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Ecco Walkathon
W sobotę, 14 września 2013 roku,
kilkunastoosobowa grupa wolontariuszy z naszej
szkoły pod opieką p. Rajewskiej pomagała przy
organizacji akcji charytatywnej Ecco Walkathon
- marszu, w którym każdy przebyty kilometr zamieniał
się w 2 zł dla potrzebujących. Akcja rozpoczęła się
wcześnie , już o godzinie 730 i trwała do godziny 1630.
Wolontariusze z naszego gimnazjum obsługiwali
namiot wydający pakiety startowe. Każdy uczestnik
marszu na 6 lub 10 km otrzymywał plecak, jabłko,
butelkę wody i mapkę z informacjami. Do tego
uśmiech i dobre słowo. Na koniec akcji nasza grupa
zbierała od uczestników marszu identyfikatory
z zaznaczonym przebytym dystansem i zaznaczeniem
nazwy fundacji, na którą przekazują zdobyte
pieniądze. Bardzo zachęcam do wzięcia udziału
w przyszłych akcjach, nasze zaangażowanie może
pomóc potrzebującym.
Ryszard Nizioski 1a

„Nigdy się nie poddawać i zawsze
próbować”
Wywiad z nowym panem od WF
Kamilem Maszynkiewiczem przeprowadziła
Natalia Sadoch i Julia Janiak z klasy 1a
Natalia: Uczy Pan pierwszy rok w naszym gimnazjum.
Jakie są Pana wrażenia?
Pan Kamil: Tak, uczę tu pierwszy rok, a wrażenia mam
jak najbardziej pozytywne. Bardzo się cieszę, że tu się
znalazłem i miło mogę spędzid z wami czas.
N: Czy lubi Pan młodzież?
P.K. Owszem tak. Gdybym nie lubił, to nie mógłbym
pracowad w tym zawodzie. Trudno byłoby mi
prowadzid zajęcia WF.
N: Czy zawsze chciał Pan uczyd wychowania
fizycznego? Nie myślał Pan nigdy o innym zawodzie?
P.K. : Nie od zawsze. W młodości miałem wiele
pomysłów na swoje życie, jak to mali chłopcy
- chciałem byd piłkarzem, policjantem, a nawet
kucharzem…
N: A jaka jest Pana ulubiona dyscyplina sportu?
P.K. : Lubię kilka dyscyplin- piłka nożna, rugby,
wschodnie sztuki walki… Trenuję na siłowni, także
samoobronę.
N: Co Pan robi najczęściej po pracy?
P.K. : Lubię treningi, ale także porządki domowe oraz,
co może zdziwid, gotowanie…
N: A można zapytad o życiowe motto?
P.K : Chyba takie jak większości nauczycielinajczęściej powtarzam je uczniom: Nigdy się nie
poddawad i zawsze próbowad…
N: Dziękuję za rozmowę, życzę udanych
i satysfakcjonujących lat pracy w naszym gimnazjum!

Łódź oczami klas pierwszych
26.09 uczniowie klas 1a i 1b zwiedzili niegdyś
historyczne miasto 4 kultur - Łódź. Bardzo miło
spędziliśmy czas po przyjeździe, gdyż odwiedziliśmy
zaprzyjaźnione Gim.nr 36 im. K. Kieślowskiego. Tam
w miłej atmosferze, przy smakowitościach
szwedzkiego stołu, gawędziliśmy o przyszłych planach
współpracy między naszymi szkołami, o wspólnym
Patronie, działalności samorządowej, inicjatywach.
Bardzo miło będziemy wspominad także wizytę
w Muzeum Manufaktury , w którym usłyszeliśmy nie
tylko o mieście zwanym niegdyś Ziemią Obiecaną , ale
też o burzliwych losach rodziny Izraela Poznaoskiego,
właściciela największej fabryki bawełny w Łodzi.
Uruchomiliśmy też stare maszyny tkackie, które
przeniosły nas w czasy minionej epoki. Ciekawie
spędziliśmy także czas w Muzeum Kinematografii,
gdzie najpierw wysłuchaliśmy informacji wykładowcy
PWST o naszym Patronie, wielkim, ale skromnym
reżyserze, a potem obejrzeliśmy jego 2 filmy
dokumentalne. Zaś zwiedzanie wystaw stałych,
szczególnie „Cudu ożywionej fotografii” i „ Zabytki
techniki filmowej” okazało się interesujące. Miła i
przyjazna atmosfera Muzeum Kinematografii,
dawnego
bogatego,
eklektycznego
pałacyku
Scheiblera udzieliła się wszystkim. W wesołych
nastrojach wróciliśmy wieczorem do Warszawy, by
opowiedzied rodzicom o naszej wspólnej wyprawie.
Redaktorzy Pausy z 1a i 1b

…i trzecioklasistów
W dniach 12 i 13 września uczniowie klasy 3B
wyjechali do Łodzi. Pierwszego dnia, podczas
zwiedzania takich miejsc jak Muzeum Kinematografii z
siedzibą rezydencji pana Karola Scheiblera i sali
nagraniowych w Łódzkiej Szkole Filmowej nie było
czasu na nudę. Na ulicy Piotrkowskiej podczas spaceru
odbyły się poszukiwania słynnej gwiazdy Krzysztofa
Kieślowskiego, zaś po obiedzie był czas na „szał
zakupów” w Manufakturze. Drugiego dnia grupa
została zaproszona na obserwację audycji w Radiu
Parada, gdzie mieliśmy okazję porozmawiad o pracy
dziennikarza. Ostatnim punktem wycieczki było
poobiednie zwiedzanie Muzeum Kanału „Dętka”. Pełni
wrażeo jeszcze tego samego dnia wróciliśmy do
Warszawy.
Roksana Porębska 3b

Wizyta u sokolnika
4 września uczniowie naszego gimnazjum
wybrali się na warsztaty przyrodnicze do Wólki
Seroczyoskiej do znanego już klasom 2 i 3 sokolnika Pana Piotra Zadwornego. Pan Piotr pokazał nam swoje
piękne drapieżniki. Zobaczyliśmy także żbiki i
tresowanego pieska. Specjalną atrakcją była
obserwacja sokołów w akcji na otwartym polu. Na
wycieczce dowiedzieliśmy się wielu interesujących
szczegółów
o
ciekawej
pracy
sokolnika
i o ptakach, którymi się opiekuje.
Daniel Ostrowski 1a

Festiwal filmowy BIAFF
Za oknem szaro, chłodno i plucha, a wystarczy
wsiąśd w samolot do Gruzji i tam inny świat- słooce,
plaża i 8 festiwal filmowy BIAFF ( Batumi International
Arthouse Film Festiwal). Oceniane są tu konkursowe
filmy, najlepsze zaś nagradzane statuetką konika
morskiego – Hipocampusa.
Oglądałem filmy od 15 do 22.09 – to soczysta
zabawa filmowa dzieł kaukaskich i nie tylko. Mogłem
zobaczyd tu filmy polskie i inne europejskie. Repertuar
aż tryskał wielością propozycji. Podobał mi się „Great
Beauty” Paolo Sorrentiniego czy „Wałęsa, człowiek z
nadziei” Andrzeja Wajdy.
Najbardziej zainteresowała mnie jednak
animacja zapierająca dech w piersiach „KU! KIN-DZA
DZA” autorstwa Georgi Danelia i Tatiany Iluiny.
Muzyka też wciskała w fotel.
BIAFF
przyciągnął
wielu
wspaniałych
reżyserów , od których zaroiło się w Batumi. Andrzej
Fidyk (reżyser i scenarzysta), Jim Stark (producent
filmowy z USA), Anton Mazurow (rosyjski twórca
filmowy) to tylko niektórzy z nich.
BIAFF to impreza cykliczna, więc jest nadzieja, że
pojawię się tam w przyszłym roku, o czym na pewno
dam znad.
Jan Pasik 1a

Młodzi muszą pamiętać….

O Syrii na świecie

1 września 1939 roku o godzinie 440 niemiecki
pancernik Schleswig Holstein zaatakował polską
placówkę na Westerplatte.
Szesnaście dni później od wschodu Polskę
zaatakowało ZSRR.
Dzięki zastosowaniu nowego sposobu walki
od 1 września Niemcy cieszyli się szybkimi sukcesami.
Bombowce
rozbiły
większośd
polskich
sił
powietrznych, zanim te zdołały oderwad się od ziemi.
15 września Warszawa była już całkowicie otoczona,
podobnie jak wiele innych miast i jednostek
wojskowych w zachodniej części kraju. Nękana , ale
bohaterska stolica broniła się do 27 września. Wojska
polskie ostatecznie poddały się 2 października.
Po zakooczonej kampanii straty polskie
wyniosły ponad 200 tysięcy żołnierzy, a ponad milion
zostało wziętych do niewoli. Mimo to 100 tysięcy ludzi
przedarło się przez Rumunię oraz Węgry i doszło na
zachód Europy, by kontynuowad walkę z Niemcami.
Był to początek wojny totalnej, która trwała
sześd lat, objęła pięd kontynentów, toczyła się na
czterech frontach, angażując 200 mln żołnierzy
i cywilów. W drugiej wojnie światowej poległo ponad
60 milionów ludzi. Pamiętajmy!
Maurycy Broszkiewicz 1b

Dwa tygodnie temu świat obiegły szokujące
zdjęcia ofiar ataku gazem bojowym sarinem na
przedmieściach Damaszku. Zatrucie tym gazem
powoduje drgawki, wymioty oraz porażenie
mięśniowe, co skutkuje uduszeniem. W ten sposób
zginęło około 1000 cywili. Prezydent Bashar al Asad
wszelkimi środkami stara się utrzymad władzę w Syrii.
Wojna domowa trwa już 2 lata i pochłonęła wiele
ofiar. Syryjczycy liczą na pomoc paostw zachodnich,
w tym USA, jednak sprzeciw Rosji na Radzie
Bezpieczeostwa ONZ skutecznie uniemożliwia
interwencję zbrojną. Świat w milczeniu musi
przyglądad się nieszczęściu ludzi żyjących w tym kraju,
lecz w obliczu takiego okrucieostwa trudno milczed.
Ala Wiercioska 2b

… i w szkole
W poniedziałek 23 września na 8 lekcji odbyła
się debata na temat sytuacji w Syrii. Przygotowały ją
p. Barbara Czepik i p. Anna Jernat. W dyskusji
uczestniczyło 16 osób. Na początku w temat
wprowadziła prezentacja multimedialna, potem
odbyła się dyskusja. Pod koniec każdy przedstawił
krótko swoje stanowisko. Chod były one skrajne,
debata przebiegła w miłej atmosferze. Można było
dowiedzied się nie tylko o syryjskiej wojnie domowej,
ale też o historii, kulturze i obyczajach, a także
epizodach historii pozornie niezwiązanych z walkami
w Syrii. Na poniedziałek 28 października zaplanowana
jest debata o Turcji.
Justyna Leo 3b

Sierpniowe Niebo – 63 dni chwały
Film Sierpniowe Niebo – 63 dni chwały to
dzieło Dobrowolskiego. Trwa 75 minut, a fabuła
opowiada o legendarnym dniu 5 sierpnia Powstania
Warszawskiego. Muzykę przygotował zespół Hemp
Gru. To naprawdę ciekawy pomysł na ekranizację
trudnych czasów dla Polski. Reżyser skupił uwagę na
rzeczywistym odtworzeniu obrazu tamtych dni.
Charakterystyka postaci wiernie ukazała bohaterów
Powstania Warszawskiego. Montażyści bardzo
sprawnie komponowali sceny tamtych czasów w
czasie teraźniejszym, co wyostrzyło ponadczasowośd
problemów ludzkich. Ciekawymi ujęciami dla
młodszych widzów było ukazanie zespołu Hemp Gru
jako symbolicznego przedstawiciela naszych czasów.
Malowali oni graffiti z hasłami „Polska Walcząca”,
nosili koszulki z patriotycznymi znakami, śpiewali
przejmujące treści, nawołując młodych Polaków do
pamięci o tych, dzięki których poświęceniu, możemy
żyd teraz wygodnie w Wolnym Kraju. Film
o wielkim przesłaniu, który powinien obejrzed każdy
Polak.
Daniel Ostrowski 1a

Poparzeni Kawą Trzy

15 września odbyły się Dożynki Gminne
w podwarszawskiej wsi Bielawa. Było tam dużo
atrakcji dla dzieci i dorosłych. Przygotowano także
grill i konkursy na wieoce dożynkowe. Gwiazdą
wieczoru okazał się zespół rokowy założony w 2005 r.
na konferencjach w sejmie Poparzeni Kawą Trzy
złożony z dziennikarzy Radia ZET i RMF FM. Zespół
zrezygnował z koncertów w kraju, aby móc zagrad na
dożynkach we wsi, w której mieszka jeden z członków
zespołu. Muzyka jest mieszaniną wielu stylów
muzycznych, takich jak rock, punk i ska. W zespole
można zobaczyd między innymi Wojciecha Jagielskiego
(perkusja) i Jacka Kreta (puzon). Wokalistą jest Roman
Osica (saksofon). Autorem większości tekstów jest
znany wszystkim Rafał Bryndal.
Ewelina Wrzosek 1a

Podróż w czasie – opowiadanie
Kiedy dowiedziałem się ,
że można się cofnąd w czasie
za jedyne 19,99 zł, natychmiast pobiegłem do
organizatora, by skorzystad z oferty. Zapłaciłem nawet
z nawiązką ( 20 zł) i przekonałem się za chwilę, że
znajduję się w epoce dinozaurów.
Jeździłem na triceratopsach. Grałem w grę
„dźgnij go patykiem”. Panowała wtedy Matka Natura.
Ma niemiły charakter, jest bezwzględna. Żeby jej się
przypodobad, ubrałem się w skórki od banana i liście
palmy. Zaziębiłem się i zachorowałem na pterodaktylą
grypę. Zawieźli mnie na pogotowie dinozaurowe i po
drodze byłem świadkiem wypadku sachlozaurowego,
ale na szczęście nikomu się nic nie stało. Po 100
krokach nagle szarpnęło mną strasznie i znowu
pojawiłem się w laboratorium lżejszy o 20 zł, ale za to
cięższy o cały bagaż doświadczeo!!!

Krzyżówka podróżnicza
Rozwiązane i podpisane krzyżówki prosimy
zanosid do sali 23. Właściciel wylosowanej krzyżówki
dostanie nagrodę.
1.

Największa wyspa świata

2.

Znajduje się tam Mona Lisa

3.

Najdłuższa rzeka Ameryki Południowej

4.

Inaczej Bombaj

5.

Stolica Korei Południowej

6.

Mieszkanka Brukseli
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