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X-lecie nadania imienia szkole
29 V 2012 r. nasza szkoła podejmowała wielu
wspaniałych gości z okazji Dnia Patrona. W
organizację tego święta zaangażowane było
mnóstwo osób, trud ten jednak się opłacił.
Uroczystość prowadzili absolwenci naszej
szkoły, a w wydarzeniu uczestniczyły znane
osobistości ze świata filmu: Pani Maria
Kieślowska, Maja Komorowska, Zbigniew
Zamachowski, Paweł Łoziński, Irena
Strzałkowska, Jerzy Kośnik, Mirosław
Kossakowski, Andrzej Kołodyński, którzy
chętnie dzielili się swoimi wspomnieniami.
Mieliśmy okazję poznać naszego Patrona jako
przykładnego ojca i męża, przyjaciela, znawcę
problemów ludzkich. Chrześniak Krzysztofa
Kieślowskiego zdradził nam, jak jego ojciec
chrzestny kształtował go nie narzucając mu
własnego zdania. Z wypowiedzi Mai
Komorowskiej poznaliśmy tego reżysera jako
człowieka, który roztaczał nad rodziną i
znajomymi aurę bezpieczeństwa. Po oficjalnej
części przyszedł czas na poczęstunek podczas
którego można było porozmawiać z artystami
na różne tematy. Spotkanie przebiegło w ciepłej


atmosferze, nie zabrakło łez wzruszenia i
gromkiego śmiechu.
JESTEŚMY DUMNI, ŻE MAMY
TAKIEGO PATRONA
Weronika Martyniuk 3c

Bal gimnazjalny
Panie i Panowie, poloneza czas zacząć!
Dnia 1 czerwca o godzinie 17:00 wszyscy
zebrani w Sali konferencyjnej mogli
podziwiać naszych 3-cioklasistów i ich
interpretację poloneza. Stroje były piękne,
muzyka również, a panowała atmosfera
ogólnej zabawy i zadowolenia. Gdy tylko
muzyka ucichła , pani Dyrektor wygłosiła
krótką mowę i zaczął się bal. Wspaniałe
dekoracje dopełnione tanecznymi
kawałkami idealnie uchwyciły tegoroczny
temat „Miasto nocą” i nastroiły całe
towarzystwo do zabawy. A gdy tylko się
zmęczyliśmy , mogliśmy odpocząć i coś
przegryźć w stołówce, dzięki pysznemu
cateringowi. Wszystko razem wzięte
sprawiło, że bawiliśmy się do samego końca
imprezy, za co serdecznie dziękujemy.
Patrycja Smolińska 3c

wzruszającą historię i odpowiedziała na
wszystkie nasze pytania odnośnie tamtych
czasów.
Pan Górecki wzbudził wielkie zainteresowanie
naszych uczniów opowiadając nam o swojej
pracy jako korespondent z miejsc trudnych.
Mówił on o sytuacjach , gdy musiał radzić
sobie z m.in. konfliktami międzynarodowymi, a
nawet w czasie zagrożenia życia.
Pan Morozowski zdradzał nam tajniki pracy
dziennikarza zajmującego się polityką,
jednocześnie wspominając swoją drogę
dziennikarską. Porównywał również pracę w
redakcji telewizyjnej i radiowej.
Patrycja Smolińska

Euro
Polsko wpadnij w piłkoszał ! Codziennie idąc
do szkoły widzimy reklamy propagujące Euro.
Niestety dla nas ,Polaków, Euro się kończy na
fazie grupowej , lecz to nie oznacza ,że nie
powinniśmy dopingować innych i czuć
atmosferę mistrzostw . Największymi
pretendentami do zdobycia pucharu są Niemcy
oraz Hiszpania . Więc dopingujmy nasze
ulubione drużyny a jako Polacy pokażmy się
jako dobrzy gospodarze !!!
Albert Ciółkowski 3c

Spotkania Majowe
W dniach 24 i 28 maja mieliśmy
przyjemność gościć w naszej szkole trzy
wyjątkowe osoby: panią Batszewę Dagan,
pana Piotra Góreckiego oraz pana Andrzeja
Morozowskiego.
Pani Batszewa jest poetką,byłą więźniarką
Auschwitz, poruszającą temat okupacji
niemieckiej, którą sama przeżyła. Podczas
ponad dwugodzinnego spotkania
opowiedziała nam swoją niezwykle


Wywiad z panią Anną
Rynowiecką

Wywiad z panem
Stephane Guerin

Czy lubi pani swoją pracę?
Bardzo lubię swoją pracę. Nauczanie
daje mi dużą satysfakcję, szczególnie gdy
są efekty w postaci dobrych ocen moich
uczniów.
Czy podoba się pani nasza szkoła?
Gimnazjum nr 36 jest szkołą, w której
panuje przyjazna atmosfera, chętnie
przychodzi się do pracy.

Czy lubi pan swoją pracę?
Oczywiście. Bardzo lubię pracować z
młodzieżą, przekazywać im swoją wiedzę, a
przy tym mówić w swoim języku ojczystym.

Jakie są wady i zalety bycia nauczycielem?
Pracując w szkole posiadam kontakt z
młodym pokoleniem. Nauczam, ale
również ja uczę się od uczniów
radości, spontaniczności, wiary w
człowieka. Wadą pracy w szkole jest
nadmiar decybeli na przerwach.
Ulubione zajęcie, hobby?
Moim ulubionym zajęciem jest
czytanie książek, szczególnie biografii.
Gdy tylko mam czas, nadrabiam
zaległości w lekturze.
Co chciałaby pani przekazać naszym
uczniom?
Wszystkim uczniom chciałabym
przekazać, by w życiu kierowali się
wartościami dobra, szacunku dla
drugiego człowieka, a przede
wszystkim próbować nie mieć, lecz
być.
Wywiad z Panią Rynowiecką i Stefano
przeprowadziła Dominika Budkus 3c

Czy podoba się panu nasza szkoła?
Nie jest to pierwsza szkoła, w której uczę.
Każda z nich ma swoje wady i zalety. Plusem
w tej szkole jest fakt, że grono
pedagogiczne jest sympatyczne. To ważne
pracować z ludźmi, których się ceni i lubi.
Jakie są wady i zalety bycia nauczycielem?
Zdarza się, że czasem uczniowie nie
doceniają mojego wysiłku. Często się
krytykuje pracę nauczyciela. Z drugiej strony
jest wielka satysfakcja, kiedy moi uczniowie
odnoszą sukcesy po egzaminach czy
olimpiadach językowych.
Ulubione zajęcia, hobby?
Podróżowanie, sport (piłka nożna, tenis)
Co chciałby pan przekazać naszym uczniom?
Chciałbym im przekazać swoją pasję
językową oraz zainteresować ich Francją i
jej kulturą.

Dzień sportu
W czwartek 21 czerwca w naszej szkole odbył
się dzień sportu. Podczas, którego klasy
zmierzyły się w zawodach siatkarskich.
Rywalizacja była bardzo zacięta, jednak wygrać
mogła tylko jedna klasa. W czasie turnieju było
bardzo wiele emocji (m.in. rozdarte koszulki), a
ostatecznymi zwycięzcami okazali się
uczniowie z klasy 3a.
Karolina Klaus 3c


Kącik suchara
***
Co robi polski kibic ,kiedy Polacy wygrywają
Euro?
Wyłącza konsole i idzie spać
***
Kiedy Tytoń się cieszy?
Kiedy jest spalony.
***
Wynalazca pilota do telewizora nie żyje.
Znaleźli go pod poduszką.
***
W co nie wierzy chemik ?
w trwałe związki.
***
Dlaczego łąka jest mokra?
Bo polana.
***
Weronika Martyniuk 3c

Osiągnięcia muzyczne
naszej szkoły
W maju nasz chór szkolny i solistki
wystartowali w ogólnopolskim konkursie
piosenki o Warszawie. Rywalizacja była na
bardzo wysokim poziomie, jednak naszemu
zespołowi udało się zająć 3 miejsce, a
Karolina Klaus zdobyła I miejsce.
W niedzielę 17 czerwca odbył się koncert
młodych talentów śródmieścia, w którym
wzięły udział trzy solistki z naszej szkoły

(Zhanna Viznovych, Karolina Klaus, Katarzyna
Kiełkowska). Zaraz po ich występie, na tej
samej scenie zagrał zespół Myslowic.
Karolina Klaus 3c

Konkurs Nowe Horyzonty
Od października 2011 roku trwa konkurs
filmowy Nowych Horyzontów, którego
uczestniczkami są nasze koleżanki z klasy 3c.
Od tego czasu dziewczyny włożyły wiele czasu i
wysiłku w tworzenie krótkometrażowych
filmików i uczenie się o poszczególnych
etapach takiego przedsięwzięcia. Nauczyły się
wielu ciekawych rzeczy i poznały podstawy
pracy jaką zajmował się nasz Patron.
Głosowanie na Facebook’u zakończyło się 21
czerwca i oczekujemy na wyniki.
Weronika Martyniuk 3c

Najlepsze wyniki
egzaminu
Najlepszymi z pośród III klas okazali się:
3a Marta Kunicka-86,6 pkt.
3b Paulina Łukaszewska-87,4 pkt.
3c Michał Orłowski-92 pkt.
3d Wanda Kamińska-80,6 pkt.
Patrycja Smolińska 3c
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