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WAKACJE, WAKACJE I PO WAKACJACH  
 

 Nazywam się Karolina Wojtaszek. Chodzę do kl. 3A. Jestem nowym redaktorem 
naczelnym „Gimnazety”. Witam Was po wakacjach. Wiem, że chcielibyście, aby 
jeszcze trwały albo żeby coś się nagle stało i …żeby zamknęli szkołę. Niestety, 
mam złą nowinę. Gimnazjum nie zamkną, a wakacje już dawno się skooczyły, 
więc radzę zejśd na ziemię, bo z Waszych marzeo nic nie wyjdzie.  

Najserdeczniej witam klasy pierwsze, które dopiero przekroczyły próg naszego 
gimnazjum. Klasom drugim życzę powodzenia, bo ten rok będzie naprawdę cięż-
ki. Przed Wami masa nauki i setki sprawdzianów. Natomiast jeśli chodzi o klasy 
trzecie, to nie zostało mi nic innego, jak trzymad za Was kciuki – przed Wami eg-
zamin gimnazjalny.  

Powodzenia w nowym roku szkolnym 2010/2011.  

OD REDAKTORA 

ONI DLA WAS PISZĄ  

Klaudia Fałek 

Olek Glapa Franek  

Podborski 
Klaudia  

Grzegórz 

  Maciek Szymorek  

Ola Głaszcz 
Ksenia Kolasa 

Milena Szemraj 

Iwona Kozłowska  

Agnieszka Szynk  

Karolina Bilecka  

K@rolkA  

Październik 2010 
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W dniu 1 września Poczet 
Sztandarowy i delegacja 
uczniów Gimnazjum nr 3 
wzięła udział w miejskich ob-
chodach 71 rocznicy wybu-
chu II wojny światowej. Uro-
czystości z udziałem władz 
miejskich, powiatowych i 
parlamentarzystów odbyły 
się na cmentarzu miejskim. 
Opiekę nad uczniami sprawo-
wali Pan Tomasz Madalioski i 
Pan Wojciech Kania.  

 
Z MIASTA 

71 ROCZNICA ATAKU ZWIĄZKU RADZIECKIEGO NA POLSKĘ  

17 września 2010 odbyły się 

współorganizowane przez Gimna-

zjum nr 3 miejskie uroczystości 

związane z 71 rocznicą ataku 

Związku Radzieckiego na Polskę w 

1939 roku, a także obchody Dnia 

Sybiraka. Uroczystości rozpoczęły 

się o godzinie 12.00 w kościele 

św. Mateusza uroczystą mszą 

świętą celebrowaną przez księdza 

prałata Jana Szubę. Około godzi-

ny 13.15 delegacje pocztów 

sztandarowych, władze miejskie, 

powiatowe oraz zaproszeni goście 

spotkali się przed Gimnazjum nr 3 

przed tablicą Sybiraków. Odbyła 

się tam patriotyczna częśd  

Październik 2010 

MIEJSKIE OBCHODY 17. ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ 

uroczystości. Poza Prezydentem Pabianic Panem 

Zbigniewem Dychto, Starostą Panem Krzyszto-

fem Haburą oraz Panem Janem Kwiatkowskim 

Prezesem Pabianickiego Koła Związku Sybiraków 

w uroczystościach uczestniczył także Pan Piotr Po-

lak poseł na sejm RP. Uroczystośd zakooczyła się 

złożeniem kwiatów przez ponad 20 delegacji.  
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AKTUALNOŚCI  

Październik 2010 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2010/2011  

Kolejny rocznik gimnazjalistów rozpoczął 

oficjalnie naukę w naszym Gimnazjum. O 

godzinie 11.00 odbyło się oficjalne rozpo-

częcie roku szkolnego 2010/2011 dla klas 

pierwszych. Naukę w szkole rozpoczęło 11 

klas pierwszych, w tym pierwsza w mieście 

klasa usportowiona o profilu koszykówki 

żeoskiej (klasa 1C). Dyrektor Włodzimierz 

Stanek wraz z Zastępcami, Pedagogami i 

Psychologiem szkolnym życzył wszystkim 

udanego roku szkolnego.  
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17 września uczniowie klas 

I Bi oraz III Ai uczestniczyli 

na Lewitynie w miejskiej 

akcji Sprzątanie Świata 20-

2010, która w tym roku 

zorganizowana została 

przez Terenowy Ośrodek 

Edukacji Ekologicznej przy 

MOK pod patronatem 

Urzędu Miasta Pabianice. 

Na miejsce zbiórki, zabrali-

śmy zużyty sprzęt elektro-

niczny: komputery, drukar-

ki, monitory oraz makula-

turę. Najpierw obejrzeli-

śmy przedstawienie w wy-

konaniu uczniów Gimna-

zjum nr 2 pt. „Pogawędka 

na wysypisku śmieci”, a 

następnie rozwiązywaliśmy 

test o tematyce ekologicznej. 

Później uczestniczyliśmy w 

grach i zabawach sportowych. 

Opiekę nad uczniami pełniły 

panie: Wacława Czyżewska, 

Ewa Szkudlarek i Dorota 

Gwiazdowska. 

W dniu 18 września 2010r. w Parku Wolności odbył się XI Wrześniowy Bieg Przełajo-

wy pod patronatem Starosty Pabianickiego. Bieg ten jednocześnie był Mistrzostwa-

mi Powiatu w indywidualnych biegach przełajowych. W kategorii gimnazjalnej wy-

stąpiło 57 zawodniczek oraz 39 zawodników. I miejsce wśród dziewcząt zajęła Mile-

na Szemraj (2h).  

SPRZĄTANIE ŚWIATA 2010 

XI WRZEŚNIOWY BIEG PRZEŁAJOWY 

Źródło: 

www.gim3.pabianice.pl 

Październik 2010 
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Dnia 14 września w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego. Uczest-

niczyli w nich następujący uczniowie: Agata Smuga Ia, Eryk Witkowski IIa, Klaudia Fa-

łek IIb, Ksenia Kolasa IIb, Kamil Jahn IIe, Annna Wąsowicz IIIa oraz Arkadiusz Ochęcki 

IIIc. Komisja po podliczeniu głosów ogłosiła przewodniczącym szkoły Eryka Witkow-

skiego z IIa, zastępcami zostali Kamil Jahn z IIe i Arkadiusz Ochęcki z IIIc. Aby dowie-

dzied się czegoś więcej, przeprowadziłam wywiad z nowo wybranym samorządem. 

I KTO TU RZĄDZI?  

(Wywiad) 

Kamil Jahn 

Eryk Witkowski 

Arkadiusz Ochęcki 

Klaudia: Co sprawiło, że postanowiliście kandydowad?  

Eryk: Ja zostałem namówiony przez panią pedagog i panią 

Izabelę Zakrzewską.  

Kamil: Mnie zaś zachęcała moja klasa.  

Arek: Dla mnie największą motywacją są punkty na świa-

dectwie, które są mi potrzebne, by dostad się do jak naj-

lepszej szkoły ponadgimnazjalnej. 

Klaudia: Eryku, czy marzyłeś o tym, by zostad przewodni-

czącym? 

 

Październik 2010 
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Eryk: Nie, chciałem zostad zastępcą, ale funkcja przewodniczącego też mnie  

cieszy.  

Klaudia: Sądząc po Twojej minie, Kamilu, od razu wiadomo, że odpowiada Ci peł-

nienie funkcji zastępcy.  

Kamil: Tak. Chcę zmienid parę rzeczy w szkole.  

Klaudia: A co na przykład?  

Kamil: Wygląd korytarzy i klas.  

Klaudia: To czeka Cię spore wyzwanie:)  

Arek: A ja planuję wprowadzid więcej tzw. „kolorowych dni”:)  

Klaudia: Chyba wszyscy uczniowie Cię poprą w tym względzie:)  

Arek: Ponadto myślę, że warto kontynuowad akcję zbiórki żywności dla psów ze 

schroniska. 

Klaudia: A jak wyobrażacie sobie waszą współpracę w samorządzie?  

Eryk: Mam nadzieję, że będziemy się dogadywad i dążyd do wspólnych celów.  

Arek: Zgadzam się z kolegą.  

Klaudia: Czy dalej będziecie podtrzymywad tradycję organizowania szkolnych  

dyskotek?  

Eryk, Kamil, Arek (zgodnym chórem): No pewnie!  

Klaudia: I ostatnie pytanie. Ciążyd teraz na Was będzie duża odpowiedzialnośd. 

Czy macie jakieś obawy?  

Eryk: Nie boję się odpowiedzialności, bo w podstawówce też byłem  

przewodniczącym.  

Klaudia: To masz już jakieś doświadczenie.  

Arek: Wydaje mi się, że jestem odpowiedzialny, a więc nie ma obaw.  

Klaudia: Dziękuję za udzielenie wywiadu i życzę Wam samych sukcesów w pracy 

w Samorządzie Szkolnym.  

                                                                                 

Wywiad przeprowadziła: Duśka  

Październik 2010 
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Za cierpliwośd i dobre serce, 
składamy Wam dzisiaj kwiaty na ręce. 

Niech trud włożony w nasze  
wychowanie, 

nie pójdzie nigdy  
na zmarnowanie. 

 

                            Z okazji Dnia Nauczyciela pragniemy złożyd                            

                            najserdeczniejsze życzenia całemu Gronu    

                            Pedagogicznemu.       

                                                     

Redakcja „Gimnazety” 

Październik 2010 
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„Kto zdobytą wiedzę pielęgnuje,   

a nową bez ustanku zdobywa,   

ten może byd nauczycielem...”   

 

 

Wszystkiego, co najlepsze, z okazji 

święta,  

przesyła Kamil Gawlicki z klasą I c.  

Wszyscy nasi kochani nauczyciele, 

dla swoich uczniów cierpliwości mają wiele. 

Za naukę, za trud, jaki jest wkładany, 

przeogromny bukiet życzeo dziś składamy. 

Życzenia szczere, z uczniowskich serc płynące 

jak świeże kwiaty pachnące, kwitnące na polskiej 

łące. 

 

Pani Kamili Kluch z życzeniami kl. I g 

Życzymy naszej drogiej Pani,  

by każdy dzieo był miły dla niej,  

By ranny budzik srebrne dźwięki                                                  

układał dla niej w takt piosenki. 

By zaczynała dzieo wesoła 

i żeby znikła zmarszczka z czoła. 

By wiatr jej pachniał, śmiech jej szumiał,  

by każdy w klasie ją rozumiał.  

 

Pani Agnieszce Kapuścioskiej - klasa II Ai 

„Wykształcenie to dobro, 

którego nic nie jest w stanie nas pozbawid.”  

 

W podziękowaniu za trudną pracę i wskazanie drogi życzymy dużo wytrwałości, 

sukcesów zawodowych, jak i uśmiechu każdego dnia... 

 

Pani Marzenie Bieleckiej - kl. IIj 

Październik 2010 
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Z głębi serca dziękujemy, 

naszej Pani Renacie. 

Chod ją czasem denerwujemy, 

u niej gniewu nie zaznacie. 

Ona uczy nas biologii, 

lekcje bardzo są ciekawe. 

Chod rozmowy o ekologii, 

czasem bywają długawe. 

Mimo wszystko dziękujemy  

tym krótkim wierszykiem. 

Zawsze chętnie pomożemy 

Pani z ekopojemnikiem. 

 

Dla Pani Renaty Bartosik, kl. II Bi 

„Jakże nie pisad wierszy, 

jakże nie płonąd w podzięce. 

Za dar najpiękniejszy, 

za SERCE.” 

 

Tymi słowami pragniemy przekazad Pani Dorocie Tosik najserdeczniejsze życzenia i po-

dziękowanie za wielką cierpliwośd, wyrozumiałośd i trud włożony w nasze wychowanie. 

 

Uczniowie klasy IIe 

 

„Wykształcenie to dobro, 

którego nic nie jest w stanie nas pozbawid.”  

 

W podziękowaniu za trudną pracę i wskazanie drogi życzymy dużo wytrwałości, 

sukcesów zawodowych, jak i uśmiechu każdego dnia... 

 

Pani Marzenie Bieleckiej - kl. IIj 

W imieniu całej klasy życzymy Pani Annie Strzeleckiej dużo zdrowia, szczęścia i 

radości oraz żeby wszyscy Pani podopieczni byli dla Pani mili. Życzymy również, aby Pani 

się nie zmieniała, ponieważ Panią lubimy, taką, jaka Pani jest. 

 

 Klasa III K 

 

Październik 2010 
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Od tego roku w naszej szkole istnieje klasa o profilu sporto-

wym. Chodzą tam dziewczęta wyróżniające się sprawnością fi-

zyczną i umiejętnościami gry w koszykówkę. Między innymi 

Magda Myk, z którą przeprowadziłam wywiad.  

 

 NA SZKOLNYM CELOWNIKU 

Od 1 września w naszej szkole 
pracują nowi nauczyciele. W tym numerze 
„Gimnazety” został przeprowadzony wy-
wiad z siostrą Heleną Skupieo. 
 
R: Na początku niech siostra powie kilka 
słów o sobie. 
S: Jestem Córką Bożej Miłości. Do zgroma-
dzenia należę od 9 lat. 
R: Ile lat pracuje siostra jako nauczycielka 
religii ? 
S: Jako katechetka pracuję już 13 lat. Do na-
szego gimnazjum wróciłam po 3-letniej 
przerwie. 

R: Gdzie uczyła siostra wcześniej ?  
S: Uczyłam już na wszystkich poziomach - często mówię ,, Od przedszkola do Opo-
a''. Obecnie pracuję również w Szkole Podstawowej nr 13. 
R: Jak pracuje się siostrze w naszej szkole ? 
S: Na razie dobrze. Mam nadzieję, że uda mi się nawiązad dobry kontakt z moimi 
uczniami. A zależy mi na tym, ponieważ łatwiej mi wtedy mówid o Panu Bogu, byd 
Jego świadkiem.  
R: Dziękujemy bardzo za udzielenie wywiadu i życzymy miłej współpracy z młodzie-
żą.  

                                                                                                                                   Emi i Oxy 

MŁODE KOSZYKARKI 

Październik 2010 
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Olinka: Jak długo trenujesz koszykówkę? 

Magda: Około 3 lat ;) 

Olinka: Skąd dowiedziałaś się o klasie sportowej? 

Magda: Od Pani Nowackiej, pod okiem której trenuję w szkole. 

Olinka: Jakie są zalety tej klasy? 

Magda: Przede wszystkim to, że mogę się rozwijad w kierunku koszykówki i 

to zupełnie za darmo, w ramach godzin lekcyjnych. 

Olinka: Jak wygląda twój dzieo w szkole? 

Magda: Codziennie od 8:00 do 9:30 mamy trening,  potem idziemy na lekcje 

i zazwyczaj kooczymy o 15.20. 

Olinka: Co daję ci uprawianie tego sportu? 

Magda: Jestem zadowolona, gdy w trakcie meczu zdobędę kilka punktów. 

Wiem, że to wszystko dzięki ciężkiej pracy i systematycznemu chodzeniu na 

treningi. 

Olinka: Dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że razem z pozostałymi dziew-

czynami z klasy godnie będziecie reprezentowały naszą szkołę na najbliższych 

zawodach. 

Magda: Też dziękuję i zrobimy, co w naszej mocy ;) 

Olinka 

Październik 2010 
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Turniej pod hasłem „Moje środowisko szkolne – 
żyję zdrowo i dbam o czystośd otoczenia” 

W dniu 01.06.2010 r. w ramach Dnia Dziecka, uczniowski zespół koordynujący Szkolny 
Program Odzysku Puszek Aluminiowych pod opieką p. Renaty Bartosik przeprowadził 
dla wszystkich klas pierwszych i ich wychowawców, turniej edukacyjno – rekreacyjny 
pod hasłem  „Moje środowisko szkolne – żyję zdrowo i dbam o czystośd otoczenia”. 
Miał on na celu kształtowanie zasad aktywnego stylu życia, oraz podnoszenie świado-
mości ekologicznej dotyczącej problemu zaśmiecania środowiska na przykładzie odzy-
sku i recyklingu puszek po napojach. Uczniowie brali udział w następujących konku-
rencjach turniejowych: slalom z puszką, rzut puszką do celu, burzenie piramidy z pu-
szek, budowa wieży z puszek, zawody „wędkarskie”, rozpoznawanie smaku napojów z 
puszek. Za udział w wybranej konkurencji otrzymywali nagrody: batony z musli, napo-
je owocowe w kartonikach i herbatniki. 

Październik 2010 
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Wyniki akcji 2009/2010 

pod hasłem „Zbieramy zużyte baterie” 

Klasa od X do V Wyniki 

Szkoła   9640 ------------ 

1B 35120 I 

2E 13160 II 

1A 11870 III 

3E   4960 IV 

3A   4110 V 

1H   3860 VI 

3C   2210 VII 

2G   1570 VIII 

2K   1560 IX 

2J   1340 X 

1F   1190 XI 

2D   1090 XII 

2A   1060 XIII 

SUMA            92740 

Bardzo dziękujemy wszystkim klasom za zaangażowanie się w 

ochronę środowiska naturalnego !!!  J  Zwycięskie 3 klasy otrzy-

mały atrakcyjne nagrody zgodnie z regulaminem. Dodatkowo 

uczniowie, którzy przynieśli baterie – drobne upominki z logo 

REBA, a klasy biorące udział w konkursie - dyplomy.  

Z ekologicznym pozdrowieniem!  RB 

Październik 2010 
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CIEKAWOSTKI HISTORYCZNE  

Październik 2010 

Kobiety w życiu Kazimierza Wielkiego (1310 – 1370) 
 

Małżeostwa polskich władców miały przede wszystkim charakter układów politycz-
nych, rzadko brano pod uwagę potrzeby serca osoby panującej, toteż nic dziwnego, 
że książęta i królowie urzeczywistniali swe potrzeby miłosne u faworyt, konkubin i 
kochanek. 

Aldona Anna - pierwsza żona pochodziła z Litwy, była córką pogaoskiego Wielkiego 
Księcia Giedymina. Przed ślubem z Kazimierzem została ochrzczona imieniem Anna. Oboje narze-
czeni byli już dorośli, mieli po 15 lat. Długosz chwalił Aldonę jako kobietę uczciwą i zgodnie żyjącą z 
mężem. Anna słynęła z miłosierdzia, z siły fizycznej i chęci do zabaw. Lubiła taoce i jazdę konną, 
wszędzie towarzyszyli jej grajkowie i śpiewacy. Urodziła królowi dwie córki. Aldona Anna zmarła 
nieoczekiwanie i gwałtownie w 1339 roku. Pochowano ją jako pierwszą monarchinię w katedrze 
krakowskiej.  

Adelajda Heska - w 1341 r. Kazimierz wziął kolejny ślub z osiemnastoletnią Adelajdą, córką land-
grafa heskiego Henryka. Nie należała ona jednak do piękności, a co ważniejsze - nie dawała królowi 
potomstwa. Kazimierz odesłał ją więc do zamku w Żarnowcu. Po 2 latach oczekiwania spakowała 
się i wróciła do rodziny, gdzie zmarła w 1371 r. 

Krystyna Rokiczanka - trzecia żona była bogatą mieszczką z czeskiej Pragi. Rokiczana opierała się 
królowi, gdyż chciała ślubu. 46-letni król zgodził się: do wspólnego mieszkania i współżycia nakłonił 
ją jedynie ślubem udzielonym mu przez opata tynieckiego, który włożył szaty biskupie, wskutek 
czego kobieta była przekonana, że jest to biskup krakowski. Kazimierz popełnił więc bigamię. Była 
podobno bardzo piękna. Stała się również przyczyną wyjazdu Adelajdy z Żarnowca. Według Jana 
Długosza Krystyna została oddalona już w roku 1356. Przez ten związek król nie otrzymał rozwodu, 
gdyż Adelajda wysłała obszerne pismo do papieża. Związek ten rozpadł się po ośmiu latach, kiedy 
to król przekonał się osobiście o tym, że Rokiczanka jest łysa i ma świerzb.  

Esterka - największą miłością króla była podobno przepiękna Żydówka Estera. Pomimo zakazów 
religijnych Kazimierz, wręcz oszalał dla pięknej Esterki. Owocem tego szaleostwa było najprawdo-
podobniej dwóch synów i kilka córek.  

Jadwiga Żagaoska - ożenił się z 15-letnią Jadwigą, córką księcia żagaoskiego (Kazimierz miał 55 lat). 
Ten związek również nie należał do najszczęśliwszych, gdyż cały czas ciągnęła się sprawa rozwodo-
wa z Adelajdą. Finał jej był następujący: król nie otrzymał rozwodu, a co za tym idzie żył z Jadwigą 
w nielegalnym związku. Jedyne, co uzyskał, to uznanie trzech córek z tego związku za legalne, ale 
bez praw do dziedziczenia. Finału całej sprawy Kazimierz jednak nie doczekał. 
 

Smutny koniec 

Podczas polowania sześddziesięcioletni król spadł z konia i poważnie ranił się w kolano. Wdała się 
infekcja, złapał zapalenie płuc i zmarł 5 listopada 1370 roku. Pozostawił po sobie legendę wielkiego 
miłośnika kobiet oraz pięd córek i zapewne kilkunastu synów. Niestety żaden z jego potomków nie 
mógł zasiąśd na tronie. Śmierd króla zakooczyły rządy Piastów w Polsce. 

Milena Szemraj (uczennica p. J. Marczuk) 
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CO W SPORCIE PISZCZY?      

 

Długo zastanawiałam się, nad tematem mojego artykułu. Wybrałam dziedzinę, w 

której czuję się zdecydowanie najlepiej. Mam nadzieję, że nawet Ci najmniej zain-

teresowani, nie będą zawiedzeni. Oto najważniejsze wydarzenia sportowe minio-

nych tygodni. 

Pierwsze dni września przywitały nas ostatnim w tenisowym kalendarzu turniejem 

wielkoszlemowym, rozgrywanym w Nowym Yorku. Tegoroczne US Open wśród ko-

biet, wygrała Kim Clijsters. Belgijka zaprezentowała świetną formę i obroniła tytuł 

wywalczony tu przed rokiem. Wśród panów  

zwycięzcą został Rafael Nadal. Był to jego 

pierwszy triumf na kortach Flashing Meadows 

 w Nowym Yorku. Hiszpan nie znalazł sobie  

równego przeciwnika i przeszedł przez turniej 

błyskawicznie, gładko pokonując rywali. Został  

on 7 tenisistą w historii, który wygrał wszystkie 

 4 turnieje wielkoszlemowe.  

15 i 16 września na murawach europejskich stadionów rozpoczęła się pierwsza 

kolejka Ligi Mistrzów. Ponownie spotkały się najlepsze klubowe drużyny piłkarskie 

starego kontynentu. Niestety, nie ma polskiego klubu w tej prestiżowej lidze, co 

nie oznacza, że w rozgrywkach europejskich nie znajdziemy żadnego polskiego ak-

centu. Lech Poznao awansował do fazy grupowej Ligi Europejskiej. Już w pierw-

szym meczu doszło do spotkania ,,Kolejarza” z Juventusem Turyn. Spotkanie za-

kooczyło się wynikiem 3:3.  

Październik 2010 
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Z NIEMIECKIM ZA PAN BRAT  

Nie zapomniałam również o miłośnikach sportów moto-

rowych. W niedzielę 12 września odbył się wyścig  

o Grand Prix Włoch na torze Monza. Pierwszy linię mety 

przekroczył Hiszpan, Fernando Alonso z teamu Ferrari. 

Na drugim i trzecim stopniu podium stanęli Janson Bu-

ton z MacLarena i Felippe Massa, również z teamu Ferra-

ri. Robert Kubica przez błąd mechaników i zbyt długi po-

stój w boksie uplasował się na ósmej pozycji. Kolejne 

Grand Prix odbędzie się 26 września w Singapurze. 

Mam nadzieję, że udało mi się chod trochę zainteresowad Was wydarzeniami ze świata 

sportu i zachęcid do kibicowania. 

                                                                                                    

Wypisz z diagramu nazwy 20 artykułów spożywczych (poziomo, pionowo, na ukos). 

 Powodzenia!  

 

S C H O K O L A D E 

Q U A R K M I L C H 

W G B B R O T I Z B 

S U I K U L M S U R 

A R R Ä A T E E C Ö 

L K N S A F T A K T 

A E E E T O F E E C 

T I T O M A T E R H 

M A R M E L A D E E 

A P F E L K I W I N 

Październik 2010 

A. S.  

Krzyzówka dzięki uprzejmości p. T. Madalioskiego 
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W kolejnych numerach „Gimnazety” będziemy publikowad w odcinkach krótkie 
opowiadania po angielsku. Sprawdź, ile rozumiesz. 

Adventure on Blue Mountain 

Episode 1 
 

“I can’t believe this!” said Dennis 

“What’s the matter?” asked Zoe 

“I can’t start the jeep,” said Dennis “There’s some-
thing wrong with the engine.” 

“Do something about it then, please,” said Susan 

“Yes, call the mechanic,” said Cliff. “We need the jeep for our trip to Blue Mountain 
tomorrow!” 

The four friends went into Dennis’ house. Dennis called the mechanic and Susan 
turned on the radio. 

“Quiet, please,” she told them. “I want to listen to the weather forecast.” 

“The weather at the weekend is going o be good, with sunshine and clear blue 
skies…” said the weather forecaster. 

“And the mechanic will be here in a few minutes,” said Dennis “It’s going to be a 
great weekend!” 

The four friends started organizing their trip. They packed their tent, a first aid kit, 
food and some warm clothes. Then the mechanic arrived and fixed the jeep. 

“I’m excited!” said Zoe to Susan. “This is my first camping trip!” 

“Let’s go to bed now or we’ll be tired in the morning,” said Cliff. 

Cliff was older than the others and they listened to him. 

The next day the four friends started their journey early in the morning. When they 
arrived at Blue Mountain, Dennis stopped the jeep and they continued on foot. 
They wanted to find a nice place to put up their tent. 

It was about half an hour later, when Zoe said to the others, 

”Hey guys, look at all those clouds in the sky!” 

They all looked up and stopped smiling. The clouds were dark. Very soon, it started 
to rain heavily. 

“Follow me, everyone,” said Cliff. “There’s a safe place under that rock. We can put 

Październik 2010 
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Cliff went camping every year and knew the mountain well. So, the others quickly  

followed him to the rock and put up their tent, but the wind was very strong and 
blew it away. Dennis, Susan and Zoe were scared and looked at Cliff for help. 

“Let’s go to the jeep, fast!” said Cliff 

They started running, but the ground was wet. Zoe slipped and fell. 

“Help!” she shouted. 

Susan and Dennis turned back to help her. 

“Are you OK?” asked Susan. “Can you walk?” 

“No,” said Zoe. “My leg hurts!” 

Cliff Quickly went to Zoe and looked at her leg. 

“I’m afraid it’s broken,” he said. “Where is the first aid kit?” 

“In the jeep,” said Dennis “Sorry. I forgot to take it with me.” 

“We must carry her then,” said Cliff. “Dennis, go to the jeep and try to bring it a bit 
closer.” 

Cliff and Susan carried Zoe. Dennis ran to the jeep and tried to start it. A little later he 
returned. 

“No luck” shouted Dennis “The jeep doesn’t start!” 

They looked at Cliff. Cliff thought for a moment. 

“Come this way, every one,” he said. “There’s a cave over there. We’ll wait until the 
rain stops!” 

They started walking. 

“This is our only hope,” thought Cliff.  

                                                                                       To Be Continued…  

Październik 2010 
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NA JAKIE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE WARTO UCZĘSZCZAD? 

Nazwa zajęd Prowadzący Termin zajęd 
Klub Europejski p. B. Grzesiak 

p. J. Marczuk 

wtorek 1530-1615 

s. 28 

  
Nauka gry na gitarze aku-
stycznej 

p. W. Sobieraj wtorek, środa 1430-1515 
s. 21 

Chór p. W. Sobieraj Poniedziałek 1435-1615 
s. 21 

Koło historyczno -teatralne p. W. Widz 

  

1435-1615 
s. 202 

Rękodzieło artystyczne p. B. Debich 

  

Czwartek 1430-1530 

s. 302 
Karta motorowerowa p. I. Gawrooska Czwartek 1435-1520 

s. 04 
Szkolny Klub Filmowy p. M. Jaworska 

p. P. Ozimek 

p. U. Węgrzyn-Skrzydlewska 

p. I. Zakrzewska 

Piątek 16-20 

s. audiowizualna 

Grupa rozwoju osobistego 

  

p. A. Dąbrowska 

  

Czwartek 1330-1430 
pokój psychologa 

Koło strzeleckie p. T. Madalioski Środa 1330-1630 
raz w miesiącu 

Basen p. J. Nowak Piątek 1445-1530 
Włókniarz 

Koło teologiczno-
filozoficzne 

s. H. Skupieo nieregularnie 

Akcja „Cała Polska czyta 
dzieciom” 

 p. U. Węgrzyn-Skrzydlewska Piątek 1330-1430 
s. 203 

Koło „Żyj aktywnie” p. M. Więckowska Nieregularnie; soboty 
Zajęcia socjoterapeutyczne p. J. Zbierkowska środa 

1430-1530     1530-1630 
pokój pedagogów 

Schubert i Nafalem 

Październik 2010 
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W ŚWIECIE WIELKICH STRATEGII 

Czy ktoś zna grę „Heroes of Might and 

Magic V”? Czy ktoś zna „King’s 

Bounty”? „Disciples III” jest od nich lep-

sze. To oczywiście moje subiektywne 

odczucie, możecie mied inne zdanie. 

Lecz wątpię w to ;P Porównanie tych 

gier nie jest przypadkowe. „Disciples” 

to również strategiczna gra turowa z 

elementami RPG rozgrywana w świecie 

fantasy. Jest kontynuacją „Disciples II: 

Mroczne proroctwo”,  wydaną w 2002 

roku. Od tego czasu zmieniło się studio 

robiące grę  (już nie Strategy First tyl-

W poprzednich częściach armia składała się co najwyżej z sześciu jednostek ustawio-

nych w dwóch rzędach. Jednostki  walczące wręcz mogły atakowad tylko pierwszą linię, 

za którą stały jednostki dystansowe. Teraz pole przypomina to z „King’s Bounty”. Jest 

podzielone na heksy, po których poruszają się jednostki, posiada specjalne miejsca dla 

nich, które zwiększają ich siłę ataku wręcz, ataku magicznego lub ataku strzeleckiego. 

Skoro już mowa o oddziałach, to te dzielą się na: wojowników, łowców, magów oraz jed-

nostki wsparcia (czyli np. akolita). Jednostkom można wybierad różne ścieżki rozwoju 

(paladyn albo inkwizytor), które potem rozwijamy. Każda jednostka w armii jest potrak-

towana jako oddzielna postad, nie zbiera się tak jak w „Herosach” np. 100 hydr + na-

Stolicy nadal broni potężna jednostka, którą 

ciężko „sprzątnąd”. Sam rozwój głównego bo-

hatera jest ciekawie zaplanowany, a na po-

czątku drzewko umiejętności, które ma do 

wyboru, wydaje się labiryntem, jednak się w 

nim nie zgubimy ;). Każda zmiana rzeczy w 

ekwipunku odpowiednio zmienia ubiór boha-

tera w grze. Jak może pamiętamy z poprzed-
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la od granicy paostwa (która poszerza się co turę, mniej więcej tak jak w 

„StarCrafcie”), trzeba było wykupid różdżkarza, natomiast teraz różdżkę może posta-

wid każdy bohater, ale tylko w wyznaczonych miejscach. Ponadto same różdżki prze-

chodzą poziomy i mogą się bronid. Surowce to kasa, kamienie i poszczególne żywioły, 

dzięki którym kupuje się czary. Są dostępne trzy rasy: Imperium, Legiony Potępionych 

oraz Elfie Przymierze. Mogło by byd więcej, ale zapewne reszta dojdzie w dodatkach. 

Na grę czekaliśmy dośd długo. Wyszła u nas 25 czerwca, a światowa premiera miała 

miejsce  11 grudnia 2009. Ale nie przejmujmy się. Po pierwsze, było warto, a po dru-

gie, Amerykanie czekali do 13 lipca.Fabuły zdradzad nie będę, ponieważ zapraszam 

wszystkich tych, którzy mają i nie mają do czynienia z „Disciplesem II” lub 

„Disciplesem I”, aby wzięli się za ten tytuł. Naprawdę warto! 

KOMIKSOWO 

Źródło: http://garfield.org.pl  

Owlle 

.dat ( producent ) 
Kalypso Media ( wydawca ) 
CD Projekt ( dystrybutor PL )  
strategiczne ( turowa )  

11 grudnia 2009 ( światowa data premiery ) 
25 czerwca 2010 ( data wydania w Polsce ) 
13 lipca 2010 ( data premiery w USA )  
PC 
tryb gry: single / multiplayer     
tryb multiplayer: LAN / Internet     
wymagania wiekowe: 12+   cena w dniu premiery: 119,90 zł 
wymagania sprzętowe: Core 2 Duo 2.6 GHz, 1 GB RAM, karta grafiki 256 MB 

(GeForce 7600 lub lepsza), 4 GB HDD, Windows XP/Vista/7  

Październik 2010 
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Jesienne dni stają się już coraz chłodniejsze, a deszcz 
to już normalne zjawisko o tej porze roku. Dlatego 
warto mied w swojej szafie kalosze. Wysokie, niskie, 
na obcasie. Można je kupid w każdym kolorze. Dla 
osób, które lubią stonowane, spokojne kolory pole-
cam gładkie jednokolorowe, a ci, którzy chcą poekspe-
rymentowad z modą , mogą wybrad te w kwiatki, pa-
ski, itp. 

W CO SIĘ UBRAD?  

Ponadto w tym sezonie modne będą stylowe legginsy. 
Nieskooczone możliwości kolorów, wzorów legginsów 
sprawiają, że będą wyglądad świetnie do każdego stro-
ju. Długie, szerokie swetry i kardigany były już modne w 
tamtym sezonie. Jak wiadomo moda lubi powracad, 
więc i tej jesieni możesz je nosid do rurek, getrów i in-
nych spodni podkreślających sylwetkę. 

Warto również mied szafie płaszcz typu trencz. Odpowied-

nio dobrany, optycznie wyszczupli sylwetkę. Pasuje na 

Jeżeli znudziły Ci się zwykłe t-shirty, możesz zastąpid je 
tunikami w modne ciekawe wzory. 

Tylko pamiętaj. Jeżeli zakładasz wzorzystą górę, dół (czyli 
spodnie, itp.) powinien byd już jednokolorowy. 

Olinka 
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ZE ŚWIATA SHOW BIZNESU  

Iza Miko - urodzona w Łodzi 21 stycznia 1981 ro-
ku. Polska aktorka filmowa, której udało się zrobid 
karierę w Hollywood. Zapowiada się bardzo do-
brze, ale co będzie dalej….? 

Sara Jessica Parker- ur. 25 marca 1965 r. Znana 
amerykaoska aktorka. Była też modelką. Jej naj-
nowszy film to „Sex w wielkim mieście” Młoda 
czy raczej za mocny make-up?  

 

Ta aktorka, co prawda nie zrobiła kariery w Hollywood, 
ale daję słowo, że jest godna waszego zainteresowa-
nia. Daniela Castro, bo o niej mowa, jest 41-letnią ak-
torką, urodzoną w Meksyku 22 sierpnia 1969 roku. 
Jest także piosenkarką i bizneswoman. Ma 8-letnią 
córkę Danielę. Na polskich ekranach mogliśmy ją po-
dziwiad w serialu „Mój grzech”, w którym zagrała pa-
nią Kordobę. 

K@rolkA  
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SmaczneGO! 

Kanapka z serem białym, pomidorem i bazylią ze świeżo zmielonym czarnym  

Składniki: 

1/2 ciabatty (opieczonej w toste-

rze lub zgillowanej) 

4 plasterki białego sera półtłustego 

1 pomidor (sparzony, obrany i po-

krojony w kosteczkę) 

1/2 pęczka świeżej bazylii 

(posiekane listki) 

sól morska oraz świeżo zmielony 

Przygotowanie: 

 

Połówki ciabatty skropid częścią oliwy z oliwek, ułożyd plasterki sera  

białego oprószonego solą morską. Następnie wymieszad pomidory z bazylią,  

doprawid solą oraz pieprzem, ułożyd na kawałkach sera. Polad pozostałą  

oliwą z oliwek. Dodatek oliwy z oliwek jest opcjonalny. Kanapka dobrze sma-

Sałatka owocowa  Składniki: 

2 pomaraocze, 

1 banan, 

4 kostki białej czekolady, 

orzechy włoskie, 

Etapy przygotowania: 

  

Pomaraocze przekrajamy na pół i wydrążamy środek. Miąższ z pomaraoczy, ba-

nana, czekoladę i winogrona kroimy. Wrzucamy orzechy. Mieszamy.  

Przekładamy sałatkę do wydrążonych pomaraoczy. Do tej sałatki idealnie  

Duśka  
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HOROSKOP 
BARAN (21 III – 20 IV)  

 
Chyba wpadłeś w oko pani od stołówki... 

 

  BYK (21 IV – 21 V)  

 

Gwiazdy mówią, że po 18.10 zjesz pizzę z szynką. 

 

  BLIŹNIĘTA (22 V – 22 VI)  

 

Uważaj na wąsatych Rumunów... 

 

 RAK (23 VI – 22 VII)  

Już niedługo przyśni Ci się Justin Bieber. . 

 

  LEW(23 VII – 23 VIII)  

 

Nie jedz dużo fasolki. Przyniesie Ci pecha! 

 

   PANNA (24 sierpnia – 23 września)  

 

Zagraj w "Latające Chomiki", one tylko na to 

czekają... 

 

 

 

  WAGA (24 IX – 24 X)  

 

Idź się zważ. 

 

SKORPION (24 X-22 XI)  
 

Pochodź po górach. 
 

 

    STRZELEC (23 XI – 21 XII)  
 

Przeżyjesz nagły atak spawacza... 

 

    KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I) 

 

Wenus mówi nam, że przy sklepiku spotkasz miłośd 

swojego życia! 

 

 WODNIK (21 I – 18 lI)  
 

Jedz dużo warzyw, kalafiory przyniosą Ci  

szczęście! 

 

  RYBY (19 lutego – 20 marca)  

Każdy dzieo będzie fajny w kosmos! 

 

Horoskop przygotowało: 

Piękne Trio z kl. H 
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