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AKTUALNOŚCI  

Od bieżącego roku w naszej szkole trwa akcja zbierania makulatury. Zużyte papiery można 
przynosid do szatni w nowym budynku do kooca maja. Do akcji przystąpiły wszystkie pabianickie 
szkoły. Nagrodą za zebranie największej ilości makulatury będzie telewizor dla szkoły. Do tej pory I 
miejsce zajmuje 3B, a II miejsce 1F. Zachęcamy wszystkich do udziału w akcji.  

 
Emi  
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Dnia 13 kwietnia 2012 roku odbyła się XI edycja Gimnazjady Europejskiej pod hasłem ,,2012-
Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej''. W konkursie 
wzięło udział 14 drużyn z 4 gimnazjów naszego powiatu. I i III miejsce zajęły drużyny z naszego 
gimnazjum, a II Ksawerów. Konkurs zorganizowały panie Urszula Dzwonnik i Barbara Grzesiak.  

 
Emi 

Dnia 8 maja 2012 r. odbyła się VIII edycja Powiatowego Konkursu Ortograficznego 

„Weź byka za rogi”. Wzięło w nim udział 5 drużyn z gimnazjów powiatu pabianickiego.  

Pierwsza część konkursu polegała na napisaniu dyktanda przygotowanego w tym roku 

przez p. Tomasza Klimka z Gimnazjum nr 1 w Pabianicach. Tytuł Mistrza Ortografii 

uzyskała Marta Jerzak z Gimnazjum w Ksawerowie, zaś wicemistrzyniami zostały: Anita 

Oleszczak i Aleksandra Bałazińska z Gimnazjum nr 1 w Pabianicach. Cały turniej wygrały 

uczennice z naszej szkoły: Jesika Feliś (3j), Ewelina Klimczak (3j), Daria Łopatecka (3b) i 

Paulina Klewin (3g). Uczniów do konkursu przygotowały p. Urszula Węgrzyn-

Skrzydlewska i p. Agnieszka Jaworska.  

Konkurs został objęty patronatem przez Starostę Powiatu Pabianickiego, który ufundował 

nagrody. Organizatorkami były: p. Izabela Zakrzewska i p. Monika Jaworska.  
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Zwyczaje i tradycje  

wielkanocne  

Palemki na szczęście 

Wielki Tydzień zaczyna się Niedzielą Palmową. Po poświeceniu palemki biło się nią 

lekko domowników, by zapewnić im szczęście na cały rok. Połkniecie jednej 

poświeconej bazi wróżyło zdrowie i bogactwo. Włożone za obraz lub do wazonów 

palemki chroniły mieszkanie przed nieszczęściem i złośliwością sąsiadów. 

 

Świąteczne porządki 

Przed Wielkanocą robimy wielkie świąteczne porządki po to, by 

mieszkanie lśniło czystością.  

Pogrzeb żuru 

Ostatnie dwa dni postu były wielkim przygotowaniem do święta.  

W te dni robiono „pogrzeb żuru” potrawy spożywanej przez cały post 

Święconka 

Wielka Sobota była dniem radosnego oczekiwania. Należało tego dnia 

poświęcić koszyczek z jedzeniem. Nie mogło w nim zabraknąć, mięsa 

i wędlin. Święcono też chrzan, masło i jajka. Święconkę jadło się następnego 

dnia, po rezurekcji. Tego dnia święcono też wodę. 

Wielka Niedziela  

W Wielką Niedzielę po rezurekcji zasiadano do 

świątecznego śniadania. Najpierw dzielono się 

jajkiem. Na stole nie mogło zabraknąć babki 

i mazurka. 

Lany poniedziałek  

Lany poniedziałek, śmigus-dyngus, to zabawa, którą 

wszyscy znamy. Oblewać można było wszystkich 

i wszędzie. Zmoczone tego dnia panny miały większe 

szanse na zamążpójście.  

 Jeśli któraś się obraziła to nieprędko znalazła męża. 

Wykupić się można pisanką. Chłopak, wręczając  

tego dnia pannie pisankę, dawał jej do zrozumienia, 

że mu się podoba. 

Wielkanocne jajo  
Jajo jest symbolem życia i odrodzenia. Tradycja pisanek 

i dzielenia się święconym jajkiem sięga daleko w przeszłość. 

Czerwone pisanki mają ponoć moc magiczną i odpędzają złe 

uroki, są symbolem serca i miłości.  
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Dzień Matki jest świętem obchodzonym w Polsce corocznie od 1914r. Tego dnia nasze kochane mamusie 

otrzymują (najczęściej od nas) różne kwiatki, prezenciki czy laurki jako wyraz szacunku. Jako jedyni 

obchodzimy ten dzień 26 maja. W niektórych krajach jest to święto ruchome (jak np. w Stanach Zjednoczonych, 

Hiszpanii czy Kanadzie). 

W siedemnastowiecznej  Anglii dzień ten był zwany „Niedzielą u Matki” i tradycją była wizyta w katedrze, 

gdzie składano podarunki w zamian za błogosławieństwo. Był (i jest) to też dzień wolny od pracy, aby móc 

w spokoju pojechać do rodziny złożyć życzenia. 

W Polsce dziękujemy naszym mamom w różny sposób, chociażby spędzając z nimi czas. Miło też jest 

czasem sprawić mamie prezent w postaci kwiatka lub ciasta. Dla każdego z nas mama jest, a przynajmniej 

powinna być kimś, na kim można polegać, komu się ufa i kto nas wspiera w trudnych chwilach. I ten dzień jest 

właśnie po to, aby wyrazić jej wdzięczność za wszystko, co dla nas robi. 

Dzień Matki obchodzony jest obecnie w 40 krajach na świecie. W większości z nich przypada on na drugą 

niedzielę maja, przez co jest świętem ruchomym. W państwach takich jak: Rumunia, Albania czy Bułgaria 

Dzień Matki obchodzony jest 8 marca, a w Irlandii i Wielkiej Brytanii w czwartą niedzielę wielkiego postu. 

Oto kilka wierszyków mogących wywołać uśmiech na twarzach naszych rodzicielek: 

  

  

Mamusiu moja, żebyś wiedziała, 

że kocha Cię córeczka mała, 

Kocha i pragnie w serdecznych słowach, 

mamusi swojej zawsze dziękować. 

Za to, że czuwasz nade mną mateczko, 

że mnie usypiasz śliczną bajeczką, 

z tobą mateńko zawsze tak miło. 

Chcę, więc by dobrze zawsze ci było, 

Obejmę mocno mamę za szyję 

i powiem głośno: „Niech sto lat żyje". 

  

  

  

  

Już Dzień Matki zbliża się, 

Mama kocha dzieci swe, 

dzieci robią już laurki 

i kupują prezentulki. 

Dzień Mamusi nadszedł dziś, 

pora już po kwiatki iść. 

Już dostała te prezenty 

i utrzymać ich nie umie, 

lecz się udał Dzień mamuni. 

  

Kochana mamo w dniu twojego święta chcę byś była 
uśmiechnięta. 

Żeby dobrze Ci się żyło 

z roku na rok lepiej było. 

Chcę byś minę uśmiechniętą miała 

i żebyś radosna była cała, 

także by były piękne twe dni 

tego właśnie życzę Ci. 

  

  

 

A oto jak brzmi słowo „matka” w różnych językach: 

 

"Mother" - angielski 

"Mutter" - niemiecki 

"Mère" - francuski 

"Madre" - hiszpaoski, włoski 

"Motina" - litewski 

"Anya" - węgierski 

"мать" - rosyjski 

"маці" - białoruski 

"Mẹ" - wietnamski 

"Mor" - szwedzki 

"μητέρα" - grecki 

"Okāsan", "Haha" - japooski (fonetyczny) 

"Mǔqīn" - chioski (fonetyczny) 

Tyle kochanych mam 

żyje na tym świecie,  

ale mojej tak wspaniałej 

nigdzie nie znajdziecie! 

Wszystkiego Najlepszego Wszystkim Mamom! 

 
Effy 
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( FANTASTYCZNA, FENOMENALNA, FAJNA ) 

Wychowawca- p. Barbara Grzesiak- bardzo miła, dla dobra klasy 

           wszystko, by zrobiła. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klasa 1F 

Męska część naszej klasy, 

To całkiem niezłe „ananasy”: 

Mateusz jest bardzo śmiały, 

Wiktor wcale nie jest zuchwały. 

Kuba troszeczkę nadgorliwy, 

Maciek w ogóle nie jest wstydliwy. 

Mati często bywa szczęśliwy, 

Mikołaj stara się być sprawiedliwy. 

Następny Mateusz jest bardzo mądry, 

Adi wcale nie jest przesądny. 

Michał jest zawsze uczciwy, 

Grzesiek to chłopak bardzo wrażliwy. 

Paweł to całkiem miły chłop. 

Tak o nich myślę pijąc sok. 

   Aga    Mati         Karolina 

Klasę przedstawiła: Michalina Sadowska 

Dziękuję za pomoc: Justynie Rudzkiej (za rysunek) 
oraz Natalce Hunder (za zdjęcia). 

 

Cześć czytelniku! 

W tym numerze przedstawię moją klasę 1F. Zamieszczone 

zdjęcia przedstawiają życie naszej klasy. Wypad na łyżwy, 

wigilia klasowa oraz wycieczka do Kłodawy ( kopalnia soli)- te 

zdjęcia postanowiłam Wam pokazać. Nasza klasa trzyma się 

razem od podstawówki. Bardzo się lubimy. Jesteśmy otwarci 

na nowe znajomości i z chęcią przyjmujemy nowych kolegów 

czy koleżanki. Justyna przedstawiła nasz samorząd klasowy 

w  ostaci rysunkowej. Oto on: 

(od lewej) Agnieszka( skarbnik), Mateusz 

(przewodniczący), Karolina (zastępca). Zapraszam 

do przeczytania żartobliwego wierszyka mojego autorstwa 

na temat naszych chłopców. 
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Klasa  Ig jest to grupa uczniów wśród których  przeważają chłopcy.  Jesteśmy jedną z największych 

klas w naszym gimnazjum, liczymy, aż 28 osób. Na czele drużyny stoi pani Małgorzata Brzezioska. 

Paczka zgranych dziewcząt to jedenaście osobniczek, a nerwowych chłopców mamy aż siedemnastu. 

Praktycznie każdy w naszej klasie uprawia jakąś dziedzinę sportu: Bieganie, piłka nożna, tenis, 

siatkówka, ale też piłka ręczna, pływanie a nawet szermierka. Posiadamy też tak zwaną „grupę 

komputerowców”, którzy z informatyki są znakomici. 

Pomimo dużej różnicy w liczbie dziewcząt, i chłopców, dobrze się dogadujemy, a nawet się 

wspieramy. Zorganizowane, młode i piękne kobiety zawsze służą pomocą  innym.  Mali strongmeni 

pokazują, na co ich stad. Wszyscy jesteśmy wykształceni w ściąganiu na testach, a na lekcjach nikt nie 

może powstrzymad się od gadania. Nasz zespół to niezliczone historie, które pozostaną  w pamięci na 

zawsze. Nie możemy też zapomnied o samorządzie klasy. Naszą ekipą dowodzi Patryk Ośniecki. 

To zabawny człowiek, który lubi organizowad wycieczki.  

Zastępcą jest Natalia Grala. Ona zawsze pomoże słabszym i często reprezentuje nasze grono 

wróżnych uroczystościach. Na szczebel pomocnika został wybrany Albert Zochniak. On jeszcze nigdy 

nas nie zawiódł. Uzdolnione panny i silni, młodzi mężczyźni, chętnie współpracują. Znamy się  już 

długo,  ponieważ do gimnazjum przyszliśmy grupą dziewiętnastu osób.  

Nasza wychowawczyni nauczyła nas już bardzo dużo z języka polskiego;  prawidłowo oraz sumiennie 

się nami opiekuje.  

 Jednym słowem nasza klasa jest najlepsza. 
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"Krzyżacy" to tytuł powieści historycznej autorstwa Henryka Sienkiewicza. Początkowo 

publikowano ją we fragmentach, w latach 1897 - 1900, w czasopiśmie o nazwie "Tygodnik 

Ilustrowany". Z czasem doczekała się wydania książkowego. Stanowiła wyraz protestu autora 

przeciwko germanizacji społeczności polskiej, przeprowadzanej podczas zaboru pruskiego. Jej 

głównym celem miało byd pokrzepienie serc Polaków poprzez przypomnienie im o sile 

narodowego ducha drzemiącego w polskim społeczeostwie. Ukazuje obraz naszego kraju 

w okresie jego największej świetności. Powojenne wydanie zostało entuzjastycznie przyjęte przez 

krytyków, bardzo szybko zyskało sobie popularnośd wśród odbiorców. Książkę przetłumaczono 

na dwadzieścia pięd języków, była pierwszą pozycją opublikowaną w Polsce po roku 1945. 

W 1960 roku, dokładnie w momencie 550 rocznicy bitwy pod Grunwaldem, odbyła się premiera 

filmowej adaptacji "Krzyżaków" w reżyserii Aleksandra Forda. Projekcja zakooczyła się olbrzymim 

sukcesem. 

Akcja rozgrywa się najprawdopodobniej od roku 1399, tłem historycznym w powieści 

Sienkiewicza jest fragment historii Polski - konflikt Jagiellonów z zakonem krzyżackim. 

Zwieoczeniem utworu jest bitwa pod Grunwaldem w 1410 roku, zakooczona wspaniałym 

zwycięstwem Polaków i Litwinów nad wojskami Krzyżaków. Podczas konstruowania książkowych 

wydarzeo, autor korzystał z "Kroniki Janka z Czarnkowa", "Historii Jana Długosza", map, odpisów, 

legendarnych ksiąg, a także ze znanych dzieł takich historyków jak Smolk i Szajnoch oraz 

niemieckich i francuskich opracowao historycznych. 

 

Niestety książka jest napisana bardzo trudnym językiem. Ciężko się ją czyta, a czasem możemy 

mied problem z jej  zrozumieniem. 

Recenzja powieści  

Henryka Sienkiewicza pt. „Krzyżacy” 
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Jest to produkt firmy KONAMI który zawiera 3 gry tej serii  

Miedzy  innymi :  

1) Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty : fabuła traktuje o walce Solida Snake'a, głównego 

bohatera gry, z elitarną grupą buntowników Dead Cell. Tylko od nas zależy, czy 

zdobędziemy super nowoczesną broń zagłady, jako pierwsi i tym samym uratujemy 

ludzkość.  

 2) Metal Gear Solid 3: Snake Eater : pozwala nam wcielić się w Naked Snake'a, który 

ma za zadanie dotrzeć do tajnej rosyjskiej bazy, gdzie znajduje się naukowiec 

produkujący tajemniczą, niebezpieczną broń - protagonista musi go porwać.     

 

3) Metal Gear Solid: Peace Walker : Z kolei w tej serii przejmujemy kontrolę nad Big 

Bossem, a akcja rozgrywa się w trakcie Zimnej Wojny. Jego zadanie polega na zbadaniu 

grupy  

Strażników Pokoju (Peace Sentinels) wyposażonej w najnowsze uzbrojenie. Podobno 

może ona zagrozić bezpieczeństwu państwa. 

 

                                                                                         Pozdrawiam 

          R@fcio 

METAL GEAR SOLID HD 
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Moda 

 i uroda  

Żegnamy już śnieg, temperatury poniżej zera oraz ciepłe, grube zimowe kurtki 
i buty :) 
Szafy i garderoby potrzebują nowych ciuchów!  
W sklepach pojawiły się już kolekcje wiosenno-letnie. Mamy w czym 
przebierad. W tym sezonie kwiaty, pastele i wszystko, co zwiewne i wygodne. 
Nieustannie paski, wzory marynarskie i marynarki. W sieciówkach coraz 
więcej również spodni, których nogawki są zakooczone różnokolorowymi 
suwakami. Oto must have tej wiosny !  

PAMIĘTAJ O WYPRZEDAŻACH ZIMOWYCH!  ZNAJDZIESZ WIELE FAJNYCH RZECZY PO OKAZYJNEJ CENIE,  
KTÓRE PRZYDADZĄ CI SIĘ W PRZYSZŁYM SEZONIE. MIŁYCH ZAKUPÓW! :) 
 

Olinka 
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Death Note 
Tsugumi Ōba, Takeshi Obata 

Osoba, której imię zostanie zapisane w tym notesie, umrze... 
 
„Death Note” (jap. Desu Nōto) to manga autorstwa Tsugumi Ōby, ilustrowana 

przez Takeshiego Obatę. Została wydana w Polsce przez wydawnictwo J.P.F w 12 
tomach, zawierających w sumie 108 rozdziałów. 

Death Note opowiada o historii licealisty Light'a Yagami. Chłopak jest 
najlepszym uczniem w kraju, który pewnego dnia znajduje na ziemi tajemniczy 
notes. Jak się okazuje, posiada on niesamowite właściwości, a mianowicie osoba, 
której imię zostanie zapisane w notatniku, umrze na zawał serca. 

Na początku, gdy Light odkrywa tajemnicę notesu, jest przerażony tym, że kogoś zabił. Później jednak 
decyduje się wykorzystad posiadanie Death Note'a i stworzyd nowy, lepszy świat bez wszelkiego zła i zaczyna 
zabijad przestępców. Sprawa w koocu zostaje zauważona, a Light od swoich zwolenników dostaje pseudonim 
Kira (od angielskiego słowa killer). Na drodze staje mu tajemniczy detektyw L, który, chcąc uniknąd śmierci 
wielu osób, decyduje się odkryd tożsamośd mordercy.          

Kolejnym z bohaterów jest bóg śmierci Ryuuk, prawowity właściciel Death Note'a , który upuścił go i w ten 
sposób znalazł się on w posiadaniu ludzi. Dzięki zapisanym przez niego w notesie wskazówkach, Light odkrywa 
nowe właściwości Notesu Śmierci. 

I tak oto zaczyna się wyścig. Starcie między dobrem a złem. Kto wygra tę walkę, L czy Kira? 
Tego możecie się dowiedzied, czytając mangę „Death Note”, którą gorąco polecam. 
Jeśli nie manga, to polecam również animę „Death Note”. Seria ma 37 odcinków, w których zawarta jest 

cała historia z mangi. 
 

Undefinable Revenge 
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