
tuj się z nami. Możesz 

to zrobić poprzez 

zgłoszenie się do sali 

102 lub napisanie do 

jednego z naszych re-

daktorów naczelnych. 

 

Redaktorzy  

Naczelni: 

Martyna Kubaczka 

Martyna Wiaterek 

Przedstawiamy wam 

drugie wydanie naszej 

gaze tk i  s zko lne j 

„Curie Curie News”. 

Zostało ono niestety 

opóźnione w związku 

z pandemią, która 

przeszkodziła nam    

w dotychczasowym 

funkcjonowaniu. To 

co chcemy przedsta-

wić oraz zwyczajnie 

skupić się w naszej 

gazetce to uzdolniona 

młodzież ucząca się  

w naszej szkole. Dla-

tego też w drugim nu-

merze ujawniamy rąb-

ka tajemnicy o naszym 

szkolnym raperze.  

Jednakże jeśli chcesz 

podzielić się swoimi 

za interesowaniami 

bądź pasjami, skontak-

Drodzy czytelnicy! 
W  T Y M  

N U M E R Z E :  

Koncert z okazji 

Dnia Kobiet  

2 

Wywiad z nauczy-

cielem geografii i 
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- Agnieszką Desz-

czyńską 

3 

Grudniowe akcje 

SKC! 

4 

Wywiad z Damia-

nem „Grubym” 

Szymankiewi-

czem, uczniem 

3Tb 

5 

Twórczość na-
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6 
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Netflix 

7 

Ogłoszenia 8 

CURIE CURIE NEWS 
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8 marca – Międzynarodo-

wy Dzień Kobiet – na stałe 

wpisał się do szkolnego 

kalendarza. W tym dniu 

nasi uczniowie również nie 

zapomnieli o Paniach. 

Dzięki zaangażowaniu Sa-

morządu Uczniowskiego 

oraz organizatorom pa-

niom: Magdalenie Guźni-

czak, Magdalenie Smólnik i 

Aleksandrze Michałowskiej 

zorganizowali koncert z 

okazji Dnia Kobiet. Wyda-

rzenie to było przeplatane 

przez fakty związane z 

historią tego święta, a tak-

że występy artystyczne 

naszych uczniów. Na ko-

niec koncertu nauczycielki 

będące na sali otrzymały 

kwiaty oraz życzenia. 

 

Napisał: 

Adam  

Kustra 

C U R I E  C U R I E  N E W S  

Koncert z okazji Dnia Kobiet 

„Kobieta po prostu 

widzi rzeczy, których 

mężczyźni nie są w 

stanie zauważyć"  

 Paulo Coelho  

"Piękna kobieta podoba 

się oczom, dobra kobieta 

- sercu. Pierwsza jest 

klejnotem, druga - skar-

bem"  

Napoleon Bonaparte  

Na zdjęciu część wykonawców występujących na koncercie z okazji Dnia Kobiet 

"Piękno kobiety nie 

przejawia się w ubra-

niach, które nosi, w jej 

figurze lub sposobie w 

jaki układa włosy. Pięk-

no kobiety musi być 

widoczne w oczach, 

ponieważ są one 

drzwiami do jej serca - 

miejsca gdzie mieszka 

miłość"  

Audrey Hepburn 
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Uniwersytecie Warmińsko-

Mazurskim na wydziale filologii 

w s c h o d n i o s ł o w i a ń s k i e j . 

Oprócz tego bardzo dużo słu-

chałam rosyjskich piosenek, 

oglądałam rosyjską telewizję i 

co najważniejsze czytałam 

książki w języku rosyjskim. 

4. Ile lat pracuje Pani w 

szkole? 

W szkole pracuję 18 lat i za-

znaczę, że przez tyle lat jest to 

jedna i ta sama szkoła. 

5. Czy lubi Pani pracę nau-

czycielki? 

Bardzo lubię swoją pracę i 

uważam, że mam szczęście. 

Każdy dzień mogę zaczynać z 

uśmiechem. 

6. Co Pani uważa za swój 

największy sukces zawodo-

wy? 

Nie zastanawiam się na co 

dzień nad sukcesami w pracy, 

ale mam ogromną satysfakcję, 

kiedy widzę postępy moich 

uczniów. Wszyscy moi ucznio-

wie zdali maturę i zajmują wy-

sokie miejsca w różnych kon-

kursach. Czuję ogromną ra-

dość, kiedy uda mi się z powo-

dzeniem rozwiązać problem 

wychowawczy w klasie. Cieszy 

mnie, że moi byli wychowan-

kowie wracają do mnie po 

latach, żeby podzielić się swoi-

mi sukcesami, bo to świadczy 

o relacjach, jakie udaje mi się 

stworzyć z uczniami. 

7. Jakie są wady, a jakie 

zalety pracy nauczyciela? 

Zawód nauczyciela, jak każdy, 

ma swoje zalety i wady. Uwa-

żam, że to bardzo odpowie-

dzialna praca, a nawet swego 

rodzaju misja. Oprócz przeka-

zywania wiedzy kształtujemy 

postawy moralne, społeczne i 

charakter młodych ludzi. Jeste-

śmy odpowiedzialni za swoich 

uczniów. Dzisiejszy nauczyciel 

to nie tylko pedagog- to także 

psycholog, lekarz, opiekun, 

mediator. To bardzo szlachet-

ny zawód, ale często dzisiaj 

niedoceniany. Do plusów tego 

zawodu na pewno należy wy-

mienić dłuższy urlop, niż prze-

ciętny pracownik, brak nudy i 

możliwość poznania ciekawych 

ludzi. 

8. Jak ocenia Pani swoją 

pracę? 

Chociaż z oceną w swojej pra-

cy mam do czynienia na co 

dzień, to trudno jest ocenić 

siebie samego. Myślę, że tutaj 

moi uczniowie mogliby się 

wypowiedzieć... Z chęcią się 

dowiem, co wy o mnie myśli-

cie. 

9. Czy praca z młodzieżą 

sprawia Pani przyjemność? 

Praca z młodzieżą sprawia mi 

ogromną radość. Uwielbiam 

obserwować proces rozwoju 

młodych ludzi od pierwszej do 

trzeciej lub czwartej klasy. 

Uwielbiam wasze poczucie 

humoru i pozytywną energię, 

która napędza mnie do działa-

nia. To właśnie dzięki wam nie 

stoję w miejscu i wciąż się 

rozwijam. 

Wywiad przeprowadziła 

Zuzia Kuźnicka  

1. Czy zawsze chciała Pani 

być nauczycielką? 

Nie zawsze. Wręcz przeciw-

nie. Pochodzę z rodziny nau-

czycielskiej i przez lata obser-

wując ciężką i odpowiedzialną 

pracę moich rodziców, mówi-

łam, że nauczycielem nigdy nie 

zostanę. Dopiero w trakcie 

studiów, kiedy po raz pierw-

szy, w ramach praktyk, stanę-

łam przed klasą, poczułam, że 

to jest to, co chcę robić w 

życiu. 

2. Co zainspirowało Panią 

do nauki geografii? 

Miłość do geografii nie przyszła 

nagle. Już w szkole średniej 

interesowałam się otaczającym 

światem. Wybrałam nawet 

geografię jako przedmiot do-

datkowy na maturze. Jednakże 

zainteresowan ie kulturą 

Wschodu, językiem, literaturą 

rosyjską sprawiło, że podjęłam 

studia na filologii wschodnio-

słowiańskiej. Zdobytą wiedzę 

postanowiłam poszerzyć i zdo-

byłam kwalifikacje do naucza-

nia geografii, ponieważ uwa-

żam, że większość przedmio-

tów szkolnych przenika się i 

uzupełnia. 

3. Skąd u Pani taka znajo-

mość języka rosyjskiego? 

Zajęcia z języka rosyjskiego 

miałam już od 4 klasy szkoły 

podstawowej. Następnie w 

liceum uczyłam się  języka ro-

syjski na poziomie rozszerzo-

nym. Oczywiście zdawałam 

maturę z tego języka. Zdobyte 

w liceum umiejętności dosko-

naliłam przez 5 lat studiów na 

Wywiad z nauczycielką geografii i 

j. rosyjskiego - Agnieszką Deszczyńską 

„Praca z 

młodzieżą 

sprawia mi 

ogromną 

radość. Uwiel-

biam obser-

wować proces 

rozwoju 

młodych ludzi 

od pierwszej 

do trzeciej lub 

czwartej klasy. 

Uwielbiam 

wasze poczu-

cie humoru i 

pozytywną 

energię, która 

napędza mnie 

do działania. 

To właśnie 

dzięki wam nie 

stoję w miej-

scu i wciąż się 

rozwijam.” 
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„Wolontariat, ten 

wspaniały fenomen 

naszych czasów, 

powinien być żywy 

pośród was. (…) Żaden 

młody człowiek, będący 

w waszym wieku, jeśli nie 

poświęci – w takiej czy 

innej formie – jakiejś 

cząstki swego czasu na 

służbę innym, nie może 

nazywać siebie 

chrześcijaninem.” 

Jan Paweł II 

Grudniowe akcje SKC! 

1)   Konkurs – Sprzątanie 

Świata 2021! - Celem działa-

n i a  f i r m y  E c o p h o n e 

(ecophone.pl) jest promowa-

nie postaw ekologicznych w 

społeczeństwie, szczególnie 

wśród młodych ludzi. Akcja 

zbierania telefonów trwała od 

6 września 2021 do 19 listo-

pada 2021 r. W naszej szkole 

zebraliśmy 25 używanych 

telefonów oraz 3 ładowarki. 

Wszystko ważyło łącznie ok. 

3kg.  

2)   Caritas Polska! -       W 

dniach 3 - 4.12.2021 r. pod-

czas akcji, pt. „Ogólnopolska 

Zbiórka Żywności Caritas 

„Tak, pomagam” w kętrzyń-

skich Biedronkach odbyły się 

zbiórki żywności przy współ-

pracy z oddziałem Caritas 

Kętrzyn. Zebraliśmy łącznie 

73 kg żywności na 12 charyta-

tywnych paczek dla osób w 

trudnej sytuacji materialnej. 

W zbiórkach wzięło udział 10 

wolontariuszy z klas: 1Tc, 

2Tc, 3Td, 3Gac, 3Eac i 3Plo. 

Sandra Tomczak,  

redaktor SKC 

 

3)   Jarmark! - W dniu 20 

grudnia 2021 z okazji zbliżają-

cych się świąt Bożego Naro-

dzenia przed budynkiem na-

szej szkoły odbył się szkolny 

jarmark ozdób świątecznych. 

Wolontariuszki SKC sprzeda-

wały rękodzieło przygotowa-

ne przez uczniów ZS pod 

kierunkiem p. Marzeny Pance-

chowskiej i Edyty Wąsik. Na 

sprzedaż zostały wystawione: 

malowane szyszki, ozdoby na 

drzwi, bombki, choinki, sianko 

pod obrus, itp. Zebrano 104, 

50zł na rzecz osób w trudnej 

sytuacji życiowej.  

Edyta Wąsik,  

opiekun SKC 

C U R I E  C U R I E  N E W S  
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5. Z czego jesteś najbardziej 

dumny w swoim życiu?  

  

Jestem dumny z tego, że obrałem 

swoją drogę w życiu, że nie jestem 

jakimś cichym chłopakiem, tylko 

jednak zna mnie każdy tutaj w okoli-

cy.  

  

6. Czy twoje teksty płyną pro-

sto z serca?  

  

Są piosenki, które pisze, bo coś mi 

wpadło do głowy, ale są też takie, 

które płyną prosto z serca. Piszę też 

takie teksty, które są czystą fikcją 

literacką.  

  

7. Czy przez piosenki wyrzu-

casz z siebie wszystkie emocje?  

  

Można tak powiedzieć. Często, 

kiedy jestem zdenerwowany, idę 

napisać coś, aby się odstresować. 

  

8. Skąd czerpiesz inspiracje?  

  

Biorę przykład z innych raperów 

między innymi: Kubańczyk, Kukon, 

Białas, Bedoes.  

  

9. Skąd wzięło się u ciebie zain-

teresowanie boksem? Co skło-

niło cię do tego? 

  

Głównie w to wszystko wprowadził 

mnie tata. Chciałem schudnąć i tata 

zaproponował MMA, ale nigdzie w 

pobliżu nie było klubu. Dlatego też 

poszliśmy razem na jeden trening 

sekcji bokserskiej zobaczyć co i jak. 

Akurat trenowało tam wielu moich 

znajomych, więc ja też się zapisałem. 

  

10. Co cię fascynuje/

fascynowało akurat w tym spo-

rcie?  

  

W boksie zawsze fascynowały mnie 

sparingi. Uwielbiam się bić. Jest to 

ogromna adrenalina. Zawsze jak 

wchodziłem do ringu, traciłem zdol-

ność słuchu, a jedyne o czym myśla-

łem to o przeciwniku i o tym aby go 

pokonać.  

11. Kiedy zaczęła ci się Twoja 

przygoda z boksem?  

  

To było pod koniec lutego 2019 

roku.  

  

12. Kiedy z tym skończyłeś? Co 

było tego powodem? 

 

Skończyłem pod koniec czerwca 

2021 roku. Z jednej strony wpłynęła 

na to praca. Z drugiej natomiast, 

przejrzałem na oczy. Porównałem 

to, jak wygląda życie moje, a moich 

kolegów. Oni widywali się codzien-

nie. Ja musiałem jednak chodzić 

codziennie na treningi i nie mogłem 

się częściej z nimi  spotykać.  

  

13. Czy z czasem chciałbyś 

wrócić do boksu?  

  

Są chwile, kiedy oglądam różne filmy 

z walkami bokserskimi. Wtedy na-

prawdę  chciałbym wrócić do boksu. 

Jednak nie mogę tego zrobić, ponie-

waż boję się reakcji ze strony trene-

ra. Obiecałem mu, że zrezygnuję po 

Mistrzostwach Polski. Niestety nie 

dotrzymałem obietnicy. 

 

Wywiad przeprowadziła  

Martyna Wiaterek 

1. Dlaczego wybrałeś akurat 

muzykę? Dlaczego cię to inte-

resuje? 

Jest to dla mnie odskocznia od rze-

czywistości. Zacząłem pisać piosenki 

z kolegami dla zabawy, przerabiali-

śmy je, później śpiewaliśmy „for 

fun”, a dalej wszystko potoczyło się 

samo. Po części ciągną mnie do tego 

pieniądze, a przede wszystkim sława. 

W ten sposób chcę udowodnić 

zawistnym ludziom, że w życiu mogę 

osiągnąć wszystko.  

 

2. Kiedy zaczęła się twoja przy-

goda z muzyką?  

  

W 2019 na pierwszym obozie bok-

serskim.  

  

3. Kto zaraził cię pasją do mu-

zyki? 

 

Mój najlepszy kolega Dominik. Na 

początku słuchałem piosenek i po-

myślałem sobie wtedy: „A może by 

tak zostać raperem?”. Jednak uważa-

łem to za irracjonalne, dlatego po-

szło to w niepamięć. Po jakimś cza-

sie, na obozie, siedzieliśmy w poko-

ju, a Dominik wyzwał mnie do zało-

żenia okularów i zaśpiewania czegoś. 

Następnie podsunął mi pomysł, 

abyśmy coś razem przerobili. W ten 

sposób się to się zaczęło. 

  

4. Dlaczego wybrałeś akurat ten 

rodzaj muzyki?  

  

Nie podobają mi się inne gatunki 

muzyczne.  
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Twórczość naszych uczniów 

Gruby - „Nie wiem o czym 

nawijać” 

„Nie wiem o czym nawijać” 

Nie wiem o czym nawijać  

Nawinę o czym chce  

Powiedz co o mnie myślisz  

Powiedz co tylko chcesz  

 

Mogę nawinąć o tym  

Że się serio zakochałem  

Ale co to ma zmienić  

od życia nic nie dostałem      

 

Wolisz słuchać zabijaków 

Jakiś ćpunów i pijaków  

Ja taki nie jestem  

Chociaż nie powiem Ci ratuj  

 

Mogę ci nawinąć o tym  

Że zabijam jakiś ludzi  

Ale tak nie będzie  

Każdy by się pogubił  

 

Ja dziś nie chce kłamać  

Wolę nawinąć szczerze  

Tylko kto w to uwierzy  

Skoro nie jestem harcerzem  

 

Wolisz wierzyć dla typa 

Którego nawet nie znasz  

Chociaż możesz wierzyć  

Dla swego ziomeczka  

 

 

Nie wiem o czym nawijać  

Nawinę o czym chce  

Powiedz co o mnie myślisz  

Powiedz co tylko chcesz  

 

Mogę nawinąć o tym  

Że się serio zakochałem  

Ale co to ma zmienić  

od życia nic nie dostałem. X2 

 

Zawsze w szkole mi gadali  

Że buty mam porwane  

Czułem się wtedy  

Jakby wyśmiewali moja mamę  

 

Nowe buty nowa bluza  

Nowa koszulka nowe spodnie  

Moja mama kupowała wszystko  

Miałem bardzo dobrze 

 

Chociaż czułem się inaczej  

Nie czułem tak jak ona  

Mnie nie obchodziło zdanie  

Jakiegoś  szona 

 

Patrzyłem tylko na siebie  

I tylko na moje zdanie  

Panie w szkole mi mówiły  

Że bez szkoły nikim nie zostanę  

 

Zobaczyłem to  

Czego widzieć nie chciałem  

Siedziałem na imprezie  

No i trzeźwo nie myślałem  

To druga już taka 

Była sytuacja  

Pierwsza miała miejsce 

W Giżycku na wakacjach  

 

Podobnie się zachowałem  

Lekko też się załamałem 

Głupie myśli w głowie miałem  

Wszystkich chyba przepraszałem  

 

Każdy mi mówił 

Że nic się nie stało  

Ja już nie chce mówić  

Przepraszam cię mamo 

 

Nie wiem o czym nawijać  

Nawinę o czym chce  

Powiedz co o mnie myślisz  

Powiedz co tylko chcesz  

 

Mogę nawinąć o tym  

Że się serio zakochałem  

Ale co to ma zmienić  

Od życia nic nie dostałem. 

Włosy, co swą wstęgę wiją ku 

dołu, 

Zaćmiewają mi oczy jak garść 

popiołu. 

Przed twarz staje jak kurtyna, 

Zakrywa mi inne, dla mnie ich 

nie ma. 

 

Głos co chcę usłyszeć raz jesz-

cze, 

Przyprawia mnie o euforii dresz-

cze. 

Nocą wracają najmilejsze tony, 

A w dali słyszę kościelne dzwo-

ny. 

 

Drenger - „O Niej, dla Niej” 

 

Z twym uśmiechem serce me 

szybciej bić zaczyna, 

A uśmiechasz się przy najmniej-

szych czynach. 

Skóra twoja co jak jedwab gład-

ka, 

Której zazdrości nie jedna dzier-

latka. 

 

Oczy jako dwa opale, 

Co blaskiem wezbrane, 

Rozjaśniając noc mej myśli, 

Uwalnia ją od goryczy I nienawi-

ści. 

W chwilach, gdy gubisz życia 

sens, 

Przepłynę z tobą ten trudny rejs. 

Ja ku tobie, jako najmilejszej 

osobie, 

Przy tobie spocznę choćby przy 

grobie. 

C U R I E  C U R I E  N E W S  

Test piosenki „Grubego” naszego szkolnego „Rapera” 

Wiersz ucznia naszej szkoły o pseudonimie „Drenger”  
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Netflixowe nowości 
Nadchodzi weekend albo wolny wieczór? Spotykasz się z znajomymi i chcielibyście coś obejrzeć? Może dobija cię 

nuda, potrzebujesz jakoś zabić czas? 

Wydaje mi się, że Netflix jest jednym z dobrych rozwiązań. 

Chcielibyśmy polecić Ci kilka filmowych i serialowych nowości.  

Zwróć uwagę na komediodra-

mat  ,,Znowu mieć 15 lat”. Film 

opowiada o niezadowolonej z życia 

trzydziestoletniej Anicie, która 

przypadkowo odkrywa, że może 

cofnąć się do czasów gdy miała 15 

lat. Czy uda jej się napisać swój 

życiorys od nowa? Sam się o tym 

przekonaj. 

Drugim filmem, który chciałabym 

polecieć to film ,,Wysoka dziew-

czyna 2”. Jeśli oglądałeś pierwszą 

cześć wiesz o czym mowa. Nasza 

główna bohaterka dąży do spełnia-

nia swojego marzenia zagraniu 

głównej roli w szkolnym musicalu, 

ale towarzysząca temu presja 

sprawia, że jej pewność siebie 

oraz związek zaczynają się rozpa-

dać. Chcesz wiedzieć, jak to się 

dalej potoczy?  

Inną propozycją jest trzymający w 

napięciu serial ,,Ktoś z nas kłamie”. 

Składa się z ośmiu odcinków i opo-

wiada o bloggerze Simonie, który 

ujawnia najskrytsze sekrety swoich 

kolegów ze szkoły. Do czego może 

to doprowadzić? musisz to spraw-

dzić! 

Ostatnim serialem, który chciałabym polecić jest „Układanka”. 

Serial opowiada historię sennego miasteczka w stanie Georgia, 

w którym przypadkowy akt przemocy uruchamia nieoczekiwa-

ny ciąg zdarzeń z udziałem 30-letniej Andy Oliver i jej matki 

Laury. Rozpaczliwie szukając odpowiedzi, Andy wyrusza w 

niebezpieczną podróż przez Amerykę, aby odkryć mroczne 

tajemnice swojej rodziny. 

Napisała Klaudia Krygier 



Grupa bohurtowa "Szerszenie" szuka 

nowych nabytków do swoich szere-

gów. Wszystkich chętnych bez ograni-

czeń zapraszamy na ulicę Giżycką 7 w 

Mrągowie(stary budynek Mobilisu za 

stacją paliw „Huzar”). Więcej informa-

cji na naszej stronie na Facebooku. 
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Nabór do drużyny siatkarskiej  

Jurand Barciany! 

W Barcianach ruszył nabór do sekcji siatkówki 

dziewcząt. Drużyna przyjmuje dziewczęta, które 

potrafią już grać, ale również te, które nie po-

trafią jeszcze odbijać piłki. Zajęcia odbywają się 

we wtorki i czwartki o godzinie 16.30 w hali 

sportowej w Barcianach. 

Szerszenie szukają młodych  

członków! 


