Listopad 2004
Hej!
Za oknem – deszcz pada,
W klasie – rozpętują
burzę
Na taką sytuację jedna
jest rada:
Weź Pausę i zatop się w
lekturze!

Pausa

Redakcja

W dniach od 11 do 15
października 2004 r.
delegacja nauczycieli
naszego gimnazjum po
raz drugi juŜ przebywała
w Verbanii we Włoszech
w ramach programu
Socrates - Comenius
„Edukacyjna rola
komiksu”. Celem
spotkania wszystkich
partnerskich szkół
uczestniczących w
projekcie było
podsumowanie
dotychczasowej pracy i
ustalenie programu na
trzeci, ostatni juŜ, rok
współpracy.
Gospodarzami spotkania
była dyrekcja i
nauczyciele szkół:
Instituto Técnico
Comérciale Statale
„Contardo Ferrini” oraz
Instituto Professionale
Statale per Servizi
Commerciale, Turistici e
della Publicita „Leopoldo
Franzosini”. Uczestniczyli
w nim równieŜ
nauczyciele ze szkół w
Badajoz (Hiszpania) i
Elvas (Portugalia).

Zwiedziliśmy obie szkoły,
gdzie młodzieŜ uczy się
m. in. jak prowadzić
sekretariat, sztuki
fotografowania oraz
grafiki komputerowej.
Bardzo ciekawe było
spotkanie z klasą
językową, w której
młodzieŜ uczy się
obowiązkowo 2 języków
obcych: angielskiego,
niemieckiego i
francuskiego. Właśnie ta
klasa była bardzo
zainteresowana Polską i
Warszawą. Omawiali
niedawno historię II-ej
wojny światowej i bardzo
chcieliby zobaczyć naszą
stolicę, a takŜe zwiedzić
Kraków i Oświęcim.
Niewykluczone, Ŝe uda
im się taki wyjazd
zorganizować, a wtedy
młodzieŜ naszej szkoły
miałaby okazję do
spotkania z młodzieŜą z
Verbanii. Wspólnie z
przedstawicielami szkół
partnerskich ustaliliśmy,
Ŝe tematem komiksów,
które będziecie
przygotowywać w roku
szkolnym 2004/2005 w
ramach róŜnych
przedmiotów będzie:
„Nasz partner w
programie Socrates Comenius”, czyli
dotyczyć mają one
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Gimnazjum im.
K. Kieślowskiego
w Warszawie
historii, geografii,
tradycji, kultury,
sławnych ludzi, postaci
dzieł literackich itp.
Krajów partnerskich
(Hiszpanii, Włoch i
Portugalii). Byliśmy
gośćmi burmistrza
Verbanii, który przybliŜył
nam skomplikowaną
sytuację polityczną
swego państwa,
wykazując jednocześnie
duŜe zainteresowanie
areną polityczną naszych
krajów, szczególnie
Polski. Znaczącą część
naszej wizyty stanowiło
podziwianie uroków tak
przepięknego i pełnego
zabytków kraju, jakim są
Włochy. W drodze do
Verbanii odwiedziliśmy
stolicę Lombardii –
Mediolan oraz
zachwyciliśmy się
niepowtarzalną
atmosferą miasta na
wyspach - Wenecji. Jest
ona równie piękna jak
sama Verbania, połoŜona
u stóp Alp na brzegach
drugiego, co do wielkości
jeziora Włoch Lago
Maggiore. Naszymi
przewodnikami po
wspaniałych Wyspach
Borromejskich były
dziewczęta ze
wspomnianej wcześniej
klasy językowej
Francesca i Erica, a po
uroczym targowym
miasteczku Cannobio w
pobliŜu granicy
szwajcarskiej
oprowadziły nas Luisa i
Roberta.
Comeniusowe spotkanie
w Verbanii było bardzo
sympatyczne i
kształcące. Szkoda, Ŝe

wkraczamy juŜ w ostatni
etap realizacji programu.
Spotkanie
podsumowujące
przebieg i efekty
projektu planowane jest
na kwiecień 2005 roku w
Badajoz w Hiszpanii.
Pani Dyrektor Maria RoŜkoMakowska
Pani Anna Szerejko

podzielone. Prowadzący
zaprosił na scenę dwóch
męŜczyzn, którzy
opowiedzieli historie
swojego Ŝycia - byli
alkoholikami, narkomanami.
Do niektórych przemawiał
ten fakt najpełniej, inni
natomiast uwaŜali, Ŝe było
to wyreŜyserowane.
UwaŜam, Ŝe takie spektakle
są potrzebne, aby
uświadamiać młodzieŜy,
jakie zło niesie ze sobą
zaŜywanie narkotyków.
Ania Bodych III a

W środę 13 października
byliśmy z kilkoma
nauczycielami, II i III
klasami w klubie „Stodoła”
na inscenizacji teatralnej na
podstawie ksiąŜki „My,
dzieci z Dworca Zoo”.
Spektakl był zrobiony w
postaci wywiadu
połączonego ze
wspomnieniami Christine,
głównej bohaterki. Po
spektaklu mieliśmy okazję
porozmawiać z aktorami.
Poruszyliśmy nie tylko
temat narkotyków,
mówiliśmy teŜ o
przeŜyciach aktorów
podczas odgrywania ról. Co
do drugiej części
inscenizacji zdania są

Dnia 27 października
odbyło się juŜ drugie
przedstawienie w „Stodole”
pt: „I Ty masz wybór”. Jak
zwykle tłumnie stawiliśmy
się na miejscu. Tym razem
spotkanie było jeszcze
ciekawsze – kaŜdy mógł
znaleźć coś dla siebie.
Wszyscy włączyli się do
wspólnej zabawy i śpiewu.
Pan Piotr przygrywał na
gitarze i wspomagał nas
wokalnie. Historie o
narkomanach chyba raz na
zawsze zniechęciły
potencjalnych
„nałogowcow”. Było to miłe
i bardzo pouczające
przeŜycie.
Ania Łakomska III a

Ślubowanie klas
pierwszych
Wrzesień i październik to
waŜne miesiące dla
pierwszoklasistów: wyjazdy
integracyjne, zapoznanie z
uczniami, nauczycielami,
przyswojenie nowej wiedzy,
a takŜe ślubowanie,
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otrzęsiny i pierwsza
dyskoteka w murach
naszego gimnazjum.
Ślubowanie odbyło się 21
października. Uczniowie
klas pierwszych wraz z
wychowawcami, rodzicami,
Panią Dyrektor Marią
RoŜko-Makowską oraz
Panią Vice-Dyrektor Ewą
Soszyńską zebrali się w sali
konferencyjnej w budynku
Ośrodku Sportu i Rekreacji
na Polnej. Uroczystość
prowadziła uczennica klasy
III Kasia Janiga. Ślubowanie
miało odpowiednią oprawę:
poczet sztandarowy, hymn
Polski i szkoły,
przemówienie Pani
Dyrektor, uroczysta
przysięga pierwszaków,
program artystyczny. Po
zakończeniu ślubowania
uczniowie naszego
gimnazjum z dumnymi
minami udali się do szkoły
na otrzęsiny.
Daria Durys III d

Pierwszy bal…
21 października w
gimnazjum nr 36 odbyły się
otrzęsiny klas pierwszych.
Były to „chrzciny”
pierwszaków połączone z
dyskoteką. W ramach
otrzęsin przygotowaliśmy
najróŜniejsze zadania m. in.
picie mleka ze spodeczka,
malowanie wąsów,
posypywanie mąką,
jedzenie „kociej karmy” (tak
naprawdę były to płatki
owsiane – II i III klasy
postanowiły się zlitować nad
i tak juŜ porządnie
wystraszonymi „kotami”). Na
sam koniec toru przeszkód,
kaŜdy pierwszak dostawał
zaświadczenie, Ŝe jest juŜ
pełnoprawnym obywatelem
naszej szkoły. Z tego, co
słyszałam, wszyscy byli
zadowoleni. A tegoroczne
„koty” juŜ zacierają ręce,

Ŝeby chrzcić niedoszłe
pierwsze klasy…
Olga Bieńkowska II a

W dniach od 25 do 29
października nasi uczniowie
pod opieką pani Czepik,
pani Arkity i pani Weigl byli
na wycieczce w Wiedniu.
Pierwszego dnia długa
podróŜ z Warszawy, a po
drodze zwiedzanie
Ołomuńca – dawnej stolicy
Moraw. 3 kolejne dni to
zwiedzanie stolicy Austrii.
26 października nie lada
gratka „Dzień Wyzwolenia”
– dla mieszkańców stolicy
dzień wolny od pracy i …
wszystkie muzea za 2 lub 3
euro (normalnie duŜo
droŜej). Skorzystaliśmy z
okazji. Piękny Wiedeń na 3
dni to trochę za mało, ale
udało się duŜo zobaczyć:
Kahlenberg, Ring, Hofburg,
Belweder z galerią obrazów
Gustawa Klimta, letnią
rezydencję Habsburgów
Schınbrunn z
apartamentami cesarzowej
Marii Teresy i Franciszka
Józefa, no i oczywiście
Prater. Pogoda piękna, bo
temperatura dochodziła w
południe do… 25ºC. W
drodze powrotnej
zwiedziliśmy Brno –
miasteczko, piękną katedrę i
stary rynek. AŜ Ŝal było
wracać do szkoły…
p. Barbara Czepik

Spotkanie z
Krzysztofem
Teodorem
Toeplitzem
W piątek, 5 listopada,
wspólnie z moją

nauczycielką języka
polskiego, panią Rzepką,
miałam moŜliwość
uczestniczenia w
zorganizowanym przez
Bibliotekę Narodową
spotkaniu ze sławnym
pisarzem i publicystą
Krzysztofem Teodorem
Toeplitzem. Spotkanie
miało na celu promocję
najnowszej ksiąŜki tego
pisarza „Rodzina
Toeplitzów, ksiąŜka
mego ojca”. Dzieło to
opowiada o losach
Ŝydowskiej rodziny,
która zasłuŜyła się dla
polskiej historii i kultury.
Zanim dotarł do nas
pisarz, wspaniałe
przemówienie na temat
jego Ŝycia i twórczości
wygłosił jego przyjaciel
Marek Groński.
Ogromnie się cieszę, Ŝe
mogłam brać udział w
tym wydarzeniu.
UwaŜam, Ŝe takiego
spotkania są bardzo
wartościowe i młodzieŜ
powinna częściej w nich
uczestniczyć, poniewaŜ
jest to bardzo dobra
forma zdobywania
wiedzy.
Dominika Gibaszek II b

No, nareszcie coś dla
wielbicieli zwierzaków! W
sobotę (6 listopada) odbyła
się III szkolna wystawa
zwierząt. Była to istna
plejada pupili. W konkursie
brały udział koty, rybki,
Ŝółwie, papugi, jaszczurki,
króliki, myszoskoczki,
szczury, chomiki…pojawiła
się nawet jedna
tchórzofretka!! Nagrody
przyznano w kategoriach:
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największy kot, najdłuŜszy
ogon (kota oczywiście),
najwolniejszy Ŝółw (odbyły
się „zawody” o ostatnie
miejsce) i najładniejszy
zwierzak z kaŜdego gatunku.
W trakcie całej tej zabawy,
piękne zdjęcia robiła Paulina
Myślińska z II a. Część z
nich moŜna zobaczyć na
tablicy na I piętrze.
Kto nie był, niech Ŝałuje…
Olga Bieńkowska II a

- czyli nauczyciele w
oczach uczniów
Pani Małgorzata Rećko
„Dzień dobry pani” – witam
się z rana
„Cześć” – mówi
nauczycielka, roześmiana.
Lepiej być miłym – dziś
mamy sprawdzian
Nikt nie wie dobrze, gdzie
leŜy Azja…
Trzeba coś wymyślić.
Spokój to podstawa
MoŜe by przełoŜyć na 20
listopada?
Narada w klasie, kto prosi?
Ja? No dobra…
Idę z uśmiechem Colget
Herbail pana bobra.
„MoŜemy dziś nie pisać?” zaczynam debatę.
„Ale czemu? A z
resztą…niewaŜne, a
zatem….
Proszę państwa, dzień
dobry, piszemy temat…”
Klasa oddycha z ulgą znany schemat.
Kolega z radością gryzmoli
po stole
„Nie pisz mi po ławce, pisz
sobie po czole!”
„Jaki temat?!” – krzyk z
końca klasy dochodzi

„Nie krzycz, nie jestem
głucha…ale o co chodzi?
Zaczynam pytać, koniec
litości – co to jest monsun?”
Wymierzony we mnie
ołówek – to początek tortur.
W oczach pani Rećko
błyszczy iskra rozbawienia
„Nie umiesz? Nie szkodzi” –
otwieram usta ze zdziwienia
Dzwonek na przerwę,
podchodzę do biurka
Zaglądam w dziennik – „to
będzie moja pierwsza
dwójka…”
„Dostałam ocenę?” pytam
błagalnym tonem
„nie, kaŜdemu się zdarza
być nieprzygotowanym w
szkole”.
„Ale…moja wiedza o
monsunie leŜała jak
kłoda..?”
„Wiem…przecieŜ ja teŜ
byłam kiedyś młoda”.
Tekst:
Daria Durys III d
Karykatura:
Gosia PuŜyńska III d

UCZNIOWIE
GIMNAZJUM NR 36 IM.
K. KIEŚLOWSKIEGO
ZAKWALIFIKOWANI DO
II ETAPU KONKURSÓW
PRZEDMIOTOWYCH
KONKURS MATEMATYCZNY:
Balicki Norbert III b
Michałek Stanisław III b
KONKURS CHEMICZNY:
Lasek Paweł III b
Michałek Stanisław III b
Ostrowski Łukasz III b
KONKURS FIZYCZNY:
Gawłowicz Sebastian III b
Lasek Paweł III b
Michałek Stanisław III b
KONKURS HISTORYCZNY:
Krakiewicz Bartłomiej III b
Madrak Michał III e
Ostrowski Łukasz III b
Rychlik Dorota III a
Zakościelny Krzysztof III b
KONKURS POLONISTYCZNY:
Bodych Anna III a
Gugała Antonina III a
KONKURS GEOGRAFICZNY:
Ostrowski Łukasz III b
Patoka Paulina III a
Wolf Helena III e

***
gdy wychodzę ze swojego
„ja”
muszę deptać po śladach
innych ludzi
uderza mnie w twarz
świadomość
Ŝe jestem
statystą własnego cienia
w Ŝyciu –
wykresie funkcji
ograniczonej
naturalnie
Daria Durys III d

***
deszcz spadł nagle
nie było słychać krzyków
zabijanych o chodnik
kropel
a moŜe nikomu słuchać się
nie chciało
ukryci za parasolami
czekali na koniec świata
Karola Węgłowska III d

KONKURS INFORMATYCZNY:
Norbert Balicki III b

MYŚL MIESIĄCA:
„Jeśli kochasz, czas
zawsze znajdziesz, nie
mając nawet ani jednej
chwili”
ks. Jan Twardowski
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