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Henryk Debich -
dyrygent, kom-
pozytor, mu-
zyk. Urodzi³ siê
18 stycznia
1921 r. w Pabia-
nicach. Pocz¹t-
kowo muzyki
uczy³ siê

u swojego ojca Bernarda,
nastêpnie naukê kontynuowa³
prywatnie, a w latach 1936-
1939 uczêszcza³ do Szko³y
Muzycznej w Pabianicach. W
tym czasie równie¿ prowadzi³
w rodzinnym mieœcie amator-
skie chóry i zespo³y instru-
mentalne. Po wojnie przez trzy
lata uczy³ w pabianickiej Szko-
le Muzycznej i jednoczeœnie
podj¹³ dalsz¹ naukê w PWSM.
W latach 1945-1953 studiowa³
teoriê muzyki oraz dyrygenturê
w klasie prof. Bohdana Wo-
diczki. Jako wybitnie utalento-
wany student i stypendysta
rz¹du RFN uzupe³ni³ swe
studia w Berlinie Zachodnim
pod kierunkiem Herberta von
Karajana.

Jako student za³o¿y³ w
Pabianicach w 1947 r. kilkuna-
stoosobowy zespó³ przy
Zwi¹zku Zawodowym Muzy-
ków, a w 1949 r. rozpocz¹³
pracê w £ódzkiej Rozg³oœni
Polskiego Radia. By³ z ni¹
zwi¹zany ponad 40 lat. Jeszcze
w tym samym roku powsta³a
z jego inicjatywy radiowa
orkiestra, której zal¹¿kiem by³
zespó³ za³o¿ony w Pabiani-
cach. Henryk Debich i jego

orkiestra stale wystêpowali
w radiu, grali na festiwalach
w Sopocie, Opolu, Ko³obrzegu
i za granic¹. W 1996 r. za dzia-
³alnoœæ dyrygenck¹ otrzyma³
,,diamentow¹ batutê”- nagrodê
£ódzkiej Rozg³oœni Polskiego
Radia.

Henryk Debich to wybitny
Polak, artysta, ³odzianin i
pabianiczanin, twórca i promo-
tor kultury na œwiecie. Zmar³ 4
lipca 2001 roku w Pabianicach.

Witold Eichler
- urodzi³ siê
Miêdzyrzeczu
Lubelskim w
1874 r. Studia
rozpocz¹³ na
wydziale me-
dycznym Uni-

wersytetu Warszawskiego. Za
dzia³alnoœæ niepodleg³oœciow¹
zosta³ zes³any na trzy lata w
g³¹b Rosji. Po uwolnieniu
kontynuowa³ studia na wydzia-
le lekarskim na Uniwersytecie
w Dorparcie (Tartu).

 W wieku 30 lat w 1904 r. przy-
by³ do Pabianic, gdzie zosta³
zatrudniony jako lekarz w
szpitalu fabrycznym. W czasie
I wojny œwiatowej powo³ano
go do s³u¿by w wojsku car-
skim. Po wojnie wróci³ do
kraju i ponownie osiedli³ siê
w Pabianicach. Pracowa³ jako
lekarz Ubezpieczalni Spo³ecz-
nej.

Dr Eichler by³ zapalonym
entomologiem, odby³ kilka
podró¿y do Afryki, aby groma-
dziæ zbiory i prowadziæ bada-
nia. Wœród jego cennych eks-
ponatów znalaz³ siê unikalny
strój afrykañskiego czarowni-
ka. W 1946 r. zbiory zoologicz-
ne ofiarowa³ Polskiej Akademii
Nauk w Warszawie, zbiory
etnograficzne zaœ przekaza³
Muzeum Regionalnemu
w Pabianicach, natomiast
botaniczne i minearologiczne
Uniwersytetowi £ódzkiemu.

Przedstawione materia³y s¹
tylko drobn¹ czêœci¹ realizo-
wanego przez Klub Europejski
projektu w ramach akcji
„Uczeñ z klas¹”.

ZAJÊCIA KLUBU
EUROPEJSKIEGO
W II SEMESTRZE
ODBYWAJ¥ SIÊ
W CZWARTKI

OD
GODZ. 1330

W SALI 28.

ZAPRASZAMY!

ZAS£U¯ENI PABIANICZANIE
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REKOLEKCJE W
NASZEJ SZKOLE .
Rekolekcje Wielkopostne
uczniów naszego gimnazjum
trwa³y od 12 do 14 marca.
Odbywa³y siê w koœciele
Mi³osierdzia Bo¿ego (dla klas I
i II) oraz w parafii  pod
wezwaniem œw. Mateusza (dla
klas III).
   Codziennie przed wyznaczonymi
koœcio³ami zbiera³y siê t³umy m³o-
dzie¿y, oczekuj¹cej na swoich wycho-
wawców, aby w koñcu zasi¹œæ w
koœcielnych ³awach i zacz¹æ przygoto-
wywania do Œwi¹t Wielkanocnych.
Przez wszystkie dni przygotowywañ
towarzyszy³ nam ksi¹dz rekolekcjoni-
sta, który stara³ siê nas jak najlepiej
przygotowaæ do nadchodz¹cych
wydarzeñ. Opowiada³ on o wielu
ciekawych rzeczach dotycz¹cych
naszego ¿ycia, próbowa³ sk³oniæ nas
do g³êbszych refleksji i przemyœleñ
nad swoim postêpowaniem, chcia³
zachêciæ do jak najpe³niejszego

prze¿ycia najwa¿niejszych Œwi¹t w
roku.

   Po zakoñczeniu ka¿dej mszy œwiêtej
ka¿dy zg³asza³ siê do ksiêdza lub
swojego katechety, aby zdobyæ cenny
podpis w ksi¹¿eczce do bierzmowania.

   Drugiego dnia (we wtorek) przyst¹pili
do spowiedzi uczniowie klas  pierw-
szych i drugich, natomiast uczniowie
klas trzecich przed msz¹ œwiêt¹
w œrodê.

Zwieñczeniem
przygotowywañ
by³a Komunia
Œwiêta przyjêta
przez uczniów
w œrodê oraz
gor¹ce podziê-
kowania i
kwiaty z³o¿one
na rêce ksiêdza
rekolekcjonisty
w podziêkowa-
niu za przepro-
wadzone
rekolekcje. Nie
zapomnieliœmy
te¿ o naszych
katechetach,

REKOLEKCJE
którzy nas wspierali.

  Nauczyciele religii i ksiê¿a byli
szczêœliwi, ¿e tak wiele m³odzie¿y
przyby³o na tegoroczne rekolekcje.
Jednak nasuwa siê pytanie: „Czy nie
chodzi³o tu tylko o podpis w wy¿ej
wymienionej ksi¹¿eczce?” Na to
pytanie niech ju¿ ka¿dy odpowie sobie
sam.

Agnieszka Kaszowska

MAGIK
Czarodziej w naszej
szkole.
We wtorek goœciliœmy w naszej szkole
mistrza iluzji, pana Aleksandra Tkacza
z Ukrainy.

Wszyscy uczniowie zebrali siê na du¿ej
sali gimnastycznej, ¿eby obejrzeæ
spektakl. Magik popisa³ siê swoimi
zdolnoœciami iluzjonistycznymi,
sztuczkami z kartami, z monet¹ i
wieloma innymi... Na widowni znalaz³o
siê wielu chêtnych asystentów iluzjoni-
sty. Czarodziej ,,przeci¹³” jedn¹ z
uczennic, zamienia³ bilety w dolary i
banknoty, a tak¿e sprawi³, ¿e stolik
lawirowa³ w powietrzu! Pokazywa³ te¿
triki z obrêczami, link¹, kulkami oraz
kapeluszem. Magik nie tylko pokazy-
wa³, ale tak¿e uczy³ nas, jak wykonaæ
proste sztuczki z kartami, wyjawia³
drobne tajemnice iluzji.

Myœlê, ¿e wielu z nas podoba³ siê ten
spektakl, zapewni³ ka¿demu chwilê
rozrywki i wytchnienia od lekcji.

Miejmy nadziejê, ¿e takich chwil w
naszym gimnazjum bêdzie jak najwiê-
cej!

Agnieszka Koz³owska
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Opowiem wam dzisiaj o mojej klasie,
naprawdê na wszystkim ta klasa zna
siê.
Jest kole¿eñska, wszystkim pomaga,
ale od innych nic nie wymaga.
Pani Daszyñska kieruje klas¹
i jest jedyn¹ ostoj¹ nasz¹.
Teraz o uczniach opowiem dok³adnie:
¯aneta zawsze ubiera siê ³adnie,
Agnieszki razem ze sob¹ trzymaj¹
i najlepsze oceny z ca³ej klasy maj¹.
Dominika swym œmiechem dos³ownie
rozbraja i jak siedzi w ³awce z Kalet¹,
to zawsze s¹ jaja.
Magda bardzo spokojna jest i cicha,
Pufa zaœ czekolad¹ co dzieñ siê
opycha.
Aœka, najwiêkszy awanturnik w klasie,
ale zazwyczaj wytrzymaæ z ni¹ da siê.
Pinki spoko sztuka i ³adnie siê œmieje,
Ga³ka najlepiej wie, co siê wszêdzie
dzieje.
Na Kasiê w ka¿dej chwili mo¿na liczyæ,
Gabrysi wielbicieli ciê¿ko jest policzyæ.
Ewa te¿ jest fajna, lecz ³atwo j¹ wku-
rzyæ, nie radzê nikomu nigdy do niej
burzyæ. Martyna jest ok, podobnie jak
Grochu, Kapsel potrafi wkurzyæ, ale to
po trochu.

Artur w ¿artach równych sobie nie ma,
Jêdrek jest genialny we wszystkich
swoich œciemach.
Damdi te¿ jest luŸny, choæ trochê
powa¿ny,
Kozio³, nasz skarbnik, wiêc w klasie
jest wa¿ny.
Olej te¿ potrafi odwalaæ g³upoty,
Waluœ co chwila pakuje siê w k³opoty.
Kamil du¿o nie mówi, bo w klasie jest
nowy,
Dawid potrafi zagraæ koncert gitarowy.
Szymek jest spoko, potrafi siê bawiæ,
Nowik za przyjació³ sk³onny jest siê
zabiæ.
I ja czyli zbroja, teraz w dó³ kotara,
2d wymiata, wszystkim mówiê nara.

Klasa II D
Dwa plus dwa nie wiesz, co to znaczy?
Pan Jacek Ci wyt³umaczy.
Pan Jacek napiera,
a za nim pozytywna atmosfera.
Metoda kija i marchewki,
to u pana Jacka nie przelewki.
Riki tiki, pan Jacek uczy tak¿e informa-
tyki.
Pan Jacek piêkne mowy g³osi,
bo czarny p³aszcz nosi.
Pan Jacek uczy tylko dwie klasy,
a tam s¹ same asy.
Pan Jacek ma sweter pod kolor
tablicy, i ¿adne „nie umiem” siê dla
niego nie liczy.

Klasa II L

Klasa 3K podczas swojego
„panowania” nad szko³¹ mia³a
kilka dobrych pomys³ów, jednym
z nich by³ konkurs na
najzabawniejszy wierszyk o
wybranym nauczycielu lub o
w³asnej klasie. W tym numerze
znajdziecie 4 wierszyki
wymyœlone przez uczniów klas:
II I, II K, II D i II L. 3 spoœród
nich s¹ o nauczycielach,
natomiast klasa II D postanowi³a
napisaæ sama o sobie. Mi³ego
czytania!
Nasza pani Romaldowska kochana,
od zawsze nas szanowa³a.
Nigdy nie obrazi³a,
zawsze mi³a by³a.
Nigdy nie zabluŸni³a,
i g³upich min nie robi³a.
Nigdy siê nie spóŸni³a,
wszystkich na pi¹tki uczy³a.
Zawsze siê o nas troszczy³a,
u nauczycieli broni³a.
Zawsze szóstki stawia³a,
chocia¿ tego nie chcia³a.
Zawsze z klasy dumna by³a,
I ogromnie siê z tego cieszy³a.
Dlatego klas¹ ten wierszyk piszemy,
i cioci Joli bardzo dziêkujemy.

Klasa II i
Pan Ryszard Zapart techniki uczy,
a jak trzeba to ci¹gnie za uszy.
O silnikach, o przepisach du¿o wie,
wszystko inne ju¿ jest z³e.
Po klasie nerwowo kr¹¿y,
pytaniami problemy dr¹¿y.
Gdy uczniowie sobie nie radz¹,
to odpowiedzi ¿adnej nie dadz¹.
”Pa³y” lec¹ od do³u do góry,
tak jakby to by³y kalambury.
Jedynkê mo¿na projektem poprawiæ
i przy tym ciekawie siê bawiæ.

Klasa II k

WIERSZYKI O
NAUCZYCIELACH

KONKURS ROZSTRZYGNIÊTY

- Dzieci, co to jest? - pyta siê
nauczycielka biologii trzymaj¹c
w rêku wypchanego ptaka.

- To jest ptok - odpowiada Jaœ.

- Ale¿ Jasiu, nie mówi siê ptok,
tylko ptak. A mo¿e wiesz, jak
ten ptak siê nazywa?

- Sraka - odpowiada pojêtny
uczeñ.

Blondynka kupi³a Fantê z
zielonym kapslem.

Otwiera, patrzy - na kapslu
napis:

"Spróbuj szczêœcia znowu" -
zamyka, odkrêca, czyta -
"Spróbuj szczêœcia znowu" -
zamyka, odkrêca, czyta ...

Ma³a ma³pka pyta siê mamy:

- Dlaczego jesteœmy takie
brzydkie?

- To nic synu ty nie widzia³eœ
tej ma³py, co czyta ten kawa³...

(na marginesie) (n
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Miêdzynarodowy Dzieñ Kobiet 8 marca
- w Polsce Ludowej obchodzony by³
aktywnie, a obecnie w III Rzeczpospoli-
tej z du¿¹ rezerw¹. Warto zapoznaæ siê
z genez¹ Œwiêta Kobiet.W staro¿ytnym
Rzymie w pierwszym tygodniu marca
obchodzono Matronalia, œwiêto zwi¹za-
ne z pocz¹tkiem nowego roku, macie-
rzyñstwem i p³odnoœci¹. W Stanach
Zjednoczonych po raz pierwszy Dzieñ
Kobiet obchodzono w dniu 20 lutego
1909 roku. Pocz¹tek tego œwiêta siêga
1857 roku, kiedy w Nowym Yorku
kobiety w fabryce bawe³ny zorganizo-
wa³y strajk i domaga³y siê krótszego
dnia pracy oraz takiego samego
wynagrodzenia za pracê, jakie otrzy-
mywali mê¿czyŸni. Miêdzynarodowy
Dzieñ Kobiet zainicjowa³a niemiecka
socjalistka Klara Zetkin, a dzieñ ten
zatwierdzono uchwa³¹ Miêdzynarodo-
wego Kongresu Kobiet Socjalistek w
Kopenhadze w dniach 26-28 sierpnia
1910 r. W Europie - Austrii, Danii,
Niemiec i Szwajcarii po raz pierwszy
Œwiêto Kobiet obchodzono 19 marca
1911 roku, organizuj¹c w tym dniu
demonstracje i zebrania.8 marca 1913
roku zastrajkowa³y kobiety w Rosji
wbrew zakazowi policji, póŸniej w dniu
8 marca 1917 roku w S. Petersburgu
rozpoczê³y siê masowe strajki kobiet.
Dzieñ 8 marca œwiêtowany jest w imiê
uczczenia ofiar krwawo st³umionego
strajku robotnic. Kolejna interpretacja
powstania 8 marca - dzieñ ten ³¹czy
siê z walk¹ angielskich sufra¿ystek o
prawa polityczne. Jednym z istotnych
punktów kampanii sufra¿ystek by³
dzieñ, w którym jeden z pos³ów uleg³
namowom dzia³aczek kobiecych i
zdecydowa³ siê przedstawiæ w parla-
mencie angielskim wniosek o przyzna-
nie kobietom praw wyborczych.

Temida

Przez lata obchodzono
Miêdzynarodowy Dzieñ Kobiet
bardzo spektakularnie.
Teraz niektórzy mê¿czyŸni próbuj¹c
siê wy³gaæ od wrêczania symboliczne-
go kwiatka, t³umacz¹, ¿e jest to œwiêto
wymyœlone przez komunistów. Nic
bardziej mylnego. Po raz pierwszy
Dzieñ Kobiet obchodzono w kraju
najczystszego kapitalizmu, Stanach
Zjednoczonych. Amerykanki zaczê³y
œwiêtowaæ przed pierwsz¹ wojn¹
œwiatow¹, w 1909 roku. Dwa lata
póŸniej zwyczaj przywêdrowa³ do
Europy, najpierw do Austrii i Danii,
potem do Niemiec i Szwajcarii. Datê 8
marca przyjêto w 1922 r. na pami¹tkê
fali marcowych strajków kobiecych w
Sankt Petersburgu w 1917 r. W Polsce
Œwiêto Kobiet zosta³o zauwa¿one
dopiero po II wojnie. W zak³adach
pracy by³y ¿yczenia i prezenty -
rajstopy, myde³ko albo kawa - i obo-
wi¹zkowo samotny tulipan - którego
ka¿da pracownica musia³a obowi¹zko-
wo pokwitowaæ. Centralne obchody
Œwiêta Kobiet zniknê³y w 1993 roku,
kiedy definitywnie znios³a je premier
Hanna Suchocka.

Dziœ 8 marca œwiêtuj¹ najchêtniej
przedszkolaki, przygotowuj¹c dla
swoich wychowawczyñ i mam - piêkne
laurki. Z sympati¹ o Dniu Kobiet
wypowiadaj¹ siê m³ode dziewczêta
kobiety - do lat 25, które w przeprowa-
dzonych badaniach a¿ w 90% by³y „za
kwiatkiem dla Ewy”. Nieco starsze
panie odnosz¹ siê do tego œwiêta nieco
bardziej sceptycznie, opowiadaj¹c siê
za Dniem Kobiet w 46%. Bardziej
zainteresowane s¹ zrównaniem swoich
zarobków z mê¿czyznami, gdy¿ w wielu
zak³adach pracy kobiety zatrudnione
na tych samych stanowiskach i
wykonuj¹ce tê sam¹ pracê otrzymuj¹ z
regu³y ni¿sze uposa¿enia. Zajmuj¹
znacznie mniej stanowisk kierowni-
czych, równie¿ w Sejmie obecnej
kadencji jest bardzo ma³o kobiet. W
³awach sejmowych zasiad³o ich tylko
57, na 460 pos³ów.

{ Najliczniej p³eæ piêkn¹ w Sejmie
reprezentuje SLD, na drugim miejscu
UW, nastêpnie AWS }

Zaczyna siê wiosna. Odczuli to
chyba wszyscy.:) Mo¿e warto
zmieniæ jad³ospis, i wprowadziæ
do niego wiêcej warzyw?
Trochê witamin po zimie nigdy
nie zaszkodzi. Dlatego
proponujê sa³atkê
warzywn¹.:)Mam nadziejê, ¿e
siê spodoba!
SK£ADNIKI:

-5 jajek

-1 cebula

-1 ogórek zielony

-2-3 pomidory

- pó³ zielonej, ¿ó³tej i czerwonej papry-
ki

-1 pêczek rzodkiewek

-2 ³y¿ki posiekanego szczypiorku,
koperku, natki pietruszki

-50 ml gêstej kwaœnej œmietany

-60 ml jogurtu naturalnego

-1 ³y¿ka soku z cytryny

-1 ³y¿eczka ostrej musztardy

-1 ³y¿eczka oliwy

-sól,  pieprz

JAK ZROBIÆ:

Jajka ugotowaæ na twardo, ostudziæ,
obraæ i pokroiæ w kostkê. Warzywa
umyæ, pokroiæ w kostkê i dodaæ do
jajek.

Ze œmietany, jogurtu, oliwy, soku z
cytryny, musztardy i przypraw utrzeæ
gêsty sos, wsypaæ do niego zio³a i
mieszaæ ze sk³adnikami sa³atki.

Smacznego.

Blanka

Co zosta³o nam
po 8 marca?
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SPORT

Na podium to chyba Panu
trochê œniegu w oczy napada-
³o?

Adam Ma³ysz: Szkoda mówiæ
(œmiech). Ba³em siê tego skoku
niezmiernie. Zacz¹³ sypaæ œnieg i
mia³em obawy, ¿e zacznie "³apaæ"
w torach, ¿e mo¿e mnie zatrzymaæ
na progu. Postanowi³em wiêc iœæ
na ca³oœæ. Jak mnie z³apie, to
z³apie. A jak nie, to polecê. No i
pojecha³em dobrze. W powietrzu
by³o ju¿ ca³kiem fajnie. Co mogê
wiêcej powiedzieæ? Cieszê siê
niezmiernie.

Pana skromnoœæ jest piêkna.
Ale czy naprawdê nie by³ Pan
pewny, ¿e zdobêdzie tê Kulê?

- Nie. Pamiêtacie, co siê sta³o w
Oslo? W niedzielê nastawienie
wszystkich by³o takie, ¿e pewnie
znowu wygram. A tu wiatr spowo-
dowa³, ¿e omal nie dosz³o do

tragedii. Wypad³em poza
piêædziesi¹tkê, nie zdoby³em
nawet punktu i musia³em
oddaæ koszulkê lidera Jacob-
senowi. Ten sport jest bardzo
ciekawy, w tym sezonie trzy-
ma³ w napiêciu do samego
koñca. Muszê siê przyznaæ, ¿e
dziœ by³em najbardziej zestre-
sowany, odk¹d tu przyjecha-
³em. Rano a¿ bola³ mnie
brzuch. Dopad³ i z¿era³ mnie
stres. Ale ca³y czas, w pod-
œwiadomoœci, powtarza³em
sobie, ¿e skacze mi siê do-
brze, ¿e jestem w formie, ¿e
nic nie mo¿e mi przeszkodziæ.

Jak siê Panu spa³o?

- Dobrze. Wieczorem przestawi³em
sobie zegarek o godzinê do przo-
du. O godz. 22 ju¿ spa³em. Obudzi³
mnie dopiero budzik.

Po czterech latach przerwy
zdoby³ Pan czwart¹ Kryszta-
³ow¹ Kulê. Jaki to by³ sezon?
Mia³ Pan moment zw¹tpienia?
Po konkursie w Vikersund mia³
Pan a¿ 359 punktów straty do
Jacobsena.

- Wtedy to w ogóle nie myœla³em o
tym, ¿e mogê tego dokonaæ. Wie-
dzia³em, ¿e moje skoki s¹ dobre,
¿e idzie mi coraz lepiej. Ale Jacob-
sen siê nie poddawa³, wygra³ w
Willingen. Skaka³em bardzo do-
brze, ale w Sapporo znowu coœ mi
nie da³o wygraæ na du¿ej skoczni.
Zaj¹³em czwarte - najgorsze ze
wszystkich - miejsce, choæ wcze-
œniej lata³em na Okurayamie najda-
lej. Pojawi³a siê sportowa z³oœæ i
chêæ rewan¿u.

Ale by³ te¿ spokój, ¿e przecie¿ jest
jeszcze konkurs na œredniej skocz-
ni, a na mniejszych zawsze by³em
dobry. Przed samymi zawodami
obawia³em siê not. Na ma³ych
skoczniach s¹ przecie¿ mniejsze
ró¿nice. Rolê odgrywaj¹ nie tylko
metry, ale i styl. Kto lata daleko, ma
znaczenie. A ja nie doœæ, ¿e skaka-
³em tam najdalej, to jeszcze dosta-
³em najlepsze noty. Czego chcieæ
wiêcej? To, ¿e na Miyanomori
zdeklasowa³em rywali, dosz³o do
mnie dopiero po mistrzostwach.
Skaka³em tak daleko, ¿e nie mieli
szans.

Ÿród³o: gazeta.pl

TRÓJKA

NAJLEPSZA
W dniu 20 marca w sali gimna-
stycznej Gimnazjum w Ksawerowie
odby³y siê mistrzostwa powiatu
pabianickiego w pi³ce rêcznej
dziewcz¹t. Nasza reprezentacja
gra³a w sk³adzie: Katarzyna Malarz,
Asia Sza³ecka, Ewa Osieja, Katarzy-
na Kaleta, Ewa Dranc, Martyna
Józefiak, Angelika Wróbel, Ola
Ksiê¿yk, Sylwia Ga³kiewicz i Marika
Sukiennik. Dziewczêta zajê³y
pierwsze miejsce i awansowa³y do
mistrzostw rejonu. Etap rejonowy
odby³ siê w Zgierzu 23 marca. Po
raz pierwszy w historii szko³y
nasza reprezentacja wygra³a je i
awansowa³a do pó³fina³u woje-
wódzkiego. Opiekunem dru¿yny
jest pani Aneta Stêpiñksa.

Much

MA£YSZ
KRÓLEM
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RECENZJA
„TESTOSTERONU”

Przed pójœciem na film
„Testosteron” trzeba siê
zastanowiæ, czy ma siê
ochotê na dawkê
g³upkowatego humoru...

Je¿eli kiedykolwiek zastana-
wialiœmy siê nad tym, czy
œlub mo¿e odbyæ siê bez
panny m³odej, film testoste-
ron rozwieje nasze w¹tpliwo-
œci.. Wed³ug twórców  filmu
(re¿. Andrzej Saramonowicz,
Tomasz Konecki) do udanego
œlubu i wesela potrzeba
jedynie siedmiu ros³ych
facetów i zabawa gwaranto-
wana. Akcja filmu rozpoczy-
na siê, gdy kelner Tytus
koñczy nakrywanie do sto³u
i wyczekuje m³odej pary.

ROZRYWKA

Zamiast niej ze œlubnej limu-
zyny wyskakuj¹ trzej pano-
wie: Stavros, Fistach i Robal,
do³¹cza do nich pan m³ody.
Wesele po œlubie, którego
nie by³o , bo panna m³oda
uciek³a sprzed o³tarza za-
mienia siê w ci¹g œmiesz-
nych sytuacji, ‘walk’  oraz
toastów. Panowie odkrywaj¹
nowe prawdy na temat relacji
mê¿czyzna -  kobieta.

Wed³ug mnie film nie
jest „hitem roku”, a jedynie
nieco rozœmieszaj¹cym prze-
rywnikiem w napiêtym emo-
cjami ¿yciu. Ale có¿ …
wszystkie filmy s¹ dla ludzi i
czasami trzeba obejrzeæ
równie¿ taki.

miesiêcznik Gimnazjum nr 3 w Pabianicach numer  51 marzec 2007

Obsada : Piotr Adamczyk - Kornel,
pan m³ody

   Krzysztof Stelmaszyk -
Stavros, ojciec pana m³odego

   Borys Szyc - Tytus, kelner

   Tomasz Kot - Robal, przyja-
ciel pana m³odego

Ocena specjalisty 4/5

Moja trochê ni¿sza …
Zapper

ŒWIAT£O  WIECZOROW¥ POR¥

Mi³o nam donieœæ, ¿e w I Kon-
kursie Fotograficznym „Œwia-
t³o wieczorow¹ por¹” organi-
zowanym przez M³odzie¿owy
Dom Kultury I miejsce w kate-
gorii do 16 lat zaj¹³ uczeñ
naszego Gimnazjum:

Marcin Szynk z klasy III D,

a wyró¿nienie otrzyma³a

Anna Owczarczyk z klasy III M.

Oto zwyciêskie zdjêcie  ->
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ZWIERZÊTA

Urodzi³ siê we wsi Nine Miles w Saint
Ann na Jamajce 6 lutego 1945. Jego
ojciec, Norval Marley, by³ bia³ym
oficerem armii brytyjskiej, a matka,
Cedella Booker, jamajsk¹ wieœniaczk¹.

Zmar³ w wyniku przerzutów choroby
nowotworowej do p³uc i mózgu. Inwazja
nowotworu zaczê³a siê od stopy, na
palcu której wykryto czerniaka.
Doradzano mu amputacjê palca, ale
odmówi³ z powodu rastafariañskich
przekonañ (Rasta no abide amputation.
I don’t allow a mon ta be dismantled –
„Rastafarianie nie toleruj¹ amputacji.
Nie pozwolê siê rozcz³onkowaæ”).
Marley wierzy³, ¿e jego wiara zapewni
mu wieczne ¿ycie pomimo nowotworu
(ostatecznie jednak palec u nogi zosta³
amputowany). By³ tak¿e przekonany,
¿e lekarze to samfai, oszuœci, którzy
udaj¹, ¿e maj¹ moce szamañskie. Bra³
tak¿e pod uwagê, ¿e amputacja wp³y-
nie na jego zdolnoœci do tañca oraz na
jego karierê w momencie, kiedy by³
blisko wielkiego sukcesu. By³ opero-
wany w celu wyciêcia komórek nowo-
tworowych. Jego choroba by³a ukry-
wana przed publicznoœci¹. By³
zwolennikiem legalizacji marihuany.W
1994 roku Bob Marley zosta³ wprowa-
dzony do Rock and Roll Hall of Fame.

Przekonania polityczne i religijne

Marley by³ szeroko znany z poœwiêce-
nia siê religii rastafariañskiej, któr¹
pozna³ dziêki swojej ¿onie, Ricie
Marley. Pobiera³ nauki od Mortimera
Plannera, uznanego jako jednego z
ideologów tej religii. By³ de facto
misjonarzem rastafarianizmu (jego
dzia³ania i teksty piosenek sugeruj¹ ¿e
czyni³ to w pe³ni œwiadomie), przyczy-
ni³ siê do zwrócenia uwagi miêdzynaro-
dowej na tê religiê.

ZWIERZAKI

Jako rastafarianin, Bob Marley by³
wielkim obroñc¹ u¿ywania marihuany
jako sakramentu. Na ok³adce albumu
Catch a Fire widnieje jego zdjêcie,
pal¹cego du¿ego skrêta z marihuany.
Zastosowanie marihuany do rozwoju
duchowego jest wzmiankowane w wielu
utworach.

Przed œmierci¹ Bob Marley przyst¹pi³
do Ortodoksyjnego Koœcio³a Etiop-
skiego. Przez ca³y poprzedni rok
matka Marleya, Cedella Booker
usi³owa³a nak³oniæ go, aby przyst¹pi³
do Koœcio³a, lecz Bob odmawia³,
mówi¹c: „Jestem ochrzczony przez
ogieñ”. Jednak przekonany, ¿e zosta³y
mu tylko dwa tygodnie ¿ycia, zgodzi³
siê na chrzest i przyst¹pienie do
Ortodoksyjnego Koœcio³a Etiopskiego.
Ceremonia odby³a siê w hotelu „Wel-
lington”, a przyst¹pi³ do niej Bob
Marley, jego ¿ona Rita oraz ich dzieci.
Przewodniczy³ ceremonii Arcybiskup
Abouna Yesehaq. Bob Marley otrzy-
ma³ wówczas imiê Berhane Sellasje,
oznaczaj¹ce „Œwiat³o Œwiêtej Trójcy”.
Niektórzy rastafarianie uwa¿aj¹, ¿e
symbolika tego imienia ujawnia siê
w nagraniach Boba Marleya, ich
zdaniem niemal ka¿dy utwór rozœwie-
tlany jest œwiat³em darów Ducha
Œwiêtego i inspiracji pochodz¹cej od
Boga.

Nagrania studyjne

· Catch a Fire (1973)

· Burnin’ (1973)

· Natty Dread (1974)

· Rastaman Vibration (1976)

· Exodus (1977)
Rasta_Qki

Sk³ad redakcji:
Redaktor naczelna: Katarzyna Kaleta
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Sk³ad redakcji:
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Opiekun:
p. Izabela Zakrzewska i p. Barbara Frachowicz

email redakcyjny:
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BOB MARLEY
SIBERIAN HUSKY

Pochodzenie- Ko³ymy
w pó³nocnej Syberii
Wymiary- Wysokoœæ- 53 - 60 cm
(psy), 51 -56 cm (suki)

Waga- 20 - 27 kg (psy), 16 - 22 kg
(suki)

U¿ytkownoœæ-  pies zaprzêgowy,
jest tak¿e wykorzystywany jako
pies terapeutyczny dzieci

autystycznych  (dogoterapia).

Wygl¹d- pies silny umiarkowanie,
zwarty, o sportowej sylwetce.

Budowa- G³owa: œredniej wielko-
œci, proporcjonalna do tu³owia

Uszy s¹ œredniej wielkoœci trójk¹t-
ne, wysoko osadzone
i zbli¿one do siebie

Oczy s¹ migda³owe lub jasnonie-
bieskie osadzone lekko skoœnie

Tu³ów: silny zwarty, linia grzbietu
prosta, k³¹b wyraŸny, lêdŸwie
dobrze umiêœnione. Koñczyny
przednie i tylne dobrze umiêœnio-
ne.

Szata, umaszczenie- od czysto
bia³ego do jednolicie czarnego,
czarny, szary, wilczaty, srebrzysty,
rudy, czekoladowy lub z³ocisty
z biel¹.

Dominika
Sobczak
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„PRZYWO£AJMY WIOSNÊ”

Pod takim has³em uczniowie Gimnazjum nr 3 spêdzili pierwszy dzieñ, zwany „Dniem Wagarowi-
cza”.

Samorz¹d szkolny przygotowa³ dla wszystkich ciekawe propozycje zajêæ, maj¹ce na celu zachêciæ
wiosnê do jak najrychlejszego przybycia.

Uczniowie klas pierwszych pod czujnym okiem wychowawców przygotowali „Marzanny”, które
prezentowa³y swoj¹ urodê podczas „pokazu” w sali gimnastycznej. Za najpiêkniejsz¹ uznano tê
przygotowan¹ przez klasê I E. Wszystkie wzbudzi³y zachwyt. Teraz mo¿na je ogl¹daæ na wystawie
w bibliotece szkolnej. M³odzie¿ klas drugich tworzy³a wiersze o wioœnie, które tak¿e wzbogac¹
wystawê w bibliotece bêd¹ prezentowane w naszej „Gimnazecie”. Po trudach pracy twórczej
uczniowie æwiczyli miêœnie w turnieju „przeci¹gania liny”. Mistrzami tej konkurencji okazala siê
klasa II B. Wspólnymi si³ami drugoklasiœci pokonali w tej konkurencji nawet swoich ulubionych
nauczycieli.

Klasy trzecie przegotowa³y kompozycje plastyczne „przywo³ujemy wiosnê”. Technika by³a do-
wolna, a natomiast wszystkie prace zas³ugiwa³y na nagrodê, jednak uczniowie jako najciekawsz¹
wskazali tê, przygotowan¹ przez klasê III F. Podczas prezentacji m³odzie¿ skandowa³a has³a,
zachêcaj¹c wiosnê do jak najszybszego przybycia. Prace uczniów bêd¹ czêœci¹ dekoracji sal
lekcyjnych. Dyrekcja szko³y i samorz¹d szkolny dziêkuj¹ wychowawcom za pomoc, a wszystkim
uczniom za wspania³¹ zabawê. Wiosno pamiêtaj, ¿e czekamy na Ciebie.

Przeci¹ganie liny

Klasa 3 F Marzanny

Klasa III M i III N
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PRZYDATNE ZWROTY I WYRA¯ENIA
W JÊZYKU NIEMIECKIM.

AUF WIEDERSEHEN – DO

WIDZENIA

AUF WIEDERHOREN – DO

US£YSZENIA

ES TUT MIR LEID –

PRZYKRO MI

KEINEN BOCK HABEN –

NIE MIEÆ OCHOTY

BESCHEID WISSEN –

ORIENTOWAÆ SIÊ

VOKABELN LERNEN –

UCZYÆ SIÊ S£ÓWEK

ANGST HABEN VOR – BAÆ

SIÊ

RECHT GUT – CA£KIEM

DOBRY

SCHWEIN HABEN – MIEÆ

SZCZÊŒCIE

NACHSTES JAHR – W

PRZYSZ£YM ROKU

WAS SAGST DU ZU...? -CO

POWIESZ NA...?

ANGST HABEN VOR – BAÆ

SIÊ

LUST HABEN ZU... – MIEÆ

OCHOTÊ NA...

ICH BIN GANZ DEINER

MEINUNG – JESTEM

TWOJEGO ZDANIA

DAS FINDE ICH NICHT –

S¥DZÊ, ̄ E TAK NIE JEST

NORDEN, SUDEN, OSTEN,

WESTEN, DOCH ZU

HAUSE IST’S AM BESTEN

– WSZÊDZIE DOBRZE, ALE

W

DOMU NAJLEPIEJ

VIELEN DANK – WIELKIE

DZIÊKI

KEINE URSACHE – NIE MA

ZA CO

 ICH SCHLAGE VOR,

DASS... – PROPONUJE,

¯EBY...

DA GIBT ES.... – TAM

JEST....

SAG MAL, WAS HALTST

DU EINGENTLICH VON... –

POWIEDZ, CO TY

W£AŒCIWIE S¥DZISZ O...

AUF GAR KEINEN FALL –

W ̄ ADNYM WYPADKU

WAS STÖRT DICH AN

DEN... – CO CI

PRZESZKADZA W...

Agnieszka Kaszowska
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