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          Witam Was w lutowo-marcowym numerze. Do końca roku szkolnego po-
zostało już tylko 3 i pół miesiąca. Niedawno był Dzień Kobiet. Zakładam, że ża-
den z panów nie zapomniał o swojej kobiecie. W tym miesiącu w „Gimnazecie” 
gości pan Tomasz Madaliński. 

Jak co miesiąc mamy dla Was coś pysznego do przygotowania, relacje z dni pro-
mocji szkoły oraz jak zawsze zwariowany horoskop. 

Życzę miłego czytania i pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. 

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  

Luty/Marzec 2011 

Karolina  

Kata  
Kasia  

Zakrzewska 

Małgosia 

Dychto 
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AKTUALNOŚCI  

Luty/Marzec 2011 

   71 rocznica pierwszej masowej wywózki Polaków z  

Kresów II RP na Sybir  

W dniu 10 lutego 2011 roku obchodzono u nas w szkole rocznicę zsyłki Polaków 
na Syberię. Najpierw odbyło się spotkanie z panem Lewandowskim, który opo-
wiadał on o tym, jak wyglądało tam życie, jak on sam to przeżył i ile nieraz trzeba 
było znieść, żeby nie zginąć.  

Wysłuchaliśmy też krótkiego wykładu o tym, jak wyglądało życie Polaków pod-
czas II wojny światowej w latach 1940-1943.  

Na uroczystości zorganizowanej przez Gimnazjum nr 3 z okazji 71 rocznicy zsyłki 
na Sybir wzięli udział przedstawiciele władz miasta: pani wiceprezydent Małgo-
rzata Biegajło, przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego Florian Wlaźlak, a 
także Starosta Krzysztof Habura. Nie mogło też zabraknąć przewodniczącego Pa-
bianickiego Związku Sybiraków Jana Kwiatkowskiego, który pokrótce scharaktery-
zował zsyłkę na Sybir. Po wygłoszeniu przemowy p. Kwiatkowskiego delegacje zło-
żyły kwiaty pod tablicą upamiętniającą rocznicę. 

            K@rolkA  
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                            Sybiracy 
10 lutego 1940r. W nocy głośne pukanie do drzwi.  Wchodzi paru smutnych panów.  

- Broń?  Macie broń?! - spytał oficer NKWD. 

- Broń? Ależ skąd, proszę pana? Nie mamy żadnej broni.  

- Nie macie, mówicie? To się zaraz okaże. 

Powiedział coś po rosyjsku do swoich towarzyszy. Zaczęli demolować dom. Wyrywali 

deski z podłogi, wywracali meble, wyrzucali wszystko z szafy. Pukali w ściany. Szukali 

skrytek. Jednak nic nie znaleźli. W godzinę zdemolowali cały dom. 

- Pakować się. Macie zabrać tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Dajemy wam pół godziny. 

Tak zapewne wyglądała na Kresach Wschodnich lutowa noc w większości polskich do-

mów. Była to pierwsza z czterech głównych zsyłek na Syberię podczas II wojny świato-

wej. Kolejne miały miejsce w kwietniu i czerwcu 1940 roku, a ostatnia w maju i czerwcu 

1941 roku w przededniu ataku Niemiec na ZSRR.Wywieziono wówczas, wg szacunko-

wych danych polskich władz emigracyjnych, około miliona osób cywilnych, natomiast 

oficjalne dokumenty rosyjskie mówią o 320 tys. deportowanych. Deportacje odbywały 

s i ę  

w straszliwych warunkach. Więźniowie spędzali 3 miesiące w wagonach bydlęcych 

przepełnionych do granic możliwości. Niekiedy temperatura spadała do -40°C, włosy i 

ubrania przymarzały do ścian. Większość łagrów, do których dotarli zdziesiątkowani 

więźniowie, nie była otoczona płotem, ponieważ nie było gdzie uciekać. Wszędzie wo-

kół nieprzebyte lasy tajgi. Warunki, w jakich się tam żyło, były koszmarne. Nieliczni 

przeżyli, niektórzy dotrwali do podpisania paktu Sikorski-Majski, poszli do armii Włady-

sława Andersa. Większości nie było dane wrócić do powojennej Polski, a ci, którzy wró-

cili, byli prześladowani. Nie mieli domu, gdyż kresy wschodnie znalazły się pod wpły-

wem ZSRR. 

Nie były to pierwsze zsyłki ludności polskiej na Sybir. Zaczęły się już w XVIII w. za 

czasów carskich. Kończyły się nimi nieudane zrywy niepodległościowe. Władze komuni-

styczne „udoskonaliły” cesarskie metody. Pierwszymi ich ofiarami byli Polacy, którzy 

mieszkali na przedrozbiorowych Kresach Wschodnich. Prawie ćwierć miliona ludzi zo-

stało w latach 1936-37 rozstrzelanych lub deportowanych do Kazachstanu, gdzie ich 

potomkowie żyją do dzisiaj.  Owlle 
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             Dzień Kobiet i Ostatki 

8 marca upłynął w naszej szkole pod hasłem „Dnia 

kobiet” i „Ostatków”. Wszystkie kobiety i dziewczęta zosta-

ły obdarowane cukierkami z rąk zastępcy przewodniczące-

go samorządu szkolnego. Następnie opiekunki samorządu 

sfotografowały wszystkie osoby przebrane w naszym gim-

nazjum, o czym świadczy poniższa fotogaleria. W kategorii 

„Najciekawsze przebranie wszystkich uczniów w danej kla-

sie” zwyciężyła klasa II g, która nie miała konkurencji, po-

nieważ tylko ona przebrała się w całości. Warto dodać, że 

chłopcy z tej klasy przemienili się w piękne panie (być mo-

że też pragnęli być docenieni z okazji Dnia kobiet:), a 

dziewczęta w przystojnych dżentelmenów. Klasę II g oraz 

innych uczniów przebranych indywidualnie samorząd 

szkolny obdarował słodkościami. W tym roku bardzo mała 

liczba osób postanowiła zmienić się w kogoś innego, widać, 

że ten zwyczaj  ostatkowy powoli zanika, a szkoda…  

Źródło;www.gim3.pabianice.pl 
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                      DNI OTWARTE  

W dniach 4-5 lutego 2011 roku w naszej szkole odbyły się ,,dni otwarte ''. Wszyscy, 

którzy chcieli obejrzeć gimnazjum i poznać poszczególnych nauczycieli, mogli wy-

brać się do nas w piątek między 15 a 18, natomiast w sobotę w godzinach 10-13. 

Wszystkich przybyłych gości witali Dyrekcja, panie pedagog, samorząd uczniowski 

oraz redakcja „Gimnazety” wraz z opiekunem. Przybyło wielu uczniów ze szkół pod-

stawowych, zainteresowanych uczęszczaniem właśnie do naszej placówki. Przy wej-

ściu do gimnazjum można było obejrzeć kronikę szkoły oraz wcześniejsze wydania 

„Gimnazety”. Ponadto każdy z gości otrzymał na pamiątkę jeden z numerów naszej 

gazetki, którą wręczały redaktorki, opowiadając przy tym krótko o swojej pracy. Każ-

dy, kto chciał, mógł zostać oprowadzony po szkole przez naszych gimnazjalistów. 

Oprócz tego, w sali 28 pod nadzorem opiekunów: p. Barbary Grzesiak i p. Jolanty 

Marczuk, odbyła się prezentacja kalendarza propagującego wiedzę o Unii Europej-

skiej. Wszyscy wychodzący ze szkoły byli zaskoczeni i zadowoleni miłym przyjęciem 

ich ze strony uczniów i opiekunów. Nasi gimnazjaliści zachęcali swoich rówieśników 

do wyboru tej placówki. Miejmy nadzieję, że z osobami, które przybyły na „dni 

otwarte”, a także z innymi zobaczymy się we wrześniu w szkole!               Emi  
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KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I SIEDMIU KRASNOLUDKÓW  

W dniach 24 i 25 marca 2011 r. Odbyło się podsumowanie i zaprezentowanie projek-
tu edukacyjnego „Jak przystosować tekst epicki do potrzeb przedstawienia teatralnego?”, w 
którym brali udział uczniowie klas I b, II b, II d.  

Efektem dwumiesięcznej pracy było przedstawienie „Królewna Śnieżka i siedmiu kra-
snoludków”. Do obejrzenia spektaklu zostali zaproszeni uczniowie ze SP 1, SP 3, SP 8, SP 9, 
SP 17 oraz zaprzyjaźnione przedszkolaki z Przedszkola Miejskiego nr 16. 

Przy dźwiękach muzyki Nergala Śnieżka została wyprowadzona do lasu przez leśni-
czego, ale tam dzięki zwierzętom znalazła drogę do domu krasnoludków. Wprawdzie Zła 
Królowa podarowała Śnieżce zatrute jabłko, ale Książę (prawdziwy macho) w Internecie 
znalazł sposób, jak uratować piękną dziewczynę. Pocałunek Księcia i romantyczny walc 
przypieczętowały miłość bohaterów. Na weselu młodej pary tańczyli wszyscy mieszkańcy 
lasu wraz z uczniami młodszych klas z SP 3. 

W przedstawieniu udział wzięli: Śnieżka - Daria Łopatecka, Książę - Mateusz Jurek, 
Zła Królowa - Agnieszka Widz, Leśniczy - Konrad Bączyk, Lustro - Ada Sobczak, Zwierzęta: 
Kinga Kowalczyk, Bartek Sysio, Zosia Durajska, Ksenia Kolasa, Piotr Dyderski, Krasnoludki: 
Rafał Rudnicki, Adam Sokołowski, Bartek Węglarski, Kasia Przybysz, Natalia Otocka, Ola 
Głaszcz, Klaudia Grzegórz, Narratorzy: Adrianna Jałocha, Kamil Błażyński, Maks Chudzik. 
Akompaniowały Śnieżce: Maria Owsik, Ola Głaszcz, Zosia Durajska. Dekoracje przygotowa-
li: Klaudia Fałek, Olek Kępiński. Opiekę nad projektem sprawowały: p. Monika Jaworska i 
p. Izabela Zakrzewska.  

 Źródło:  www.gim3.pabianice.pl 
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Jak przybliżyć kulturę i tradycje Wielkiej Brytanii?   

W dniach 23-25 marca uczniowie z klasy 1h pod opieką pani 
Sylwii Pelizg i pani Mileny Kęcik przygotowali dla szóstoklasistów 
prezentację i konkursy na temat kultury i tradycji Wielkiej Bryta-
nii. Uczniowie mogli m. in. dowiedzieć się, jak ubierają się Anglicy  
i posłuchać wywiadu z królową Elżbietą II. Ciekawy okazał się 
również quiz, w którym pytania dotyczyły kultury, religii oraz życia 
codziennego w WB. Ukoronowaniem przedstawienia był występ 
„Beatlesów”.  

K@rolkA 
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           Jak promować kraje niemieckojęzyczne?  

Projekt edukacyjny pt.: „Jak promować kraje niemieckojęzyczne?” to 
program przygotowany przez uczniów naszej szkoły pod kierunkiem p. Ewy 
Włodarczyk i p. Małgorzaty Pacześ-Górnej, który został przedstawiony 24 
marca 2011 r. w ramach promocji szkoły. Na przedstawienie zaproszeni zostali 
uczniowie klas szóstych Szkoły Podstawowej nr 8 z oddziałami integracyjnymi 
w Pabianicach. Projekt zawierał samodzielne wypowiedzi uczniów, prezenta-
cje multimedialne o danych krajach i konkurs z nagrodami, wszystko w języku 
niemieckim. Szóstoklasiści brali czynny udział, odpowiadając na pytania pod-
czas prezentacji i bezbłędnie rozwiązując zadania w trakcie konkursu. 
W przedstawieniu udział wzięli: 

 
1. Dominika Godula z klasy 2A 
2. Klaudia Łytka z klasy 2A 
3. Patrycja Cieszyńska z klasy 2D 
4. Justyna Długosz z klasy 2D 
5. Magdalena Duda z klasy 2D 
6. Paulina Popławska z klasy 2D 
7. Daniel Wargowiak z klasy 2D 
8. Daniel Hofman z klasy 2E 
9. Justyna Janicz z klasy 2E 
10. Sandra Werfel z klasy 2E  
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NA SZKOLNYM CELOWNIKU 

 p.Tomasz Madaliński   

Poszukując ciekawych nauczycieli, natrafiłam, oczywiście przypadkiem, na 
pana Tomasza Madalińskiego, nauczyciela języka niemieckiego, który, 
oprócz pracy u nas w szkole, zajmuje się też prowadzeniem audycji radio-
wych dla młodzieży. 

K@rolkA: Jakie szkoły Pan ukończył ? 

p.Madalinski: Ukończyłem Szkołę Podstawową nr 16, I LO w Pabianicach i filologię germańską na Uniwersytecie Łódzkim. 

K@rolkA: Jakie zajęcia pozalekcyjne Pan prowadzi? 

p.Madalinski: Poza lekcjami języka niemieckiego prowadzę koło Ligii strzeleckiej, uczestniczę z młodzieżą w rajdach na tere-
nie Pabianic, organizuję wycieczki krajowe i zagraniczne. 

K@rolkA: A gdzie w tym roku zabiera Pan młodzież na wycieczkę? 

p.Madalinski: W tym roku wspólnie z naszą dyrekcją wyjeżdżamy w Bieszczady i na jeden dzień odwiedzimy Węgry. 

K@rolkA: Jak lubi Pan spędzać czas poza szkołą? 

p.Madalinski: Najbardziej lubię słuchać muzyki. Oprócz standardowych źródeł słucham muzyki także z płyt winylowych. Sta-
ram się wiedzieć w miarę wszystko z życia gospodarczego, politycznego. Także moją wielką pasją są podróże zarówno po 
kraju, jak i zagranicą.  

K@rolkA: A koło strzeleckie prowadzi Pan sam czy z którąś z pań? 

p.Madalinski: Koło strzeleckie odbywa się dwa razy w miesiącu. We wtorki prowadzę zajęcia z panią Ewą Widz, a w środę z 
panią Elżbietą Topolską. Odbywają się one na pabianickiej strzelnicy. Bierzemy udział w zawodach międzygimnazjalnych z 
naszego powiatu. 

K@rolkA: Słyszałam, że brał Pan udział w teleturniejach. Mógłby Pan nam opowiedzieć coś więcej? 

p.Madalinski: Tak, od czasów dzieciństwa interesowałem się teleturnieja-
mi. W wieku 22 lat wystąpiłem pierwszy raz w „Jeden z dziesięciu”. Wtedy 
udało mi się zająć trzecie miejsce. Dotychczas wystąpiłem jeszcze dwa razy 
w tym teleturnieju. Ostatnio udało mi się zająć pierwsze miejsce. 

Brałem też udział w teleturnieju „Jaka to melodia”. 

K@rolkA: Ciężko było? 

p.Madalinski: Traktuję to jako rozrywkę , ale emocje zawsze są i trzeba 
uważać, żeby nie potknąć się i nie narobić sobie wstydu. Ale polecam 
wszystkim tego typu zabawę. 

K@rolkA: Słyszałam, że współpracuje Pan z radiem… 

p.Madalinski: No tak, już od kilku lat pracuję w radiu. Prowadzę audycję w 
Radiu Łódź- Klub 33 i jedna trzecia. Jest to klub, w którym przygotowujemy 
muzykę, prezentujemy nasze fascynacje muzyczne z płyt winylowych. 

Do audycji zapraszam również młodzież. Można prezentować swoją muzy-
kę bez żadnej cenzury, pod warunkiem że posiada się własną płytę winylo-
wą 

K@rolka: To już wszystko. Bardzo dziękuję za wywiad.    
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Z NIEMIECKIM ZA PAN BRAT  

1.Wpisz brakujące litery. 

MAT_ EMAT_K     _OL_NI_CH 

_HY_IK                   D_U_SCH 

_IO_OG_E      MU_I_ 

_H_M_E      _ELI_ION 

_RD_UNDE      _EC_NIK 

 

2.Które z podanych krajów graniczą z Niemcami? 

Frankreich, Spanien, Irland, Holland, Belgien, Tschechien, 
Polen,  

Ukraine, Russland, Österreich, die Schweiz, Liechtenstein, Dänemark, Schweden 

3.Stwórz nazwy zwierząt.  

H   M       R   

  U       

    T   E   

  A       C   E   

  A     G       

S     L     G     

  L   P     N     

Diagram  dzięki uprzejmości p. T. Madalińskiego 
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W kolejnych numerach „Gimnazety” będziemy publikować w odcinkach 

krótkie opowiadania po angielsku. Sprawdź, ile rozumiesz. 

The Old House 
Episode 3 

Bob knew he had to do something to help the man on the floor. He shook the man’s shoulders but something 
was wrong. It wasn’t a real person, it was a dummy! Bob was very confused and a little embarrassed. Suddenly 
the lights came on. He saw a huge mirror on the wall. 

“What are you doing here?” asked a voice. 

“I… I… I’m the delivery boy… I rang the doorbell but… Where are you?” Bob asked. 

“Oh… I didn’t hear the doorbell. I had the special effects on,” said the voice. 

“Special effects? Like a film?” asked Bob. 

“Yes. This is silly. Come into the next room. I’m behind the mirror,” said the voice. 

Bob walked into the next room. A short man with a beard was sitting in an armchair. He had a smile on his 
face. The room was full of electronic equipment with hundreds of buttons. One of the walls was made of glass. 

“You can see through the glass, I meant the mirror, into the other room, can’t you?” asked Bob. 

“That’s right,” answered the man. “Let me introduce myself… Larry Bent. This is my studio and I prepare spe-
cial effects for films here.” 

Bob was surprised and curious. He had never been in a studio before. 

“This place is really great. I really like it,” said Bob. 

“So do I,” said Larry. “I spent days hereon my own without going out. When I need something, I order it.” 

“I see. Now I understand all those lights and noises,” said Bob. “My best friend Desmond and I often stop and 
look at your house. We’ve always thought it was haunted. Can you believe it?” 

“Ha, ha… I’m going to fix this old house. Unfortunately, I haven’t had enough time or money to do it yet,” said 
Larry. 

Bob and Larry spoke for over an hour, and Larry invited Bob to his studio again. 

“Bring you friend Desmond along, too,” said Larry. “I’d like to meet him.” 

“I will. Well, it was great meeting you Larry,” said Bob and got up. 

“Thanks for the shopping, Bob,” said Larry. 

Bob left the house and walked through the garden. Then he turned around, looked at the house and started 
laughing. 

“It’s not haunted,” he said and laughed again. 

Then he got his bike and rode home. He wanted to call his friend Desmond to tell him what had happened. 
They had a lot to talk about. 

The End 

Schubert 
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                    „Czarny czwartek”  

Film przypomina tragiczne zdarzenia z 17 grudnia 1970 roku, utrwalone w 

balladzie „ Janek Wiśniewski padł ”. Dla potrzeb „Czarnego czwartku” 

śpiewa ten utwór w swoim stylu Kazik Staszewski. Ta prosta piosenka cią-

gle wzrusza. Film Antoniego Krauzego jest trochę podobny. Główny boha-

ter Brunon Drywa (postać autentyczna) to porządny, odważny człowiek, 

ale nie ma w sobie nic z herosa. Chce pracować i zarabiać, cieszyć się ro-

dziną i nowym mieszkaniem. Zwłaszcza że zbliżają się święta Bożego Na-

rodzenia. W feralny czwartek idzie do pracy w Stoczni Gdyńskiej, odpo-

wiadając na wezwanie lokalnych władz. Nie może wiedzieć, że partia w 

tych dniach ma kłopoty z komunikacją i wydała sprzeczne polecenia. Wy-

siadających z kolejki stoczniowców witają kule. Pada Brunon Drywa i jesz-

cze 17 innych osób. To są mocne sceny, dobrze sfotografowane, odtwo-

rzone z dbałością o każdy szczegół. Kiedy ginie mężczyzna, tak to już by-

wało w polskiej historii, na pierwszy plan wysuwa się kobieta.  

Owdowiała żona, po licznych przejściach – o których rodziny zabitych jeszcze przez wiele lat musiały milczeć – zo-

stanie nocą wezwana na cmentarz, gdzie będzie obecna przy tajnym pochówku męża. To najbardziej poruszająca 

sekwencja filmu. 

Świetne są zdjęcia Jacka Petryckiego, jakby przyczernione, szare, podkreślają mroczny klimat filmu, ale zarazem ma-

ją logiczne wytłumaczenie – akcja toczy się w dniach najkrótszych w roku, kiedy jest najmniej światła. Dobrze się 

stało, że do głównych ról reżyser nie zaangażował znanych i opatrzonych aktorów – Michał Kowalski i Marta Hon-

zatko zagrali bardzo przekonująco. Gorzej z postaciami historycznymi, odtwarzanymi przez renomowanych akto-

rów. Przykładowo Wojciech Pszoniak bardzo się stara, by pokazać lekko schizofreniczną osobowość Władysława 

Gomułki, dla którego były to ostatnie dni jego rządów, nic jednak na to nie poradzę, że widzę na ekranie Pszoniaka, 

nie Gomułkę. 
Źródło;www.polityka.pl/kultura  

„Jak zostać królem” Toma Hoopera jest kameralnym dra-
matem historycznym z kapitalną grą aktorską. Czapki z głów przed 
Colinem Firthem i Geoffreyem Rushem. Obaj panowie stworzyli 
prawdziwy duet. Akcja rozpoczyna się w ważnym momencie dzie-
jowym: Hitler rośnie w siłę, trzeba mu stawić opór i przekonać do 
wojny poddanych. Takie zadanie stoi przed następcą  
angielskiego tronu, księciem Albertem (Colin Firth), który jąka się i 
ma lęk przed publicznymi wystąpieniami. Nikt nie potrafi mu po-
móc, aż w końcu natrafia na logopedę-amatora (Geoffrey Rush), 
który okazuje się nie tylko niekonwencjonalnym terapeutą mowy, 
ale też znakomitym psychologiem. Serdecznie zapraszamy do 
obejrzenia tego filmu. Na pewno nie zmarnujecie czasu:) 

Luty / Marzec 2011 

 Karolina i Kasia  
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                                  Co w sporcie piszczy?? 
W szachowych Mistrzostwach Powiatu, które odbyły się 8 lutego 2011r. w Gimnazjum nr 2 w Pabianicach, udział 

wzięły następujące szkoły: Gimnazjum nr 1, 2, 3 w Pabianicach, Gimnazjum w Dobroniu, Gimnazjum w Konstantynowie 
Łódzkim, Gimnazjum im. św.Wincentego a’Paulo w Pabianicach oraz Gimnazjum w Piątkowisku.Reprezentacja naszego 
Gimnazjum, pod opieką p. Anety Stępińskiej wystąpiła w następującym składzie: 

 
 Rykała Monika kl.2g 
 Bartosik Oliwia kl.3e 
 Bartosik Amadeusz kl.2a 
 Pietrzak Borys kl.2b 

 

Po bardzo długich zmaganiach nasza drużyna ostatecznie zajęła V miejsce w Powie-

W dniu 23.02.2011r., na Górze Kamieńsk koło Bełchatowa, odbyły się II Powiatowe Mistrzostwa w narciarstwie i 
snowboardzie o puchar Starosty Pabianickiego. W zawodach udział wzięli uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych. Łącznie wystartowało ponad 100 uczest-
ników, między innymi uczniowie naszej szkoły w następującym skła-
dzie: 

 
1. Sobczak Adrianna kl.1b 
2. Przybysz Katarzyna kl.1b 
3. Kaczmarek Paulina kl.3g 
4. Ślęzak Adrian kl.1h 
5. Szplit Michał kl.3a 
6. Boniecki Michał kl.3a 
7. Bartuzel Michał kl.3g 
8. Potrzebowski Sebastian kl.3h 
Opiekunami naszych uczniów byli nauczyciele wychowania fizyczne-

W dniu 7.03.2011r. odbyły się, w Zgierzu, Mistrzostwa Rejonu w koszykówce dziewcząt szkół gimnazjalnych. Repre-
zentacja naszego Gimnazjum pokonała zespoły z Uniejowa i Zgierza, a tym samym wywalczyła awans do półfinałów woje-
wódzkich. Bardzo dobrze zadebiutowały w reprezentacji szkoły uczennice klasy sportowej, zdobywając swoje pierwsze 
punkty dla naszej szkoły. Mowa tu o Sandrze Romanowskiej, Izie Stępień i Klaudii Bulzackiej. Trzon zespołu tworzą ich star-
sze koleżanki: Kinga Brodel, Karolina Ignatowska, Aleksandra Głaszcz, Izabela Olczak, Katarzyna Nowak oraz koszykarki re-
prezentacji Łodzi: Monika Łopińska, Anna Krakowska i Natalia Piestrzyńska. Opiekunem koszykarek jest p. Jolanta Nowacka.  

W dniach 7.03 i 9.03.2011r. na hali MOSiR rozegrano Mistrzo-
stwa Pabianic w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców. Wystartowały w 
nich pabianickie gimnazja: GIM 1, GIM 2, GIM 3 oraz GIM a’Paulo. 
Wśród dziewcząt reprezentacja naszego Gimnazjum zajęła III miejsce w 
Pabianicach. Dziewczęta, pod opieką p. D. Grygi, wystąpiły w składzie: 

 
1. Siubdzia Gabriela 
2. Traczyk Roksana 
3. Pomorska Rachela 
4. Reda Nikola 
5. Pilecka Anna 
6. Kozłowska Iwona 
7. Bilecka Karolina 
8. Szynk Agnieszka 
9. Stencel Agata 
10. Grzeszczyk Julita 
Reprezentacja chłopców z 
naszego Gimnazjum, pod 
kierunkiem p. D. Grygi i p. P. Kaszy, wygrała wszystkie swoje mecze i zaję-
ła I miejsce w Pabianicach, tym samym awansując do rozgrywek powiato-
wych. 

Luty / Marzec 2011 
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Must have! - Czyli czego nie może zabraknąć w Twojej szafie 

1. Marynarka była już modna w 2010 ro-

ku, lecz moda pozostała. Łącz ją z jeansa-

mi, topami. Pasuję do większości rzeczy.  

2.Rajtuzy we wszelakie desenie, np. kropki. Ostatnio można 
spotkać coraz więcej osób noszących takie rajtuzy. Wyglądają 
bardzo efektownie.  

3.Na dworze już coraz cieplej, 

więc warto kupić trampki. Liczą 

się wzory i kolory.  

4.Kurtka jeansowa - Tutaj za dużo pisać 
nie muszę. Tak jak z marynarką, pasuje 
do wszystkiego :)  

5.Torba listonosza.  

6. Jeansy z łatami.  

7. T-shirty z nadrukami.  

Olinka 

Luty /Marzec 2011 
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                 Ze świata show biznesu !! 

Najważniejsze nagrody filmowe roku trafiły w ręce szczęśli-
wych laureatów. Podczas 83. edycji Oscarów Amerykańska Akademia 
Filmowa wybrała najlepszych. „Jak zostać królem i „Incepcja” zgarnę-
ły po 4 statuetki, a film o Facebooku „The Social Network” trzy. Pro-
dukcja „Jak zostać królem” okazała się najlepszym filmem.  Tom Ho-
oper otrzymał Oscara za reżyserię, Colin Firth za najlepszą rolę mę-
ską, a David Seidler za oryginalny scenariusz. 
„Prawdziwe męstwo” w reżyserii braci Coen nominowane w aż 10. 
kategoriach nie otrzymało nawet jednej statuetki. Oscarowe show w 
Kodak Theater w Los Angeles poprowadził aktorski duet Anne Hatha-
way i James Franco. Na uroczystej gali tradycyjnie już pojawiły się 
największe gwiazdy świata filmu i kina. Nagrody trafiły między inny-
mi do  Natalie Portman - „Czarny łabędź” (Aktorka pierwszoplano-
wa), „Toy Story 3” (Animowany film roku, Najlepsza piosenka), 
„Incepcja” (Efekty specjalne, Montaż dźwięku, Dźwięk), „Alicja w Kra-
inie Czarów” (Scenografia, Kostiumy) i wiele wiele innych. Wygranym 
serdecznie gratulujemy . :)) 

Karolina i Kasia 

Luty / Marzec 2011 
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SmaczneGO! 

Czekoladowa rozkosz! 

Składniki: 

1 kostka margaryny - polecam Palmę, 0,5 szkl. mleka, 2 szkl. 
cukru, 4-6 łyżek kakao - zależy od jakości, 4 jaja, 2 szkl. mąki 
pszennej tortowej, 1 łyżka proszku do pieczenia, aromat lub 
przyprawa do pierników, ewentualnie rodzynki, dżem, powi-
dła, starte jabłko. 

Jak przyrządzić? 

Margarynę, mleko, cukier i kakao podgrzać do rozpuszczenia - nie gotować! Można 0,5 

szkl. odlać na polewę - ale to nie jest obowiązkowe! Masę wystudzić, dodać do niej mąkę 

z proszkiem do pieczenia, zółtka i przyprawy czy dodatki. Wymieszać, na końcu dodać 

ubitą na sztywno pianę z białek, ostrożnie wymieszać i wylać na blaszkę. Ciasto piec w 

średnio nagrzanym piekarniku (180 stopni) około 40 min - sprawdzać patyczkiem. Można 

przekroić i zrobić wuzetkę z kremem, dodać starte jabłka, orzechy, dżem, ale jednocześne 

dodać troszkę więcej proszku do pieczenia  

Jak podawać? 

Podawać po ostudzeniu z polewą, kremem, bitą śmietaną, owocami lub 
samo - pyszne i aromatyczne!!! 

Uwagi: 

Ciasto jest bardzo smaczne i aromatyczne, dobra podstawa czekoladowa pod 
kremy, galaretki, owoce! 

Czas przygotowania: 

Przygotowanie - 20 min, pieczenie - 40 min 

SmaczneGo ! ;) 

Olinka 

Luty / Marzec  2011 
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BARAN (21 III – 20 IV)  
Mars mówi nam, że czerwony to Twój kolor.  

 

  BYK (21 IV – 21 V)  
Mars mówi nam, że czerwony to nie Twój kolor. 

 

  BLIŹNIĘTA (22 V – 22 VI)  
Adam Małysz jest obrażony, bo nie zapuściłeś dla 
niego wąsów! :( 

 

 RAK (23 VI – 22 VII)  

Wyjedź na Wybrzeże Kości Słoniowej. Dobrze Ci to 
zrobi. 

 

  LEW(23 VII – 23 VIII)  

Wenus mówi nam, że jesteś spoko.  

 

   PANNA (24 VIII – 23 IX)  

Już niedługo kupisz sobie spoko buty.  

 

 

 

  WAGA (24 IX – 24 X)  

W tym miesiącu będziesz miał niesamowite szczęście!  

 

SKORPION (24 X-22 XI)  
 

W tym miesiącu będziesz miał niesamowitego pecha!   

    STRZELEC (23 XI – 21 XII)  
 

Zostaniesz tancerzem waka waka!  

    KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I) 

Zjesz przepyszne sushi! 

 

 WODNIK (21 I – 18 lI)  
 

Uważaj na sushi. Ono tylko czai się, by Cię zjeść!  

 

  RYBY (19 II – 20 III)  

Dowiesz się, gdzie jest Zbyszek.  

 

HOROSKOP 

Horoskop przygotowało: Piękne Trio z kl. H 
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