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WRZESIEŃ/ PAŹDZIERNIK

w tym miesiącu...
W zdrowym ciele,
zdrowy duch –Biegnij
Warszawo
Wrażenia
pierwszoklasistów
„Będę musiał sprostać”
-wywiad z Kacprem
Matczukiem
Kalejdoskop pogodowy
Płonie stodoła! A Kogo
to obchodzi?

Myśl miesiąca
„Żadna przyjemność nie jest
zakazana, jeżeli nie powoduje jakiejś
szkody”
Tomasz Morus

PŁONIE STODOŁA!
A KOGO TO OBCHODZI?
15.10.2009r. w klubie "Stodoła" na
warszawskim Mokotowie, odbyła się akcja
charytatywna fundacji A KOGO? Celbudzimy do życia! Ewa Błaszczyk chce pomóc
w wybudzaniu dzieci ze śpiączki. 3 zespoły
dały około trzygodzinny koncert, rozbawiając
publiczność. Wolontariusze zebrali sumę

godną podziwu i mieli okazję pobawić się
w niesamowitej atmosferze!
NIECH ŻAŁUJĄ CI, KTÓRZY NIE BYLI!
Martyna Pietrzak IIIb

Spotkanie Kieślowszczaków
w Gorzowie Wielkopolskim
W dn. 15-16.10. 09 r. Pani Dyr. M. Rożko–
Makowska przyjęła zaproszenie Dyr. Zespołu
Szkół Odzieżowych do odległego od Warszawy
o 460 km deszczowego Gorzowa. Szkoła ta,
mogąca
pochwalić
się
wieloletnią
tradycją i znaczącym dorobkiem, obchodziła
właśnie uroczystość 50 –lecia swego istnienia.
Gościem honorowym
była żona naszego
wspólnego
PatronaPani
Maria
Kieślowska, a ponadto do budynku szkoły
i teatru licznie przybyły władze miasta,


Wydziału Oświaty i Kuratorium, dyrektorzy
zaprzyjaźnionych placówek noszących imię
sławnego reżysera. Miło było popatrzeć na
roześmiane
twarze
absolwentów
i pracujących tu dawniej nauczycieli.
Obecnie szkoła posiada nowoczesne
pracownie krawieckie, tkackie, fryzjerskie,
kształci w wielu zawodach, a od kilku lat
organizuje
ogólnopolski konkurs IGŁĄ
MALOWANE ( pod patronatem prezydenta
miasta ), w którym bierze udział także nasze
gimnazjum.
W teatrze, w czasie
oficjalnej
uroczystości, obecni uczniowie przybliżyli
widzom
historię szkoły. Poprowadzili
obecnych przez pamiętne lata 60. w rytmie
rock and rolla i dawnych prywatek
o niezapomnianej atmosferze, poprzez pełne
surowej dyscypliny lata 70. z ciekawą
inscenizacją
pochodu
pierwszomajowego
i popisowych lekcji kolektywu szkolnego
PRL -u. Lata 80. zaowocowały sławną piosenką
Mury
J. Kaczmarskiego w wykonaniu
odważnych chłopców , a następnie mogliśmy
podziwiać
reminiscencje uroczystości
nadania imienia szkole w roku 1999,
by w końcu
zetknąć się
z wizją
współczesnych, trudnych lat subkultur
młodzieżowych– dresiarzy, streetboysów czy
skinów budzących niepokój w szczególnie
starszych, posiwiałych już absolwentach tej
szkoły… Kolejne spotkanie naszej rodziny
Kieślowszczaków na długo pozostanie
w naszej pamięci.
B. Nowogórska- uczestnik uroczystości

dobiegł Kenijczyk Cosmas Kyeva (w ciągu 29
minut i 55 sekund). Na mecie na uczestników
czekał pamiątkowy medal, napój i pożywny
batonik.
Jako jedna z uczestniczek akcji muszę
przyznać, że bardzo mi się podobało. Panowała
wspaniała atmosfera. Nie sposób opisać
satysfakcję, jaką odczuwa się po przekroczeniu
linii mety. Uważam, że bieganie jest dla
każdego. Łączy przyjemne z pożytecznym, jest
zdrowe dla ciała i ducha. Zachęcam do biegu
w przyszłym roku. Jednakże warto już
wcześniej zacząć trening! :)
Magdalena Kowalska IIIb

Na pomoc Ziemi!
18.09.2009r. wolontariusze z naszego
gimnazjum oraz 4 innych szkół „czyścili Ziemię”,
wspomagając
międzynarodową
akcję:
"Sprzątanie Świata".
Sprawnie
wysprzątaliśmy
Puszczę
Kampinowską, która (choć trudno uwierzyć w to,
że park narodowy może być zanieczyszczony)
była naprawdę zaśmiecona. Znaleźliśmy niemało
śmieci takich jak: butelki, wszelkiego rodzaju
papiery, a nawet DRUTY.. Jak tak można…
Na
końcu
wyprawy
czekała
miła
niespodzianka- ognisko z kiełbasami. Ludzie
wracali bardzo szczęśliwi, do momentu gdy na
Trasie Łazienkowskiej nie zepsuł się autokar.
Niektórych jednak rozweseliło to jeszcze
bardziej, więc z uśmiechami na twarzach szli na
piechotę do najbliższego przystanku. :)
Martyna Pietrzak IIIb

W zdrowym ciele, zdrowy duch
–Biegnij Warszawo

„Będę musiał sprostać”- wywiad

Niedawno 4 października odbyła się
kolejna sportowa impreza - „Biegnij
Warszawo”. Uczestnicy w liczbie ok. 12
tysięcy mieli do pokonania trasę o długości 10
km.
Bieg
poprzedziła
profesjonalna
rozgrzewka oraz wywiad ze sławnymi
sportowcami. Już wiadomo, że jako pierwszy

Ponad miesiąc temu odbyły się kolejne
wybory na Przewodniczącego Samorządu
Szkolnego, wygrał je Kacper Matczuk.

z Kacprem Matczukiem

1. Jak przebiegała Twoja kampania
wyborcza, kto Ci pomagał?


Moja
kampania
rozpoczęła
się
od
rozwieszenia
plakatów.
Miało
to
poinformować
wyborców
o
mojej
kandydaturze.
Kolejnym
krokiem
był
specjalny strój „Człowiek-plakat”, z którym
wraz z kolegą z klasy chodziliśmy na
przerwach. Ostatnim punktem owej kampanii
było rozdanie uczniom ciastek i cukierków.
Pomagały mi koleżanki oraz mój przyjaciel
Robert.

2.Co czułeś kiedy wygrałeś, byłeś
zaskoczony?

Gdy dowiedziałem się o wynikach głosowania
nie byłem zbyt zaskoczony, przewidywałem,
że tak się stanie. Byłem bardzo zadowolony
i szczęśliwy z powodu objęcia funkcji
przewodniczącego szkoły.

3.Nie przytłaczają Cię obowiązki
przewodniczącego szkoły?

Od momentu rozpoczęcia kompanii byłem
świadomy obowiązków, którym będę musiał
sprostać. Nie uważam ich za zbyt
przytłaczające, jak na razie co dwa, trzy
tygodnie chodzę na zebrania Młodzieżowej
Rady Dzielnicy Śródmieścia. Nie jest to jakiś
nadmierny wysiłek.

4.Co chciałbyś zrobić dla naszej szkoły,
masz już jakieś pomysły?
Moim pierwszym pomysłem rozwinięcia życia
szkolnego jest zorganizowanie muzyki na
przerwach. To chwilowo mój jedyny pomysł,
ale nowe z pewnością wkrótce też się
pojawią. Jeśli ktoś ma taki koncept, który
można by zrealizować w szkole, to jestem
otwarty na wszelkie propozycje z waszej
strony. Nie chciałbym jednak zdradzać
wszystkich swoich pomysłów- z pewnością
uda mi się kilka z nich wcielić w życie.
Z Kacprem Matczukiem
rozmawiała Julia Bielakowska
IIIb

Galerianki- niewinne nastolatki
czy sprytne kokietki? –recenzja
filmowa
Tytuł: Galerianki
Gatunek: dramat
obyczajowy
Reżyseria: Katarzyna
Rosłaniec
Film
opowiada
o dziewczynach w wieku
gimnazjalnym,
które
świadczą
usługi
seksualne za prezenty w postaci ubrań,
telefonów i dodatków. Dziewczyny te dużo
czasu spędzają w galeriach handlowych (stąd
tytuł filmu), gdzie łatwo jest im znaleźć klientów
którzy od razu im płacą. W filmie młoda reżyser
porusza
wiele
problemów
współczesnej
młodzieży takich jak słabe kontakty dzieci
z rodzicami, ocenianie innych po wyglądzie
i brak pieniędzy. Plusami tego filmu są dobrze
dobrane dialogi, sceneria i zachowanie młodych
aktorek, przez co film jest bardziej
realistyczny.
Minusem
jest
duża
ilość
zróżnicowanych wątków (miłość, pieniądze,
zazdrość, problemy rodzinne, seks). Oprócz
tego film trwa około 80 min. ale jego oglądanie
(przynajmniej w kinie) dłuży się. Warto
zobaczyć ten film, ponieważ nie jest denny i
nudny a reżyserka, która jest początkująca,
wybrała trudny temat na swój debiut i poradziła
sobie z nim doskonale.
Zuzia Rudas 3B

Kalejdoskop pogodowy
Zima w październiku? To nie żart.
Pierwszy śnieg w tym roku spadł na początku
jesieni. Jeśli tak dalej pójdzie, możemy liczyć
na upał w Boże Narodzenie i tornado zamiast
pierwszych oznak wiosny. Co się dzieje z tą
pogodą? Niektórzy uważają, że te częste
zmiany spowodowane są efektem cieplarnianym,


wycinaniem
lasów
i
ogólnym
zanieczyszczeniem. Niestety nie mamy na to
większego wpływu. Nie pozostaje nam nic
innego, niż ubieranie się na tzw. ‘cebulkę’.
Musimy polubić częste zmiany pogody
i starać
się,
by
zachmurzone
niebo
i zawierucha nie miały wpływu na nasz humor.
W końcu zawsze wyjdzie kiedyś słońce!
Magdalena Kowalska IIIb

Do kroniki- WRAŻENIA
PIERWSZOKLASISTÓW po
miesięcznym pobycie w szkole
Jestem zadowolony, ponieważ nie dostałem
jeszcze żadnej negatywnej oceny lub uwagi.
Nauczyciele są życzliwi i chętni do
pomocy…bardzo podoba mi się możliwość
uczestnictwa w wolontariacie. Myślę, że
mimo wielu nowych przedmiotów dam sobie
w przyszłości radę..

Bartek

Gdy przekroczyłem granicę oddzielająca
świat
zewnętrzny
od
pomieszczenia
państwowego zrozumiałem, że nie będzie
łatwo…Schodząc w dół do sali gimnastycznej
przyglądałem się tępym wzrokiem…

Jan

Podoba mi się to, że każdy jest tu
indywidualnością, nie tak jak w podstawówce,
gdzie wszyscy byli jacyś tacy sami.
Nauczyciele wiadomo- jedni przypadli mi do
gustu, inni nie do końca, ale ogólnie jest
nieźle.

Gosia

szkoły i że będę chodziła do niej przez kolejne
dni z pozytywnym nastawieniem.

Monika

Do wybrania tej szkoły zachęcili mnie znajomi.
Powiedzieli, że panuje tu wspaniała atmosfera.
Bardzo cieszę się, że wybrałem to gimnazjum…
Daniel

Po dwóch tygodniach znałam już wszystkich
w mojej klasie. Mam kilkoro przyjaciół.
Nauczyciele są raczej mili. Moja klasa jest THE
BEST!

Zuzia

Szkoła połączona jest z basenem, mamy tez do
dyspozycji halę sportowa. Poznałem wiele
znajomych osób, klasa się pewnie kiedyś zgra.
Nauczyciele mają raczej wysokie wymagania
i jest trudno zdobyć dobrą ocenę, ale
pedagodzy robią to chyba dla naszego dobra.

Krzyś

W dniu, w którym próg szkoły przekroczyłem,
panowała niepewna atmosfera. Ale każdy
z belfrów jest dla mnie miły i dobrze umie
wytłumaczyć temat, tylko ma przymus
wprowadzić pewien rygor, do którego trzeba się
przyzwyczaić
Emil

Redakcja
Opiekun
Martyna Pietrzak IIIb
Pani B. Nowogórska
Magdalena Kowalska IIIb

Nauczyciele są raczej przyjaźnie nastawieni
do uczniów i w ciekawy sposób prowadza
lekcje…

Karol

Rozmowa z wychowawcą i rówieśnikami
uspokoiła mnie zupełnie. Wracając do domu
wiedziałam, że dokonałam właściwego wyboru


