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Witam Was w kwietniowym numerze. Jeszcze dwa miesiące i wreszcie upragnione 

wakacje. Wcześniej jednak przed Wami, trzecioklasiści, egzaminy gimnazjalne. Re-
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AKTUALNOŚCI  

Kwiecieo  2011 

Uroczyste podsumowanie IV Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „ Światło 

wieczorową porą"  

19 kwietnia, o godzinie 18.00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Pabianicach odbyło się uroczyste 

podsumowanie IV Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „ Światło wieczorową porą". 

W konkursie ogłoszonym przez MDK wzięło udział 103 uczestników z 27 placówek oświatowych i 

kulturalnych z terenu całej Polski. Łącznie zgłoszono 294 fotogramy. Nagrody i dyplomy wręczali 

wiceprezydent miasta Pabianic pani Małgorzata Biegajło oraz Starosta Pabianicki pan Krzysztof Ha-

bura. W kategorii wiekowej do lat 16, 2 miejsce zajęła uczennica naszego gimnazjum Katarzyna 

Gronowska z klasy 3h. 

Kasia zgłosiła do konkursu trzy fotografie, wszystkie przedstawiające zachód słooca. Kasi w obiorze 

nagrody, towarzyszyła mama i nauczycielka plastyki pani Beata Debich, która zgłosiła prace foto-

graficzne do konkursu. 

To duże osiągnięcie, zajęcie 2 miejsca w konkursie ogólnopolskim. Serdecznie gratulujemy.   

Źródło: www.gim3.pabianice.pl 
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Akcja sadzenia drzewek  

Źródło: www.gim3.pabianice.pl 

Kwiecieo  2011 

 

20 kwietnia 2011 r. Samorząd Szkolny z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi zorgani-

zował akcję sadzenia drzewek na boisku szkolnym. Do tej inicjatywy przyłączyły się na-

stępujące klasy:  

 

I – d, f, g, h, i 

II – a, b, d, e, f, g, h, i,  

III – a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k. 
 
Uczniowie osobiście posadzili rośliny, które spowodują, że otoczenie szkoły będzie 
jeszcze bardziej zielone. Akcja spotkała się z takim odzewem, że planujemy ja konty-
nuowad w przyszłości.  



 5 Kwiecieo  2011 

Finał VIII Powiatowego Konkursu Języka Niemieckiego  

28 kwietnia odbył się finał VIII Powiatowego Konkursu Języka Niemieckiego pod tytu-

łem „Reisen machen klug – Hansestädte (Podróże kształcą – miasta Hanzy)”. W kon-

kursie wzięło udział 5 szkół gimnazjalnych z naszego powiatu. Miło nam poinformo-

wad, że nasza szkoła zajęła zaszczytne drugie miejsce. Gimnazjum nr 3 reprezentowa-

li: Barbara Suchodolska (III D), Daniel Hofman (II E) i Przemysław Pułanecki (I E).   

Uczestnicy konkursu musieli opanowad wiedzę dotyczącą geografii, historii i kultury 

miast Hanzy oraz opracowad w języku niemieckim słownictwo dotyczące sportu. Jed-

nym z zadao było odegranie scenki w butiku, oczywiście w języku niemieckim!  

Do konkursu młodzież przygotował zespół germanistów: dyrektor pani Ilona Paszkie-

wicz oraz nauczyciele pani Małgorzata Pacześ-Górna, pani Ewa Włodarczyk, pan To-

masz Madalioski i pan Krzysztof Snochowski.   

Źródło: www.gim3.pabianice.pl 
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CO W SPORCIE PISZCZY?      

 

 

Kwiecieo  2011 

Źródło: www.gim3.pabianice.pl 

Ogólnopolska Spartakiada Młodzieży w Koszykówce  

W dniach 29.04 – 03.05. 2011r. w Białej Podlaskiej odbył się finał Ogólnopol-

skiej Spartakiady Młodzieży w koszykówce. W turnieju uczestniczyły repre-

zentacje poszczególnych województw. Koszykarki z województwa łódzkiego 

zaprezentowały się bardzo dobrze i wywalczyły brązowe medale.  

 

Miło nam poinformowad, że w reprezentacji naszego województwa wystąpiły 

3 uczennice Gimnazjum nr 3 w Pabianicach:  

1. Monika Łopioska kl. 2d 

2. Anna Krakowska kl. 2h 

3. Natalia Piestrzyoska kl. 2h  

TOP 10 gier najchętniej kupowanych w Polsce 

1.Dragon Age 2 

2.The Sims: Średniowiecze 

3. Assassin’s Creed: Brotherhood 

4. Dawno f War II - Retribution 

5. The Sims 3: Impreza w plenerze 

6.Symulator Farmy 2011 

7.Crysis 2 

8.Total War: Shogun 2 

9.Call of Duty 4: Modern Warfare  

10.Lego star wars III Clone Wars 
Zehir 
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TAJEMNICA WYSPY ZAGINIONYCH SKARBÓW  

Z powodu nocy nie wpływano do portu. Statek został niedaleko Marsylii i na rano 
miał zakooczyd ostatecznie swoją podróż. Hrabia więc położył się w kajucie bardzo z 
siebie zadowolony. Miał bardzo przyjemne sny dotyczącego jego nadchodzącego 
wielkimi krokami awansu. Wyglądał z niecier-
pliwością świtu, nie mogąc się doczekad, żeby 
złożyd meldunek królowi Ludwikowi. Rano jed-
nak, kiedy wyszedł na pokład, ku swojemu 
wielkiemu zdumieniu, hrabia zobaczył, że sta-
tek nie stoi niedaleko portu, lecz na pełnym 
morzu. Marsylia zniknęła. Nie mógł w to uwie-
rzyd - jak to możliwe? Przecież port francuski 
nie mógł tak rozpłynąd się w powietrzu. A może 
wcale nie dotarli wczoraj do portu i majtek na 
bocianim gnieździe kłamał? Nie, to niemożliwe. 
Przecież widział port na własne oczy. Więc co 
się stało? Pewnie zapomnieli zakotwiczyd i sta-
tek odpłynął na pełne morze, pomyślał sobie 
hrabia. Pobiegł więc do sternika. 

- Proszę pana, gdzie my jesteśmy? Dlaczego nie 
stoimy w porcie? 

Sternik jednak nie odpowiedział, tylko trzymał dalej ster i patrzył przed siebie.  

Hrabia doskoczył do niego i zaczął na niego przerażony krzyczed. On jednak tylko 
uśmiechnął się ironicznie i nic mu nie odpowiedział. Zaczął więc wzywad do innych 
marynarzy i pytad ich, co się stało. Ale oni tylko się śmiali i nic mu nie odpowiedzie-
li. De La More pobiegł więc do kajuty kapitana, by złożyd skargę na jego marynarzy. 

- Panie kapitanie! Paoscy marynarze wypłynęli na pełne morze… Nie chcą słuchad 
moich rozkazów. Panie kapitanie…. Słyszy mnie pan?! 

Ale kapitan stał i wpatrywał się w niego martwymi oczami. Po chwili zaś osunął się 
sztywny na podłogę i hrabia dopiero wtedy zauważył, że kapitan ma na plecach ra-
nę kłutą od kordelasu. Za nim zaś stał I oficer z bardzo zadowoloną miną. Hrabia de 
La More wpatrywał się przerażony w to, czego właśnie był świadkiem. 

- Panie Aarrons, co to ma znaczyd? Dlaczego pan zabił kapitana? Dlaczego statek 
odbił od brzegu? Co to wszystko znaczy?! - krzyczał hrabia.  

CDN… 

 

Hubert Charubin 

 
Kwiecieo  2011 
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WARTO OBEJRZED …  

„Sala samobójców” 

Dominik to zwyczajny chłopak. Ma 

wielu znajomych, najładniejszą dziew-

czynę w szkole, bogatych rodziców, 

pieniądze na ciuchy, gadżety, imprezy i 

pewnego dnia jeden pocałunek zmie-

nia wszystko. „Ona” zaczepia go w sie-

ci. Jest intrygująca, niebezpieczna, 

przebiegła. Wprowadza go do „Sali samobójców”, miejsca, z którego nie ma ucieczki. 

Dominik, w pułapce własnych uczud, wplątany w śmiertelną intrygę, straci to, co w życiu 

najcenniejsze…         

„Sala samobójców” to film Jana Komasy, jedne-

go z najzdolniejszych reżyserów młodego poko-

lenia. Pierwszy raz udało się w Polsce stworzyd 

film, w którym wirtualny świat awatarów jest 

równie ważny, jak rzeczywista gra aktorów. Po-

nad rok powstawało animowane, drugie życie 

głównego bohatera - Dominika. Szokująca histo-

ria i genialne aktorstwo sprawiają, że jest to film 

tylko dla ludzi o mocnych nerwach. NICK TO NIE 

IMIĘ. ŚWIAT TO NIE MATRIX. ŻYCIE TO NIE GRA, 

NIE DAJ SIĘ WYLOGOWAD! 

Kwiecieo  2011 

Olinka 
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 Wiosna już nas przywitała. Czas zamienid ciepłe kurtki na płaszczyki. 

Jeżeli wolisz kurtki od płaszczy, wybierz te pikowane. 

Powracają również skóry i kurtki jeansowe.  

Miłych zakupów :) 

Oto kilka moich propozycji : 

Olinka 

Kwiecieo  2011 
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ZE ŚWIATA SHOW BIZNESU  

K@rolkA  

Kwiecieo  2011 

  

.    Andrzej Wajda (ur. 6 marca 1926 
w Suwałkach) – polski reżyser filmo-
wy i teatralny, współtwórca polskiej 
szkoły filmowej, laureat honorowego 
Oscara, senator I kadencji w latach 
1989–1991. 

 
Jest uważany za czołowego przedstawiciela kina polskiego oraz jednego z twórców 
polskiej szkoły filmowej. Twórczośd artystyczna Andrzeja Wajdy ma charakter kina au-
torskiego o dużej różnorodności, która czerpie z malarstwa i literatury polskiej oraz 
polskiej i europejskiej tradycji kulturowej. Stworzył on wiele filmowych adaptacji 
dzieł literackich i obrazów o tematyce współczesnej, jak również kameralnych drama-
tów psychologicznych. 

Zajmuje się także reżyserią teatralną, pozostaje związany z krakowskim Starym Te-
atrem i warszawskim Teatrem Powszechnym. Jest reżyserem 38 przedstawieo teatral-
nych w teatrach Warszawy, Krakowa, Moskwy, Sofii, Berlina, Zurychu, Tel Awiwu, To-
kio, Budapesztu. Reżyserował przedstawienia oparte na prozie Fiodora Dostojewskie-
go (Biesy, Zbrodnia i kara, Nastasja Filipowna czyli wersja Idioty). Jest autorem także 
takich spektakli, jak Dwoje na huśtawce, Kapelusz pełen deszczu, Noc listopadowa, 
Wesele, Sprawa Dantona, Emigranci, Play Strindberg, Gdy rozum śpi, Z biegiem lat, z 
biegiem dni, Dybuk czy Antygona. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/6_marca
http://pl.wikipedia.org/wiki/1926
http://pl.wikipedia.org/wiki/Suwa%C5%82ki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Film
http://pl.wikipedia.org/wiki/Teatr
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_szko%C5%82a_filmowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_szko%C5%82a_filmowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nagroda_Akademii_Filmowej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polscy_senatorowie_I_kadencji
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_szko%C5%82a_filmowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kino_autorskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kino_autorskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stary_Teatr_im._Heleny_Modrzejewskiej_w_Krakowie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stary_Teatr_im._Heleny_Modrzejewskiej_w_Krakowie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Teatr_Powszechny_w_Warszawie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Moskwa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sofia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Berlin
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zurych
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tel_Awiw-Jafa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tokio
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tokio
http://pl.wikipedia.org/wiki/Budapeszt
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fiodor_Dostojewski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fiodor_Dostojewski
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SmaczneGO! 

Jaja faszerowane z pieczarkami 

Składniki:  

4 jaja 

6 pieczarek 

1 mała cebulka 

1 łyżka oleju 

kilka łyżek majonezu 

sól, pieprz,  

słodka papryka w proszku 

pęczek natki pietruszki 

Przygotowanie: 

Jaja ugotowad na twardo z dodatkiem soli, aby nie pękły skorupki. Ostudzid. Cebulę i pieczarki drobniutko posie-
kad oraz usamżyd na dośd dużym ogniu na rozgrzanym oleju. Doprawid mocno do smaku solą i pieprzem. Jajka 
obrad ze skorupek i przekroid wzdłuż na połówki. Wyjąd żółtka i wymieszad jej dokładnie z podsmażonymi grzyba-
mi i posiekaną natką pietruszki (kilka gałązek odłożyd do dekoracji). Połówki jaj napełniad farszem, który uklepad 
łyżeczką. Poozstały farsz rozłożyd na środku okrągłego półmiska, a dokoła ułożyd jajka farszem do dołu. Każdą po-
łówkę udekorowad wyciśniętym ozdobnie szprycą majonezem i posypad papryką. Udekorowad pietruszką. 

Kwiecieo  2011 

Babka cytrynowa  

Składniki: CIASTO 

25 dag mąki 

25 dag cukru 

25 dag margaryny (może byd Kasia) 

4 duże jajka 

1 duża cytryna 

1 łyżeczka proszku do pieczenia 

LUKIER 

7/8 szklanki cukru pudru 

1/2 cytryny 

Przepis na ciasto: Żółtka utrzed do białości z margaryną i cukrem. Gdy masa będzie puszysta, dodad całą cytrynę 

(sparzoną i wyszorowaną) startą na tarce. Następnie ubid na sztywno pianę z białek i dodad do masy. Na koniec 

wsypad mąkę z proszkiem do pieczenia i delikatnie wymieszad łyżką.  

 

Przelad ciasto do formy wyłożonej papierem do pieczenia i piec około 40 minut w temperaturze 180 stopni C.  

Przepis na lukier: Z cukru pudru i soku z cytryny przygotowad lukier. Lukrowad ciasto zaraz po wyjęciu z piekarni-

ka. 
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HOROSKOP 
BARAN (21 III – 20 IV)  

Uważaj, ktoś czai się pod Twoją lodówką.  

 

  BYK (21 IV – 21 V)  
 
Gwiazdy mówią, że lubisz placki. 

 

  BLIŹNIĘTA (22 V – 22 VI)  
 

Już niedługo przyśni Ci się Megan Fox. 

 

 RAK (23 VI – 22 VII)  

 

Zasadź kapustę!  

 

  LEW(23 VII – 23 VIII)  
 

U Ciebie jak zwykle sponio.  

 

   PANNA (24 VIII – 23 IX)  

 

Już niedługo dostaniesz koszatniczkę. 

 

 

 

  WAGA (24 IX – 24 X)  
 

Uważaj na białą kiełbasę. Nie wiadomo ,co się  

w niej czai.  

 

SKORPION (24 X-22 XI)  
 

 
Już niedługo dowiesz się, że Ibisz to Twoja  żona. 

 
 

    STRZELEC (23 XI – 21 XII)  
 
 

Będziesz miał wenę King Konga. 

 

    KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I) 

 

Zawieje Cię sandałem z masłem! 

 

 WODNIK (21 I – 18 lI)  
 

Jedz dużo pizzy naleśnikowej na stołówce. 

 

 

 

  RYBY (19 II – 20 III)  

Nie jedz pizzy naleśnikowej na stołówce. 

Horoskop przygotowało: Piękne Trio z kl. H 

Kwiecieo  2011 
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