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  Wszystkim Czytelnikom przesyłamy życzenia najpiękniejszych 

Świąt Bożego Narodzenia. Niech Nowy Rok przyniesie spokój i 

radość, a każda chwila obdarzy pomyślnością i szczęściem. 

Redakcja 
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 OD REDAKTORA NACZELNEGO 

  
To już  świąteczny numer naszego pisemka. Mam nadzieję, że czekaliście na niego z niecierpliwością. Wiem, 
że ostatnio przerwy między wydaniami są coraz dłuższe, ale myślę, że wpłynie to tylko na jakość naszej 
gazetki .Ten numer w założeniach miał być ciepły, świąteczny, jaki będzie… sama nie wiem, pewnie nieźle 
zakręcony jak my, redaktorzy. Życzę wszystkim czytelnikom Gimnazety, wesołych Świąt Bożego Narodzenia 
i wystrzałowego Sylwestra, na którym będziecie się mogli upić ze szczęścia... szampanem piccolo. 
..::KoPyTkEnS::.. 

 
  

Wszystkim nauczycielom, pracownikom szkoły, 

uczniom i rodzicom życzymy spokojnych, 

rodzinnych  

Świąt Bożego Narodzenia  

oraz wielu radosnych chwil w nadchodzącym 

Nowym Roku  
 

Dyrekcja Gimnazjum nr 3 w Pabianicach 
 

 

Świąt białych, pachnących choinką, 

skrzypiących śniegiem pod butami, 

spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze,  

pełnych niespodziewanych prezentów. 

Świąt dających radość i odpoczynek,  

oraz nadzieję na Nowy Rok,  

żeby był jeszcze lepszy niż ten, 

co właśnie mija... życzą 

 

członkowie Klubu Europejskiego 

Tradycyjnie, jak co roku 

sypią się życzenia wokół, 

większość życzy świąt obfitych 

i prezentów znakomitych, 

a ja życzę, moi mili, 

byście święta te spędzili 

tak jak każdy sobie marzy. 

Może cicho bez hałasu 

idąc na spacer gdzieś do lasu,  

może w gronie swoich bliskich 

jedząc karpia z jednej miski, 

może gdzieś tam w ciepłym kraju 

czując się jak Adam w raju, 

może lepiąc gdzieś bałwana, 

jeśli śniegu napada. 

 

życzy Samorząd Szkolny 

 
 
 

Skład redakcji: 
 
Redaktor naczelna: Karolina Kopycka 
Redaktorzy: Ewelina Bandzierz,   Natalia Seroka, Karolina 
Wiśniak, Paulina Żuk, Sylwester Golioski, Karolina 
Kapuścioska, Amelia Malinowska, Barbara Brygier, 
Patryk Staoczak, Karolina Piotrowska, Stanisław 
Durajski, Aleksander Glapa. 
 
Opiekun: p. Izabela Zakrzewska 
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KLUB EUROPEJSKI 

 

 

 Jest symbolem Gwiazdy Betlejemskiej, której 

pojawienie się towarzyszyło narodzinom Jezusa. Dzięki niej pasterze, 

Trzej Królowie mogli dotrzed do miejsca narodzin Zbawiciela. Dziś 

oczekujemy pierwszej gwiazdy, jaka pojawi się na wigilijnym niebie. 

Dopiero, gdy ona zabłyśnie, możemy, według tradycji, siąśd do stołu i 

podzielid się opłatkiem. 

 Jego nazwa wzięła się z łacioskiego słowa oblatum i znaczy 

tyle co dar ofiarny. Jest to nic innego, jak cienki kawałek wypieczonej 

mąki pszennej i wody. Na nim widnieją obrazy związane z Bożym Narodzeniem. Dzielenie się chlebem ma korzenie w 

pogaoskich tradycjach. Z czasem przeszło ono na stałe do zwyczajów chrześcijaoskich, a dziś dzielimy się opłatkiem 

przed wieczerzą wigilijną, składamy sobie życzenia. Życzenia, jakie składamy sobie podczas dzielenia się opłatkiem, 

powinny byd szczere, wybaczamy sobie wtedy wszystkie winy, aby zasiąśd do kolacji pogodzeni i z czystymi sercami. 

  Kładziemy je pod białym obrusem na stole, przy którym będziemy spożywad wigilijną kolację. 

Symbolizuje oczywiście miejsce, w jakim przyszedł na świat Jezus – szopkę i siano, na którym leżał po urodzeniu. 

 Ubierana zazwyczaj w dzieo wigilijny lub 23 grudnia. Kiedyś były to przystrojone snopy siana bądź gałęzie. Z 

czasem zwyczaj przynoszenia do domu i ubierania w różne ozdoby sosnowego drzewka, przeniósł się  

z Niemiec do innych chrześcijaoskich krajów. Ozdoby choinkowe powinny byd związane z symboliką Bożego 

Narodzenia, a na jej szczycie wiesza się bombkę w kształcie gwiazdy betlejemskiej. Kiedyś wieszano jabłka, które 

prawdopodobnie symbolizowały biblijną przypowieśd o Adamie i Ewie, dziś jabłka zastępujemy szklanymi bombkami. 

Zielone drzewko to symbol życia i narodzin Zbawiciela. Lampki choinkowe powinniśmy zapalid po raz pierwszy 

dopiero po pojawieniu się pierwszej gwiazdki. 

 Zaczynamy je śpiewad przy wigilijnym stole. Są to pieśni, które opowiadają o Narodzeniu Pana. Ich nazwa 

pochodzi z łaciny – calendae, co oznaczało pierwszy dzieo miesiąca. Pierwsze „kolędy” były śpiewane przez Rzymian 

w ramach uroczystego uczczenia pierwszego stycznia, potem zwyczaj śpiewania pieśni przejęli chrześcijanie, aby 

czcid narodziny Jezusa. Najstarsza polska kolęda to „Zdrów bądź królu anielski” i pochodzi z ok. 1420 roku. 

 Najprzyjemniejszy, dla wielu, zwyczaj bożonarodzeniowy. Dziś to one głównie kojarzą się Bożym 

Narodzeniem. Pierwotnie ten zwyczaj był związany wyłącznie z osobą św. Mikołaja, dziś za Lutrem przyjmujemy, iż są 

to podarki od małego Jezusa. 

 Tradycyjna msza odprawiana w nocy z 24 na 25 grudnia. Symbolizuje czuwanie pasterzy przy żłobie 

Jezusa. Uczestniczymy w niej razem z najbliższymi. jest najważniejszym momentem w czasie Świąt Bożego 

Narodzenia. Karolina Bilecka, Agnieszka Szynk  

KLUB

EUROPEJSKI

PABIANICE
GIM. NR 3
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AKTUALNOŚCI (źródło www.gim3pabianice.szkoly.lodz.pl) 

 

Rajd Gwiazdkowy 

 

 Dnia 06.12.2008r. odbył się XII Rajd Gwiazdkowy 

organizowany przez PTTK i AARON. Start 

znajdował się na Lewitynie, a meta w siedzibie  

Ochotniczej Straży Pożarnej w Rydzynach. Nasze 

gimnazjum wybrało krótszą trasę, która wynosiła 

ok. 15 km. U celu na uczestników czekał Mikołaj z 

paczkami oraz gorący posiłek. Opiekunami naszej 

grupy byli: p. Tomasz Madalioski, p. Sławomir 

Szczesio, p.Katarzyna Jurek,  p.Ewa Widz, p. Ilona  

Paszkiewicz, p.Andrzej Milczarek, p.Włodzimierz 

Stanek, p.Andrzej Pasioski, p.Wojciech Kania. 

Patryk 

MIKOŁAJKI 2008 

Jak co roku Samorząd Szkolny zorganizował 

szkolne Mikołajki. Uczniów i nauczycieli odwiedził 

Święty Mikołaj wraz z pomocnikami. Przyniósł 

pełen worek cukierków i obdarowywał nimi 

wszystkich grzecznych. 

MIĘDZYNARODOWY DZIEO 

WOLONTARIUSZA 

W dniu 5 grudnia br. członkowie Szkolnego Klubu 

Wolontariatu wraz z koordynatorami pracy 

wolontarystycznej p. 

Magdaleną Pinterą i p. 

Justyną Zbierkowską 

uczestniczyli w 

obchodach 

międzynarodowego 

Dnia Wolontariusza w 

Miejskim Ośrodku 

Kultury w Pabianicach.  

Program uroczystości 

powstał z inicjatywy 

Ośrodka Profilaktyki i 

Integracji Społecznej oraz grup wolontarystycznych w 

nim działających „Pozytywki” i „Agrafki”. Na deskach 

MOK-u wystąpił m. in. zespół „Normalsi”, 

młodzieżowe zespoły taneczne i akrobatyczne; 

zaprezentowały się również fundacje „Spełniamy 

marzenia” i „Dr. Clown”. Podczas uroczystości 

rozstrzygnięty został konkurs „Barwy wolontariatu”, 

uhonorowano najlepiej działających wolontariuszy w 

naszym mieście.  

Pedagodzy szkolni bardzo dziękują wszystkim 

członkom Szkolnego Klubu Wolontariatu z naszego 

gimnazjum za bezinteresowne uczestnictwo w akcjach 

charytatywnych, za oddanie i serce, które wkładają w 

pomoc innym. Dziękujemy, że jesteście! 

 

 

 

 

 

http://www.gim3pabianice.szkoly.lodz.pl/
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KONKURS                                                   

„OZDOBA BOŻONARODZENIOWA” 

ROZSTRZYGNIĘTY 

Dnia 16 grudnia został rozstrzygnięty 

konkurs plastyczny, ogłoszony w naszej 

szkole, pt. "Ozdoba Bożonarodzeniowa". 

Spośród wszystkich prac komisja 

konkursowa w składzie Beata Debich, 

Sławomir Szczesio nagrodziła 

następujących uczniów i wykonane przez 

nich prace:  

I miejsce - Sebastian Glapioski (kl. 2h) 

 

II miejsce - Michał Papuga (kl. 3g), Maja 

Pietrzak (kl. 3i) 

 

 
III miejsce - Agnieszka Skoczek (kl. 2a), 

Magda Krysiak (kl. 3e) 
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PIERWSZY OGÓLNOPOLSKI KONKURS 

„LIGA ORTOGRAFICZNA” 

16 grudnia odbył się etap szkolny 

konkursu „Liga ortograficzna”. Wzięło w 

nim udział prawie 40 uczniów klas I-III. 

Duże zainteresowanie świadczy o odwadze 

i umiejętnościach ortograficznych 

uczestników. Najmniej błędów popełnili: 

Maciej Ślusarz, Alicja Chrzanowska, Antoni 

Grzanka. Będą reprezentowali szkołę w 

etapie rejonowym.  

 

 

SUKCES PLASTYCZNY 

 

MDK w Pabianicach po raz dziesiąty 

zorganizował ogólnopolski konkurs 

plastyczny „Kartka świąteczna”. Wśród 

1823 prac, które napłynęły z całej Polski, 

znalazły się kartki naszych koleżanek i 

kolegów. W kategorii wiekowej 14 lat 

zwyciężyła Ewelina Bandzierz z kl. IIg. 

Wyróżnienie otrzymała Barbara Brygier – 

nasza koleżanka redakcyjna.   

 

FERIE JUŻ BLISKO …. 

Przerwa świąteczna kooczy się 4 stycznia. 

Nie martwicie się na zapas! Ferie zimowe 

już za trzy tygodnie. Jednak przed nami 

gorący i „napięty” okres – wystawienie 

ocen. 14 stycznia kooczy się pierwszy 

semestr. 

 

Z WIZYTĄ U KONSULA 

17 grudnia grupa młodzieży z naszego 

gimnazjum odwiedziła Konsulat Republiki 

Austrii w Łodzi. Pan Szczepan Miłosz – 

honorowy konsul zaprezentował wykład 

dotyczący geografii, historii i kultury 

Austrii. Uczniowie dowiedzieli się wiele o 

atrakcjach turystycznych Austrii, 

historycznych powiązaniach z naszym 

krajem i obecnej sytuacji polityczno-

gospodarczej.  Opiekę nad szkolną 

delegacją pełnił pan Tomasz Madalioski. 
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WAŻNY PROBLEM 

DZIKOŚD SERCA 

Nigdy nie miały normalnych zabawek, nie grały w 

gry komputerowe , nie spały w normalnych 

łóżkach. Ich istnienie pokazuje nam, jak bardzo 

nasz mózg zmienia się dzięki ludzkiej kulturze. O 

kim mowa, dzikie dzieci - odtrącone przez ludzi, 

przyjęte przez zwierzęta. 

Zjawisko dzikich dzieci zwykle występuje w 

krajach niezbyt rozwiniętych gospodarczo. Znane 

są przypadki rosyjskiego chłopca-ptaka, 

bliźniaczek z Indii wychowanych przez wilczycę, i 

wiele, wiele innych. Wszystkie te przypadki 

nasuwają nam pytanie: ile w nas jest ze 

zwierzęcia? 

Zaczęło się od mitu o Remusie i Romulusie, 

których wykarmiła wilczyca. Każdy z nas oglądał 

też bajkę o Tarzanie. Jednak dzieci wychowane 

przez zwierzęta to nie mit. Opowiem historię 

dwóch dziewczynek wychowanych przez wilczyce. 

W roku 1920 misjonarz Reverend Joseph znalazł 

dwie dziewczynki biegające nago po lesie. 

Oczywiście widok go zainteresował i podążył w 

ich kierunku. Dotarł do legowiska wilków, gdzie 

obok wilczycy leżały dwie dziewczynki. Nie myśląc 

długo, zabił wilczycę i zabrał dziewczynki do 

sierocioca. Tam ludzie próbowali na nowo 

uczłowieczyd dziewczynki. Ludzie nadali im 

imiona  Amala i Kamala. Jednak one nadal 

mózgiem były wilkami, spały zwinięte w kłębek, 

budziły się i wyły do księżyca, przejawiały 

zainteresowanie tylko w stosunku do psów i 

kotów, ludzie byli im obojętni. Chodzenie na 

czworaka tak zdeformowało im ścięgna, że nie 

potrafiły już poruszad się na wyprostowanych 

nogach. Gdy jedna z sióstr zmarła w wyniku 

infekcji, druga doznała szoku, wtedy po raz 

pierwszy zapłakała, okazała uczucia. W tym 

momencie misjonarz uznał, że uczłowieczy do 

kooca tę drugą z sióstr, jednak 9 lat starao 

przyniosło marne efekty. Dziewczynka nauczyła 

się ledwo 12 słów w 3 lata, korzystała z toalety 

tylko pod obecnośd innych ludzi, a gdy próbowała 

biec, upadała na czworaka. Stwierdzono, że 16- 

letnia Kamala miała umysł trzylatki, przegapiła 

ona bowiem swoje okno rozwojowe , które 

występuje pomiędzy 6 a 9 rokiem życia, kiedy 

mózg przyswaja najwięcej informacji. 

Takich przypadków jest więcej. Chłopiec, który po 

śmierci rodziców został przez dziadka wtrącony 

do kurnika, wychował się z kurami. Gdy znaleźli 

go ludzie, próbowali oduczyd go ‘ptasich’ 

nawyków. W ciągu 5 lat Sunjit (bo tak się nazywał 

ów chłopiec) przestał dziobad ziemię, nauczył się 

hamowad agresję i okazywad uczucia. Dźwięki, 

które wydawał, można określid jako gdakanie. 

Teraz ten chłopiec (obecnie już mężczyzna) ma 37 

lat, jednak nadal ma przed sobą długą drogę i nie  

wiadomo, czy kiedykolwiek ją przejdzie. 

Wszystkie te dzieci charakteryzowało jedno: 

strach przed ludźmi, słabo rozwinięta umiejętnośd 

mowy, niezdolnośd do robienia tak prozaicznych 

czynności jak korzystanie z toalety czy jedzenie 

sztudcami. Nie miały rozwiniętego mózgu, nie 

rosły, ich ciało przystosowało się do warunków 

otoczenia. Powstaje pytanie: czy warto je 

uczłowieczad? Czy powinny zostad takie jakie są - 

dzikie i nierozwinięte. To pytanie zostawię wam 

do przemyślenia.    

    ..::KoPyTkEnS::.. 
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SPORT 

 Towarzyski mecz w koszykówkę 

III Gimnazjum - I Liceum Ogólnokształcące 

W dniu 17.12.2008r. na zaproszenie nauczycieli wychowania fizycznego przybył do naszego gimnazjum 

zespół koszykówki I Liceum Ogólnokształcącego, pod kierunkiem p. Bożeny Bekier. 

Rozegraliśmy mecz towarzyski w koszykówkę, który zakooczył się zwycięstwem III Gimnazjum  – I LO 43:35. 

Sędzią głównym meczu była p. Jolanta Nowacka. Wśród licealistów występowali byli absolwenci naszej 

szkoły.  

Reprezentacja naszej szkoły  pod kierunkiem p. Tomasza Zawady wystąpiła w składzie:  Nowak Kamil, 

Kurzawa Bartosz, Sobczak Daniel, Grabowski Mateusz, Kosmala Maciej, Marciniak Mikołaj, Skąpski Krystian,  

Michalak Michał, Foltyoski Adam. 

Mecz urozmaiciły swoimi występami dziewczęta 

ze szkolnego zespołu cheerleaderek prowadzone 

przez p. Dorotę Gwiazdowską, które wystąpiły 

w składzie: Cyndecka Anita, Jahn Marta, 

Woźniak Agnieszka, Frank Katarzyna, 

Grzegorzewska Agata, Pachulska Sylwia. 

 

 

Miła atmosfera sprzyjała kulturalnemu dopingowi i już zapowiedziano mecz rewanżowy! Więcej zdjęd 

można zobaczyd pod adresem: www.picasaweb.google.com/sportgim3pabianice. 

 

  
Kolumnę sportową redaguje  

p. Dorota Gwiazdowska 



miesięcznik Gimnazjum nr 3 w Pabianicach  Strona 9 
numer 62                                                            grudzieo 2008                         www.gim3pabianice.szkoly.lodz.pl 

  

 
 
ROZMAITOŚCI 

JAK SIĘ UBRAD PRZY WIGILIJNYM STOLE 
 

Szybkimi krokami zbliża się okres Świąt Bożego Narodzenia. 
Wieczór wigilijny to czas bardzo specyficzny. Kolacja wigilijna należy do najbardziej uroczystych i 
najważniejszych  zdarzeo w  świątecznym kalendarzu większości rodzin.  Święta to nie tylko czas rodzinnych 
spotkao, stołów pełnych jedzenia i prezentów, to też czas, w którym mimo wszystko, ten jedyny raz w roku  
mógłbyś włożyd czarne lakierki lub czerwoną suknię i białe perły. 
Bowiem Wigilia w rodzinnym gronie zobowiązuje do wyjątkowo eleganckiego stroju.  
Jednak jak zrobid dobre wrażenie, w co się ubrad, by nie wyglądad komicznie i przesadnie? 
W tym roku zrezygnuj z białej koszuli, odrzud czarne spodnie w kant. Moda ma dużo więcej do 
zaoferowania niż ten jeden, sprawdzony zestaw. Powitaj kobiecą sukienkę i spodnie w połączeniu z 
wyszukanymi dodatkami, które na pewno sprawdzą się w ten niezwykły wieczór.  
Czarna, ołówkowa spódnica z wysokim stanem wprost uwodzi w tym sezonie amatorki klasycznego stylu. 
Noszą ją w połączeniu z barwnymi dodatkami i humorzastymi butami na przeogromnych obcasach. 
Jeśli jednak jesteś fanatyczką dziewczęcego looku wybierz proste, gładkie suknie w barwach od szarej, 
czarnej po wszystkie odcienie czerwieni. Świetnie wyglądają również wzorzyste sukienki kopertowe (w 
kwiatki, kratkę, gładkie), a także odcinane pod biustem sukienki w stylu lat 60.  
Mimo wszystkich propozycji, warto postawid na złoto, które w tym sezonie jest synonimem stylu i 
elegancji. Jednak nie musisz od razu cała zamieniad się w złotą bryłę, którą każdy zauważy na kilometr. 
Wystarczy tylko delikatny dodatek, jak pasek czy buty. 
Na pierwszym miejscu znajduje się też czerwieo i biel.   Barwy te wspaniale wyglądają również w połączeniu 
ze sobą. Biały gruby golf z  czerwonymi, świątecznymi motywami sprawdzi się w najgorszych sytuacjach.  
 
Mimo wszystkich przedstawionych przeze mnie propozycji, pamiętaj -  ważniejsza jest wygoda, nie wciskaj 
się w srebrną suknię, w której wyglądasz jak świąteczny karp, tylko po to, aby byd modnym. Postaw na 
umiar. Basia 

 

Ramówka świąteczna-powtórki filmów familijnych sprzed lat.  

Co roku tak to właśnie wygląda. Niektóre z tych filmów są starsze niż my. Mimo tego nadal znajdują wielu 

oglądaczy. Historycznego już "Kevina samego w domu" i drugą częśd tego filmu co roku ogląda blisko 3mln 

ludzi. Łatwy do zrozumienia humor i świąteczny nastrój przyciągają jak nic. Czy wyobrażamy sobie święta 

bez grona rodzinnego? Oczywiście, że nie. Niektórzy tak samo mogliby odpowiedzied na pytanie: czy 

wyobrażasz sobie święta bez telewizji? Najlepiej posiedzied z rodziną przy dobrym filmie, ale czy telewizja 

daje nam ku temu okazje? Coraz częściej: nie. Większośd z nas woli kupid czy wypożyczyd płytę dvd i 

obejrzed kawałek naprawdę dobrego filmu. Jednak nie zapominajmy, dlaczego tak naprawdę obchodzimy 

święta i jaki jest ich prawdziwy cel. Wiśniaczek 
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(TYLKO) DLA KOBIET 

JAK BYD GWIAZDĄ 
Może nie będę w tej sprawie obiektywna, gdyż nie budzę się rano z krzykiem: ”O!  Brad Pitt i ktoś tam się 

rozstali”. Nie biegnę po gazety opowiadające o życiu gwiazd, gdzie na jednej stronie jest artykuł o zabójcy 10 dzieci, a 

na drugiej powiększony biust sławnej celebrytki. Nie wchodzę też na strony typu ‘pudelek’, ‘kozaczek’. Może dziwne, 

ale nie interesuje mnie życie gwiazd, ale oczywiście nie mam nic do ludzi, którzy to robią. Tym artykułem chciałabym 

pokazad bezsensownośd tego zjawiska. 

Napiszę wam kilka porad (na postawie gazet, stron internetowych), jak być gwiazdą idealną. 

Po pierwsze, jak się ubrać? Strój musi być oryginalny, ale niezbyt ekstrawagancki. Jeśli przyjdziesz ubrana 

zbyt skromnie, wyzwą cię od córki pastora, a jeżeli spróbujesz się nazbyt wyróżnić, powiedzą o tobie: bezguście itp. I 

tak, i tak nie zdobędziesz uznania sławnych stylistów. Ale zaczekajcie, to dopiero początek. Strój musi pokazywać 

trochę ciała, ale jeśli pokażesz go za dużo, nazwą cię panią na d... , kiedy za mało, powiedzą, że jesteś szarą 

myszką. Nie jest obojętnie także, czy twój strój będzie obcisły, luźny. Jeśli to pierwsze, to sprytni fotografowie  znajdą 

nawet na najszczuplejszej osobie kilka fałdek i w gazetach napiszą, że ci się trochę przytyło. Jeśli zaś twój strój 

będzie za luźny - no cóż, wtedy zobaczysz swoje zdjęcie na okładce z opisem  ‘ Czy przypadkiem nie dziecko?’. 

Kolory… musisz uwierzyć w ich moc.  W czerwonym będziesz sexy (to nic, że w tym odcieniu będzie pół sali), czarny 

(klasyka, może nikt się do tego nie przyczepi), różowy, no cóż, lepiej zrezygnuj z tego pomysłu, chyba, że jesteś Dodą 

lub Jolą Rutowicz. Marka, oczywiście w cenie są sławni zagraniczni projektanci, od biedy może być też jakiś polski, 

ale już nie do pomyślenia jest ciuch z produkcji masowej, gwarantuję ci, że wtedy zostałabyś zmieszana z błotem... 

Po drugie, z kim się pokazać? Na imprezie z megaprzystojnym chłopakiem (oczywiście trzeba pokazać 

wszystkim kobietom na sali, że on jest tylko MÓJ, wiadomo jak...), na poważne gale rodzinkę. W przerwach 

oczywiście całować ich, przytulać i mówić głośno ‘jak ja was kocham’, potem wystarczy tylko wygłosić wzruszającą 

mówkę na temat szczęścia w rodzinie i tabloidy będą zadowolone. Ale co wtedy, gdy nasza rodzina czy partner nie 

spełnia wymagań typu piękni-mądrzy-kolorowi, oczywiście według słów piosenki „wymienić ich na lepszy model”. 

Po trzecie, co należy i czego nie należy robić na bankietach, imprezach, galach? Zacznę od tego, czego się 

nie robi: Na pewno NIE można jeść - niech was nie zgubią pełne talerze! To wszystko jest tylko na pokaz, jeśli 

pokusisz się o ciasteczko, spodziewaj się swojego zdjęcia z otwartą buzią , mielącą ciasteczko w znanej gazecie, czy 

portalu z dopiskiem „ohydny obżartuch”. Nie można mieć absolutnie żadnych problemów, przynajmniej na wizji. Pod 

czujnym okiem kamery czy aparatu jesteśmy absolutnie nieskazitelni, szczęśliwi i uśmiechnięci. Czasem tylko 

możemy wspomnieć w wywiadzie o przesuszonych końcówkach lub grypie, o innym cicho sza! I oczywiście nie mamy 

prawa wyjść z domu nieumalowane, brzydko ubrane. Nie możemy dać się przyłapać na tak prozaicznych 

czynnościach jak kupowanie bułek, wyrzucanie śmieci. Nie możemy przytyć, mieć celulitu, sałaty między zębami itp... 

Po wykonaniu którejś z tych czynności, nie dziw się, gdy zobaczysz komentarze pod swoimi zdjęciami. 

W ostatnim punkcie opiszę rzecz dla gwiazd najważniejszą - lans. Musisz nauczyć się, kiedy i gdzie warto się 

zakręcić, jaką część ciała odsłonić, co powiedzieć. Jeśli się tego nie nauczysz, nie istniejesz. Nie napiszą o tobie, 

nawet wtedy, gdy jesteś zdolną aktorką, ukończyłaś  trudne studia czy należysz do najinteligentniejszych ludzi na 

ziemi. Nie odsłonisz pośladka - nie ma cię. 

Mam nadzieję, że nikt nie weźmie sobie mojego poradnika do serca, wtedy nasze kochane pudelki, ploterki 

itp. nie miałyby z czego żyć, a tego chyba nie chcemy . 

        ....:::KoPyTkEnS:::...  
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RECENZJE  

 

FILM - „Transporter 3”  

 

 „Transporter 3” 

trafił do kin. Jason 

Statham powraca w 

roli Franka Martina i 

ponownie ma do 

wykonania zadanie, 

do przyjęcia którego 

został tym razem 

zmuszony. Ma zawieźd pewną przesyłkę 

do Budapesztu. Razem z nim jedzie 

Ukrainka o imieniu Valentina. Żadne z nich 

nie może wyjśd z samochodu, ponieważ na 

rękach mają specjalne bransoletki z 

ładunkiem wybuchowym, który aktywuje 

się, kiedy odejdą zbyt daleko od pojazdu. 

Film jest trzecią częścią serii, więc zgodnie 

z zasadami kontynuacji nawet nie ma co 

porównywad go do części pierwszej, co 

jednak nie zmienia faktu, że to wciąż 

świetne kino akcji. Scenariusz(napisany 

przez znanego reżysera Luc’a Besson’a) 

jest średni, ale chyba nie o to chodzi w 

takim filmie ;).  Aktorstwo stoi na 

przyzwoitym poziomie, szczególnie 

wyróżniają się Jason Statham oraz znany z 

serialu „Skazany na śmierd” Robert 

Knepper w roli głównego czarnego 

charakteru. Sceny akcji są rewelacyjne. 

Polecam! Sylwek 

 

KSIĄŻKA – „Tektonika uczud” 

Eric-Emmanuel Schmitt 

 Książka Schmitta ukazuje portret ludzkiej 

duszy. Opowiada o 

ludziach szaleoczo w 

sobie zakochanych, 

którzy mimo uczud czują 

pewien niedosyt. 

Richard i Diane mimo 

miłości, którą się 

wzajemnie darzą, mają 

do szczerości swojego 

związku wielkie wątpliwości.  Mimo 

wszystko jednak myślą o rozstaniu. 

Schmitt w swoim dramacie kolejny raz 

pokazuje, że najsilniejszych uczud nie 

można od siebie odróżnid, i że wszyscy 

kryjemy swoje uczucia pod niewidzialnymi 

maskami. Miłośd – czysta manipulacja i 

nieustająca gra. Polecam książkę ludziom 

spragnionym miłości, którzy za wszelką 

cenę próbują dobid do brzegów uczucia. 

Basiula 

 

 

 

 

  



miesięcznik Gimnazjum nr 3 w Pabianicach  Strona 12 
numer 62                                                            grudzieo 2008                         www.gim3pabianice.szkoly.lodz.pl 

  

ROZRYWKA 

GRA – „HEROES” 

czy ktoś pamięta o 3DO 

Poruszę już dośd stary temat. Heroes IV of 

Might and Magic to ostatnia odsłona tej 

serii zrobiona przez 3DO. Po wydaniu owej  

części firma zbankrutowała. Czy ta odsłona 

była aż tak zła? Pamiętam, że dostała 

jakieś 2 w skali pięciostopniowej, a teraz w 

extraklasyce na gram.pl widnieje 4.1. 

Interesujące, prawda? Ale wracając do 

tematu,  do robienia V zabiera się  Nival 

(firma rosyjska) pod logiem Ubisoftu. No i 

proszę, wychodzi jedna z najlepszych, a 

nawet wg niektórych najlepsza częśd. I tu 

powstaje pytanie - czy jakby 3DO nie 

zbankrutowało, mielibyśmy grę w 3D 

mogącą konkurowad z trójką? Teraz nikt 

na to nie odpowie, ale moim zdaniem nie. 

Nawet w pierwszych planach V miała byd 

zrobiona na silniku IV. 

 

 

Raczej lepsze jest 3D ;) Jednak grając w 

kultową trójkę, cały czas mam wątpliwości 

co do zmiany firmy. No cóż, zostawiam 

was z tym dylematem. Owlle 

ZAMIAST HOROSKOPU 

Charakter masz we krwi 

Osoby z grupą krwi 0 posiadają silna wolę i 

dużo energii, łatwośd nawiązywania 

kontaktów i nieprawdopodobną siłę 

przebicia. Ludzie z grupą krwi A są 

sumienni i obowiązkowi. To urodzeni 

perfekcjoniści. Gdy dadzą słowo, można na 

nich polegad. Natomiast osoby, w żyłach, 

których płynie krew grupy B, to typowi 

nadwrażliwcy i czuli kochankowie. 

Najczęściej są spokojni, jednak ich uczucia 

mogą eksplodowad (z zazdrości). Ludzie z 

grupą krwi AB są zagadkowi, posiadają 

charyzmę i są dobrymi organizatorami. 

Rzadko miewają problemy ze zdrowiem. 


