GIMNAZJUM nr 36
im. Krzysztofa Kieślowskiego
w Warszawie
cena:  (w tym 8% VAT)

STYCZEŃ 2014

W tym miesiącu...

Śmierć Miss Wenezueli
Wywiad z młodymi aktorami
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
O pijanych kierowcach
Spotkanie z dziennikarką internetową
„Wilk z Wall Street” – recenzja
“Pamiętnik narkomaki” - recenzja
Koncerty rockowe w Warszawie
O Powstaniu Styczniowym
Słownik od czapy
Francuska krzyżówka
Opracowanie graficzne : Justyna Leń
Redakcja PAUSY, opiekun : p. Beata Nowogórska

Zabójstwo Miss Wenezueli
Dnia 9.01.2014r zamordowana została Miss
Wenezueli 2004 Monica Spear i jej były mąż.
Wenezuelska policja poinformowała, ze doszło do tego
w czasie napadu na ich samochód na jednej z
krajowych autostrad. Córka pary została ranna. 5-latka
nie wie jeszcze o śmierci rodziców - powiedział brat
byłej Miss Wenezueli. Przez kraj przelewa się fala
protestów przeciwko przemocy, która już od dawna
wyniszcza kraj.
Rodziny zmarłej tragicznie pary przylatują
z całego świata, żeby wziąć udział w pogrzebie.
Monica Spear została uznana za najpiękniejszą
kobietę w Wenezueli w 2004 r. Rok później zajęła
wysokie miejsce w konkursie Miss Universe.
Wiktoria Penkalla 1b

Biegną chłopcy, biegną…
Andrzej i Kamil Tkacz są bliźniakami, a także
utalentowanymi aktorami. Wcześniejsza rola jednego
z nich („Chce się żyć”) wypromowała Andrzeja, ale i
Kamil miał na planie swoje 5 minut. Naszemu
reporterowi udało się zdobyć wywiad z obydwoma z
nich, a oto on:
Jak się w ogóle znaleźliście na ekranach w tak
dużej produkcji, jaką jest „Biegnij, chłopcze biegnij”?
(A)ndrzej: To się zaczęło od Kamila, który zagrał w
„Chce się żyć”, a ja mu zazdrościłem i Tata zapisał mnie
do agencji. Reżyser zobaczył moje zdjęcia i poprosił,
abym pojechał na casting. No i wygrałem. Wtedy
reżyser dowiedział się, że mam brata bliźniaka.
A gdzie były nagrywane sceny z „Biegnij,
chłopcze biegnij”?
A: Cały czas w Niemczech i 3 dni w Poznaniu.
Jak się czuliście grając z aktorami, których do
tej pory widzieliście tylko na ekranach?
A: Czuliśmy się z nimi jak z przyjaciółmi.
(K)amil: Potwierdzam.
A: Łatwiej się z nimi grało…
K:.. bo grają naturalnie.
Czy nie czuliście się dziwnie, gdy nieznani
wam ludzie mówili wam po imieniu?
K: Po tygodniu znaliśmy całą ekipę, a co dopiero po 2
miesiącach.
Dziękuję za wywiad.
A: Proszę bardzo. Zapraszamy was na film!
Wywiad przeprowadził Ryszard Niziński 1a

''Na Ratunek"

Pijani za kółkiem – jak walczyć z tą
plagą?
Sylwester to czas świętowania , ale czy
niektórzy nie przesadzają? Ten Nowy Rok dla wielu
zaczął się tragicznie. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego
nie uczymy się na błędach?

12 stycznia 2014 roku odbył się 22. Finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pod hasłem
"Na Ratunek" . Podczas akcji zbierano na sprzęt dla
dziecięcej medycyny ratunkowej oraz dla oddziałów
geriatrycznych.
W tegorocznym finale wzięło udział 120 tys.
wolontariuszy, blisko 1,8 tys. sztabów w tym także
51 zagranicznych m. in. w Dubaju, Chicago, Londynie,
Sztokholmie, Paryżu, Reykjaviku, Berlinie, Wiedniu,
Brukseli, Kosowie i Ghazni. W naszej szkole mieścił się
sztab. Pod opieką p. A. Rajewskiej wolontariusze
wspaniale ze sobą współpracowali.
Fundacja przygotowała 35 mln serduszek dla
darczyńców.
Największa w Polsce skarbonka
w kształcie serca, blisko dwumetrowa, stanęła u stóp
pomnika Adama Mickiewicza w Krakowie.
Pod
Pałacem Kultury i Nauki odbył się koncert na którym
wystąpiło wielu wspaniałych artystów. Widowisko
trwało od godziny 13.30 . O godzinie 20 ,jak co roku,
zorganizowany został pokaz sztucznych ogni "Światełko
do nieba". Podczas finału odbyły się 24 biegi, w tym
główny w Warszawie, pod hasłem "Policz się
z cukrzycą". Uczestnicy byli proszeni o wpłatę 20 zł.
Środki tę zostaną przekazane na zakup pomp
insulinowych dla kobiet w ciąży. Obecnie fundacja
zebrała 35 489 735 zł, lecz licytacje nadal trwają.
Nasza szkoła również wzięła udział w akcji.
Uczniowie mimo złej pogody stawili czoło wyzwaniu.
Udało nam się zabrać ponad 14 000 zł. Myślimy,
że za rok uda nam się nawet pobić tę sumę, o ile
weźmie w niej udział więcej uczniów. ZAPRASZAMY
!!!!!

Było 20 ofiar śmiertelnych , a do szpitali trafiło
ponad 500 poszkodowanych w wyniku wypadków
samochodowych. Izby wytrzeźwień pękały w szwach.
Ratownicy w karetkach oraz policjanci mieli trudności
z dotarciem na miejsce , w którym w górę strzelały
fajerwerki, gdyż zdarzało się, że pijany tłum rzucał
petardy pod koła pojazdów.
Powinniśmy się wstydzić za swoich rodaków,
którzy w szale noworocznej nocy zapomnieli
o hamulcach - dosłownie i w przenośni…
Jan Pasik 1a

Lokowania produktu, blogerki
i zimne nóżki
14 stycznia o 1430 w Sali 23 odbyło się
spotkanie z p. Natalia Kędrą, dziennikarką internetową.
Pracowniczka m.in. portali Gazeta.pl czy Elle spotkała
się ze wszystkimi zainteresowanymi, aby przybliżyć
szczegóły swojej pracy i rozwiać wiele złudzeń,
dotyczących naszych ulubionych stron.
Na zajęciach dowiedzieliśmy się, czym różni się
portal od serwisu, ile osób pracuje przy jednym blogu
i jak rozpoznać kryptoreklamę produktu. Poruszono
również ostatnio popularny temat farm lajków. Mniej
znaną praktyką są tzw. zimne nóżki, czyli przedwczesna
wiadomość o śmierci znanej postaci przygotowana
sieci. Niedokończony artykuł ukradkiem wyrusza w
świat. Gdy dana osoba umrze, dodaje się datę i
przyczynę śmierci. W ten sposób dany portal
najszybciej publikuje informację… Dowiedzieliśmy się
też, jak łatwo zarobić na tworzeniu blogów, stron na
facebooku lub sprzedaży domen. Pod koniec uczniowie
podzieleni na grupy tworzyli (na razie czysto
hipotetycznie) swój własny blog lub serwis, dzięki
któremu mogliby zarobić.
Justyna Leń 3b

Ewelina Wrzosek i Natalia Sadoch 1a

Pamiętnik narkomanki
Prawdziwy wilk z Wall Street
Dnia 3 stycznia 2014 r. do kin wszedł długo
oczekiwany „Wilk z Wall Street”. Twórcą filmu jest
Martin Scorsese, świetny reżyser znany między innymi
z „Taksówkarza”, „Chłopców z ferajny” czy „Infiltracji”.
Nie jest to pierwszy film, w którym widać współpracę
Leonarda DiCaprio (pierwszoplanowego aktora) z
Martinem. Wiele recenzentów mówi, że „Wilk z Wall
Street” to najlepszy film DiCaprio od czasów Titanica.
Film przedstawia historię Jordana Belforta,
brokera, który w błyskawicznym czasie wzbogacił się na
wielką skalę. Główny bohater ulega wielu pokusom.
Piękne kobiety, luksusowe jachty, wyszukane narkotyki
i imprezy bez cienia odpowiedzialności i umiaru to
wszystko to ,w czym Belfort jest znakomity. Po
pewnym czasie wszystko przybiera innych kolorów
kiedy FBI zaczyna interesować życie brokera…
„Wilk z Wall Street” jest nie tylko najlepszym
filmem tego roku, ale i najmocniejszą pozycją
w filmografii Scorsese od czasów „Kasyna”. Po seansie
będziecie przecierać oczy ze zdumienia: ten drapieżny,
obłędnie zabawny i nietracący impetu nawet na
moment obraz nakręcił siedemdziesięcio-jedno latekmówi Łukasz Muszyński, absolwent dziennikarstwa na
Uniwersytecie Warszawskim oraz redaktor Filmwebu.
Moim zdaniem film ten jest frapujący, ale też
barwny, lekki i przyjemny. Ciekawy pomysł został
doskonale zrealizowany. Gra aktorska DiCaprio była
naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Klimat był
wręcz urzekający, myślę, że każdy widz choć przez
chwilę chciał stać się Jordanem Belfortem. Jedyne co
mi
przeszkadza, to długość filmu. Myślę, że
przekazywanie pewnych myśli mogłoby być trochę
krótsze i bardziej konkretne.
Po tak dobrym i zabawnym filmie, zrobionym
z tak dużym rozmachem ukazującym historię
człowieka, który dostał od życia to, na co zasłużył,
możemy tylko czekać na rozdanie Oscarów.
Olivier Sobota-Szamocki 1b

Jaka jest wiedza przeciętnego człowieka na
temat narkotyków? Słyszymy, że to jest złe, że
uzależnia, prowadzi do śmierci… Mimo iż podobne
formułki powtarzane nam są wielokrotnie – przez
rodziców, nauczycieli, pedagogów -to narkotyk owiany
jest pewną tajemnicą. Jak wygląda „nietrzeźwy” świat?
Jak zachowuje się człowiek po zażyciu narkotyków?
Większość narkomanów sięgnęło po pierwszy narkotyk
z ciekawości, aby choć trochę rozwiać skrywane
tajemnice.
„Pamiętnik narkomanki” to książka bez
żadnego tabu, żadnych tajemnic. Barbara Rosiek
ukazuje czytelnikowi swoje życie, którego podstawę
stanowi narkotyk.
Sposób pisania autorki jest tak fantastyczny,
że czytelnik natychmiast utożsamia się z bohaterką. To
on przebywa w szpitalu psychiatrycznym, to on szuka
żyły, aby wpuścić do krwi śmiertelną substancję, to on
popada w nałóg…
„Pamiętnik narkomanki” jest zdecydowanie
wartościową lekturą. Książka skrywa w sobie
pouczający morał, a historia autorki jest niesamowicie
wciągająca – uzależnia już od pierwszej strony.
Marysia Niedziałek 3b

Koncerty rockowe
Luty 2014
Civil War
Klub Proxima, ul. Żwirki i Wigury 99
Wtorek, 11 lutego

Słownik od czapy
KALORIE –małe stwory, które mieszkają w szafie
i kurczą nasze ubrania
KIESZEŃ- urządzenie służące do plątania słuchawek

Primal Fear
Klub Progresja, ul. Kaliskiego 15a
Środa, 12 lutego

STOPA –urządzenie służące do znajdowania klocków
lego w ciemnych pomieszczeniach

Bullet For My Valentine
Klub Stodoła, ul. Batorego 10
Środa, 19 lutego

PS. Jeśli masz pomysł na tworzenie znaczenia
słów w nowych słownikach od czapy, daj znać do
redaktora Jana Pasika z klasy 1a

Gary Numan
Klub Palladium, ul. Złota 9
Czwartek, 20 lutego
An Cafe
Klub Proxima, ul. Żwirki i Wigury 99
Środa, 26 lutego
Roksana Porębska 3b

Jan Pasik 1a

Francuska krzyżówka
Rozwiązane i podpisane krzyżówki można
przynosić do sali 23 do p. Nowogórskiej. Losowanie
odbędzie się w czwartek 13 lutego. Właściciel
wylosowanej krzyżówki dostanie nagrodę.
Możecie zasugerować temat następnej
krzyżówki. Swoje propozycje napiszcie na marginesie.

Krótko o Powstaniu Styczniowym
Przegrana w wojnie krymskiej znacznie osłabiła
Rosję. Polscy patrioci natychmiast to wykorzystali
i mimo tragicznego wyniku powstania listopadowego,
postanowili 22 stycznia 1863 rozpocząć kolejne.
Bezpośrednim powodem jednak była branka,
czyli przymusowy pobór do rosyjskiego wojska.
Początek powstania był zdecydowanym sukcesem
świetnie zorganizowanych Polaków, ponieważ
zaskoczyli Rosjan. Niestety w lutym w Petersburgu
podpisano
konwencję
Alveslebena,
która
zapoczątkowała współpracę prusko-rosyjską przy
zwalczaniu powstańców. Powstanie zakończyło się
wielką porażką jesienią 1864 roku. Skutki były
tragiczne. Wiele tysięcy Polaków zostało zesłanych na
Syberię, zniesiono autonomię Królestwa Polskiego i
uczyniono z niego rosyjską prowincję. Skonfiskowano
wiele majątków szlacheckich należących do zabitych
lub zesłanych powstańców. Rosyjski zaborca rozpoczął
intensywną rusyfikację. Odtąd językiem urzędowym
stał się język rosyjski. Wprowadzono cenzurę,
ograniczono prawo do zgromadzeń publicznych.
Maurycy Broszkiewicz 1b
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Najdłuższa rzeka Francji
„Wolność, równość…”
Rezydencja francuskich królów
Waluta
Francuska wyspa położona
Indyjskim
6. Miasto kojarzone z musztardą
7. Inaczej bułka paryska

na

Oceanie

Justyna Leń 3b

