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W tym roku po raz pierwszy oprócz przedmiotów 

humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych 

uczniowie zdają egzamin z języka obcego. 

Wszystkim trzecioklasistom 

życzymy połamania piór!!! 
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 OD REDAKTORA NACZELNEGO 

  

Niestety, jestem jednym z tych ludzi, którzy po nadejściu wiosny tracą wszelką  ochotę do pracy i wszelkiego 
wysiłku. Więc usilnie próbuję tu sklecid parę porządnych zdao, jednakże ciepło wiosennego słooca próbuje 
mnie od tego odciągnąd... Moje serce rwie się na dwór, jednak trzeba coś w tej rubryce napisad. Więc życzę 
Wam wszystkim, byście na tej ostatniej prostej do wakacji nie polegli, lecz powstali i z jak najlepszymi 
wynikami doczekali upragnionych wakacji. A… i zapomniałabym, wszystkim osobom piszącym w tym roku 
egzamin życzę połamania piór.        ..::KoPyTkEnS::.. 

Sonda korytarzowa 

Co nauczyciele mają w biurku… 

W tym miesiącu Wasze trzy niezastąpione, 
piękne i mądre redaktorki po raz 3. wybrały 
się w podróż w celu poszukiwania informacji. 
W poprzednim numerze szukałyśmy wiosny, 
dziś prześwietlamy biurka nauczycieli. Może 
nie tak dokładnie, ponieważ nie wiadomo, co 
tam mogłybyśmy znaleźd... Niestety, efekty 
naszej pracy są trochę rozczarowujące, pytani 
ludzie albo nie posiadali biurek lub po prostu 
trzymali tam tak pospolite rzeczy jak papiery i 
przybory do pisania.  Naszą uwagę zwróciły 
jednak płytki, które spadły ze ściany i leżą w 
biurku p.Tosik, próbki  nowego szkolnego 
boiska (o którym napiszemy już wkrótce!) u 
pana Gabary (ma pokój koło siłowni) i 
zapalniczki zabrane uczniom w biurku 
p.Marczuk. Niestety, nie znalazłyśmy nic 
bardziej sensacyjnego np. kwasów w biurkach 
chemiczek (substancje chemiczne trzeba 
trzymad na zapleczu) czy podejrzanych 
urządzeo w biurkach nauczycieli fizyki. Tym 
razem się nie udało, ale wierzymy, że 
przyjdzie dzieo, w którym zwietrzymy jakąś 
prawdziwą sensację.... 

Nieustraszone bojowniczki: 
Karolina Kopycka 

Weronika Szkudlarek 
Ewelina Bandzierz z nieodzownym  telefonem 

 

 

 

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, Weronika Szkudlarek. 
 
Opiekun: p. Izabela Zakrzewska 
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KLUB EUROPEJSKI 

 Polska w UE - 5 lat członkostwa 

Członkowie Klubu Europejskiego, działającego w naszym Gimnazjum od 

2000 r., realizują projekt przygotowany w ramach programu "Szkoła 

Myślenia" (częśd akcji "Szkoły z klasą”), która jest prowadzona przez 

Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Agorę S.A., wydawcę "Gazety Wyborczej".  

Akcję wspomaga Polsko-Amerykaoska Fundacja Wolności. Projekt przygotowano z okazji 

piątej rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i jest realizowany pod opieką p. Urszuli 

Dzwonnik, p. Barbary Grzesiak  i p. Jolanty Marczuk. 

Celami programu „Szkoła Myślenia” są: 

 zachęcenie nauczycieli do podejmowania z uczniami projektów edukacyjnych, rozwijających 
umiejętności myślenia, rozumowania i rozwiązywania problemów  
w naukach matematyczno-przyrodniczych, humanistyczno - społecznych oraz językach obcych, 

 umożliwienie nauczycielom publicznego zaprezentowania swoich pomysłów na zajęcia dydaktyczne i 
projekty edukacyjne rozwijające te umiejętności oraz szkolne festiwale nauki, 

 umożliwienie nauczycielom wymiany opinii i doświadczeo na platformie internetowej programu,  

 upowszechnienie metod nauczania, sprzyjających rozwijaniu umiejętności myślenia poprzez stworzenie 
Biblioteki Internetowej Materiałów Edukacyjnych (BIM) z zadaniami, doświadczeniami, 
eksperymentami, scenariuszami, projektami ułatwiającymi ich kształcenie. 

W ramach projektu przygotowaliśmy ankietę, na podstawie której zbierzemy informacje o 

naszej wiedzy o UE oraz opinie na temat korzyści i strat, jakie poniosła Polska po wstąpieniu 

do UE. Ankietę zamierzamy przeprowadzid wśród gimnazjalistów, uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych oraz dorosłych. Podobną ankietę przeprowadzaliśmy 5 lat temu, kiedy 

Polska miała wstąpid do UE – ciekawe będzie porównanie wyników tych ankiet. 

Opracowane wyniki tej ankiety chcemy przedstawid na Forum Europejskim, zaprosid 

koleżanki i kolegów z innych pabianickich gimnazjów oraz przedstawicieli władz miejskich i 

powiatowych. W czasie tego spotkanie chcemy się dowiedzied, co Pabianice i najbliższy 

region zyskały na przystąpieniu Polski do UE.  

Wszystkich chętnych do udziału w realizacji tego projektu  

zapraszamy do współpracy! 

  

KLUB

EUROPEJSKI

PABIANICE
GIM. NR 3



miesięcznik Gimnazjum nr 3 w Pabianicach  Strona 4 
numer 65                                                            kwiecieo 2009                                             www.gim3pabianice.szkoly.lodz.pl 

 
 

Z MIASTA 

Biały Marsz w 4 rocznicę śmierci  

Jana Pawła II 

 2 kwietnia 2005 roku o godz. 2137 nasz rodak 

PAPIEŻ JAN PAWEŁ II – HONOROWY OBYWATEL 

MIASTA PABIANIC odszedł do Domu Ojca. 

W czwarta rocznicę tamtych pamiętnych dni 

nasza szkoła we współpracy z parafią św. 

Mateusza po raz czwarty zorganizowała BIAŁY 

MARSZ refleksji i zadumy nad tym, czego uczył 

nas – młodych Polaków OJCIEC NARODU. 

Głównym motywem Jego pontyfikatu było hasło 

„Miłośd wszystko wyjaśni”. Wprowadzeniem do 

uroczystości były refleksje ks. prałata Jana Szuby 

– proboszcza parafii św. Mateusza, po których 

wyruszył ulicami marsz pamięci. Najliczniejszą 

grupę stanowiła młodzież z zapalonymi zniczami. 

Klub Miłośników Kultury i Sztuki przygotował 

oprawę muzyczną. Szczególnie przejmująco 

brzmiała ulubiona pieśo Jana Pawła II „Barka”. 

Młodzież Gimnazjum nr 3 złożyła przed 

popiersiem Papieża wiązankę kwiatów i zapaliła 4 

znicze. 

 

Wiatrak śpiewających harcerzy 

W dniach 28-29  marca odbył się festiwal piosenki 

harcerskiej, zorganizowany w Miejskim Ośrodku 

Kultury w Pabianicach. W sobotę odbył się 

przegląd w dwóch kategoriach: piosenka ludowa 

lub wojskowa i harcerska. Zabawa zaczęła się o 

16, a publikę zabawiali Paweł Jakubek i Jacek 

Czekalski. Po zakooczeniu pierwszego dnia chętni 

uczestnicy wybrali się na karaoke do Szkoły 

Podstawowej nr 13. Drugi dzieo konkursu zaczął 

sie o 10. Tym razem konkurencjami były: mini 

play back show oraz kabaret. Główną nagrodą 

była przechodnia drewniana figura wiatraka i 

1000 złotych, którą zdobyła 31 PDH Parasol. 

Wyróżnienia w postaci miejsc w poszczególnych 

kategoriach dostały także: 21 PDH Husaria, 79 

PDH Wilki, 9 PDH Diamir, 96 PDH Buczacz, 99 PDH 

Wigry, 30 PDH Odsiecz, 77 PDH Bomba oraz 68 

PDH Bunt. Organizatorem imprezy był Łukasz 

Ścibut. Karolina Piotrowska 
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AKTUALNOŚCI (źródło www.gim3pabianice.szkoly.lodz.pl) 
 

 

 VI OGÓLNOPOLSKI KONKURS 

WIEDZY INFORMATYCZNEJ UCZNIÓW 

SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH 

Do II etapu zakwalifikowało się 4 uczniów naszej 

szkoły: Bartłomiej Długosz (IIId), Antoni Grzanka 

(IIIe), Bartłomiej Krasioski (III e), Paweł Lenart 

(IIIb). Przez drugi etap z sukcesem przeszedł 

Antoni Grzanka i znalazł się w grupie 32 finalistów 

z całej Polski. W finale, który odbył się w IV LO w 

Szczecinie w dniach 2-3 kwietnia 2009 r., Antek 

zajął III miejsce i został jednym z laureatów tego 

konkursu.  

Nagrodą był sprzęt komputerowy (urządzenie 

wielofunkcyjne firmy Canon) oraz wycieczka do 

Strasburga i Parlamentu Europejskiego dla ucznia 

i opiekuna (p. Grażyny Rosiak).  

 

KONKURS EUROGIMNAZJALISTA 2009  

Dnia 6 kwietnia 2009r. odbył się w naszej szkole 

finał powiatowego konkursu Eurogimnazjalista 

2009 organizowanego przez Punkt Informacyjny 

EUROPE DIRECT Pabianice. Do rywalizacji stanęło 

30 drużyn z 6 gimnazjów z terenu Pabianic, a 

także Dłutowa, Piątkowiska i Ksawerowa. Nasze 

gimnazjum reprezentowało 5 drużyn wyłonionych 

w wyniku eliminacji wewnątrzszkolnych 

przeprowadzonych 30 marca 2009 r.:  

- Justyna Frachowicz, Mateusz Dubiel  

- Aleksandra Likooska, Aleksander Jachowicz  

- Michał Papuga , Michał Michalak  

- Magdalena Zakrzewska, Maja Pietrzak 

- Marcelina Kręcijasz, Michał Góra. 

Pytania w konkursie dotyczyły wiedzy z zakresu 

funkcjonowania Unii Europejskiej: podstawowe 

daty historyczne, organy Unii, traktaty, 

podstawowe dane o paostwach członkowskich, 

ogólne informacje o walucie euro oraz 

szczegółowe wiadomości na temat procesu 

przystępowania Polski do Unii Europejskiej. 

Najlepszą okazała się drużyna NASZEGO 

GIMNAZJUM w składzie: Michał Papuga i Michał 

Michalak, która pokonała o jeden punkt drużynę 

również z naszej szkoły – Justynę Frachowicz i 

Mateusza Dubiela oraz o dwa punkty drużynę z 

Gimnazjum w Piątkowisku – Beatę Pawlak i 

Paulinę Dytko. Pełne wyniki konkursu dostępne 

są na stronie www.europe-direct.pabianice.pl. 

W nagrodę 20 najlepszych drużyn z opiekunami 

pojedzie do Wrocławia. W programie znajduje się 

zwiedzanie Mediateki i Multicentrum. Planowany 

termin wycieczki – 16 maja 2009 roku. 

 

 

MATMAMISTRZ 2009 
Rozstrzygnięty został szkolny konkurs matematyczny 

„MATMAMISTRZ 2009”, który odbył się 24 marca br. 

W tegorocznej - dziewiątej edycji konkursu - o tytuł 

„Matmamistrza” ubiegało się 47 uczniów naszego 

gimnazjum.  

http://www.gim3pabianice.szkoly.lodz.pl/
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W grupie klas pierwszych I miejsce i tytuł 

„Matmamistrza” zajęła Karolina Bilecka (Ih), II miejsce 

zajął Dominik Kobiera (Id), III miejsce zajął Chrystian 

Musiał (Ia). 

W grupie klas drugich  I miejsce i tytuł 

„Matmamistrza” zajął Maciej Ślusarz  (IIm), II miejsce 

zajęła Natalia Kuliżek (IIg), III miejsce zajęła  Karolina 

Kopycka (IIg).  

W grupie klas trzecich I miejsce i tytuł 

„Matmamistrza” zajęła Karolina Dembowska (IIe), II 

miejsce zajął Mateusz Dubiel (IIIh), III miejsce zajęła 

Natalia Morawska (IIId).  

Wyróżnieni uczniowie będą 5 maja br. reprezentowad 

nasze gimnazjum w X Międzyszkolnym Konkursie 

Matematycznym organizowanym przez Gimnazjum nr 

1 w Pabianicach. 

 

Wycieczka do lasu miejskiego w 

Pabianicach 
Dnia 15 kwietnia 2009 roku odbyła się wycieczka do 

lasu dla uczniów, którzy wykonali budki lęgowe. 

Uczniowie zostali zaproszeni przez pana Zbigniewa 

Kolasioskiego. Pan leśniczy pokazał zwierzęta 

hodowane w leśniczówce, między innymi pawie, 

bażanty, daniele, opowiadał bardzo ciekawie o wielu z 

nich. Następnie uczniowie przeszli do lasu aleją 

dębową, zobaczyli, gdzie zostały zamocowane ich 

budki. Zapoznali się z zasadami wycinki lasu i nowymi 

nasadzeniami. Zrozumieli również, dlaczego jest 

zbrodnią wchodzenie do lasu z psem bez smyczy i 

kagaoca od 1 kwietnia do 30 września. Dowiedzieli się, 

dlaczego nie wycina się niektórych dużych 

spróchniałych drzew. Zobaczyli 180- letnie sosny i 

podziwiali kobierce kwitnących zawilców. 

Na zakooczenie  pan leśniczy zaprosił na ognisko, 

gdzie uczniowie mogli upiec kiełbaski i posilid się po 

długiej wędrówce. Uczniowie na wycieczce byli pod 

opieką p. Ireny Gawrooskiej nauczyciela techniki i p. 

Marioli Grzegorzewskiej nauczyciela biologii. 
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SPORT 

 

Mistrzostwo powiatu pabianickiego 

w piłce ręcznej dziewcząt 

W dniu 7 kwietnia 2009r. reprezentacja naszego 

gimnazjum zwyciężyła w mistrzostwach powiatu 

w piłkę ręczną dziewcząt. Turniej przeprowadzany 

był systemem „każdy z każdym”. Dziewczęta pod 

opieką p. Jolanty Nowackiej i p. Andrzeja 

Dobroszka wygrały wszystkie swoje mecze: 

GIM 3 – GIM Piątkowisko 4 : 1 

GIM 3 – GIM 1 Pabianice 6 : 3 

GIM 3 – GIM Konstantynów 2 : 0 

GIM 3 – GIM Ksawerów 6 : 1 

Tym samym nasze zawodniczki zrewanżowały się 

swoim rówieśniczkom z GIM 1 za remis, jaki padł 

w meczu w mistrzostwach Pabianic. 

Reprezentacja naszej szkoły wystąpiła w składzie: 

Pietrzak Kalina (kapitan drużyny), Olejnik Marta, 

Frachowicz Justyna, Zakrzewska Martyna, 

Szymczak Sandra, Szymaoska Justyna, Krakowska 

Justyna, Łagowska Martyna, Bandzierz Ewelina. 

II halowy turniej piłki nożnej „Lolek 

też grał w piłkę” 

3 kwietnia reprezentacja naszego gimnazjum 

wzięła udział w II Turnieju Halowej Piłki Nożnej z 

okazji obchodów rocznicy śmierci Papieża Jana 

Pawła II „Lolek też grał w piłkę”. Rozgrywki odbyły 

się systemem „każdy z każdym” i przedstawiały 

się następująco: 

GIM 3 – GIM a’Paulo 5 : 0 

GIM 1 – GIM 2 4 : 1 

GIM 1 – GIM a’Paulo 7 : 1 

GIM 3 – GIM 1 2 : 3 

GIM 2 – GIM a’Paulo 3 : 0 

GIM 3 - GIM 2 3 : 0 

W finale rozegraliśmy jeszcze jeden bardzo 

emocjonujący mecz z GIM 1, który zakooczył się 

jednak zwycięstwem Gimnazjum nr 1, stosunkiem 

bramek 3 : 1.  

Tym sposobem drużyna naszej szkoły pod opieką 

p. Doroty Gwiazdowskiej i p. Dobrosława Grygi 

zajęła II miejsce. Reprezentacja GIM 3 wystąpiła 

w składzie: Nowak Mateusz (1g), Kopa Marcin 

(2e), Okrojek Mateusz (2c), Bartyzel Przemysław 

(3c), Kita Przemysław (2m), Młynarczyk Artur 

(2g), Malinowski Julian (2e), Fraszak Norbert (2k), 

Rozwandowicz Max (2e). 
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Finał wojewódzki w koszykówce 

dziewcząt szkół gimnazjalnych 

W dniu 2 kwietnia 2009r. odbył się w Pabianicach 

finał wojewódzki „Gimnazjady 2009” w 

koszykówce dziewcząt.  

Reprezentacja naszej szkoły po wysokim 

zwycięstwie w meczu półfinałowym z Gimnazjum 

w Sieradzu uległa Gimnazjum nr 34 z Łodzi w 

stosunku 65 : 50. Najlepszą zawodniczką naszego 

zespołu była Sylwia Włodarek, która zdobyła aż 

24 pkt. Reprezentacja naszego gimnazjum pod 

kierunkiem trener Jolanty Nowackiej wystąpiła w 

składzie:  Olejnik Marta (kapitan zespołu), 

Włodarek Sylwia,  Frachowicz Justyna, Pietrzak 

Kalina, Grzybek Sara,  Zakrzewska Martyna, 

Szymczak Sandra, Krakowska Justyna, 

Lewandowska Agnieszka, Szymaoska Justyna, 

Mielczarek Magdalena, Bandzierz Ewelina. 

Mistrzostwa Pabianic i powiatu w 

piłce ręcznej chłopców szkół 

gimnazjalnych 

W dniu 2 kwietnia 2009 r. w sali Gimnazjum nr 2 

rozegrano Mistrzostwa Pabianic w piłce ręcznej 

chłopców. Zespół naszej szkoły zajął II miejsce po 

zwycięstwie z GIM 2 16 : 12 i porażce z GIM 1 14 : 

15. W dniu 3 kwietnia w sali Gimnazjum w 

Ksawerowie rozegrano mistrzostwa powiatu w 

piłce ręcznej chłopców. Reprezentacja naszej 

szkoły zajęła I miejsce. W fazie grupowej 

osiągnęliśmy następujące wyniki: 

GIM 3 – GIM Piątkowisko 8 : 2 

GIM 3 – GIM Dobroo 6 : 4 

W finale pokonaliśmy zespół GIM Konstantynów 9 : 4 i 

tym samym awansowaliśmy do rozgrywek 

rejonowych. 

 

Najwięcej bramek zdobył Bartosz Zawiasa oraz 

Michał Michalak. Zespół pod opieką p. Elżbiety 

Milczarek i p. Andrzeja Dobroszka wystąpił w 

następującym składzie: Matyja Patryk (2l), 

Michalak Michał (3g), Grabowski Adrian (1f), Kłys 

Adam (2e), Adamczuk Adrian (1c), Zawiasa 

Bartosz (3d), Surowy Bartosz (3a), Skąpski 

Krystian (2l), Marciniak Mikołaj (2k).  

II Otwarte Drużynowe Mistrzostwa 

Łodzi w warcabach 

W dniu 26 marca 2009r. liczna reprezentacja 

naszej szkoły wzięła udział w II Otwartych 

Drużynowych Mistrzostwach Łodzi w warcabach. 

Oprócz naszej szkoły w Mistrzostwach wystąpiły 

również drużyny z: Liceum Ogólnokształcącego nr 

18 w Łodzi, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 

6 w Łodzi, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 

22 w Łodzi, Gimnazjum nr 15 w Łodzi. 

Mistrzostwa rozgrywane były systemem 

szwajcarskim, pod hasłem „Przez warcaby do 

szachów”. Rozegranych zostało V rund. W 

kategorii gimnazjów nasza szkoła zajęła II 

miejsce, a w kategorii open zajęliśmy VI miejsce. 

Opiekunami naszych drużyn były p. Elżbieta 

Milczarek i p. Dorota Gwiazdowska. 
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WAŻNY PROBLEM 

 

„Kurz twój wróg’’ 
Kto chod raz usłyszał krzyk swoich rodziców nad 

głową, że ma bałagan w pokoju, wie, czym są 

wiosenne porządki. To jedna z najgorszych chwil 

w życiu każdego nastolatka. Sterty papierów na 

biurku, gruba warstwa kurzu na wszystkim, co się 

znajduje w pokoju, co najmniej 2-tygodniowe 

skarpetki (bynajmniej nie chodzi mi o wiek 

skarpetki, tylko długośd leżenia) walające się po 

podłodze i rzeczy pod łóżkiem , których imienia 

nie można wymawiad. I na nic tłumaczenie: pokój 

jest moją enklawą spokoju, tu się relaksujesz a 

„artystyczny nieład” to jeden z elementów twojej 

egzystencji, którego nie można naruszad. Te 

argumenty jednak przegrywają w walce z 

odkurzaczem, ścierką do kurzu i wściekłą mamą 

stojącą przed drzwiami. Tak przegrałeś walkę, 

musisz się poddad, ponieważ dalsze stawianie 

może grozid wszelkimi karami, zakazami i 

szlabanami. Pokonany w tej walce zawsze 

będziesz ty, rodzice są może  tego samego 

gatunku zwierząt co ty, jednak to nie zmienia 

faktu, że są silniejsi i mądrzejsi (niekiedy). Trzeba 

się do tego jakoś zabrad... Co by tu… tak, 

skarpetka jest zdecydowanie skażona, widad to 

po tych zielonych plamach na pięcie, więc lepiej 

jej nie ruszad (chyba, że w kombinezonie 

ochronnym). Biurko - tu trzeba zdecydowanych 

działao, wywalamy wszystkie papiery na podłogę. 

A to co? Zawsze znajdzie się tam jakaś 

walentynka od przedszkolnej  sympatii, zagubione 

prace domowe (tak, tak tu są), książka z biblioteki 

- same skarby, a tyle w nich historii. Ze 

wzruszenia może się łezka zakręcid w oku, 

niestety, zaniepokojona ciszą w naszym pokoju 

rodzicielka powraca. Szybko więc układamy 

wszystkie papiery pod innym kątem (najlepiej 

około 90 stopni) i wracamy do pracy. Podłoga- 

właściwie kiedyś wydawało ci się, że ją masz, 

teraz pod grubą warstwą kurzu (a to nie 

dywan???), ubrao, bielizny  i gazet wygląda 

trochę jak powierzchnia naszej Dobrzynki. Nie ma 

rady, coś trzeba z tym zrobid. Dolna szuflada w 

szafce jest pusta,  może tak by to wykorzystad... 

Tak, to zdecydowanie dobry pomysł, proś tylko 

siłę wyższą by ktoś nie spróbował przypadkiem 

otworzyd tej szuflady. Kurz twój wróg - wszyscy 

tak ci mówią, każą ci z nim walczyd za pomocą 

najróżniejszych środków. Młodzi ludzie tacy jak ty 

czy ja jesteśmy raczej pokojowo nastawieni do 

świata, więc uczyniliśmy kurz naszym 

przyjacielem a przyjaciół się nie usuwa – prawda?  

W kurzu żyją także bardzo przyjemne zwierzątka 

–roztocza, czy ktoś z was miałby serce je zabijad? 

Otrzepanie paru najbardziej widocznych miejsc 

jest rozwiązaniem jak najbardziej pokojowym. 

Teraz obejrzyjmy efekty twojej pracy: 

A. Stosy papierów na biurku nie są 

porozrzucane lecz ustawione pod kątem. 

B. Podłoga jest PRAWIE czysta. 

C. Kurzu PRAWIE nie ma. 

Z uczuciem spełnienia i dobrego spełnienia 

obowiązków kooczymy dzieło. Jednak rodziców 

nie wiadomo dlaczego to nie zadowala, no cóż, 

zaczynamy robotę od nowa. Dla wszystkich 

wielbicieli wiosennych porządków mam jednak 

pocieszenie. Mają  aż cały rok by do następnego 

sprzątania  odstresowad się po tym, znowu 

naśmiecid, rozmnożyd 100000000000-krotnie 

roztocza i wyprodukowad radioaktywną skarpetkę 

(ta która leżała na podłodze skutecznie ukryła się 

przed zmasowanymi atakami sprzątania). Życzę 

powodzenia. PS. Zapomniałam o 

przedświątecznych porządkach.... K. Kopycka
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ROZMAITOŚCI 

„Trzymaj formę"  
To tytuł akcji prowadzonej w naszej szkole w 

tym roku, zachęcającej uczniów do zdrowego 

trybu życia i zwiększenia aktywności fizycznej. 

Z okazji „Światowego Dnia Zdrowia” (7 kwietnia) 

nasza szkoła zorganizowała podsumowanie 

całorocznej akcji „Trzymaj formę”. 

Postanowiłyśmy zamienid na ten temat kilka słów  

z panią Joanną Nowak – 

organizatorką projektu. 

Redakcja:  W ramach akcji 

szykowaliśmy różne zdrowe 

dania. Klasy pierwsze – kanapki, 

drugie – sałatki warzywne zaś 

trzecie – sałatki owocowe. Co oceniano podczas 

konkursu ? 

Joanna Nowak: Podstawą był oczywiście przepis i 

smak. Docenialiśmy również innowację, wygląd, 

walory dekoracyjne i oryginalnośd w doborze 

składników. 

R:  Smakowało ? 

J.N. – Bardzo  

R: Kto mógł wziąd udział w konkursie ? 

J.N. – Całe klasy, jak również indywidualni 

uczestnicy. 

R: Jakie nagrody przewidziane były dla 

zwycięzców ? 

J.N. – Klasy wybierały pomiędzy jabłkami, waflami 

oraz jogurtami. Osoby przebrane dostały dużą 

czekoladę z bakaliami.   

R:  Czy zamierza pani zorganizowad podobną 

akcję w przyszłym roku? 

J.N. – Poczekamy, czy się spodoba. Przede 

wszystkim uczniom. 

Korzystając z wolnej chwili zapytałyśmy kilka 

osób, co o tym myślą. 

Alicja: Uważam, że to bardzo potrzebne. Zamiast 

podjadad kupione w sklepiku batony, możemy 

zobaczyd jak wygląda zdrowe odżywianie się. 

Sylwia – To prawda: świetnie bawiliśmy się 

przygotowując sałatkę. 

Przypominamy nagrodzone prace : 

Klasy pierwsze : Ia,  Ib, Ig. Klasy drugie: IIg, IIa, 

Iim. Klasy trzecie: IIIb,  IIIf, III g. 

Uczniowie nagrodzeni za przebrania: Karolina 

Wlazłowicz (If), Maciej Stasiak (IIj), Bartosz 

Fronczewski (Ie). Amelia Malinowska i Karolina 

Kapuścińska. 

 

Skórzana kurtka 

Nie ma wystawy sklepowej, na której 

jej nie znajdziesz. Kurtka skórzana 

podbiła serca młodych jak i tych 

starszych ludzi na całym świecie. Nosi 

się ją od zawsze i wszędzie. Nie 

ważne, czy jest mała, czarna czy 

brązowa z masą kieszeni. Kolor, krój i wzór zależy od 

ciebie.  Pasują do niezliczonej ilości rzeczy w twojej 

szafie, więc możesz nosid je praktycznie ze wszystkim. 

Większośd ludzi kojarzy ją z motocyklami lub 

gwiazdami rocka. Jednak pasuje ona na każdą ważną 

uroczystośd, a także na luźniejsze wyjścia z 

przyjaciółmi. Ważne jest tylko z czym ją nosisz.  Jest 

ciekawym dodatkiem, który szokuje na wybiegach. 

Jest stylowa, wygodna i zawsze wygląda świetnie. 

Basiula 
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KSIĄŻKA - „Szelmostwa niegrzecznej 

dziewczynki”  

Mario Vargas Llosa 

 

‘’To studium miłości 
odciętej od całej 
mitologii romantycznej 
(…).  Mieści się w niej 
wiele , wszystko co jest 
związane z naturą 
człowieka: instynkt, 
seks, namiętnośd  także 
ta duchowa, 

fantazmaty, które kształtują nasze relacje , 
czynią nas lepszymi czy gorszymi ludźmi. ‘’ 
Mario Vargas Llosa. Szelmostwa 
niegrzecznej dziewczynki – tytuł , który 
zachwyca, ciekawi, ale również sprawia, że 
jesteśmy niepewni, co znajdziemy w 
środku.  
Mario Vargas Llosa jak w większośd swoich 
książek, opisuje miłośd ‘’większą niż życie‘’.  
‘’Szelmostwa niegrzecznej dziewczynki’’ to 
opowieśd o dwóch przeciwieostwach, 
których drogi skrzyżowały się 
niejednokrotnie. Szokuje nie tylko tytuł, 
treśd, ale również dedykacja. ‘’X , na 
pamiątkę czasów heroicznych’’. Spekuluje 
się, że Llosa poświęcił swoją książkę 
swojemu dawnemu przyjacielowi – Gabriel  
Garcia  Marquez. Większośd osób uważa 
jednak, że powieśd jest opowieścią o 
dawnym romansie Llosa  z tajemniczą 
pięknością.  Jest to przecież składowisko 
miłości, namiętności i romansów. Basiula 
 

 

 

KSIĄŻKA – „Przed świtem” 

Stephanie Meyer 

 Jest to 4 częśd sagi 

'Zmierzch'. Książka 

zachwyca mnóstwem 

postaci fantasy, jednak są 

tam drobne 

niedociągnięcia. Akcja jest 

cały czas w napięciu, ale 

można doszukad się tam też elementu 

rutyny. Autorka wzbudziła we mnie 

niesamowitą ciekawośd, nie opisując 

niektórych przeżyd głównej bohaterki. 

Książka ma miano bardziej dramatu niż 

horroru i jest przy tym świetnym 

romansem. Jedyne, do czego mogłabym 

się przyczepid, to niektóre irytujące 

zachowania bohaterów. Opowieśd jest 

nieprzewidywalna i na pewno nie nadaje 

się do czytania przy herbatce i spokojnej 

muzyce. Są w niej też elementy grozy. 

Osobiście mnie strasznie się podobała :) 

J.J. 
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ROZRYWKA 

Kto tego nie zna? Niech żałuje, bo naprawdę warto zagrad w kultową już serię strategii. 

Kolejno to I, II, III i IV (na razie ostatnia). Pierwsza częśd została wydana w 1991r. Więc nie dziwcie się grafiką ;) Ale do 

rzeczy. Władanie cywilizacją przez wszystkie epoki (niekiedy nawet przyszłośd) to nie takie łatwe. No... zależy od 

poziomu trudności ;) Zaczynamy sobie w 4000 roku p.n.e. z wojownikiem i osadnikiem (w przypadku III z workerem i 

settlerem). I co tu zrobid? Podpowiem. Na początku wybieramy nację i zarazem postad historyczną, jaką chcemy 

zagrad. Założyd osadę, która stanie się stolicą naszego imperium. Potem inne i tak dalej. Wynajdujemy technologie, 

które są niezmiernie ważne. Dostępne są cuda świata do budowania w miastach (np. siedziba O.N.Z. czy Wielkie 

Piramidy), które dają dośd przydatne rzeczy (np. plus do szczęścia, kultury i zdrowia mieszkaoców). 

Z innymi cywilizacjami możemy wymieniad się mapami, technologiami lub proponowad zawarcie sojuszu i otwarcia 

granic oraz prowadzid wojnę. Również co jakiś czas rodzą się wielcy ludzie, którzy też przynoszą wiele dobrego. Na 

mapie są też rozmieszczone surowce, które warto zdobyd za sprawą workerów. Można również zmieniad ustrój (np. 

despotyzm< władza dziedziczna< monarchia< demokracja< paostwo policyjne< równouprawnienie).Każde  imperium 

ma specjalny budynek i jednostkę. W II rozbudowywało się salę tronową, a w III pałac. 

A co ja tam będę się męczył, radzę zagrad!  Ta gra to moja druga pozycja zaraz 

za Heroes of Might and Magic. Warto sobie ściągnąd moda do civ IV :byond the 

sword riese of mankind i imperium polskie, które dodaje do gry Polskę (z 

husarią ;)) 

www.civilization.com 

www.civ.org.pl 

Platformy: PC,a nie długo Revolution na konsole 
Ocena gry: 9/10                                                   Owlle

 

http://www.civilization.com/
http://www.civ.org.pl/

