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Od Redakcji 
 
 

Wszystkim Uczniom i Nauczycielom życzy-
my nowego, pełnego zdrowia i sukcesów 
roku 2022!    

Tuż po nowym roku oddajemy w Wasze ręce 
kolejny numer Cznews. Znajdziecie w nim 
specjalne artykuły świąteczne.  

Przeprowadziliśmy wywiad z Michałem 
i Krzysztofem Chmielewskim – mistrzami 
w pływaniu. Wywiad przeprowadziła G. 
Sobków. Rozmowę można przeczytać 
w czterech językach – polskim, angielskim, 
niemieckim oraz francuskim. 

Następnie O. Jednorowska opowie nam o 
szczegółach oraz wynikach szkolnego kon-
kursu na najładniejszą salę, który został zor-
ganizowany przez Samorząd Uczniowski. Z 
kolei M. Bombik opisze jasełka. 

Klasa niemiecka 2 ANP przygotowała jar-
mark z niemieckimi potrawami. Artykuł na-
pisany przez W. Rebizant można przeczytać 
w języku polskim i niemieckim. 

Nasi uczniowie brali udział w warsztatach 
z zakresu bankowości oraz cyberbezpieczeń-
stwa. O szczegółach pisze Ł. Kwapisz. Z ko-
lei G. Sobków opowie o przebiegu I sesji 
Młodzieżowej Rady Dzielnicy Targówek. 

Na koniec zapraszamy do Kulinarnego Kąci-
ka Maćka. Przygotował on przepisy na świą-
teczne potrawy. 

Miłej lektury!  
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Rozmowa z Micha-
łem i Krzysztofem 
Chmielewskim - mi-
strzami w pływaniu 

Gabriela Sobków, 2 ANP 

Michał i Krzysztof Chmielewscy odnoszą wielkie 
sukcesy w pływaniu. Tylko w czasie wakacji re-
prezentowali Polskę na kilku międzynarodo-
wych imprezach – Igrzyska Olimpijskie w Tokio, 
na których Krzysztof na dystansie 200m stylem 
motylkowym zajął 8 miejsce w finale olimpij-
skim, osiągając czas 1:55,88 oraz Mistrzostwa 
Europy Juniorów w Rzymie, gdzie Krzysztof zo-
stał mistrzem Europy, osiągając czas 1:56,29, a 
Michał wicemistrzem Europy, z czasem 1:57,09, 
na dystansie 200 m stylem motylkowym. 

  

Gabriela Sobków: Jak to się zaczęło? Ile lat 
trenujecie? 
 
Bracia Chmielewscy: Zaczęliśmy pływać w 
drugiej klasie, jak każdy wtedy w szkole. 
Trenujemy już 10 lat. 

 

 

 

 

 
- Czy trudno jest wam pogodzić szkołę ze 
sportem? 
 
Jest trudno, ale dajemy radę. 
 
- Ile treningów macie w tygodniu? 
 
Trenujemy dwa razy dziennie od poniedział-
ku do piątku i raz w sobotę. To razem jede-
naście treningów w tygodniu. 
 
- Czy po maturze planujecie skupić się tylko 
na sporcie? 
 
Na pewno będziemy dalej pływać. Mamy też 
plany związane z nauką, ale nie jest to nic 
konkretnego. 
 
- Pytanie do Krzysztofa. Doszedłeś do finału  
Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Co się czuje, 
gdy skacze się z nadzieją wygrania złotego 
medalu? 
 
Nie miałem takiej nadziei. Chciałem zająć 
jak najwyższe miejsce, ale nie myślałem 
o pierwszym. 
 
- Czy preferujecie ten sam styl pływania? 
 

Tak, obaj czujemy się pewnie w stylu motyl-

kowym, ale też obaj nie potrafimy pływać 

żabką. 

 

- Dziękuję za rozmowę.   

 

Rozmawiała Gabriela Sobków, 2 ANP  

 

 

źródło: K. i M. Chmielewscy  

źródło: K. i M. Chmielewscy  
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Interview avec Michał et 
Krzysztof Chmielewski - 

champions de natation.  

Gabriela Sobków, 2e ANP 

Michał et Krzysztof Chmielewski sont très perfor-
mants en natation. Ce n’est que pendant les va-
cances d'été qu'ils ont représenté la Pologne lors 
de plusieurs événements internationaux - les Jeux 
Olympiques de Tokyo, où Krzysztof a pris la 8e 
place du 200 m papillon lors de la finale olym-
pique, atteignant un temps de 1: 55.88 et les 
Championnats d'Europe juniors à Rome, où 
Krzysztof est devenu le champion d'Europe, attei-
gnant un temps de 1: 56.29 et Michał le vice-
champion d'Europe, avec un temps de 1: 57.09, 
pour le 200 m papillon. 

 

Gabriela Sobków : Comment cela a-t-il com-
mencé ? Depuis combien d'années vous entraînez-
vous ?  

Frères Chmielewscy : Nous avons commencé à nager 
en deuxième classe de l’école primaire, comme tout 
le monde à l'école. Nous nous entraînons depuis 10 
ans. 

 

- Est-ce difficile pour vous de concilier école et 
sport ?  

C'est difficile, mais nous assumons. 

- Combien d'entraînements avez-vous par semaine ? 

Nous nous entraînons deux fois par jour du lundi au 
vendredi et une fois le samedi. Cela fait onze séances 
d'entraînement par semaine au total. 

 

- Envisagez-vous de vous concentrer uniquement sur 
le sport après l'obtention du diplôme (BAC) ? 

Nous allons certainement continuer à nager. Nous 
avons aussi des projets liés aux études, mais il n'y a 
rien de spécifique dans nos projets. 

 

 - Une question pour Krzysztof. Tu as participé à la 
finale des Jeux Olympiques de Tokyo. Que ressentais
-tu lorsque tu plongeais dans l'espoir de remporter 
une médaille d'or ? 

 Je n'avais nullement un tel espoir. Je voulais être le 
plus haut possible, mais je n'ai pas pensé à la pre-
mière place. 

  

- Vous préférez le même style de nage ? 

 Oui, nous nous sentons tous les deux confiants dans 
le style papillon, mais nous ne savons pas tous les 
deux faire la brasse. 

-Merci bien. 

 

 

Traduction - rédaction 

Interview mit Michał und 
Krzysztof Chmielewski - 

Schwimmmeister.  

Gabriela Sobków, 2 ANP 

Michał und Krzysztof Chmielewski sind sehr erfol-
greich im Schwimmen. Nur während der Sommer-
ferien repräsentierten sie Polen bei mehreren in-
ternationalen Veranstaltungen - bei den Olym-
pischen Spielen in Tokio, wo Krzysztof im olym-
pischen Finale über 200 m Schmetterlingsstil mit 
einer Zeit von 1:55,88 den 8. Platz belegte, und bei 
den Junioren - Europameisterschaften in Rom, wo 
Krzysztof mit einer Zeit von 1:56,29 Europameister 
und Michał mit einer Zeit von 1:57,09 Vize - Euro-
pameister über 200 m Schmetterlingsstil wurden.  
 
Gabriela Sobków: Wie hat es begann? Wie viele Jah-
re trainiert ihr?  
 
die Gebrüder Chmielewski: Wir haben in der zweiten 
Klasse mit dem Schwimmen angefangen, wie alle 
anderen in der Schule damals auch. Wir trainieren seit 
10 Jahren.  
 
- Fällt es euch schwer, Schule und Sport zu vereinba-
ren?  
 
Es ist schwer, aber wir schaffen es.  
 
- Wie viele Trainings habt ihr pro Woche?  
 
Wir trainieren zweimal pro Tag von Montag bis Frei-
tag und einmal am Samstag. Zusammenfassend gibt 
es elf Trainings in der Woche.  
 
- Habt ihr vor, euch nach euren Abitur nur auf den 
Sport zu konzentrieren?  
 
Wir werden sicherlich weiter schwimmen. Wir haben 
auch Pläne im Bereich der Wissenschaft, aber nichts 
Konkretes.  
 
- Eine Frage für Krzysztof: du hast bei den Olym-
pischen Spielen in Tokio das Finale erreicht. Wie 
fühlt man sich, mit der Hoffnung auf eine Goldmedail-
le zu gewinnen?  
 
Ich war nicht so hoffnungsvoll. Ich wollte mich so gut 
wie möglich platzieren, aber ich habe nicht an den 
ersten Platz gedacht.  
 
- Bevorzugt ihr denselben Schwimmstil?  
 
Ja, wir fühlen uns beide sicher im Schmetterling, aber 
wir können beide keinen Frosch schwimmen. 

- Danke schön. 

 

Übersetzt von Gabriela Berlińska, 2 ANP 
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Interview with Michał and 
Krzysztof Chmielewski - 
swimming champions. 

Gabriela Sobków, 2nd ANP 

Michael and Christopher Chmielewscy both 
achieve great success in swimming. Not too long 
ago during summer break they represented Po-
land in many international events- The Olympic 
Games in Tokyo in which finale Christopher with a 
butterfly stroke in a 200m distance category took 
8th place, achieving time 1:55,88. They also both 
participated in the Europe Junior Championship 
that took place in Rome where Christopher won 
1st place with the time 1:56,29 and Michael 2nd 
place 1:57,09 in a 200m butterfly stroke category.  

Gabriela Sobków: How did it began? How long have 
you been training for? How many years have you 
been training? 

Chmielewscy Brothers: We began swimming in the 
second grade like everyone else in our school since 
then we have been training for 10 years.  

- Is it difficult for you to reconcile school and
sport?

It is but we manage it somehow. 

- How many trainings do you have per week?

Twice a day Monday till Friday and once on Satur-
day. So altogether 11 trainings a week. 

– After graduating are you planning to focus solely on
sport?

Of course we will keep on swimming. Despite that we 
have some plans related to studies, but these are not 
precise ones. 

- Question for Christopher. You made it to the finals,
how does it feel when you have the chance to win gold
at such a big event?

I wasn’t hoping for that to happen I simply wanted to 
do as best as. I could not thinking about 1st place. 

– Do you both preferre the same swimming style?

Yes, we both feel confident in the butterfly stroke but 
we also both can’t do the breaststroke. 

- Thank you.

Translated by Izabella Kindeusz, 2 ANP 
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Konkurs „Świąteczne 
dekorowanie sal” 
rozstrzygnięty 

W tym roku w naszej szkole został zor-
ganizowany konkurs polegający na ude-
korowaniu klasy. Konkurs prowadzony 
był w dwóch kategoriach: pierwszą była 
najładniej udekorowana sala, natomiast 
drugą najładniej udekorowana sala przy 
użyciu materiałów ekologicznych. Inicja-
torem konkursu szkolnego była Gabriela 
Sobków z klasy 2 ANP, radna Młodzie-
żowej Rady Dzielnicy Targówek oraz 
skarbnik Samorządu Uczniowskiego na-
szej szkoły. 

W konkursie szkolnym wzięło udział aż 
18 klas. Laureatami pozostali nieliczni 
natomiast wszystkie klasy posiadały 
świąteczny klimat. Mamy zaszczyt i przy-
jemność ogłosić, że w Konkursie na naj-
ładniej udekorowaną salę: 

I miejsce 

W kategorii „Najładniej udekorowana sala” l 
miejsce zajmuje klasa 1 BP wraz z wychowawcą, 
Panią Anną Rudzką - sala 51. 

 

II miejsce 

 

 

II miejsce zajmuje klasa 
3 DP wraz z wychowaw-
cą, Panią Tatianą Jabłoń-

ską - sala 2 
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III miejsce 

lll miejsce zajmuje klasa 3 AH wraz z wycho-
wawcą, Panią Renatą Gołębiowską  

- korytarz 1 piętro 

W kategorii Najładniej udekorowana sala 
przy użyciu materiałów ekologicznych 

I miejsce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I miejsce 
zajmuje 
klasa 
2 CFP 
wraz z wy-
chowawcą, 
Panią Ka-
tarzyną 
Suszek-
Urbańską  

- sala 12  

 

 

II miejsce 

ll miejsce zajmuje klasa 3 C wraz z wycho-
wawcą, Panem Piotrem Karczmarczykiem  

- sala 52 

 

 

 

 

 



8 

 

 

III miejsce 

III miejsce zajmuje klasa 2 ANP wraz z wycho-
wawcą, Panem Markiem Zającem - sala 35 

 

 

Każda z wygranych klas otrzymała nagrody  

w postaci voucherów  na dofinansowanie wyda-
rzenia klasowego. Nagrody zostały ufundowane 
przez Radę Rodziców. 

W skład Komisji oceniającej udekorowane klasy 
wchodziły: 

- Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego 
Maja Maciejewska z klasy 3 BP 

-Zastępczyni Przewodniczącej SU Aleksandra 
Szczypkowska z klasy 3F 

-Skarbnik SU Gabriela Sobków z klasy 
2 ANP 

-Wicedyrektor 46 LO Beata Papis 

- Opiekun SU Katarzyna Suszek-
Urbańska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowa-
nie: Oliwia 
Jednorowska 
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Jasełka w szkole 

Maciej Bombik 2 CFP   

 

W dniu 17 grudnia odbyły się jasełka w 
naszej szkole. Według większości 
uczniów oraz dyrektora był to wielki 
spektakl godny podziwu. Występowali w 
nim uczniowie klasy 2 CFP z części kla-
sy teatralnej oraz 2 osoby z części klasy 
dziennikarskiej.  

 

Osoby występujące w danych rolach to  

 Maryja - Wiktoria Rakowska 

 Józef - Mateusz Trzciński 

 Pastuszkowie - Maja Sakowicz, Sandra To-
maszewska, Karolina Polichnowska, Polina 

Kushnyrenko i Ula Stefaniak  

Królowie - Maciej Bombik, Radek Szczę-
sny, Łukasz Mielcarz 

 Aniołowie - Julia Wróblewska i Zosia Cie-
ćwierz 

Macocha -  Chelsea Brzeska 

Owca i córka macochy - Amelka Cieciuch 

Gwiazda - Natalia Rak 

 

Opiekunem i zarazem nauczycielem, dzięki 

któremu spektakl się odbył jest  pani Marta 

Ormaniec. Spektakl miał być uczniowską 

interpretacją jasełek. Na występie był 

obecny także pan dyrektor i pani wicedy-

rektor Beata Papis. Według jego opinii 

spektakl był świetny i był on wielkim wy-

darzeniem.  

Na koniec zostały złożone świąteczne ży-

czenia 
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Kiermasz świąteczny 

Weronika Rebizant, 2 ANP 

Dnia 16 grudnia 2021 roku odbył się 
kiermasz świąteczny organizowany 
przez klasę 2 ANP. Uczniowie przygoto-
wali własnoręcznie różne słodkości. Zna-
lazły się tam ciasteczka, pierniki, ciasta, 
herbata, jak również niemieckie przy-
smaki. Klasa zbierała pieniądze na świą-
teczną zbiórkę dla zwierząt. Zebrali łącz-
nie 678,30 zł.  

 

Weihnachtsmarkt 

Weronika Rebizant, 2 ANP 

Am 16.12.2021 fand ein von der Klasse 
2 ANP organisierter Weihnachtsmarkt 
statt. Die Schüler bereiteten verschiede-
ne Süßigkeiten selbst zu, darunter Kek-
se, Lebkuchen, Kuchen, Tee, sowie deu-
tsche Köstlichkeiten. Die Klasse sam-
melte Geld für eine Spendenaktion für 
Weihnachtstiere. Sie sammelten insge-
samt 678,30 zł. 
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Innowacje finansowe   
i cyberbezpieczeń-
stwo - szkolenie dla 
młodzieży 

Łucja Kwapisz, 2 ANP  

 

20 października uczniowie naszej szkoły 
mieli przyjemność uczestniczyć w warsz-
tatach na temat innowacji finansowych i 
bezpieczeństwa.  

 

Na zajęciach mieliśmy możliwość pozna-
nia wiadomości z zakresu otwartej ban-
kowości, fake-newsów, krypto aktywno-
ści i wiele innych rzeczy. Podczas szko-
lenia omówiono przykłady najpopular-
niejszych innowacji finansowych oraz 
pokazane były najczęstsze techniki 
oszustw na rynku. Szkolenie odbyło się 
w ramach projektu UKNF (centrum edu-
kacji dla bezpieczeństwa rynku finanso-
wego). Wzięło w nim udział 32 uczniów. 

  

Było to pierwsze przeprowadzone szko-
lenie dla uczniów szkół średnich, ale nie 
ostatnie. Będzie można wziąć udział w 
następnym szkoleniu związanym rów-
nież z tym samym projektem.  



12 

 

Pierwsza Sesja 
Młodzieżowej Rady 
Dzielnicy Targówek  

Gabriela Sobków, 2 ANP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwsza Sesja MRDT odbyła się 27 
września w VIII Ogrodzie Jordanowskim 
przy ul. Suwalskiej 13. Radnymi zostali 
uczniowie szkół podstawowych i ponad-
podstawowych mieszczących się na te-
renie naszej dzielnicy. Zostali oni wybra-
ni w wyborach szkolnych.  
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Reprezentantką 
naszej szkoły 
została Gabriela 
Sobków, uczen-
nica klasy 2 ANP. 

  

Na spotkaniu 
gośćmi byl i :  
Burmistrz 
Dzielnicy Tar-
gówek m. st .  
Warszawy Mał-
gorzata Kwiat-
kowska, Za-
stępca Burmi-
strza Dzielnicy 
Targówek m. 
st.  Warszawy 
Jędrzej Kunow-
ski,  Przewodni-
czący Rady 
Dzielnicy Mi-
chał Jamiński,  I  
Wiceprzewodni-
cząca Rady 
Dzielnicy Joan-
na Mroczek.  

Młodzi radni 
ślubowal i  god-
ną reprezenta-
cję młodzieży, 
następnie Pani 
Burmistrz,  oraz Przewodniczący 
Rady Dzielnicy przekazywal i  za-
świadczenia oraz upominki .  Na 
koniec radni miel i  czas, żeby się 
poznać podczas gier integracyj-
nych. Młodzieżowa Rada zajmuję 
się już pierwszymi zadaniami.  

 Niedługo odbędą się wybory dla 
młodzieży chcącej być radnymi, 
jednak nieuczącej się w dzielni-
cy. Następnie młodzi radni wybio-
rą swojego przewodniczego.  
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Kulinarny  
Kącik Maćka 

Foto: © Ł. Zandecki  
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Kulinarny Kącik  

Maćka 

 

Maciej Bombik, 2 CFP  

 

Witam was w kolejnym artykule Kąciku 
kulinarnego. Najpierw zaczniemy od przepisu na 
kompot z suszu. Jest to tradycyjny wigilijny na-
pój na polskim stole wigilijnym. Jego przygoto-
wanie jest bardzo proste i nie powinno wam za-
jąć zbyt dużo czasu. Aby go przygotować, bę-
dziecie potrzebowali następujących składników:  
 
 ok. 1 kg pokrojonych suszonych owoców 
(jabłek, gruszek, śliwek, moreli), w mniej więcej 
równych proporcjach 
4 litry zimnej wody 
ok. 6 łyżek cukru (lub do smaku) 
1 laska cynamonu 
kilka goździków 
gwiazdka anyżu 
kawałek skórki sparzonej pomarańczy (tylko po-
marańczowa część)  
 
Sposób przygotowania: 
Na początek przygotowujemy suszone owoce. 
Myjemy je i wkładamy do dużego garnka, zale-
wamy wodą, dodajemy laskę cynamonu, goździ-
ki anyż i skórkę z pomarańczy. Moczymy przez 
około pół godziny. Następnie całość gotujemy na 
małym ogniu, dodajemy cukier i gotujemy przez 
10 minut, aż owoce zmiękną, ale nie będą się 
jeszcze rozpadać. Po ugotowaniu gotowy kompot 
odstawić na około 2-3 godziny. Później można 
przelać do dzbanków.  
Smacznego!! 
 
Teraz przedstawię wam przepis na śledzie w ole-
ju (przepis obejmuje 2 słoiki po 500 ml.). Zaczy-
namy: 

Składniki: 
4-5 filetów śledziowych z soli - 400 g 
300 gramów cebuli  

Nous allons commencer par une recette de 

compote de fruits séchés . C'est une boisson 

traditionnelle du Réveillon de Noël sur la 

table polonaise. Sa préparation est très 

simple et ne devrait pas prendre trop de 

temps. Pour la préparer, vous aurez besoin 

des ingrédients suivants : 

 

- environ 1 kilo de fruits secs hachés (pommes, 

poires, prunes, abricots) en proportions à peu près 

égales 

- 4 litres d'eau froide 

environ 6 cuillères à soupe de sucre (ou au goût) 

- 1 bâton de cannelle 

- quelques clous de girofle 

- anis étoilé 

- un morceau de zeste d'orange cuit à la vapeur 

(seulement la partie orange) 

Préparation : 

Pour commencer, nous préparons des fruits secs. 

Nous les mettons dans une grande casserole, 

versons de l'eau dessus, ajoutons un bâton de 

cannelle, les clous de girofle d'anis et le zeste 

d'orange. Nous les trempoms pendant environ 

une demi-heure. Ensuite, faites cuire le tout à feu 

doux, ajoutez le sucre et laissez cuire 10 minutes, 

jusqu'à ce que les fruits soient tendres mais 

qu’ils ne se soient pas encore cuits. Après avoir 

cuit la compote, 

laissez-la 

reposer pendant 

environ 2-3 

heures, après 

quoi elle peut 

être versée 

dans des 

cruches.  

 

Bon appétit ! 

300 ml oleju np. rzepakowego 
2 liście laurowe - można pominąć 
Garść ziela angielskiego 
  
Sposób przygotowania 
Filety śledziowe kroimy i wkładamy do wody z solą na 
około godzinę. Cebulę kroimy w kostkę. Ze śledzi odle-
wamy wodę i wsypujemy do nich cebulę. Do słoika wle-
wamy olej, dodajemy liść laurowy i kilka ziaren ziela 
angielskiego. Następnie wkładamy śledzie z cebulą i za-
mykamy pokrywkę. Śledzie odstawiamy na najlepiej dwa 
dni przed zjedzeniem—wtedy są najlepsze. Smacznego!  
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