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Dzień Pluszowego misia

We wtorek 19 listopada w sali nr 20 odbyło się
spotkanie z Dorotą Wellman. Jest ona nie tylko
prezenterką telewizyjną; zaczynała w radiu
Solidarność, pracowała tez w Radiu Eska, Radiu Zet czy
TOKFM. Potem współtworzyła wiele programów
w Polsacie i TVP. Obecnie prowadzi dwa programy
dla TVN: „Dzień dobry TVN” z Marcinem Prokopem
i „Miasto Kobiet” z Pauliną Młynarską. Niewielu wie,
że ma też sukcesy filmowe; była asystentka Krzysztofa
Kieślowskiego, współpracowała przy tworzeniu wielu
filmów (m.in. „Stan Wewnętrzny”) i pojawiła się
epizodycznie w kilku filmach i serialach (ostatnio
w „Wałęsie” jako Henryka Krzywonos).

We wtorek, 26 listopada, w naszej szkole
uczniowie obchodzili Światowy Dzień Pluszowego
Misia. Jednak z powodu zbliżających się świąt,
przynieśli nie jedną, ale dwie maskotki. Jedna z nich
mogła towarzyszyć naszym uczniom w czasie lekcji.
Drugą, uczniowie mogli oddać na zbiórkę.

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 11.00.
Uczestniczyli w nim wolontariusze i klasy
dziennikarsko-filmowe. Nie było czasu na autografy dyskusja trwała, a gość miał tylko godzinę. Okazało
się, że prezenterka ma niezliczone pasje: film, teatr
lotnictwo… Poruszane były rozmaite tematy; od
poglądów politycznych po najnowszą konsolę. Dała się
poznać jako osoba szczera i charyzmatyczna.

Opracowanie graficzne : Justyna Leń
Redakcja PAUSY, opiekun : p. Beata Nowogórska

Zabawki
zebrane
przez
szkolnych
wolontariuszy, zostaną rozdane podopiecznym
przedszkola „Tęczowy Promyk” przez Świętego
Mikołaja.

Justyna Leń 3B

„Byłabym tłumaczem
symultanicznym”
Wywiad z panią Martą
Wróblewską,
nauczycielką j. włoskiego, przeprowadziła Wiktoria
Penkalla z kl.1 b
Co się Pani podoba w naszej szkole? Czy
przyjemnie się pracuje?
Najbardziej podoba mi się jej lokalizacja. Lubię
ulicę Polną, chodziłam tu do Liceum im. Czackiego.
Uważam, że Gimnazjum nr 36 to bardzo dobra
szkoła i jeśli się ktoś stara, zapewnia dobry start.
Czy w szkole miała Pani dobre oceny?
Tak, w liceum zawsze miałam świadectwa
z biało-czerwonym paskiem, choć w gimnazjum nie
było aż tak dobrze.
Gdyby Pani mogła, co zmieniłaby w naszej
szkole?
Wprowadziłabym do menu stołówki dania
wegetariańskie.
Co Pani lubi robić w wolnym czasie?
Nie mam go, niestety, zbyt wiele, ale zajmuję
się tłumaczeniem i dużo jeżdżę na rowerze.
Gdyby nie kariera nauczyciela, kim by Pani
została?
Byłabym tłumaczem symultanicznym.

Dzień Niepodległości
Po 123 latach zaborów, 11 listopada 1918
roku, Polska odzyskała niepodległość. Rozgrabiona
przez Prusy, Austrię i Rosję, wyniszczona przez
I wojnę światową – niepodległa ojczyzna przez całe
dwudziestolecie międzywojenne z mniejszymi (wielki
światowy kryzys) i większymi sukcesami (port w Gdyni,
Centralny Okręg Przemysłowy) próbowała odbudować
gospodarcze filary państwa. Okres ten nazywamy
II Rzeczpospolitą Polską.
Stąd właśnie 11 listopada obchodzimy
Narodowe
Święto
Niepodległości.
Święto
ustanowiono w 1920 roku. Podczas okupacji
hitlerowskiej (1939-1945) obchodzenie święta
niepodległości było surowo zabronione, a po
wyzwoleniu nie weszło do kalendarza świat
państwowych Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.
Święto zostało przywrócone w 1989 roku.
Maurycy Broszkiewicz- Krzyżanowski 1b

Co robi tłumacz symultaniczny?
Tłumaczy ustnie rozmowę między dwoma lub
kilkoma osobami, którzy nie posługują się tym samym
językiem.
Kto jest Pani życiowym idolem?
Moja babcia.
Dziękujemy za rozmowę, życzymy dobrego
samopoczucia w naszej szkole i satysfakcji w pracy!
Wiktoria Penkalla 1b

Atak na rosyjską ambasadę
Dnia 11 listopada polscy nacjonaliści podpalili
budkę strażniczą przed ambasadą rosyjską. Tego dnia
do akcji wkroczyła policja, która musiała użyć gazu
pieprzowego oraz gumowych kul, by rozproszyć
bandę agresywnych nacjonalistów, protestujących
podczas Marszu Niepodległości. Tego dnia podpalono
również symbol polskiej tolerancji - tęczę przy pl.
Zbawiciela.
Ryszard Niziński 1a

Miasto samochodów, T-shirtów
i tuk-tuków

Ponieważ 92% populacji Bangkoku wyznaje
buddyzm, na każdym kroku można spotkać małe,
bogato zdobione kapliczki, przy których mieszkańcy
składają dary Buddzie (są to najczęściej kwiaty oraz
napoje Fanta o smaku truskawkowym).
Mnisi w tym kraju mają wiele przywilejów
np. tańsze bilety oraz uprzywilejowane miejsca
w pociągach przeznaczone tylko dla nich.

Usłyszałam kiedyś, że Bangkok to miasto pełne
kontrastów. W jednej dzielnicy mieszkają ludzi biedni,
a w drugiej biedniejsi. To nie do końca prawda, bo
z jednej strony to bogacze w złotych ferrari a z drugiej
ludzie żyjący w skrajnym ubóstwie.
Na większości ulic Bangkoku nie ma
chodników, ponieważ większość mieszkańców porusza
się samochodami (w mieście jest zarejestrowanych
ok. 5,5 mln aut). Ten stan rzeczy powoduje wielkie
korki niezależnie od godziny. W tym celu rząd
zainwestował w „expresówki” , autostrady oraz
metro. Pomimo zatłoczonych ulic miasto przyciąga
turystów swoim nietypowym środkiem transportu –
tuk-tukiem – trójkołowym motorem z dodatkowymi
siedzeniami z tyłu. Tuk-tuk jest znakiem
rozpoznawczym Bangkoku tak samo jak Wieża Eiffla
jest symbolem Paryża .
Popularną atrakcją tam jest Siam shopping
center – w tym 4- piętrowym centrum handlowym
znajdują się sklepy ekskluzywnych marek, ale również
muzeum figur woskowych oraz Oceanarium. Przez
miasto przepływa rzeka – Chao Phraya – jedna
z najbardziej zanieczyszczonych w Azji. Wybudowano
przy niej wiele świątyń, np. Wat Pho (świątynia
z 43-metrowym leżącym Buddą) lub Wat Phra Kaew
położona w Wielkim Pałacu Królewskim. W Tajlandii
panuje monarchia. Obecnym królem jest Bhumibol
Adulyadej. Na ulicach stawiane są jego wielkie
portrety z różnych okresów życia, całe ozdobione
złotem.

Kuchnia Bangkoku jest bardzo zróżnicowana.
Znajdziemy tu dania z całego świata: od francuskich
żabich udek po hinduskie samosy. Popularne są tu
mobilne stoiska
sprzedające lokalne przysmaki
porozstawiane po całym mieście . Od ulicznych
sprzedawców można kupić właściwie wszystko: świeże
owoce, desery na bazie kokosa, dania z ryżem,
Pad Thai’a lub karaluchy w panierce. Tajlandia to kraj ,
w którym panują bardzo niskie ceny. Dla przykładu:
2 daniowy obiad wraz z sokami kosztuje 50 bahtów
(5 złotych). Mieszkańcy trudnią się głównie handlem
T-shirtów z kiczowatymi nadrukami, podróbek
znanych marek oraz nielegalnych kopii filmów, które
dopiero co weszły do kin.
Bangkok został wpisany do Księgi Rekordów
Guinessa jako miasto o najdłuższej nazwie
geograficznej świata. Jego pełna nazwa ma 64 sylaby
i zajmuje dwie linijki na kartce zeszytu A5.
Ala Wiercińska 2 b

Niezwykłe Zaduszki
Członkowie Kenijskiego plemienia Kikuju,
kiedy wyczuwają swoją śmierć, oddalają się od wioski,
aby umrzeć w samotności.
Natomiast plemię Fore z Papui Nowej Gwinei
stosują rytualny kanibalizm. Po śmierci jednego
z członków rodziny mężczyźni zjadali ciało zmarłego,
a kobiety i dzieci nacierali sobie twarze ich mózgiem.
Jedzenie ciał zmarłych jest bardzo niebezpieczne.
Z tego właśnie powodu ludzie chorowali na kur,
zwany także śmiejącą się śmiercią. Mimo że porzucili
już tę praktykę , wciąż zdarzają się zgony z powodu
kuru.
Ewelina Wrzosek i Natalia Sadoch 1a

”Chce się żyć”

Koncerty rockowe
Grudzień 2013

Film „Chce się żyć ” , w reżyserii Macieja Pieprzycy,
jest oparty na faktach i opowiada historię życia
Mateusza. Cierpi on na pełny paraliż kończyn, ale jego
mózg jest w pełni sprawny. Niestety jego otoczenie
przez
wiele
lat
nie
ma
z nim kontaktu i nie zdaje sobie z tego sprawy.

Bombus
Klub Hydrozagadka
Wtorek, 3 grudnia
Brit Floyd

W rolę młodego Mateusza wcielił się
debiutujący Kamil Tkacz, który powiedział: „Zagranie
tej postaci było bardzo trudne, gdyż trzeba było się
zmusić do całkowitego wejścia w rolę biednego
chłopaka. Spędzałem dużo czasu ucząc się ruchów
osoby z porażeniem mózgowym.” Jego kreacja została
uznana przez krytyków za rewelacyjną.

Sala Kongresowa, ul. Plac Defilad 1
Wtorek, 3 grudnia
Destroyer
Skwer, ul. Łazienkowska 6
Środa, 4 grudnia
Dżem

Dorosłego Mateusza zagrał młody, ale już
doświadczony aktor Dawid Ogrodnik, znany z filmu
„Jesteś Bogiem”. Przed nagraniem filmu spędził
bardzo dużo czasu z prawdziwym Mateuszem.

Klub Stodoła, ul. Batorego 10
Czwartek, 5 grudnia
Kora

Uważam, że jest to film odważny, pełen ciepła
i humoru. Reżyser w pogodny i wzruszający sposób
opowiada o najtrudniejszych ludzkich sprawach. Na
pewno warto go obejrzeć. Moim zdaniem jest to
najlepsza produkcja tego roku.

Sala Kongresowa, ul. Plac Defilad 1
Niedziela, 8 grudnia
Roksana Porębska 3b

Ryszard Niziński 1a

Wybrańcy natury i magiczne bączki
Niedawno przeczytałem
ciekawą, czterotomową serię
pod tytułem „Century”
autorstwa P.D. Baccalariego.
Fabuła opowiada o
czwórce bohaterów,
którzy są tzw. wybrańcami
natury. Każdy ma swoją
nadprzyrodzoną moc. Za
pomocą starej mapy i kilku
magicznych bączków muszą odnaleźć artefakty, które
są rozsiane po świecie - inaczej Ziemia zniszczy
gatunek ludzki i zacznie tworzyć go od nowa. Szczere
polecam tę serię fanom książek przygodowych i
tajemnic.
Mikołaj Kozłowski 1a

Straszna krzyżówka
Wypełnione i podpisane krzyżówki prosimy
zanosić do sali 23, do p. Nowogórskiej. 12 grudnia,
przed lekcjami, wylosujemy zwycięzcę.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Imię Hitchcocka
Zjawa z filmu „The Ring”
Wybitny autor horrorów
Wysoka, szczupła postać bez twarzy
Imię głównej bohaterki serii „Krzyk”
Inaczej dreszczowiec
Seria filmów, narzędzie, a także ryba

