Witamy w ósmym
wydaniu naszej
‘Pausy’ w roku
szkolnym 05/06.
śyczymy
przyjemnej lekturyRedakcja :)

Wycieczka do Serw
W okresie 15- 19.05.
br. pojechaliśmy (my- czyli
ludzie z klasy IIIa, IIIb i jedną
osobą z IIIc) na wycieczkę do
małej miejscowości,
połoŜonej w malowniczym
otoczeniu mazurskiego
jeziora. PodróŜ pociągiem
minęła bardzo szybko,
urozmaicana przez róŜnego
rodzaju zabawy, typu- kto
dłuŜej wytrzyma tańcząc
szaleńczo w przedziale.
Kiedy znaleźliśmy się na
miejscu- trochę skołowaceni i
zmęczeni (zbiórka na peronie
o 6.15!!- istny mord na nasz
chory od braku snu umysł),
oczom uwierzyć nie
mogliśmy. Piękne słońce,
lazurowe niebo, kłęby chmur
odbijające się w łagodnej toni
jeziora… Chciałoby się tylko
wskoczyć do wody! No ale
nie dana nam była ta
przyjemność, bo musieliśmy
się zaaklimatyzować w
ośrodku. Tak dobrze to
zrobiliśmy, Ŝe pojechaliśmy
na krajoznawczą wycieczkę
rowerową. CóŜ to dla nasmłodych i pełnych sił
witalnych ludzi, o mięśniach
z ołowiu i intelekcie
geniusza! …
Po dwóch godzinach nie
byliśmy tego tacy pewni.
Duhu przegonił nas ponad 22
km po terenach pobliskich
lasów i miejscowości.

Szanowne zakończenie
naszych pleców wołało o
pomstę do nieba. Ale
Ŝyliśmy! (to najwaŜniejsze :P)
Głodni (a jak Polak głodny to
zły podobno) pobiegliśmy
czym prędzej na stołówkę,
rozładowywać naszą agresję
na ziemniakach, tudzieŜ
innych częściach obiadu.
Wszyscy jedli na potęgę!
Jedzenie było tak dobre, Ŝe
chyba lepiej być nie mogło. A
wiadomo- czyste powietrze +
smaczne jedzenie + aktywnie
spędzony czas = dzieci
szczęśliwe i mało
narzekające. Wprost raj dla
nauczycieli. Między nami,
uczniami, to powiem Wamzróbmy akcję pt. wyjazd do
Serw. Będziecie wiedzieli o
co chodzi :) Tam nawet
nauczyciel jest spokojnym,
miłym i wiecznie
uśmiechniętym człowiekiem
:D Co do aktywności- no
mówię Wam- wszystko czego
dusza zapragnie! Rowery,
kajaki, canoe, łódki (w
których dokonaliśmy cudumianowicie łódka była
siedmioosobowa, a myswoim wielkim potencjałem
godnym Einsteina,
wepchaliśmy w nią 17 osób. I
kto nam powie, Ŝe nie
jesteśmy fajni?! :D), ścianka
wspinaczkowa (Mount
Everest to to nie było, ale
takie małe K-2 to na pewno),
na której wspinaliśmy się
zawzięcie niczym Tom
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Cruize w Mission Imposible.
Oprócz tego bawiliśmy się w
Legolasa, czyli strzelaliśmy z
łuków (nikt nie trafił w
balona przypiętego na środku
tarczy- ale to była po prostu
taka zmyła- my mogliśmy
tylko nie chcieliśmy ;).
Graliśmy w siatkę plaŜową
naraŜając nasze cenne
kończyny dolne na
odmroŜenia, w piłkę noŜną
(tu wykazywali się głównie
chłopcy), chodziliśmy na
dyskoteki, raz mieliśmy
integracyjne ognisko, podczas
którego śpiewaliśmy. No cóŜprawdę mówiąc nie
wychodziło to nam dobrze.
Myślę, Ŝe większą atrakcją
byłby zawody w chodzeniu
boso po rozpalonym węglu.
Pan Rogacz mógłby się wtedy
wykazać pomysłowym
materiałem filmowym. Gdy
nie robiliśmy tych wszystkich
wyŜej wymienionych rzeczy,
to jedliśmy, spaliśmy i
graliśmy wszyscy w karty :)
Wyjazd jak najbardziej
udany- wspaniałe miejsce,
wspaniała kadra. Największe
zasługi naleŜą się Grzesiowi,
który z zapałem szukał z nami
przy kaŜdej okazji wymiocin
sowy tudzieŜ fekaliów lisa.
Dostarczał nam róŜnych
rozrywek- np. biegania po
lesie w poszukiwaniu
‘szkodników’,
przeszukiwania zgniłych
drzew w celu odnalezienia
wspaniałych okazów leśnych
robali.

Grześ :)

Olga :)

Jak wiadomo- czas
przy dobrej zabawie szybko
mija. Więc z wielkim Ŝalem
sercu i gorącą kulą w gardle
musieliśmy się poŜegnać i
zostawić za plecami tą
swoistą Arkadię. Myślę, Ŝe
gdybyśmy nie byli tak
dorosłymi i powaŜnymi
osobami, zrzucilibyśmy
niezłomną skórę i zwyczajnie
poryczelibyśmy się… Ale
musieliśmy dawać przykład.
Tylko z róŜnych kątów dało
się słychać miarowe
pociągania nosem. Ale to
chyba dlatego, Ŝe wszyscy
wrócili chorzy :) Ale to dobry
znak- zaaklimatyzowaliśmy
się po prostu.
Oby więcej takich
wyjazdów. W bliskiej
przyszłości :)

Konkurs
ortograficzny- etap II
Do drugiego etapu przeszli- Piotrek Maj
- Dorota Nurek
- Angela Krzymowska
- Adela Madej
- Paulina Myślińska
Życzymy powodzenia :)
M. Kowalska

Konkurs wiedzy o
Kieślowskim- etap II
„Poczucie humoru jest znakiem
mądrości”
Przysłowie łacińskie

Być moŜe z taką
myślą podchodziła część
uczestników do pierwszego
etapu, ale teraz Ŝarty się
ewidentnie skończyły…
W poniedziałek 29.05 odbył
się juŜ drugi etap szkolnego
konkursu o Kieślowskim. Jak
sobie z nim poradziliśmy? To
się niedługo okaŜe.
A. Kapica

rozstrzygnięcia zabawy.
I wtedy moŜe nam będzie
trochę głupio, Ŝe
pomyliliśmy p. Rzepkę z p.
Kowalczukiem… ;)
A. Kapica

Imprezy, imprezy!
„Cierpliwość jest gorzka, ale jej
owoce są słodkie”
J. J. Rousseau

Jeszcze tylko dwa tygodnie…
Cierpliwość się na
pewno przyda. Już 12 czerwca
odbędzie się, oczekiwany od
dawna przez niejednego
ucznia, bal gimnazjalny.
Królować ma nie tylko
wzniosły polonez, którego
kroki od kilku tygodni w
pocie czoła i nie tylko ćwiczą
wszyscy trzecioklasiści, ale
także największe przeboje
dyskotekowe (taką mamy
przynajmniej nadzieję…).
Poczekamy- zobaczymy. Na
razie cieszymy się po prostu
życiem, bo jak wiadomo„Życie to bal jest nad bale”…

Kto jest kim?!
„Co my wiemy to tylko kropelka.
Czego nie wiemy, to cały ocean”
Tekst i fotoMartyna Kowalska

Oto rozstrzygnięcia lub
zapowiedzi niektórych
konkursów:
Ex libris- 1st miejsce
zajął Wojtek Herbich IIIc.
Gratulujemy!

Newton

Czy na pewno dobrze
znamy swoich nauczycieli?
JuŜ od kilkunastu dni
moŜemy sprawdzić swoją
intuicję (kobiecą lub
zwierzęcą- zaleŜy od płci :))
na stronie głównej naszej
szkoły (http://gim36.pl).
Zostały tam, w ramach
konkursu, umieszczone
zdjęcia z lat dziecięcych
niektórych nauczycieli.
Wiemy czy nie wiemy,
poznajemy czy nie?
Wszystko okaŜe się juŜ 1
czerwca- w dniu
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A.

Kapica

Spotkania z
ciekawymi ludźmi…
„Czym skorupka za młodu
nasiąknie, tym na starość trąci”
Horacy

To wszyscy wiemy.
Więc może warto
wykorzystać nasz czasz tak,
abyśmy ‘nasiąknęli’ tym, co
wartościowe. A okazji ku
temu niemało dookoła.
Jedną z nich niewątpliwie
będzie spotkanie z panią
Ireną Strzałkowską w
czwartek 01.06 (ta data
pałęta się tu co i raz… :).
Pani Irena jest
wicedyrektorem Studia
Filmowego TOR, w którym
powstało wiele znanych
filmów (m. in. K.
Kieślowskiego) i
reprezentantką Polski w
Eurimages. Na
czwartkowym spotkaniu
będzie można się
dowiedzieć od Niej wiele
interesujących rzeczy o
filmie oraz zadać dręczące
nas pytania z nadzieją
otrzymania odpowiedzi :)
Zapraszamy! (O
szczegółach spotkania
można się dowiedzieć od
naszych pań polonistek.)
A. Kapica

Dzień Matki…
„Ramię matki jest
najdłuŜsze. Mogę oprzeć na nim
całe swoje Ŝycie”
J. Tyrankiewicz

Nie mogliśmy
zapomnieć o bardzo

ważnym święcie, które
miało miejsce 26.05. Mowa
tutaj rzecz jasna o Dniu
Matki! Najserdeczniejsze
życzenia dla naszych
opiekunek dnia
codziennego! A co tam…!
Niech nam żyją! :D

Txt- A. Kapica
Fot.- M. Kowalska

Dzień Dziecka! :D
„Każdy z poetów
romantycznych tworzył
własną ręką, a łączyło ich
jedno wspólne jądro.”

Ŝe jesteśmy leniwi, Ŝe
‘jeszcze zobaczymy, jak
dorośniemy’… ale my i tak
wiemy swoje. Bez nas
prędzej czy później by nie
wytrzymali. O kim mowa?
O dorosłych i oczywiście o
NAS- jak zwał, tak zwał,
ale dziećmi jeszcze trochę
jesteśmy. ChociaŜby z
tego powodu, aby co roku
na tę okoliczność
dostawać prezenty i mieć
jakieś przywileje choć
przez 24 godziny…
Tak więc oficjalnie
cała redakcja (aktualnie w
nieco ograniczonym
składzie), z okazji Dnia
Dziecka, składa Ŝyczenia
na ręce wszystkich
uczniów naszego
gimnazjum! Niech Ŝyją
młodzi!!! No...! Odbijemy
sobie teraz ten 14
październik…

„Wacław kochał Klarę
przez dziurę w plocie.”
„Autorem naszego hymnu
jest generał Mazurek
Dąbrowski.”
„Pytanie zawisło mu na
wargach i wisiało tam
dłuższą chwilę.”
„Kopernik, będąc małym
chłopcem, już miał
stosunki z ciałami
niebieskimi.”
Uczniowie

Mogą mówić, Ŝe
nie uwaŜamy na lekcjach,
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A. Kapica

Tradycje obchodów
dni patrona w naszej
szkole.
29 maja 2002 r.
nasza szkoła- Gimnazjum nr
36 w W-wie otrzymała imię
znanego na świecie reŜysera
i scenarzysty- Krzysztofa
Kieślowskiego.

Zyskaliśmy wspaniały hymn,
sztandar i logo szkoły. Na tę
uroczystość zaproszenie
przyjęli honorowi goście m.
in.: Ŝona i córka reŜysera, K.
Zanussi, K. Piesiewicz czy M.
Komorowska.
Staramy się
kultywować tradycje
związane z tym uroczystym
dniem, organizując Dzień
Patrona. KaŜdego roku
zapraszamy gości, którzy
związani są z bliską dla nas
osobą Patrona- m. in. Artura
Barcisia, Krzysztofa
Wierzbickiego czy
Stanisława Zawiesińskiego.
Organizujemy dyktando o
filmach Patrona,
dwustopniowy
międzyszkolny konkurs
wiedzy o Ŝyciu i twórczości
Kieślowskiego, liczne
wystawy związane z filmami
i aktorami angaŜowanymi
przez twórcę ‘Trzech
kolorów’. Od tego roku
szkolnego 05/06
zorganizowany został
konkurs poetycki o Patronie,
wystawa ‘Aktorzy
Kieślowskiego’ i prace
naszych uczniów a ponadto
świetny konkurs na Ex libris
szkolnej biblioteki
(rozstrzygnięcie na 1 stronie
tego numeru ‘Pausy’)*.
W tym roku 01.06.
w dniu Patrona nasza
młodzieŜ spotka się z panią
Ireną Strzałkowskądyrektorem Studia
Filmowego TOR. (zostało o
tym juŜ napisane
wcześniej)*
Wszyscy cieszymy
się, Ŝe powstało
Stowarzyszenie Szkół im. K.
Kieślowskiego w Polsce.
Dyrektorzy, nauczyciele i
młodzieŜ sześciu
zrzeszonych szkół
współpracują ze sobą od
27 X 2005. Wtedy to odbyło
się w Łodzi spotkanie
zorganizowane z okazji
otwarcia w Muzeum

Kinematografii wspaniałej
wystawy na temat Ŝycia i
twórczości Krzysztofa
Kieślowskiego.

Taka mała osłoda naszego
ciężkiego, niezrozumianego
bytu. ;)
M. Kowalska

M. Gajda

(…)* dopisek Redakcji
Myśl miesiąca:
Z lokalnego
podwórka…
A my
przypominamy wszystkim
trzecioklasistą, że
ostateczny termin
wystawiania ocen w naszej
szkole wypada

9 czerwca
Warto więc przyłożyć się
teraz do nauki ;) Bo dobre
oceny to z sufitu nie zlecą.
Tylko pamiętajcienauczyciel też człowiek!
(wbrew pozorom :P)
A teraz coś na pocieszeniekoniec szkoły wypada
dokładnie za:

16 dni
nie licząc sobót i niedziel.
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‘Co masz zrobić
dziś, zrób jutro’
Zasłyszane

Do następnego numeru,
Redakcja :)
SKŁAD: MARTYNA
KOWALSKA, AGA KAPICA,
MAGDA GAJDA IIIA
OPIEKUNOWIE: P.
RZEPKA, P. NOWOGÓRSKA

