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Hej!
Wiosna, niestety, nie ma
chęci zawitać w nasze
progi, ale mamy
nadzieję, Ŝe marcowe
wydanie Pausy wywoła
uśmiech na Waszych
twarzach i razem
wygnamy zimę =)
W tym numerze m. in.:
- Jak wypędzić zimę?
- Oscary 2004
- Nasi olimpijczycy
- Konkurs walentynkowy
Redakcja

- Czyli konkurs wiedzy
o Kieślowskim

We wtorek, 8 marca, o godz.
1200, dwudziestu dwóch
uczniów naszej szkoły
przystąpiło do pisania testu
w ramach I Etapu
Międzyszkolnego Konkursu
poświęconego Ŝyciu
i twórczości Krzysztofa
Kieślowskiego- patrona
naszego gimnazjum. To
samo wydarzyło się
w dwóch innych gimnazjach
warszawskich: Prywatnym
Gimnazjum Sióstr
Zmartwychwstanek (nr 23)
przy ulicy Krasińskiego 31
oraz w Gimnazjum nr 39
przy ulicy HoŜej.
Ogółem w konkursie, który
odbywa się pod patronatem
naszej szkoły, wzięło udział
36 osób. Uczniowie
przygotowywali się bardzo

Pausa

Gimnazjum
nr 36
w Warszawie
Organizacyjnego składam
serdeczne gratulacje.
Powodzenia podczas finału
w maju!
p. Marek Strzeszewski

rzetelnie, szperając
w bibliotekach szkolnych
i prywatnych zbiorach,
serfując po Internecie
i zarywając noce podczas
oglądania filmów
wyreŜyserowanych przez
naszego patrona.
A wszystko to dla
szlachetnej chęci zdobycia
wiedzy, zabłyśnięcia
w swoim środowisku,
polepszenia swojego
wizerunku wśród
pedagogów i oczywiście dla
zapowiedzianej, atrakcyjnej
nagrody.
Do II Etapu
zakwalifikowało się 10
uczestników, w tym czworo
uczniów z naszego
gimnazjum i sześć
dziewcząt z Gimnazjum
nr 23 Sióstr
Zmartwychwstanek.
Najlepszy wynik- 30
punktów na 32 moŜliwe do
zdobycia, uzyskały dwie
uczennice z prywatnego
Gimnazjum nr 23. W naszej
szkole najlepszy wynik
uzyskał uczeń klasy I a- Jan
Lang (27 pkt.)
Wszystkim uczestnikom
konkursu naleŜą się szczere
słowa uznania. Z pewnością
ich trud i wysiłek nie
zostaną niezauwaŜone.
A tym, którzy przeszli do
następnej rundy, w imieniu
całego Komitetu
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Przed feriami zimowymi
ogłoszono w naszym
Gimnazjum konkurs poezji
miłosnej. Przez pełne dwa
tygodnie z niecierpliwością
oczekiwaliśmy na jego
rozstrzygnięcie. Wyniki są
następujące:

Pierwsze miejsce:
Daria Durys III d
***
Lubię gdy jesteś
w czerwcowy wieczór
Leciutko rozproszony
I całą swoją nieobecność
Zamieniasz w słowa
Przez chwilę tylko
Miękkim dreszczem
Odczuwam Twoją bliskość
Niechcący
Niby przypadkiem
Dotykasz mojej twarzy
Rozmowy do bladego świtu
Wiem Ŝe banalnie
JuŜ setny raz wracamy
Wiedząc
śe całą noc
Milczeliśmy
O tym samym

Drugie miejsce:
Karolina Węgłowska III d
***
Wśród kolorowych
dziecięcych marzeń
Niszczysz moją niewinność
Myśli skąpane w czerwieni
Uciekają
Tak ulotne i nieuchwytne
Zazdrosne słońce
Zagląda przez szyby
zapłakane
Stałam się Tobą
W mej samotności
Podciągnij zasłony
Wpuść słońce do środka
Niech i ono
Dowie się o
…naszej miłości…

Trzecie miejsce:
Tosia Gugała III a
***
Tak mocna, Ŝe przetrwa
wszystkie gorsze chwile,
Wesoła, jak latem bywają
motyle.
Delikatna jak łodyŜka
czerwonych maków,
A słodka jak karmel
w cukierni „Kraków”.
Naiwna, a mądra.
Radosna, a smutna.
Potrzebna…
Nie moŜe zaczekać do jutra.

W roku szkolnym 2004/2005
nasza szkoła moŜe
pochwalić się trzema
olimpijczykami:
Norbert Balicki III B
– laureat II miejsca
Olimpiady Informatycznej.
Interesuje się siatkówką,
jest w czołówce. W klasie
niezwykle ceniony za
koleŜeńskość i poczucie

humoru. Lubi psy, ma
w domu pupila rasy golden
retiever o imieniu Jacky.
Dorota Rychlik III A
– finalistka olimpiady
historycznej. Interesuje się
historią, lubi psy (ma
duŜego pupila rasy can
corso), najchętniej czyta
ksiąŜki D. Terakowskiej.
Łukasz Ostrowski III B
- finalista olimpiady
historycznej. Interesuje się
szczególnie historią Polski,
dziejami dynastii. Lubi
czytać Hemingway’a,
powieści o przeszłości. Ma
psa mopsa, który wabi się
Rambo.
Paweł Lasek III B
- finalista olimpiady
fizycznej. Lubi komputery,
koty, czyta fantastykę.
Interesuje się kulturą
dalekowschodnią (np.
manga, anime).

77 CEREMONIA
ROZDANIA
OSCARÓW
28 lutego 2005 r.
w hollywoodzkim „Kodak
Theater” odbyła się 77
ceremonia rozdania
Oscarów – najbardziej
prestiŜowych nagród
filmowych Ameryki i jednych
z najbardziej cenionych na
świecie. Na gali zjawili się:
nominowani, grono
aktorskie, reŜyserzy,
scenarzyści, producenci
filmowi, a takŜe zaproszeni
z tej okazji goście. Wśród
typowanych do odebrania
złotej statuetki znalazł się
Polak – Artur Kaczmarek
wraz z Ŝoną ElŜbietą. Do
Oscara nominowano wiele
znanych nam z roku 2004
produkcji m. in. „Aviator”,
„Za wszelką cenę”,
„Spiderman” i „Marzyciel”
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przedstawiający historię
romansu twórcy „Piotrusia
Pana” (Johny Depp) z młodą
Angielką (Kate Winslet).
Jednak w oscarową dobę
kaŜdy zadawał sobie jedno
pytanie: „Kto dostanie
Oscara za reŜyserię? Clint
Eastwood czy Martin
Scorses?”
77 ceremonię rozdania
Oscarów prowadził
czarnoskóry komik Chriss
Rock, słynący
z przycięŜkiego humoru.
Tym razem przymknięto na
to oko, lecz gospodarz
uwziął się na aktora
Judy’ego Love, z którego
podczas gali Ŝartował
sześciokrotnie. Najlepszym
filmem animowanym roku
2004 został „Iniemamocni”.
Oscara za muzykę do
„Marzyciela” odebrał Artur
Kaczmarek, a za efekty
specjalne - twórcy
„Spidermana 2”. „Aviator”
nie otrzymał upragnionych
11 Oscarów – poszczycił się
5 i jak na ironię, Martin
Scorses nie został
nagrodzony piąty raz!
Wygrał Clint Eastwood.
Statuetki za najlepszą rolę
męską II-planową odebrał
Morgan Freeman („Za
wszelką cenę”), natomiast
za najlepszą rolę I-planową
Ŝeńską została nagrodzona
Hillary Swank. Wreszcie pod
koniec gali uhonorowano
Oscarem Jamiego Foxa
(„Ray” – najlepsza rola
męska).
W Polsce niestety nie
emitowano 77 ceremonii
rozdania Oscarów.
A szkoda! Podobno wiele
straciliśmy…
Adrian Rux III d

Wstajemy rano ze
świadomością, Ŝe znowu
trzeba iść do szkoły.
Spoglądamy za okno –
cały świat okrywa
puchowa śniegowa
pierzynka. Mróz maluje
na szybach bajkowe
obrazy. Uśmiech zamiera
nam na ustach, gdy
pomyślimy, Ŝe w taką
pogodę musimy wyjść
z domu. Jak wypędzić
zimę? To naprawdę
łatwe! Trzeba wstać
prawą nogą, w łazience
obmyć twarz zimną
wodą i uśmiechnąć się
promiennie do swojego
odbicia w lustrze.
Następnie owinąć szyję
babcinym wełnianym
szalikiem i w drodze do
szkoły wejść
w najwyŜszą napotkaną
zaspę. Świetne efekty
przynosi tryskanie
dobrym humorem,
radość wypisana na
twarzy i uprzejmość oraz
mobilizacja do pracy.
Tajemnica sukcesu tkwi
w naszej psychice. Jeśli
stworzymy sobie idealne
warunki do nauki,
zbagatelizujemy
małostkowe problemy,
a na większe znajdziemy
racjonalne rozwiązanie,
wtedy zwycięstwo
w walce z zimą mamy
w kieszeni. Dodatkowo
polecam gorącą
czekoladę i saneczkowe
szaleństwo, ewentualnie
bitwę na śnieŜki lub
grupowe lepienie
bałwana. Najgorszym
finałem naszej
„antyzimowej” terapii
moŜe być zapalenie
oskrzeli, leczone

dwutygodniowym
leŜeniem w łóŜku, ale
wiadomo: straty
w ludziach muszą być. ;)

Wystawy:
- Paris, Paris (sala 16)
- projekty: miejsce, które
chciałbyś zwiedzić (sala 13)

Daria Durys III d

Spotkanie integracyjne klas
uczących się języka
francuskiego przy piosence
„Aux Chaps – Elysies” et la
fete de printemps”
(p. Szerejko sala 17)
Przedstawienie hiszpańskie
(p. Lubicz)

Tradycją w naszym
gimnazjum są coroczne
obchody Dnia Wiosny. 21
marca uczniowie
„Kieślowskiego” wspólnie
spędzają czas na tzw. Dniu
Językowym =)

Spotkanie integracyjne
uczniów uczących się języka
rosyjskiego (p. Woźniak
sala 15)

Oto plan tegorocznych
atrakcji:

W salach robimy: origami,
kapelusze.

8:30 konkurs ortograficzny
9:00 rozpoczęcie Dnia
Językowego – topienie
Marzanny, krótki taniec do
piosenki angielskiej

Iluzjonista

Konkursy:
- wiedzy o krajach,
w których mówimy w
języku: angielskim,
rosyjskim, niemieckim,
hiszpańskim, francuskim
- wielcy przedstawiciele
swoich epok (p. Rzepka,
p. Nowogórska)
- na strój euroregionalny
(w tym polski)
- na sławną postać
- na kapelusze wiosenne
- na hasło wiosennojęzykowe

Redakcja:

Kawiarenki:
- Cafe Paris (sala 16
p. Szerejko)
- klasa II b (sala 13)
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Loteria fantowa
(p. Rajewska sala 20)

Zakończenie około 12:00

Karola Węgłowska III d
Daria Durys III d
Adrian Rux III d
Opiekunki:
p. Beata Nowogórska
p. Izabela Rzepka

