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W tym miesiącu :
- „Kazimierska Jesień” – sprawozdanie z

Bartłomieja, który jest piękna barokową budowlą z
równie ciekawą historią.
Mogliśmy również podziwiać śliczną panoramę

wycieczki
- Sprawozdanie ze ślubowania klas pierwszych
- Wywiady z nowymi nauczycielami naszego
gimnazjum

Kazimierza Dolnego z Góry Trzech Krzyży.
Każdy miał czas wolny, aby kupić sobie
"Kazimierskie Koguty" czy też inne pamiątki. Czas
nas niestety gonił i musieliśmy udać się w stronę

- Coś dla śmiechu 
- „Polityczny myśmy kraj” – wiersz

autokaru. To piękne miasto zachwyciło wszystkich
uczniów, zapamiętamy tą wycieczkę jako jedną z
lepszych.

- Recenzja „Śluby Panieńskie”
- Sportowe wiadomości

MYŚL MIESIĄCA:
„Kto musi wracać, nie cieszy się z
pokonania trudnej drogi.”

13.10.2010 r. – Kazimierska Jesień
13 października w piękną jesienną pogodę
klasa 3a i 3d wraz z wychowawcami wybrały się na
wycieczkę do jakże malowniczego i pięknego
Kazimierza Dolnego. Już od samego rana wszystkim
dopisywał humor i nie mogli się doczekać przyjazdu
na miejsce.
Po krótkiej, choć wyczerpującej podroży
przystąpiliśmy do zwiedzania nadwiślańskiego
miasta. Podziwialiśmy urok starych kamieniczek,
rynku, ruin zamku. Zwiedziliśmy także kościół św.

Marta Wietecha III a

14.10.2010 r. – „Ślubowanie klas
pierwszych” – sprawozdanie
Dnia 14 października, w Dzień Edukacji Narodowej
,odbyło się ślubowanie klas I.
Swoje przemówienie wygłosiła pani Dyrektor i
przewodniczący rady rodziców.
Życzyli oni pierwszakom przede wszystkim
dobrych ocen oraz sukcesów. Po tym uczniowie klas
I złożyli uroczystą przysięgę przy sztandarze
naszej szkoły. Wszyscy byli lekko podenerwowani,
ale również dumni, że właśnie stają się częścią
rodziny Gimnazjum 36 im. K. Kieślowskiego. Po
części oficjalnej przyszedł czas na krótką część
artystyczną. Przedstawiona została interesująca,

wierszowana rozmowa nauczyciela z uczniem, w
której wzajemnie prosili siebie o sprawiedliwość,
wyrozumiałość i pracowitość.
Tego dnia szkolny chór zachwycił wszystkich.
Utwory, które zostały zaśpiewane w Sali
gimnastycznej , były bardzo ciekawe, nie sposób
było się nudzić.
Uroczystość upłynęła szybko i w dobrym humorze.
Ewa Federowicz klasa III e

Wywiad z nowymi nauczycielami naszego
gimnazjum
Reporter : Dlaczego trafiła Pani do pracy w
naszym gimnazjum?
P. Łempicka : Spodobała mi się wasza strona
internetowa. Poza tym, bardzo lubię filmy
K.Kieślowskiego, więc postanowiłam wysłać CV.
P. Dobek : Zmiana pracy podyktowana była zmianą
miejsca zamieszkania.
P. Czepik : Moja mama jest nauczycielem i dzięki
niej od dziecka interesowałam się historią. Na
studiach pracowałam na Zamku Królewskim w
Warszawie prowadząc lekcje muzealne. Pokochałam
wtedy pracę z młodzieżą więc postanowiłam
spróbować swoich sił idąc w ślady mamy 
P. Lesińska : Wysłałam swoje CV Pani dyrektor
zaprosiła mnie na rozmowę i ku mojemu zadowoleniu
zostałam zatrudniona…
P. Zaleska : W zeszłym roku prowadziłam tu tzw.
nauczanie indywidualne z 3 uczniami. W ten sposób
dowiedziałam się , że jest możliwość zatrudnienia
nauczyciela od geografii na miejsce kogoś , kto

P. Dobek : Część uczniów żyje nadal wakacjami i nie
da się ukryć, co muszę stwierdzić z przykrością, że
zainteresowanie nauką wykazuje niewiele osób.
P. Czepik : Pierwszy miesiąc był dla mnie trudny:
nowa praca, nowi uczniowie, nowe obowiązki… Na
szczęście zostałam ciepło przyjęta zarówno przez
młodzież jak i przez grono pedagogiczne. Mam
nadzieję, że będzie tak dalej.
P. Lesińska : Bardzo dobre. Zresztą nie mogą być
inne , wziąwszy pod uwagę współpracę z uczniami i
nauczycielami- układa się świetnie.

P. Zaleska : Jestem bardzo zadowolona. Tutejsza
młodzież jest bardzo miła, ciepło mnie przyjęła. Ma
też duże możliwości intelektualne.
Reporter : Dlaczego wybrała Pani akurat ten
zawód?
P. Łempicka : Od zawsze moim marzeniem było
uczenie młodzieży - uwielbiam pracować z ludźmi.
P. Dobek : Zawsze chciałam pracować w szkole, więc
wybór zawodu był realizacją moich dziecięcych
marzeń.
P. Lesińska : Ponieważ nauczanie sprawia mi
przyjemność , a jeśli chodzi o nauczany przedmiot –
język polski- to uwielbiam czytać. Nie zmieniłabym
go…
P. Zaleska : Wybrałam ten zawód, ponieważ bardzo
lubię pracować z młodzieżą. Już od dziecka bawiłam
się w nauczyciela. Ostatecznie postanowiłam
pracować w szkole zaraz po ukończeniu studiów- to
urzekające zajęcie.
Reporter : Czy mogłaby Pani powiedzieć coś o

przenosi się do innej szkoły.

swoich zainteresowaniach?

Reporter : Jakie są Pani wrażenia po miesięcznym

P. Łempicka : Lubię muzykę jazzową, podróże, oraz

pobycie w naszej szkole?
P. Łempicka : Wyjątkowo pozytywne. Kadra oraz
uczniowie są bardzo mili.

filmy z Susan Sarandon. Przyjemność sprawia mi
także gotowanie dla przyjaciół i rodziny.
P. Dobek : Interesuję się różnymi technikami
dekorowania przedmiotów (m.in. metodą
serwetkową), wykonywaniem ciekawych ozdób,

kartek okolicznościowych (m.in. metodą
scrapbookingu)

„Polityczny myśmy kraj” –
wiersz barokowy

P. Czepik : Uwielbiam czytać książki, zwłaszcza
fantastykę. Moi ulubieni autorzy to Jacek Piekara,
Maja Lidia- Kossakowska i Magdalena Kozak.
Muzycznie gustuję w cięższych tonach- rocku i
metalu. Dawniej dużo grałam w RPG, ale dziś brakuje
mi na to czasu. Fascynuje mnie także historia

Tkwią w nas dusze hrabiów, dam.
Każdy pragnie rządzić nam.
Każdy pragnie być na szczycie.

sztuki, egzotyczne podróże i fotografia.

I do celu w zatraceniu

P. Lesińska : Moje hobby to: książki, film, historia.

ubywa nam życie

P. Zalewska : Przede wszystkim zawodowe-

Politycy na swej górze patrzą w dal.

interesuję się geografią. Fascynują mnie kraje
północnej Europy, uwielbiam bieguny zimne. Lubię
podróżować, a w wolnych chwilach czytam ksiązki o

Obce im niedole ludzkie.
Obce im życiowe troski.

tematyce podróżniczej. Gdy mam więcej czasu,
urządzam sobie z córką wyprawy w plener. Chodzę
na basen i jeżdżę na rowerze. Interesuję się
muzyką poważną, bardzo cenię artystów takich jak
Czesław Niemen, Jacek Wójcicki, Michael Jackson
czy Celine Dion. Kocham zwierzęta. Oprócz tego
chodzę do teatru, gdyż interesuję się tego typu
sztuką.

Biała plama ich zalała,
białością błędną bieli.
To ta wielka rządza połyka
w wielki żal.

Reporterzy : Ola Ropiak , Agata Grabowska , Klaudia Walas ,
Zuzia Bubień , Gosia Wielgat, Kasia Więckiewicz,
Basia Miłecka, Ania Siwek III b
Kasia Kucharek , Kasia Wesołowska III e

A dla odpoczynku od wywiadów , prezent
od naszej szkolnej koleżanki – karykatura
nowego Pana od WF-u

W zagubieniu
W zatraceniu
Podążają w szara dal.
Jedno o czym szczerze marze,
by zniknęły te fałszywe twarze.
Remek Miguła klasa III a

„Śluby Panieńskie”
Dnia 14 października, uczniowie naszego
gimnazjum udali się do kina na
film Filipa Bajona pt. „Śluby
Panieńskie”.
Krótki opis filmu : Albin
(Borys Szyc) i Gustaw (Maciej
Stuhr) to niegrzeczni faceci,
którzy próbują za wszelką cenę
Nasza twórczość-Kącik gimnazjalisty

uwieść spiskujące przeciw mężczyznom panny -

Anielę (Anna Cieślak) i Klarę (Marta Żmuda

wiersze podyktowane zadumą nad kruchością

Trzebiatowska). Jednak tym razem poszukiwacze
mocnych miłosnych wrażeń i słabych kobiecych
punktów trafiają na ekstremalnie trudne
przeciwniczki. Piękne dziewczyny zrobią wszystko,
żeby pokrzyżować plany nałogowych podrywaczy i
spektakularnie utrzeć im nosa. Wybucha wielka
wojna męsko-damska, w której intryga goni intrygę,
seryjnie łamane są serca, a każdy chwyt jest
dozwolony. Czy rozważny, choć romantyczny
twardziel Radost (Robert Więckiewicz) zatrzyma
lawinę zabawnych nieporozumień i doprowadzi aferę
do szczęśliwego końca?
Mam nadzieję , że uczniowie znają
odpowiedź na powyższe pytanie. Sądzę również, że
film nie tylko ich rozśmieszył, ale pomógł też
rozumieć to , jak żyło się w dawnych czasach.

życia ludzkiego i niepewnością losu.
Dla naszych młodych czytelników wybraliśmy wiersz
pt.

„Księga życia”

Księga przedwcześnie zamknięta,
niedokończona, nienabrzmiała ciężarem stronic,
rzucona na wiatr …
I ta pełna jak dojrzały owoc,
Którego skrzydło pękło…
Każda wyłuskała ziarno słowa: ofiara
Każda przyniosła dopełnienie
Ludzkiego-Boskim

Julia Szopa

Boskiego- ludzkim?

klasa III e

Kruchego- Mocą

„Niezłe wyniki naszych piłkarzy” –
sportowe sukcesy naszego gimnazjum
Piłkarze z naszego gimnazjum, pomimo
krótkiego czasu przygotowań pokazali na co ich stać.

Mocy- Kruchością
Czytajmy i rozumiejmy…
W tomiku prezentowane są także inne
utwory niezwiązane z tragedią, np.

Wywalczyli na zawodach 5 miejsce! Nie było to dla
nich łatwe, ale nie poddali sie i złapali byka za rogi.
W meczach z innymi szkołami dawali z siebie
wszystko. Psychiczne zmęczenie spowodowane
pierwszymi takimi zawodami od paru lat, dało o sobie
znać.

Punkty odniesienia
Iluzja- to tylko wachlarz ,
Zasłona Prawdy

Nasi bohaterowie przegrali tylko z
czterema drużynami. Oby tak dalej wielkimi krokami
do przodu, aż po złoto .

A ty nie wybaczaj fałszu.
Przebacz człowiekowi,

Paweł Kaczmarczyk klasa III e

„Mistyczna cisza”
– Smoleńsk i inne wiersze
We wrześniu wyszedł kolejny tomik poetycki
Pani Beaty Polkowskiej. Pracująca w naszej szkole
poetka, plastyk, teolog zaprezentowała krótkie

Ale nie wybaczaj falującym mirażom,
bo znikną punkty odniesienia
Redakcja : Julia Szopa 3e
Opiekun: p. Beata Nowogórska

