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miesięcznik Gimnazjum nr 3 w Pabianicach 

GGiimmnnaazzeettaa  
                       numer 67 wrzesieo 2009 

 1 września 2009 
  

Uczciliśmy pamięć o 70. rocznicy wybuchu II wojny 
światowej. 70 lat temu uczniowie nie mogli pójść do 

szkoły… 

 
 

Obchody rocznicy 17 września 

W dniu 17 września, w 70 rocznicę napaści ZSRR na Polskę, uczniowie  
naszego Gimnazjum uczcili pamięć obrońców polskich granic i ludzi, 

którzy doznali krzywd z rąk sowieckiego okupanta. Delegacja młodzieży 

naszego gimnazjum złożyła wiązankę kwiatów na symbolicznym GROBIE 
SYBIRAKÓW na pabianickim cmentarzu. 

 

 

 Nasza Redakcja zabiera się ostro 

do pracy i życzy Czytelnikom równie 

dużego zapału w nowym roku 

szkolnym. 
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OD REDAKTORA NACZELNEGO 

  
Miło mi powitad Czytelników naszej gazetki w nowym roku szkolnym. W bardzo podobnym składzie (doszło do nas trochę 
świeżej krwi) będziemy dla Was starali  się składad nowe numery gazetki. W tym roku zachęcamy Was do spełniania 
swoich marzeo i pasji, które można realizowad także w szkole. Karolina Kopycka     

    

Zajęcia dodatkowe 

Jak wszyscy wiemy, w tym roku każdy nauczyciel ma 
obowiązek prowadzid dodatkową godzinę zajęd. Założenia 
tego projektu są takie, żeby uczniowie mogli rozwijad swoje 
zainteresowania  w szkole i za darmo. Najciekawsze 
propozycje zamieszczamy w gazetce: 

A. 
Dąbrowska 

Grupa rozwoju 
osobistego 

Środa 
13.30-14.30 

pokój 
psychologa 

B. Debich 
Kółko 

plastyczne 

Czwartek  

14.30-15.30 
sala 302 

A. Dziuba  
Relaks         

z muzyką 

Poniedziałek 

14.30-15.15 

sala 

gimnastyczna 

B. 

Grzesiak 

J.Marczuk 

Klub 

Europejski  

Czwartek 

14.30-15.30 
sala 28 

M. Kęcik 
Program  

e-Twinning 

Środa 

13.40-14.40 
sala 102 

A. 

Krajewska  

Koło filmowe 

dla uczniów 

zdolnych 

Piątek 

12.40-13.40 
sala 205 

S. Pelizg 
Angielski z 

piosenką 

Środa 

13.40-14.40 
sala 304 

A. Urlik 

Język francuski 

dla 

początkujących 

Wtorek 

15.30-16.15 
sala 104 

 

 

 

 

Skład redakcji – rok szkolny 2009/2010: 
 
Redaktor naczelna: Karolina Kopycka 
Redaktorzy: Barbara Brygier, Małgorzata Dychto, 
Aleksander Glapa, Sylwester Golioski, Alicja Ike – 
Duninowska, Karolina Kapuścioska, Katarzyna 
Kowalska, Amelia Malinowska, Karolina 
Piotrowska, Natalia Seroka, Karolina Wiśniak, 
Karolina Wojtaszek. 
 
Opiekunowie:  
p. Monika Jaworska, p. Izabela Zakrzewska 
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Witamy Was na nowej stronie Gimnazety  

Poświęcona będzie informacjom dotyczącym 

edukacji ekologicznej w naszym gimnazjum i nie 

tylko… 

Chcemy zachęcad Was do aktywnych działao na 

rzecz ochrony środowiska naturalnego poprzez: 

- segregację puszek aluminiowych po napojach 

(działanie Szkolnego Programu Odzysku Puszek 

Aluminiowych ),  

 

 

 

- zbieranie zużytych baterii i akumulatorów 

małogabarytowych (Szkolny Program REBA),  

 

 

 

- zbieranie zużytych (pustych) kartridży od 

drukarek laserowych i atramentowych ( Ogólnopolska 

Akcja Ekologiczna „KOMPUTERY ZA TONERY” ). 

 

 

 

 

 

 

Możliwości jest wiele.  

Wystarczy CHCIED coś zrobid, a nasze 

otoczenie będzie ładniejsze, czystsze,  bardziej 

przyjazne dla  wszystkich.   

Zachęcamy Was  do działania !!!    

                                                                               

 

 

 

 

 

Nie tylko środowisko naturalne będzie czyste, ale i 

szkoła ( uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy ) 

dużo zyska. 

W roku szkolnym 2008/2009 zespół prowadzący 

SPOPA zebrał 115 kg puszek aluminiowych i 20 kg 

puszek stalowych, które sprzedał za 237 zł. Pieniądze 

te zostały wpłacone na konto Rady Rodziców.  

W wyniku przeprowadzonego konkursu dla klas 

pod hasłem „Zbieramy zużyte baterie” oddaliśmy do 

recyklingu 150 kg zużytych baterii i akumulatorów 

małogabarytowych. Szkoła otrzymała w zamian 150 

punktów, które zamienimy na nagrody.  

Z ekologicznym pozdrowieniem!!  

Do usłyszenia już za miesiąc.

 

Co ze mną 

teraz będzie? 
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 Z MIASTA 

DZIECI NA SYBERII 

 To sesja popularno-

naukowa zorganizowana 

przez Gimnazjum nr 3 

pod patronatem zastępcy 

prezydenta miasta 

p. Małgorzaty Biegajło, 

która odbyła się 24 

września 2009 r. w sali 

widowiskowej Miejskiego 

Ośrodka Kultury w Pabianicach. 

Wprowadzenie sztandarów i HYMN 

SYBIRAKÓW rozpoczęły uroczystośd. Po 

uroczystym otwarciu uczestnikom sesji 

przedstawiono jej cele oraz znaczenie 

poruszanej tematyki w wychowaniu 

patriotycznym. Dyrektor Gimnazjum nr 3 

p. Włodzimierz Stanek powitał 

uczestników sesji - przybyłą młodzież i 

gości: p. Zbigniewa Dychto  - prezydenta 

miasta Pabianic, p. Grzegorza 

Mackiewicza  - przewodniczącego Rady 

Miejskiej w Pabianicach, p. Krzysztofa 

Haburę  - starostę powiatu pabianickiego, 

p. Floriana Wlaźlaka  – przewodniczącego 

Rady Powiatu, p. dr. Janusza Wróbla  - 

przedstawiciela IPN w Łodzi, p. Sławomira 

Lucjana Szczesio – przewodniczącego 

Klubu Historycznego w Pabianicach, 

przedstawicieli organizacji politycznych, 

kombatanckich, społecznych, 

związkowych, emerytów, stowarzyszeo 

oraz młodzież reprezentującą szkoły 

gimnazjalne i ponadgimnazjalne. 

Sesję rozpoczęła projekcja 

dokumentalnego, krótkometrażowego 

filmu w reżyserii p. Michała Waszyoskiego 

wyprodukowanego w 1943r.  

Losy dzieci zesłanych na Syberię 

przedstawił p. dr Janusz Wróbel z IPN w 

Łodzi. O swoich przeżyciach dziecka-

zesłaoca w sposób sugestywny i pełen 

wzruszenia opowiadał p. Mikołaj 

Maciejewski. Kolejny element sesji to 

wręczenie odznaczeo. Dopełnieniem słów 

prelekcji był przejmujący w treści, pięknie 

wykonany przez młodzież szkoły program 

artystyczny przygotowany przez 

p. Małgorzatę Brzezioską i p. Monikę 

Jaworską. Podsumowania sesji dokonał p. 

Zbigniew Dychto - prezydent miasta. W 

swej wypowiedzi wskazał na jej wielką 

wartośd merytoryczną i wychowawczą. 

Podziękował szkole za organizację i 

podejmowanie działao o charakterze 

patriotycznym w ubiegłych latach. 

Dyrektor szkoły podziękował 

organizatorom: p. Beacie Debich, 

p. Elżbiecie Milczarek, p. Annie Dziubie, 

p. Wojciechowi Kani, p. Andrzejowi 

Pasioskiemu, p. Justynie Zbierkowskiej  i 

p. Magdalenie Pinterze, a zwłaszcza 

pomysłodawcy wydarzenia 

p. Sławomirowi Szczesio. 

(źródło www.gim3pabianice.pl)

http://www.gim3pabianice.pl/
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AKTUALNOŚCI 
 

  

  

„Szkoła będzie bardziej kolorowa!!!” 

Tak deklaruje nasz nowy samorząd w składzie: 

Przewodnicząca Paulina Żuk, Zastępca Agata 

Piechulska, Zastępca Arek Ochęcki. 

Paulina – energiczna blondynka znana także z 

ubiegłego roku jako organizatorka Dnia Tańca. W tym 

roku proponuje  konkursy takie jak ‘Eureko - ja to 

wiem’, ‘Miss i mister’ i ‘Mini playback show’. Wszyscy, 

zapytani o to, co chcieliby zmienić w naszej szkole, 

zgodnie odpowiadają, że zwiększyć ilość dni, w które 

nauczyciele nie pytają (kontynuowany będzie 

szczęśliwy numerek i więcej akcji typu ‘Kolorowy 

dzień’) i ilość konkursów (o tym będziemy mówić 

wkrótce). Arek podsuwa także ciekawy pomysł spotkań 

ze znanymi ludźmi - zapowiada się interesująco, 

poczekamy, jak to będzie. Jak widać, głowy mają 

pełne pomysłów - co z  tego wyniknie, pewnie 

dowiemy się w najbliższym czasie. ..::KoPyTkEnS::.. 

Nasza redakcja w Sieradzu 
Nasza gazetka dostała 

się do 2 etapu III 

Festiwalu Gazetek 

Szkolnych w Sieradzu. 

24 września 

pojechaliśmy z 

naszym 

przedstawieniem napisanym przez Weronikę 

Szkudlarek do tamtejszego Teatru Miejskiego. 

Niestety, nie zajęliśmy żadnego miejsca, ale 

nabraliśmy doświadczenia i mamy nadzieję, że w 

przyszłym roku będzie lepiej. ..::KoPyTkEnS::.. 

 

IV Międzygimnazjalny Turniej Tenisa 

Ziemnego 

W dniu 21 września 2009r. odbył się IV 

Międzygimnazjalny Turniej Tenisa Ziemnego o 

Mistrzostwo Pabianic, zorganizowany przez UKS 

„Start” działający przy Gimnazjum Publicznym w 

Ksawerowie. Turniej rozegrany został systemem 

pucharowym. Nasze gimnazjum, pod kierunkiem 

p. Doroty Gwiazdowskiej, reprezentowane było przez 

silną grupę 13 zawodniczek i zawodników: Bara Patryk 

1B, Małolepsza 

Sonia 1G, 

Lewowska 

Paulina 1I, 

Jankowski Jan 

2F, Bilecka 

Karolina 2H, 

Kozłowska 

Iwona 2H, Rozwandowicz Maksymilian 3E, Michułka 

Karolina 3F, Kusiak Małgorzata 3G, Leszczyoska Arleta 

3G, Seroka Natalia 3G, Młynarczyk Artur 3G, 

Marciniak Mikołaj 3K.Wszystkie mecze były bardzo 

zacięte i długie. W ostatecznej punktacji drużynowo 

najwyżej uplasowało się: I miejsce - GIMNAZJUM nr 3, 

II miejsce - GIMNAZJUM PUBLICZNE w Ksawerowie, III 

miejsce - GIMNAZJUM nr 2 i GIMNAZJUM a’Paulo. W 

klasyfikacji indywidualnej dziewcząt I miejsce zajęła 

Sielczak Agata GIM 2, II miejsce - Seroka Natalia GIM 

3, III miejsce - Gabinowska Katarzyna GIM Ksawerów, 

IV miejsce - Leszczyoska Arleta GIM 3. Wśród 

chłopców: I miejsce zajął Osmulski Szymon GIM 

a’Paulo, II miejsce - Szczesik Patryk GIM Ksawerów, III 

miejsce - Marciniak Mikołaj GIM 3, IV miejsce - 

Rozwandowicz Maksymilian GIM 3.  

Tegoroczny turniej obfitował w wiele niespodzianek, 

ale humory wszystkim zawodnikom dopisały, a 

pogoda była wręcz wymarzona. Zawodnikom 

gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !!! 

Zapowiedź 

W  dniu 28.10.2009 roku odbędzie się pokaz 

mody organizowany dla klas pierwszych. 

Kategorie strojów: indywidualny, szkolny, 

sportowy, galowy, dyskotekowy. 
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(TYLKO) DLA KOBIET 

MODA NA JESIEO 

W tym sezonie 
modne jest to, co 
masz na głowie, 
zamiast tego, co w 
niej się znajduje, 
dlatego hitem 
okazały wszelakie 
czapki, berety i 
kapelusze. Teraz już 

nie są one znakiem rozpoznawalnym na 
głowach naszych babd. Projektanci mody 
już prześcigają się w jak najzmyślniejszych 
wzorach. Ja jednak stawiam na klasykę. 
Bardzo ładnie wyglądają czarne lub białe 
kapelusze z jesiennym strojem. Dla 
dziewczyn mniej odważnych polecam 
szare lub fioletowe berety. Oba nakrycia 
głowy wyglądają ciekawie i oryginalnie i 
dziewczyny z takimi jesiennymi dodatkami 
na pewno nie zostaną nie zauważone, co 
większośd dziewczyn bardzo cieszy, gdyż 
chyba żadna z nas nie lubi byd pomijana. 
Czapki to świetny sposób, by pokazad swój 
własny indywidualny styl. Pasują do 
jeansów i bluzy, a dzięki nim strój nie 
wygląda już tak tuzinkowo. . Można go 
kupid w każdym sklepie z ubraniami za 
niewielkie pieniądze. Podsumowując, 
jeżeli chcesz wyglądad nieprzeciętnie, 
warto zaopatrzyd się w taki dodatek. 
*Małgosia* 

URODA 

W walce z niedoskonałościami cery ważne 

jest, by używad produktów z jednej linii. 

Stosowane razem, uzupełniają się one 

wzajemnie i dzięki temu działają znacznie 

skuteczniej. Polecamy oczyszczającą serię 

Care&Control marki Soraya, która 

odświeży, zmatuje i nawilży cerę oraz 

ochroni ją przed szkodliwym wpływem 

środowiska. Karolina W. 

 

LEŚNE SKARBY 

Jagody zawierają 

mnóstwo 

antyoksydantów. W 

medycynie ludowej ich właściwości kojące 

wykorzystywano  do łagodzenia  

podrażnieo. Wyciągi z poziomek i żurawin 

wzmacniają barierę ochronną   skóry i 

neutralizują wolne rodniki. Jeżyny to 

bogate źródło przeciwzapalnych 

garbników oraz witamin B i C. Musisz 

jednak wiedzied, że niektóre kosmetyki nie 

zawierają naturalnych ekstraktów, a tylko 

pachną owocami.  Mimo to ich używanie 

to sama przyjemnośd.  Karolina W. 
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WAŻNY (?) PROBLEM 

 

„W krzywym  zwierciadle’’ 

Serwis ‘’nasza klasa’’ 

został utworzony 11 

listopada 2006 roku 

przez studenta 

informatyki Macieja Popowicza. Współtwórcami 

byli również Paweł Olchawa, Michał 

Bartoszkiewicz oraz Łukasz Adzioski. Dotąd 

głównym założeniem portalu ‘’ nasza-klasa’’ było 

odnalezienie znajomych ze szkolnej ławy. Portal 

umożliwiał szybkie wyszukiwanie znajomych 

przez podanie ich danych personalnych. 

Mogliśmy również przyłączyd się do różnych kół 

zainteresowania lub instytucji, do których 

należymy w codziennym życiu. W Polsce był to 

pierwszy taki serwis.   Portal szybko zyskał 

sympatię i z dnia na dzieo przerodził się w 

najliczniej ( tuż po portalu WWW.google.pl ) 

odwiedzaną w Polsce stronę internetową. Wraz z 

przemijającym czasem nasza- klasa uległa 

diametralnej zmianie. Zmieniała się nie tylko jej 

szata graficzna, ale zmienił się jej początkowy cel. 

Z docenianego i szanowanego portalu stała się ‘’ 

wulgarną’’ i nieprzyjazną stroną. ‘’ Nasza-klasa’’ 

przerodziła się w ‘’dziecko’’ portalu 

WWW.fotka.pl.  Na głównej stronie nastolatki 

chwaliły się swoimi wdziękami, aż roiło się  od ich 

nagich zdjęd. Zdjęcia przedstawiały głównie 

libacje alkoholowe 13- latków, którzy chcieli 

pochwalid się przed starszymi rówieśnikami. 

Większośd osób zaczęła dodawad do swoich 

galerii tzw. testy. Polegały one na sprawdzeniu 

wśród znajomych, jak bardzo jest się lubianym. 

Największą jednak furorę zrobiły prezenty. Moim 

zdaniem twórcy portalu Nasza-klasa doszczętnie 

ściągnęli ten pomysł z ‘’Fotki’’. Niektórzy, 

dostając: piąty bieg, kierownice, kluczyki i alufelgi, 

mogą spokojnie zbudowad sobie samochód. 

Jednak myślę, że korzystniej jest kupid od razu 

całą ‘’furę’’. Dla miłośniczek, walentynek są 

emowalentynki, goździki, róże i tulipany. Nasza –

klasa powoli zamienia się w minikwiaciarnię. 

Wspomnę jeszcze o zaproszeniach do znajomych. 

Strasznie mnie irytują osoby, których kompletnie 

nie znam, a one zapraszają mnie do znajomych, 

tylko po to, żeby mied o jednego znajomego 

więcej.  Coś, co również mnie zaintrygowało, to 

tworzenie różnych wymyślonych klubów lub 

miejscowości. Czy ktoś z Was znajdzie na mapie 

Nibyladnię? Chyba tylko Piotruś Pan tam trafi. 

Kolejna rzecz, czyli wszystkie durne kluby typu : ‘’ 

Wszyscy, którzy nie mają konta na n-k’’ albo ‘’  ~ 

konisie i psiaki! konie i psy!~dobijmy 1000 

wszyscy miłośnicy koni lub psów rasowych i 

mieszaoców!!!®  najpiękniejsze zdjęcia!!!  

Zapraszam wszystkich !!’’.   Nie dośd, ze nie 

umiem odczytad nazwy, to kompletnie nie wiem, 

o co chodziło autorowi tego klubu.  Ostatnia 

rzecz, która chyba wszystkich wkurza – Śledzik. 

Na początku myślałam, ze zrobili e- akwarium. 

Równie dobrze mogli to nazwad Karpik, Sardynka 

albo Węgorzyk. Nazwa nie ma nic wspólnego z 

celem.  Więc, po co im w ogóle ta rybka? A no po 

to, żeby ‘’móc się skontaktowad z wszystkimi 

znajomymi jednocześnie’’. No, ale niestety prawie 

wszyscy użytkownicy n-k się zbulwersowali, bo im 

się ten Śledzik nie spodobał. I teraz, wchodząc na 

stronę główną, masz przed sobą tekst: ‘‘ UWAGA! 

USUNĄD ŚLEDZIKA! Wklejcie to na swojego 

śledzika! Jeżeli uzbieramy 70% użytkowników n-

k...to usuną śledzika’’. Zobaczymy, co z tego 

wyniknie. Jak na razie, założę się, ze jedną z 

pierwszych stron, które odwiedzasz wchodząc do 

Internetu jest Nasza Klasa. 

Basilusia

http://pl.wikipedia.org/wiki/11_listopada
http://pl.wikipedia.org/wiki/11_listopada
http://pl.wikipedia.org/wiki/2006
http://pl.wikipedia.org/wiki/Maciej_Popowicz
http://www.google.pl/
http://www.fotka.pl/
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ROZMAITOŚCI 

Nowe pokolenie literatury 

Tu będziemy mówid o literaturze, będę 

prezentowad swoje prace (jedne lepsze, inne 

gorsze) i może znajdą się tu także Wasze, w koocu 

"pisad każdy może. Czasem lepiej lub czasem 

gorzej" Nie mniej jednak zachęcam do pisania. 

Często spotyka się teraz coś takiego: 

- Ja nie umiem pisad. 

-Pisałeś kiedyś pamiętnik? 

-Nie. 

- A książkę? 

- Nie. 

- A może jakiś scenariusz? 

- Nie. 

- To skąd wiesz, że nie umiesz tworzyd? 

- Po prostu wiem. 

Ten stereotyp można złamad. Spróbuj napisad o 

czymkolwiek. O gadającej żabie, kosmicie czy 

samotnej róży na łące.  Może się okaże, że 

naprawdę masz talent, tylko jeszcze go nie 

odkryłeś? 

Moja przygoda z pisaniem zaczęła się, kiedy 

byłam w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Nie 

była to praca, która należała do najlepszej piątki, 

ale tak mi się to spodobało, że pisałam coraz 

więcej, aż w koocu uzbierała się cała szafka 

amatorskich szkiców, które teraz nadają się tylko 

do wyrzucenia, ale czasami warto do nich wrócid i 

pośmiad się z samej siebie ;). 

Przedstawię teraz jeden z moich starych wierszy, 

który kiedyś napisałam pod wpływem tzw. weny. 

Oto on: 

Jestem jak baoka mydlana. 

Lecę, by dotknąd, chod cząstki nieba. 

Lecz, gdy wzlecę zbyt wysoko, pycha mnie zeżre, 

Gdy za nisko, nigdy nie będę szczęśliwa. 

Taki jest żywot baoki mydlanej. 

Zniknie, nim osiągnie całkowite szczęście... 

*Małgosia* 

 

Krótki wywiad z p. Markitą Gralak, nową nauczycielką religii 
 

 Od tego roku uczy Pani w naszym gimnazjum. Gdzie wcześniej Pani 
pracowała ? 
W czterech szkołach. W trzecim  co do jakości gimnazjum w Łodzi – Gim. nr 43. Tam 
młodzież była nastawiona na naukę, kulturalna, chcąca coś w życiu osiągnąd. Niestety, 
młodzież z tej szkoły bardzo się od tamtej różni. Oprócz tego uczyłam jeszcze w 
„Elektryku” i „Mechaniku”, prywatnym gimnazjum i liceum w Ksawerowie. 
 

 Czy zawsze chciała Pani zostać nauczycielką ? 
Nigdy nie chciałam zostad nauczycielką i siostrą zakonną. Za to zawsze pragnęłam 
zrozumied sens życia, jego cel oraz doświadczyd istnienia Boga. Fascynowała mnie 
teologia, czytałam Pismo Św., chodziłam na spotkania oazy. To właśnie moje 

zainteresowania przywiodły mnie w stronę nauczania religii.              Amelia i Karolina 
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RECENZJE  

 

FILM - „Sennośd”  
„Sennośd” to film obyczajowy w 
reżyserii Magdaleny 
Piekorz(„Pręgi”), nagrodzony 
nagrodą publiczności na festiwalu 
w Gdyni w 2008 roku. Opowiada on 
trzy historie: aktorki Róży cierpiącej 
na narkolepsję, podejrzewającej 
męża o zdradę; homoseksualnego 

lekarza Adama, pochodzącego z konserwatywnej 
rodziny, zakochującego się z wzajemnością w 
kieszonkowcu oraz pisarza Roberta, który stracił 
wenę, a na dodatek musi sobie radzid z ciągłymi 
histeriami żony. Trójkę nieznających się bohaterów 
łączy jedno – emocjonalna sennośd. Ich życie toczy się 
bez jakiegokolwiek sensu. Żyją, ale nie żyją naprawdę. 
Postanawiają się więc z tego stanu uwolnid. Film 
posiada świetny scenariusz i reżyserię. Niektórzy 
zarzucają mu jego brak realizmu. Paradoksalnie jednak 
najmniej realistyczny wątek Róży okazuje się byd 
najciekawszym. Niestety, psuje go wcielająca się w tę 
postad Małgorzata Kożuchowska. Jej gra jest 
drewniana i irytująca. Najbardziej realistycznym 
wątkiem jest wątek Adama. Zarówno Rafał 
Madkowiak i Bartosz Obuchowicz jak i pojawiający się 
tu w drugoplanowej roli ojca Adama, Andrzej 
Grabowski świetnie zagrali swoje role. Najmniej 
interesujący jest przerysowany wątek Roberta. Do 
pewnego momentu jego losy w ogóle nie wciągają, a 
wątek wydaje się byd prowadzony sztucznie i na siłę. 
Minusem filmu jest też fakt, iż jest ubogi w muzykę. 
Zazwyczaj pojawia się jeden, nie zawsze pasujący do 
scen motyw główny.  Za to oczy cieszy świetnie 
dobrana scenografia, szczególnie w domu Róży. Mimo 
wad jest to bardzo dobry film, zdecydowanie wart 
obejrzenia. Sylwella 

 

SERIAL – „90210” 

90210 to amerykaoski serial dla młodzieży, spin-off 

popularnego w latach 90’ serialu „Beverly Hills 

90210”. Opowiada o grupie nastolatków 

mieszkających w mieście Beverly Hills w Kalifornii. 

Fabuła nie jest zbyt oryginalna: rodzeostwo Annie i 

Dixon Wilsonowie wprowadzają się do Beverly Hills, 

gdzie ich ojciec został właśnie dyrektorem liceum. 

Szybko poznają innych 

żyjących tu nastolatków – 

rozpieszczoną, bogatą 

dziewczynę Naomi, jej 

chłopaka Ethana, 

buntowniczkę Silver, 

narkomankę Adriannę oraz Navida. Początkowo 

wszystko zapowiada się dobrze, ale okazuje się, że 

życie w Beverly Hills wcale nie jest takie proste. Serial 

jest trochę przesłodzony, ale nadrabia to ciekawymi 

wątkami i postaciami. W USA właśnie rozpoczął się 

jego 2. sezon. W Polsce sezon 1. można oglądad na 

Polsacie(premierowe odcinki w niedziele o godzinie 

09.45, powtórki w soboty, 13.45). Sylwella 

 

SERIAL – „One Tree Hill” 

One Tree Hill (w Polsce dwa pierwsze sezony były 

emitowane na TVN pod kompletnie nietrafionym 

tytułem „Pogoda na miłośd”) to amerykaoski serial dla 

młodzieży opowiadający o piątce nastolatków: 

Lucasie, Nathanie, Peyton, Brooke i Haley, 

mieszkających w fikcyjnym mieście Tree Hill w 

Karolinie Północnej. Serial 

składa się do tej pory z 6 

pełnych sezonów i wciąż jest 

kontynuowany (sezon 7. 

rozpoczął się w USA 14 

września), mimo że bohaterowie już dawno nie są 

nastolatkami (liceum skooczyli w 4. sezonie, a na 

początku sezonu 5. akcja przesunęła się o 4 lata do 

przodu). Pomimo, iż nie jest zbyt realistyczny 

(prawdziwi ludzie zazwyczaj w ciągu kilkunastu lat nie 

przeżywają tylu ważnych wydarzeo co bohaterowie 

serialu w ciągu dwóch sezonów), to jeden z 

najlepszych seriali tego typu i jeśli ktoś tylko lubi takie 

seriale, zdecydowanie nie będzie zawiedziony. Warto 

wspomnied też o świetnej ścieżce dźwiękowej serialu 

składającej się z rockowych utworów, które 

wpasowane w sceny serialu idealnie go uzupełniają. 

Polecam! Sylwella 
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ROZRYWKA 

Telewizja XXI wieku? 

Jestem przerażony tym, co dzieje się z dzisiejszą telewizją. Ostatnio całkowicie przypadkowo trafiłem na 
program pod tytułem „Moment Prawdy”, w którym uczestnicy, podłączeni do wykrywacza kłamstw, za 
pieniądze wyjawiali najbardziej intymne fakty ze swojego życia prywatnego. Nie  potrafię znaleźd innego 
określenia na to, co oni robią niż „medialna prostytucja”. Najgorsze jest jednak to, że każdy odcinek 
programu ma dośd wysoką oglądalnośd. Z jakiego powodu? Cofnijmy się o kilka lat wstecz, gdy skandal 
wywołało pojawienie się w polskiej telewizji „Big Brothera”. Już wtedy mówiło się o sprzedawaniu siebie na 
ekranie. Jednak dla dzisiejszego widza „Big Brother” nie jest czymś atrakcyjnym, uczestnicy nie są 
podłączeni do wykrywacza kłamstw, każdy może udawad kogoś innego niż jest w rzeczywistości, by 
przypodobad się widzom i innym uczestnikom. Dzisiejszy widz musi znad jak najwięcej faktów z życia 
prywatnego ludzi, którzy pojawiają się w telewizji. Nie interesują go jednak zasługi uczestnika, a fakty 
kompromitujące i pogrążające go. W zeszłym sezonie Polsat wyemitował nowy program o nazwie „Fabryka 
Gwiazd”. Początkowo jego oglądalnośd była dośd mała, do czasu, aż okazało się, że jeden z uczestników grał 
wcześniej w filmach porno dla gejów. Oglądalnośd od razu podskoczyła w górę, ale jak można było szybko 
się zorientowad, czytając komentarze w Internecie, mało kogo obchodził rzekomy talent wokalny 
uczestników. Wszyscy chcieli dowiedzied się czegoś więcej o nowym skandalu, zgodnie z zasadą „On jest w 
telewizji, ma lepiej ode mnie, musi więc teraz za to cierpied”. Z tego samego powodu ludzie oglądają 
właśnie „Moment Prawdy” i kilka innych tego typu programów. Można z tego wyciągnąd tylko jeden 
wniosek – głupi uczestnicy, głupi program, głupi widzowie. Jedynym dośd inteligentnym jest producent , 
który napełnia sobie portfel dzięki wciskaniu ciemnocie kitu.  Sylwella 

Gra - Assassin’s Creed 
Z okazji tego, że jesienią br. zawita do nas druga 

częśd  

przygód w animusie, postanowiłem przypomnied 

tę  

produkcję  Ubisoftu. Ten pan z tyłu to Ezio, 

przodek  

Dezmonda, przymuszonego 

przez  współczesnych  

templariuszy do  

odświeżenia swych 

(no właściwie przodków) 

Wspomnieo ,a  

następnik Altaira, bohatera  

pierwszej części gry.  Jedynkę dziejącą  

się na  Ziemi Świętej, tj. Jerozolima, Akka, 

Damaszek i Msjaf,  przeszedłem całą. 

Należy ją zdecydowanie pochwalid  nawet 

za sam pomysł assassyna  oraz skakanie  

po dachach i do siana. Niezwykłe jest  

również to, jak wyglądają miasta.   

Z zapartym więc tchem czekam drugiej części.  

Owlle 
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HOROSKOP   

 

Baran: On – Twoje niezdecydowanie powoduje, że sprawiasz przykrośd swoim bliskim. Zastanów się, na czym Ci 

zależy. 

Ona – Masz talent do języków obcych, a kolega z klasy potrzebuje Twojej pomocy. Na pewno się zrewanżuje :) 

Byk: On – Twoje wygłupy sprawiają, że zamiast zachęcid do siebie dziewczyny, one uciekają na Twój widok. Wyluzuj i 

postaw na naturalnośd, nikt nie lubi pozerów. 

Ona – Otwórz się na innych. Nie tylko Twoja przyjaciółka z piaskownicy może byd fajna. 

Bliźnięta: On – Zastanów się dobrze nad swoimi relacjami z rodzicami. Czasami oni też mają rację.  

Ona – Pewnie myślisz, że lepiej już byd nie może ? Los przygotował dla Ciebie miłą niespodziankę! 

Rak : On – Od jakiegoś czasu pewna dziewczyna ma Cię na oku, jednak Ty nawet tego nie zauważasz. Żałuj, może byd 

fajna. Ona – Uważaj na historię! Nauczyciel/ka tego przedmiotu nie pała do Ciebie sympatią. 

Lew: On – Wakacje dawno się skooczyły. Pora przestawid się na szkolny tryb.  

Ona – Nawet nie wiesz, że od pewnego czasu Twój kolega z klasy chciałby się z Tobą umówid. Zniechęcasz go jednak 

swoim nieprzystępnym zachowaniem Zosi-Samosi, która nie potrzebuje chłopaka do szczęścia. 

Panna : On – Nie wszystko dobre, co się dobrze kooczy. Zastanów się nad tym. Ona – Chociaż zawsze uważałaś swoje 

rodzeostwo za niepotrzebne, teraz może Ci w czymś pomóc. Doceo to ! 

Waga : On – Przestao izolowad się od klasy. Nie wszyscy gryzą. Czasem warto byłoby bardziej zaangażowad się w 

życie szkoły.  

Ona – Uważaj na fałszywą kumpelę. Nie każdy ma dobre zamiary. 

Skorpion:  On – Czasy beztroski już się skooczyły. Nadchodzą wielkie zmiany, lepiej się przygotuj! 

Ona – Jeżeli myślisz, że każdy chłopak, którego poznasz, od razu chciałby z Tobą chodzid, to się mylisz. Doceo też 

przyjaciela. 

Strzelec: On – Dawno niewidziani znajomi postanowią złożyd Ci wizytę. Spędzisz miłe chwile w gronie starych 

przyjaciół. Ona – Twoje życie wywróci się do góry nogami. Już w połowie tego miesiąca możesz liczyd na wielką 

niespodziankę, która na pewno Cię ucieszy. Postaraj się tylko nie stracid głowy. W sprawach sercowych – zielone 

światło. 

Koziorożec: On – Twoja pracowitośd i upór wreszcie się opłaci. Nauczyciele docenią twój trud.  

Ona – Przestao kręcid z kilkoma chłopakami naraz. Kłamstwa zawsze mają krótkie nogi. Łatwo się potknąd. 

Wodnik: On – Czy Ty masz klapki na oczach ?! Dziewczyna jak ze snów chciałaby się z Tobą umówid, a Ty wykręcasz 

się brakiem czasu. Ocknij się teraz, bo potem może byd za późno. 

Ona – Znajoma brunetka planuje poderwad Twojego chłopaka, ale on wcale nie ma nic przeciwko. Zastanów się, czy 

warto ciągnąd z nimi znajomośd. 

Ryby: On – W tym roku szkolnym wreszcie pojedziesz na zieloną szkołę tam, gdzie chcesz.  

Ona – Nowymi ciuchami i wypasioną komórką nie zaskarbisz sobie sympatii otoczenia. Nikt nie lubi nadętych 

snobów. Skoocz z pozerstwem. Karolina i Amelia 
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Z MUZYKĄ PRZEZ POKOLENIA   

Freddie Mercury 

Czy z czymś kojarzy nam się ta nazwa? 

Tak, wszyscy myślimy o tym samym, 

"ciągle żywym", wspaniałym piosenkarzu 

zespołu Queen. :) Freddie Mercury, czyli 

poprawnie Farrokh Bulsara, urodził się 5 

września 1946 roku w Stone Town na 

Zanzibarze. Już od swoich najmłodszych 

lat wyróżniał się niesamowitą barwą głosu, charyzmą i 

stylem życia. Jednak na początku nie o tym. Dowiedzmy się, 

czym się zajmował przed zostaniem gwiazdą rocka. Otóż 

Freddie w 1964 roku (miał wtedy 18 lat) ze względu na 

wojnę domową w Zanzibarze, wraz z siostrą i rodzicami 

wyjechał do Anglii i zamieszkał tam. W przeciwieostwie do 

reszty rodziny, był on zadowolony z wyjazdu do Europy. 

Jeśli chodzi o szkołę, był uzdolnionym uczniem, rozpoczął 

studia w Ealing College of Art na wydziale grafiki. Uzyskał 

dyplom ze sztuki grafiki i projektowania. W tym czasie 

pracował - uwaga - w sklepie z odzieżą używaną, razem z 

Rogerem Taylorem, który, jak później się dowiemy, 

zabawiał ludzi na koncertach razem z Freddiem. Jak doszło 

do stworzenia kapeli? Mercury na studiach poznał wielu 

wspaniałych muzyków. Na początku grał w zespołach mało 

znanych, które niestety szybko się rozpadały. Jednak w 

koocu Freddie postawił wszystko na jedną kartę - 'Będziemy 

nazywad się Queen, chłopaki!' Przekonał resztę kolegów, 

wymyślił logo grupy i od tego się zaczęło. Mercury od 

początku przywiązywał dużą wagę do swojego wizerunku, 

co przyczyniło się do zmiany nazwiska. Na scenie pojawiał 

się w kostiumach z głębokimi wycięciami i falbanami, a 

także pokrytymi cekinami. Nie unikał makijażu i malował 

paznokcie lewej dłoni. Warto podkreślid, że stroje 

projektował sobie sam. Queen zostali gwiazdą po sukcesie 

singla "Bohemian Rhapsody", utworu, który dziś jest 

uznawany za jeden z najlepszych utworów w historii rocka. 

Mercury, który był wielokrotnie pytany o czym jest utwór, 

mówił, że nie lubi tego tłumaczyd i odpowiadał, że nie wie. 

Mercury był zafascynowany baletem. Taoczył, śpiewając na 

żywo "Bohemian Rhapsody" i "Crazy Little Thing Called 

Love", co publicznośd nagrodziła owacją na stojąco!!! 

Freddie Mercury, chod prywatnie był nieśmiały i skryty, co 

sam przyznawał, na scenie był energicznym i 

charyzmatycznym wykonawcą, uznawanym za jednego z 

najlepszych showmanów w historii muzyki rockowej. 

Wokalista nie uważał się za lidera zespołu, twierdząc, że 

wszyscy jego członkowie są równi, ale to na nim skupiona 

była uwaga publiczności. Wspólnie z Mayem, Taylorem i 

Deaconem zagrał ponad 700 koncertów na całym świecie. 

Najbardziej znanym z nich jest koncert na stadionie 

Wembley w 1986 r. Mercury miał bardzo dobry kontakt z 

publicznością. Stałym ich elementem była zabawa 

polegająca na powtarzaniu fraz śpiewanych przez wokalistę 

– "eeooo", "deeeeoooo" itp. Śpiewał czysto technicznie, 

jednak nigdy nie przyznawał się, do 

uczenia śpiewu. Jego naturalnym głosem 

był baryton, ale najczęściej śpiewał 

tenorem. Jego głos zmieniał się z 

biegiem czasu. Stawał się coraz niższy i 

bardziej chrypliwy, zaraz po tym, gdy zaczął palid papierosy 

(było to konieczne ze względu na nagrania do albumu "The 

Game").  Prywatnie wokalista był osobą biseksualną. Przez 

kilka lat był związany z kobietą, jednak większą słabośd miał 

do mężczyzn. Uwielbiał koty, co można zauważyd na 

teledyskach jego piosenek. Mercury lubił nadawad żeoskie 

przydomki osobom ze swojego otoczenia. Ulubionym 

instrumentem Freddiego Mercury'ego było pianino, 

napojami szampan ('Vintage Crystal') oraz wódka z lodem, 

marką papierosów "Silk Cut Mild" (żółta paczka), kwiatami: 

azalie i frezje, kosmetykami "Lancaster", filmem Pół żartem, 

pół serio, pisarzem Beatrix Potter, a aktorem Timothy 

Dalton. Spośród muzyków Mercury najbardziej cenił 

Jimiego Hendrixa, Johna Lennona oraz Lizę Minelli. 

Prawdopodobnie wiosną 1987 Mercury dowiedział się, że 

jest chory na AIDS. Artysta, mimo licznych oznak choroby, 

nie przyznawał się do niej. Żeby zasłonid niektóre z nich, 

nosił krótki zarost, który można z resztą zauważyd na 

teledyskach płyty "The Miracle". Mercury stawał się coraz 

to słabszy. Jego ostatni teledysk do piosenki "These Are the 

Days of Our Lives" odbył się w ograniczonym składzie, by 

Mercury miał jak największy komfort. W teledysku do 

piosenki widad, jak bardzo zmieniła go choroba. Na twarzy 

miał dużo makijażu, poruszał się wolno, jednak jego 

charyzma, niesamowite spojrzenie i uśmiech na twarzy 

pozostawał ciągle taki sam i tak samo przyprawiał nas o 

dreszcze. Mercury zmarł w swoim domu Garden Lodge w 

listopadzie 1991 roku o godzinie 19.20 na grzybiczne 

zapalenie płuc, w związku z osłabieniem odporności 

wywołanym AIDS. Miał 45 lat. Pogrzeb odbył się tylko dla 

rodziny, przyjaciół i pozostałych członków Queen. Był na 

nim także znany Elton John. Po śmierci artysty, mur 

otaczający jego dom fani pokryli setkami napisów, a na 

chodniku położyli morze kwiatów, co wykorzystano potem 

w klipie "Heaven For Everyone". Chod mur jest regularnie 

czyszczony, cały czas pojawiają się na nim napisy osób, 

które chcą uczcid Mercury'ego... Kasia Kowalska 


