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TYDZIEŃ W SKRÓCIE
W zeszłym tygodniu zakończyły się
wybory samorządowe. Zwyciężył
Krzysztof Gromnicki, z którym wywiad
możecie przeczytać na stronie 3.
Zaczęty kampanią tydzień zakończył się
Kwestą Papieską, w której nasza szkoła
zebrała w sumie zł.
W najnowszym numerze prezentujemy
Wam wywiad, wyniki kwesty oraz kilka
ciekawych wiadomości kulturalnych.
Za tydzień: Przygotowania do Święta Szkoły

TEMAT TYGODNIA
KWESTA PAPIESKA 11.10.2013
(w imieniu gazetki szkolnej pisze Witek Kraszewski)

W piątek dnia (11.10.13) odbyła się szkolna kwesta Papieska.
Po lekcjach (o godz.13:45) wszystkie klasy gimnazjum zebrały się przed
szkołą. Dostaliśmy identyfikatory, żółte chusty i puszki.
Klasa 1K poszła kwestować w okolice centrum, reszta klas gimnazjalnych
kwestowała na lotnisku Chopina (Okęcie), KEN-ie, oraz na Kabatach.
Spacerem dotarliśmy do metra. W metrze dużo osób się za nami oglądało ale
nie robiło nam to większej różnicy. Bez większych ekscesów dotarliśmy do
centrum, gdzie podzieliliśmy się na mniejsze, dwu-trzy osobowe grupki.
Pogoda była świetna i żwawo zabraliśmy się do kwestowania. Najchętniej
wbrew naszym oczekiwaniom wrzucali nam studenci i dorośli w wieku
średnim. Z reguły byli bardzo sympatyczni i życzliwi. Choć czasami zdarzały
się przypadki, w których ludzie byli podejrzliwi a nawet niemili.
Zdarzały się także przypadki kiedy podczas kwestowania spotykaliśmy
stypendystę/kę fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Podeszliśmy do niego,
zapytaliśmy „Dzień dobry, czy chciałby pan wspomóc fundację…..” a on
zaczął się nas wypytywać o szczegóły, ca co zbieramy i po co zbieramy.
Potem powiedział nam, że on sam jest stypendystą i tylko nas sprawdzał.
Nie liczyliśmy pieniędzy jakie nam wrzucano ale z kwadransu na kwadrans
nasza puszka stawała się coraz cięższa.
Kwesta skończyła się ok. 17:00.
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SZKOŁA
WYWIAD Z KRZYSZTOFEM GROMNICKIM,
NOWYM PRZEWODNICZĄCYM SAMORZĄDU
(w imieniu gazetki szkolnej rozmawia Jan Szeląg)

Jan Szeląg: Przechodząc od razu do rzeczy, co skłoniło cię do startowania w
wyborach na przewodniczącego samorządu?
Krzysztof Gromnicki: Uważam, że samorząd nie funkcjonował należycie w
zeszłym roku. Miałem nadzieje na wprowadzenie radykalnych zmian.
J.SZ. : Na przykład jakich? Co chciałbyś zmienić za swojej kadencji?
K.G. : Wydaje mi się, iż bardzo istotna jest kwestia sklepiku. Produkty w
nim osiągają zawrotne ceny i taki stan rzeczy nie może dłużej trwać.
Niezwykle ważne jest również definitywne rozwiązanie sprawy z Wi-Fi.
Samorząd musi jasno poinformować uczniów czy ten postulat uczniów jest
osiągalny czy też nie. Zamierzam też zająć się organizacją kółek
zainteresowań oraz zawodów sportowych. Oprócz tego jestem otwarty na
wszelkie propozycje zarówno ze strony moich kolegów z samorządu jak i
innych uczniów.
J.SZ. : Czy masz jakieś plany dotyczące zwiększenia aktywności samorządu?
I jakieś pomysły, jak to zrobić?
K. G. : W roku poprzednim samorząd zbierał się zdecydowanie zbyt rzadko.
Nie wiem czy przez brak pomysłów czy dobrej woli, ale ja mam zamiar to
zmienić. Chciałbym aby nasze spotkania odbywały się przynajmniej co
tydzień. Ufam, że wszyscy członkowie samorządu znajdą czas i chęci do
współpracy. Poza tym istotą naszych działań powinien być dialog. Dialog
zarówno z uczniami jak i nauczycielami czy dyrekcją.
J.SZ. : Dziękuję bardzo
K.G. : Ja również
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KINO
AGENCI (reż. Baltasar Kormákur , występują: Denzel Washington, Mark Wahlberg)
Agent DEA (Washington) i oficer Marynarki (Wahlberg) dokonują napadu na bank
przekonani, że rabują pieniądze meksykańskiej mafii. Okazuje się jednak, że kasa
należy do CIA, a zleceniodawcami są gangsterzy.
Gdzie można zobaczyć? Atlantic, Wszystkie Cinema City, Wszystkie Multikina

GRAWITACJA (reż. Alfonso Cuaron, występują: Sandra Bullock, George Clooney)
Szczątki satelity uderzają w stację kosmiczną na orbicie ziemskiej zabijając niemalże
wszystkich poza dwójką astronautów (Sandra Bullock i George Clooney), którzy,
pędząc z olbrzymią prędkością wśród szczątków satelitów walczą o życie i powrót do
domu. Zrealizowany z ogromnym rozmachem, niewykluczone, że będzie
nominowany do Oscara.
Gdzie można zobaczyć? Wszystkie Cinema City, Wszystkie Multikina,

WAŁĘSA (reż. Andrzej Wajda, występują Robert Więckiewicz, Agnieszka
Grochowska)
Polski Kandydat do Oscara, film opowiadający historię przywódcy Solidarności,
Lecha Wałęsy. Cytując krytyków „Film lepszy niż można się było spodziewać, choć
nie brak wad”. Ogólnie jednak film przyjęto z entuzjazmem i dobrze się go ogląda.
Gdzie można zobaczyć? Wszystkie Cinema City, Wszystkie Multikina, Atlantic

~ J.SZ

MUZYKA
NAJBLIŻSZE KONCERTY
NICKELBACK
Torwar, 2 listopada
HURTS
Torwar, 7 listopada
PLACEBO
Torwar, 12 listopada
TRICKY
~ A.D

Stodoła, 18 listopada
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ZDJĘCIA
Z KWESTY PAPIESKIEJ 11.10.2013
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OD REDAKCJI
REDAKCJA
Stanisław Szeląg – Redaktor naczelny
Jan Szeląg – Sekcja „Szkoła” i „Kino”
Witek Kraszewski – Temat Tygodnia
Ania Dąbrowska – Muzyka
Mela Gregorczyk & Julka Smyk – Zdjęcia
Wika Olędzka – Wolny Strzelec 

Każdy zainteresowany wstąpieniem do redakcji gazetki szkolnej proszony jest o zgłaszanie się do
Stasia lub Jana Szeląga. (Nie jesteśmy w stanie stworzyć 50 różnych działów, ale osoby z
ciekawymi pomysłami i piszące ciekawie gorąco zapraszamy)
Również każdy, kto ma pomysły na jakąś nową sekcje proszony jest o zgłoszenie się do redaktora
naczelnego (Stasia Szeląga). Najciekawsze i najpopularniejsze pomysły niezwłocznie
wprowadzimy w życie.

OGŁOSZENIA
Umieszczanie ogłoszeń w gazetce szkolnej wiąże się z wcześniejszą prośbą do redakcji.

Klasy I: Wyjście w ramach projektu Warszawa – 15.10.2013

Zebrania i dzień otwarty – 16.10.2013 ok. godz. 16:00

Święto Szkoły i bal absolwentów - 26.10.2013

Przypominamy także o możliwości zgłaszania się do konkursu z Angielskiego u dowolnego
nauczyciela tego przedmiotu

Zachęcamy do uczestniczenia w wielu kółkach dostępnych w naszej szkole
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