, na pewno na początku plenerowych oraz do 
innych działań, dzięki czemu będziemy mogli wrócić do 
normalności.  

- Czy planowane są jakieś wydarzenia online?  

– To, co robi dzielnica, to staramy się zorganizować „Orły 
Targówka”, czyli nagrody dla uczniów z naszej dzielnicy. 
Te i podobne nominacje staramy się jak najbardziej organi-
zować online. Nasze domy kultury, praktycznie wszystkie 
działają online. Przyznam szczerze, że nasze domy kultury 
robią tego bardzo dużo -  koncerty, czy różnego rodzaju 
spotkania. Nie wszędzie funkcjonuje to tak jak u nas i nie-
stety jeszcze przez chwilę będzie musiało tak pozostać.  

– Dziękuję za rozmowę 

Podczas wywiadu Pan Burmistrz przekazał życzenia 
dla maturzystów. Cznews  przekazało te życzenia -
wraz życzeniami Pana Dyrektora M. Nocuły - przed 
maturą.  Zamieszczamy je poniżej. 

 

Rozmawiała Gabriela Sobków, 2 ANP 
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Przeczytać 
            warto 
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Pacjentka  
Oliwia Przybysz, 2ANP 

Dobry thriller psychologiczny trzyma w 
napięciu do ostatniej strony książki, jest 
nieprzewidywalny, a jednocześnie reali-
styczny. Dzisiejsza pozycja to książka 
dla fanów mocnych, tajemniczych i kry-
minalnych historii z nutką psychologii, 
jednak z pewnością przypadnie do gustu 
również i tym, u których na półce nie ma 
wielu thrillerów.  

 

„Alicia Berenson miała trzydzieści trzy lata, gdy 
zabiła męża”. Tym zdaniem rozpoczyna się 
„Pacjentka” autorstwa Alexa Michaelides'a. 
Znana malarka, uznana za niepoczytalną, prze-
bywa w szpitalu psychiatrycznym po tym, jak 
zamilkła po zabójstwie własnego męża. Jedy-
nym wyznaniem, jakie pozostawiła, jest auto-
portret „Alkestis”. Nic dziwnego, że jej historia 
przykuwa uwagę mediów. Wszyscy chcą wie-
dzieć, dlaczego Alicia zabiła męża. Jedynie 
Theo Faber, psychoterapeuta sądowy, stawia 
inne pytanie – Dlaczego przestała mówić?  

 

„Pacjentka” to świetnie napisany thriller, który 
nie pozwala oderwać od siebie oczu. Z każdym 
kolejnym rozdziałem czytelnik dostaje nowe 
elementy układanki, jednak aż do ostatniej stro-
ny autor pozostawia szczyptę tajemnicy, a ostat-
nie zdanie książki na długo pozostaje w głowie. 
Oprócz tego, że historia opisana w tej powieści 
jest fenomenalna, Michaelides zręcznie wplątuje 
zagadnienia psychologiczne i wprowadza w taj-
niki psychoterapii. Wszystko to sprawia, że jest 
to lektura warta uwagi, którą można polecić z 
czystym sumieniem. Jest to powieść, do której 
miło jest wrócić, mimo jej trudnej tematyki.  

 

Oliwia Przybysz, 2ANP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

źródło zdjęcia do artykułu "warto przeczytać" - https://
dobretytuly.com/wp-content/uploads/2019/05/pacjentka-blog-
1024x653.png  



14 

 

Kącik kulinarny 

Maćka 
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Kącik kulinarny   
Maćka 
Maciej Bombik, 2CFP 

W dzisiejszym już ostatnim artykule kąciku 
kulinarnego w tym roku szkolnym chciał-
bym wam przedstawić przepisy na dwa 
pyszne chłodne dania, czyli na lody tajskie i 
chłodnik. Zapraszam do lektury.  

Pierwszym z przepisów jaki dzisiaj wam pokażę, jest 
przepis na lody tajskie o smaku czekoladowym. Jest 
to deser lubiany przez każdego, gdyż do jego przygo-
towania nie trzeba zbyt wielu wyszukanych składni-
ków ani przyrządów, no może poza jednym czyli pły-
tą chłodzącą. Jeżeli jednak jej nie posiadacie, to i tak 
bez większego problemu zrobicie ten deser. Deser ten 
jest na podstawie mojego przepisu, który sprawi, że 
lody będą bardzo miękkie i będą miały konsystencję 
przypominającą piankę. 

 

Składniki: 

- 3 łyżki serka mascar-
pone 

- 100 ml śmietany 30 % 

- Jedną tabliczkę czeko-
lady mlecznej 

- Jedną tabliczkę czeko-
lady białej 

- Pół tabliczki czekola-
dy gorzkiej                          

- Skórka z dwóch cy-
tryn 

- Sok z dwóch cytryn 

- Garść migdałów 

 

Sposób przygotowania: 

W kąpieli wodnej roztapiamy każdy rodzaj czekola-
dy. Do osobnego naczynia wlewamy śmietankę i do-
dajemy serek mascarpone. Wszystko mieszamy, aż 
mieszanka widocznie zacznie się pienić. Następnie 
wlewamy ją do czekolady i mieszamy, aż się połączy. 
Dodajemy skórkę i sok z cytryn i mieszamy, aż masa 
zacznie widocznie gęstnieć. Migdały kruszymy i do-
dajemy do czekolady. (z dodatkami możecie ekspery-
mentować, możecie dodać różne owoce). Lody roz-
smarowujemy na papierze do pieczenia i przykrywa-
my drugim, następnie lody przykryte papierem do 
pieczenia zwijamy na wałku wkładamy do zamrażarki 
na 12 godzin. Smacznego!     

 

Następnym przepisem jest przepis na pyszne danie, 
którym jest chłodnik. Jest to idealne danie do przygo-
towania na te upalne dni, kiedy gdziekolwiek spojrzy-

my jest ciepło. Na jego przygotowaniu nie spędzicie 
dużo czasu  i dzięki niemu na pewno zrobi się wam 
trochę chłodniej.  

Składniki potrzebne wam do przygotowania tego 
dania to: 

Jeden ogórek 

5 rzodkiewek 

2 ząbki czosnku 

Pół cebuli 

Sól i pieprz 

1 litr maślanki 

500 ml kefiru  

Sposób przygotowania: 

Do dużej wielkości naczynia wlewamy maślankę i 
kefir i spokojnie mieszamy, aż się dokładnie połączą. 
Następnie ścieramy czosnek i cebulę na tarce i doda-
jemy do kefiru i maślanki, od razu mieszając, Następ-
nie ogórek i rzodkiewkę kroimy w plasterki i dodaje-
my do chłodnik. Wszystko mieszamy, dodajemy sól i 
pieprz według uznania. Smacznego        

 

Soupe froide 

Cette recette est 

la recette d’une 

délicieuse 

soupe froide. 

C'est un plat 

idéal à préparer 

par temps 

chaud, quand il 

fait chaud 

partout. Cela ne 

vous prendra 

pas beaucoup de temps et vous vous sentirez un 

peu plus frais ensuite. 

 

Les ingrédients nécessaires à la préparation de ce 

plat sont : 

- 1 concombre 

- 5 radis 

- 2 gousses d'ail 

- la moitié de l’oignon 

- sel et poivre 

- 1 litre de babeurre 

- 500 ml de kéfir 

 

Méthode de préparation : 

Versez le babeurre et le kéfir dans un grand 

récipient et mélangez lentement jusqu'à ce qu'ils 

soient intimement liés. Ensuite, écrasez l'ail et 

l'oignon et ajoutez-les au kéfir et au babeurre, en 

remuant immédiatement, puis hachez le 

concombre et le radis et mettez-les dans le 

mélange. Mélangez le tout, salez et poivrez.  

 

Bon appétit !    
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