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Tadeuszki – Święto Patrona Szkoły 

 
 

30 października obchodziliśmy jak co roku Tadeuszki 
przygotowane przez Samorząd Szkolny. Na dużej sali 
gimnastycznej odbyły się pokazy walki rycerskiej oraz 

taoca nowoczesnego. Można było przymierzyd 
średniowieczną zbroję oraz spróbowad w niej 
walczyd. Na łączniku odbywała się sprzedaż 

racuchów. Tradycyjnie już uczniowie klas pierwszych 
zmagali się w szkolnym turnieju wiedzy o patronie. 

Spis treści  

 
Klub Europejski 
 
Od redaktora naczelnego 
 
Aktualności 
 
Sport 
 
Recenzje 
 
Rozmaitości 
 
Nasze hobby 
 
Na topie 
 
(Tylko) dla kobiet 
 
Do poczytania 
 
Rozrywka 

 
2strona 

 
3strona 

 
4strona 

 
6strona 
 
8strona 
 
9strona 
 
11strona 
 
12strona 
 
13strona 
 
14strona 
 
15strona 

   
   
   

Już dziś pierwszy raz Gimnazeta ukaże się z dodatkiem w języku angielskim TWISTER. 

Sprawdź !!! 

   
 

 

  



miesięcznik Gimnazjum nr 3 w Pabianicach  Strona 2 
numer 55                                                            październik/listopad 2007                      www.gim3pabianice.szkoly.lodz.pl 

 

KLUB EUROPEJSKI 

 

Opiekunowie i członkowie Klubu 
Europejskiego zapraszają nauczycieli  
i uczniów do współpracy w ramach 
programu „Szkoła z klasą”/ „ Uczniowie  
z klasą”. W tym roku szkolnym 
postanowiliśmy przystąpid po raz drugi do 
programu „Uczniowie z klasą”, którego 
organizatorami są „Gazeta Wyborcza”, 
portal Gazeta.pl, Centrum Edukacji 
Obywatelskiej, Fundacja Agory, Polsko- 
Amerykaoska Fundacja Wolności. 

„Szkoła z klasą” działa szósty rok. Tytuł ten 
uzyskało już ponad 5000 szkół. Jest też  
4900 „nauczycieli z klasą”. Przyszedł czas 
na uczniów. Ten program jest dla uczniów 
ambitnych, ciekawych świata, z 
artystyczną duszą, zacięciem 
społecznikowskim. Uczestnicząc w 
projekcie, możecie byd    badaczami 
(przyrody, historii, społeczeostwa), 
twórcami (fotografikami, pisarzami, 
reżyserami, malarzami),społecznikami 
(pracując na rzecz innych ludzi i 
otoczenia). 

 Program daje pełną swobodę w 
wymyślaniu zadao. Ma służyd rozwijaniu 
zainteresowao uczniów, aktywności, 
rozwiązywania problemów. Jego podstawą 
jest projekt edukacyjny, który ma uczyd 
współdziałania, odpowiedzialności nie 
tylko za własne poczynania, ale też za 

zespół. Dwiczy umiejętności dzielenia 
zadao, dochodzenia do wspólnych 
rozwiązao. Rozwija umiejętnośd czytania, 
pisania, słuchania i mówienia, i to w 
sytuacjach autentycznych. A autentyczne 
zadania inspirują. Nauka odbywa się jakby 
„przy okazji”. Uczeo bierze udział  
w planowaniu zadania. Uczy się szukania, 
gromadzenia i selekcjonowania informacji. 
Dwiczy umiejętności trudne do rozwijania 
na szkolnych lekcjach: rozwiązywania 
problemów, prób badania naukowego i 
eksperymentowania. Podczas pracy nad 
projektem każdy może odnieśd sukces.  

W bieżącym roku szkolnym w programie 
„Uczniowie z klasą” będziemy realizowad 8 
projektów. Mamy czas do kooca kwietnia 
2008 r. 

Szczegóły o zespołach i projektach w 
następnym numerze „Gimnazety”  

Wszelkich informacji na temat programu 
udzielają opiekunowie Klubu 
Europejskiego.  

Na  spotkania KE zapraszamy w środy od 
godz. 14.30 -  
p. B. Grzesiak, J. Marczuk. 
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OD REDAKTORA NACZELNEGO 

 
  

DRODZY CZYTELNICY! 

 
Siemka wszystkim, po raz kolejny! ;) Jeśli czytacie w tej chwili tekst od redaktora naczelnego, 
może znaczyd to, że pierwszy numer tak Wam się spodobał, że nie mogliście się oprzed kupnie 
drugiego... Jeśli właśnie tak jest, ja i cała redakcja jesteśmy z tego powodu ogromnie happy! 
;D Nastała jesieo, czyli okres depresji, ale mam nadzieję, że podczas czytania Gimnazaty 
poprawią się Wam humorki i na waszych twarzach, zamiast smętnych min zobaczymy 
radosne uśmiechy. Pozdro dla wszystkich czytelników i powodzenia w zdobywaniu dobrych 
ocenek w szkółce! ;)) 
 

Ala Ike - Duninowska 
  

1 LISTOPADA 

ŚPIESZMY SIĘ KOCHAD LUDZI, 
TAK SZYBKO ODCHODZĄ… 

 
Święto Wszystkich 
Świętych, to nie 
tylko dzieo wolny 
od pracy, ale przede 

wszystkim czas zadumy nad 
przemijaniem. Zatrzymajmy się na 
chwilę i zastanówmy, co dla nas 
znaczy…  
W tym roku odeszli nauczyciele: 
pani Jolanta Romaldowska, pan 
Marek Owsik, pani Jolanta Zapart 
oraz nasz starszy kolega Sebastian 
Rzeźniczak. 
 

Będziemy o nich pamiętali … 

SONDAŻ 
 

 

Skład redakcji 
 
Redaktor naczelna: Alicja Ike-Duninowska 
Redaktorzy: Ewelina Bandzierz, Monika Gaweł, 
Agnieszka Kaszowska, Aleksandra Klat, Karolina 
Kopycka, Agnieszka Kozłowska, Małgorzata Kusiak, 
Agata Ługowska, Natalia Seroka, Weronika Szkudlarek, 
Marta Szymczak, Karolina Wiśniak, Paulina Żuk. 
 
Opiekun: p. Izabela Zakrzewska 
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AKTUALNOŚCI 

Z CZEGO MOŻEMY BYD DUMNI 

 

Od 8-ego października w szkolnym holu możemy 

podziwiad reprodukcję Panoramy Racławickiej. 

Właśnie tego dnia odbyło się uroczyste 

odsłonięcie 7-metrowej miniatury. Młodzież ze 

szkolnego koła historyczno-teatralnego 

przygotowała akademię, której tematem była 

historia powstawania obrazu i przysięga, którą 

Kościuszko złożył w Krakowie. Uczniom pomagały 

panie Władysława Widz i Danuta Szumiał, które 

włożyły w to dużo wysiłku i pracy, by przygotowad 

uczniów do wystąpienia, a jestem w pełni 

przekonana, że nie było to łatwe zadanie ;)) 

Reprodukcja obrazu Jana Styki i Wojciecha 

Kossaka powstała na podstawie zapisów  

fotografii cyfrowych,  zdobytych przez  panie 

Urszulę Dzwonnik i Barbarę Grzesiak, które uczą 

historii w naszej szkole. Gdyby nie wysiłek i 

konsekwencja tych pao, nie moglibyśmy 

podziwiad dzieła Kossaka i Styki w naszej szkole. 

Niewątpliwie było to niecodzienne i duże 

wydarzenie w naszym mieście. Byd może 

uczniowie z innych miast wyrażą chęd 

odwiedzenia naszej szkoły z uwagi właśnie na jej 

wyjątkowośd, gdyż jesteśmy pierwszą szkołą w 

kraju, która może się pochwalid reprodukcją 

Panoramy Racławickiej! :D Alu$ka 

AKCJA „RATUJMY ŻYCIE 

KASZTANOWCOM” 

30 października uczniowie z klas: III g i II i wraz z 

nauczycielkami: p. Wacławą Czyżewską i p. Ewą 

Szkudlarek wzięli udział w akcji „Ratujmy życie 

kasztanowcom”. 

Akcja polegała na zbieraniu liści kasztanowca na 

ulicy Grota Roweckiego. Zebrane liście zostały 

następnie spalone. 

Akcja została przygotowana przez p. Katarzynę 

Cegiełkę z Terenowego Ośrodka Edukacji 

Ekologicznej w Pabianicach oraz przez p. W. 

Czyżewską i p. E. Szkudlarek. Ogromną pomoc w 

tym roku okazał pan leśniczy Bogdan Kolasioski, 

który przywiózł narzędzia ogrodnicze i worki. 

 

Po co zbieramy liście kasztanowców? 

 

Liście kasztanowców narażone są na ataki ze 

strony grzybów i owadów. Wcześniejsze opadanie 

liści powoduje grzyb o nazwie Guignardia aesculi  

(Peck) Stew – w Europie obecny od ponad 50 lat. 

Charakterystyczną oznaką ataku grzyba jest 

wczesne brunatnienie i zwijanie się liści 

kasztanowca, szczególnie na brzegach. Wczesne 

zasychanie i opadanie liści wywołuje również 

szkodnik należący do grupy motyli drobnych – 

szrotówek kasztanowcowiaczek (Cameraria 

ohridella). Jest to gatunek bardzo ekspansywny, z 

roku na rok rozszerzający zasięg występowania. 

Został odkryty w 1985 roku w Macedonii. W 

Polsce pojawił się w 1998 roku w okolicach 

Wrocławia. Szrotówek kasztanowcowiaczek 

osiąga długośd od 2,8 do 3,8 mm. Rozpiętośd jego 

skrzydeł nie przekracza centymetra. Samice tego 

motyla składają jaja na liściach kasztanowców.  

Po 2 – 3 tygodniach wylęgają się larwy, które 

wgryzają się do wnętrza liścia, gdzie żerują przez 

okres 3 – 4 tygodni. Larwy są beznogie o 

segmentowym ciele długości od 3,5 do 4,4 mm 

koloru żółtozielonkawego. Poczwarki zimują 

wewnątrz liści kasztanowca. Wytrzymują 
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temperatury do minus 23 stopni Celsjusza. W 

koocu kwietnia i na początku maja wylatują z 

liści, dlatego dla ograniczenia populacji 

szkodnika zaleca się na jesieni grabienie i palenie 

liści kasztanowców!!! Masowe występowanie 

szkodnika powoduje, że drzewa przedwcześnie 

tracą liście (w pierwszej połowie lipca). 

Przyłączcie się do akcji!!! 

Jeśli macie w ogrodzie lub na działce 

kasztanowce, to wygrabcie liście i razem z 

rodzicami spalcie je. Pamiętajcie, że w Polsce 

zaobserwowano szrotówka żerującego też na 

klonach zwyczajnych i na jaworach. Pomóżcie 

kasztanowcom, by nie wyginęły w naszym kraju. 

Weronika  

 
 

HALLOWEEN 

Halloween, Hallowe'en to święto 

obchodzone nocą 31 października, 

najhuczniej w Stanach 

Zjednoczonych i Irlandii. Dopiero w 

XIX w. przywędrowało wraz z 

irlandzkimi emigrantami do 

Ameryki. Wydrążona dynia ze światełkiem w 

środku dla irlandzkich chłopów oznaczała błędne 

ogniki uważane za dusze zmarłych. W czasie 

tajemniczych obrzędów miano uwalniad ludzkie 

dusze z ciał czarnych kotów, sów i nietoperzy. 

Obecnie w wyeksponowanych miejscach domów 

umieszcza się wydrążone i podświetlone od 

wewnątrz dynie z wyciętymi kształtami różnych 

postaci oraz, w zależności od wyobraźni 

domowników, imitacje ludzkich czaszek, 

szkieletów, manekinów znanych postaci z 

horrorów, itp. Kulminacyjnym momentem tego 

święta jest odwiedzanie domów przez przebrane 

dzieci, które wypowiadają zdanie "trick or treat" - 

psikus albo poczęstunek, co ma nakłonid 

odwiedzonego domownika do poczęstowania  

dzieci garścią wcześniej zakupionych na ten cel 

słodyczy pod "groźbą" zrobienia mu psikusa, np. 

nasmarowania klamki pastą do zębów. Młodzież,  

oprócz organizowania domowych imprez, często 

odwiedza tzw. straszne farmy (ang. Scary Farm), 

czyli zaadoptowane na ten cel duże przestrzenie, 

gdzie tworzone są specjalne scenerie, niczym 

wystrój planu filmu grozy, jednak wszyscy w tym 

czasie dobrze się bawią. Dzieci najczęściej chodzą 

po domach i proszą o słodycze...  

Halloween w Polsce 

Halloween w naszym kraju stało się popularne 

pod koniec lat 90. Przeważnie organizowane są 

liczne imprezy w klubach, występy teatralne i 

projekcje filmowe. W większych miastach polskie  

dzieci bawią się tak samo, jak w Stanach 

Zjednoczonych - odwiedzają sąsiadów i proszą o 

cukierki. 

W naszej szkole obchody Halloween 

zorganizowały p. Sylwia Pelizg i p. Milena Kokot. 

Było przedstawienie,  konkursy i fajna zabawa :) 

Można się było przebrad za jakiegoś upiora i nie 

byd pytanym !!! Natala:) 
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SPORT 

HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 

W dniu 17 października 2007r. został rozegrany 

Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców. Turniej 

odbył się w Ksawerowie z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej. Zespół chłopców z naszego 

gimnazjum wystąpił w składzie: Damian 

Rzeźniczak (kapitan), Bartosz Surowy, Adam 

Sobierajski, Dawid Gajda, Mateusz Kosmala, 

Damian Pawełczyk, Przemysław Kita, Maksymilian 

Rozwandowicz. Opiekunem naszej drużyny był p. 

Andrzej Dobroszek. 

Nasza drużyna zajęła V miejsce. 

Startowało 6 zespołów z Łodzi, Ksawerowa i 

Pabianic. Rozegraliśmy mecze z: Gimnazjum nr 2 

w Pabianicach (0:0), Gimnazjum nr 44 w Łodzi 

(0:2). W walce o piątą lokatę pokonaliśmy 

Gimnazjum nr 14 z Łodzi (4:0). 

Damian Rzeźniczak został najlepszym 

bramkarzem turnieju. 

 

POWIATOWE  MISTRZOSTWA  W  PŁYWANIU 

SZKÓŁ  GIMNAZJALNYCH  

W dniu 23 października 2007r. na basenie 

miejskim w Konstantynowie Łódzkim odbyły się 

Powiatowe Zawody Pływackie szkół 

gimnazjalnych w kategorii dziewcząt i chłopców. 

Zawody miały charakter sztafetowy – 10 razy 25m 

stylem dowolnym. 

Naszą szkołę reprezentowały sztafeta dziewcząt i 

chłopców pod opieką p. Joanny Weseli i  p. 

Doroty Gwiazdowskiej. 

Sztafeta dziewcząt wystąpiła w składzie: Syrewicz 

Iga, Lewandowska Agnieszka, Michalska Natalia, 

Duczyoska Ewa, Gaweł Monika, Kapuścioska 

Karolina, Michułka Karolina, Kamioska Dorota, 

Durajska Barbara, Tomaszewska Iwetta. 

 
Sztafeta chłopców wystąpiła w składzie: 

Kurasiewicz Mikołaj, Rządzioski Maciej, 

Walaszczyk Artur, Krzewicki Michał, Weseli Jacek, 

Stępioski Sebastian, Pawlak Aleksander, 

Filipowski Kordian, Michalak Michał, Rzeźniczak 

Damian. 

 
Nasze drużyny walczyły z: Gimnazjum nr 1 w 

Pabianicach, Gimnazjum nr 2 w Pabianicach, 

Gimnazjum w Piątkowisku, Gimnazjum w 

Dobroniu, Gimnazjum w Konstantynowie 

Łódzkim. 

Drużyna dziewcząt z czasem sztafety 3:14.37 

zajęła  III miejsce. Drużyna chłopców z czasem 

sztafety 2:43.87 zajęła    II miejsce, dzięki czemu 

awansowała do Mistrzostw Rejonowych w 

Zgierzu. 
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POWIATOWE SZTAFETOWE BIEGI 

PRZEŁAJOWE 

10 października odbyły się Powiatowe Sztafetowe 

Biegi Przełajowe. Nasze gimnazjum 

reprezentowały dwie sztafety pod opieką p. 

Anety Stępioskiej, p. Doroty Gwiazdowskiej, p. 

Dariusza Małolepszego. 

Sztafeta dziewcząt wystąpiła w składzie: Szałecka 

Joanna, Dranc Ewa, Pilecka Anna, Matusiak 

Katarzyna, Józefiak Martyna, Polewka Anna, 

Gryzio Sylwia, Gałkiewicz Sylwia, Banaszczyk 

Martyna, Kaleta Katarzyna. Rezerwowe: 

Grzeszczyk Patrycja, Mielczarek Magda, Grzybek Sara. 

 
Sztafeta chłopców wystąpiła w składzie: Grochowalski 

Mateusz, Okrojek Mateusz, Marciniak Mikołaj, 

Młynarczyk Artur, Ratajczyk Tomasz, Nitek Krystian, 

Madaj Damian, Fraszak Norbert, Rozwandowicz 

Maksymilian, Olejnik Michał. Rezerwowi: Kita 

Przemysław, Zawadzki Szymon. 

 
Walka wśród sztafet była bardzo zacięta. Najbardziej 

emocjonujący okazał się wspaniały finisz w wykonaniu  

Katarzyny Kalety, który doprowadził nasze dziewczęta 

do wygranej. Sztafeta dziewcząt zajęła I miejsce w 

powiecie  i tym samym zakwalifikowała się do 

Wojewódzkich Sztafetowych Biegów Przełajowych, 

które odbędą się 19 października 2007r. w 

Poddębicach. 

Sztafeta chłopców, po bardzo wyrównanej walce, 

zajęła w Powiecie IV miejsce. 

REjONOWIE SZTAFETOWE BIEGI 

PRZEŁAJOWE 

19 października odbyły się w Poddębicach 

Rejonowe Sztafetowe Biegi Przełajowe. Nasze 

dziewczęta wystąpiły w składzie: Szałecka Joanna, 

Dranc Ewa, Włodarek Sylwia, Pilecka Anna, 

Jarmakowska Paulina, Kamioska Dorota, 

Grzeszczyk Patrycja, Józefiak Martyna, Gryzio 

Sylwia, Kaleta Katarzyna. 

Dziewczyny stoczyły bardzo zaciętą walkę z 

rywalkami z innych miast. W efekcie  drużyna 

prowadzona przez p. Dorotę Gwiazdowską i p. 

Dariusza Małolepszego zajęła III miejsce. 

GRATULUJEMY TAK WYSOKIEJ POZYCJI !!! 

WOJEWÓDZKIE INDYWIDUALNE BIEGI 

PRZEŁAJOWE 

5 października 2007 r. w Ostrowie koło Łasku 

odbyły się Wojewódzkie Indywidualne Biegi 

Przełajowe organizowane przez Łódzki Szkolny 

Związek Sportowy. Powiat pabianicki w kategorii 

gimnazjów reprezentowali następujący uczniowie 

naszej szkoły: Katarzyna  Kaleta, Martyna  

Banaszczyk, Maksymilian  Rozwandowicz. Opiekę 

nad zawodnikami sprawowały Aneta Stępioska i 

Dorota Gwiazdowska. 

Współzawodnictwo było bardzo duże – w każdej 

kategorii biegło około 50 uczniów. Z naszego 

powiatu najlepiej pobiegła uczennica Gimnazjum 

nr 2 – Zuzanna Mokros. Zajęła ona III miejsce w 

klasyfikacji koocowej.  

Kolumnę sportową redaguje  

p. Dorota Gwiazdowska 
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RECENZJE 

 

„Ratatuj” 

Remy marzy o karierze wielkiego kucharza. Dwie rzeczy stoją mu na przeszkodzie - 

niechętna rodzina i fakt, iż jest szczurem. Nasz bohater jednak się tym nie zraża i dzielnie 

dąży do realizacji celu. Zbieg okoliczności sprawia, że trafia on do kanałów mieszczących się 

dokładnie pod ekskluzywną paryską restauracją. Początkowo Remy nie jest w lokalu mile 

widziany, ale pasja gotowania bierze górę nad różnicami gatunkowymi. Wkrótce cały 

kulinarny światek zostaje wywrócony do góry nogami...Z całą pewnością jest to film familijny, na którym 

rodzice jak i dzieci będą się dobrze bawid. Karola :D 

 

 „Zwierciadło pęka w odłamków stos”  Agata Christie 

Panna Marple, zwana również detektywem w spódnicy siedzi znudzona w domu, gdyż 

lekarz zabronił jej pieszych spacerów i pracy w ogródku, które dotychczas zajmowały jej 

całe dnie. Pan doktor w żartach zalecił rozwiązanie jakiejś kryminalnej zagadki, lecz nie 

mógł wiedzied, że niedługo nadarzy się do tego okazja. Na przyjęciu amerykaoskiej aktorki, 

która niedawno sprowadziła się do miasteczka, zostaje otruta jedna z pao, której śmierd 

wstrząsnęła całym miasteczkiem. Jednak wszystko wskazuje na to, że zamiarem ‘zamachu’ miała byd owa 

gwiazda filmowa, ale czy aby na pewno? Kto i dlaczego doprowadził do śmierci Pani Badcock? Jeśli chod 

trochę zaciekawiła Was moja recenzja, to byd może nawet sięgniecie po ,,Zwierciadło pęka w odłamków 

stos’’ Agathy Christie, której książki są bestsellerami w swoim gatunku. Nie jest to jakaś długa powieśd 

ciągnąca się w nieskooczonośd, a króciutki kryminalik, który liczy 253 stron. xD Przyjemna książka na 

deszczowe dni, z niepowtarzalnym klimatem angielskiej prowincji. Mam nadzieję, że zakupicie opisaną 

przeze mnie książkę i będziecie zadowoleni z wyboru ;) Alu$ka  

A tak na koniec chciałabym Wam przytoczyd kawałek poematu, który również zamieszczony jest w książce, 

a wyjątkowo mi przypadł do gustu. 

Zerwana nić jak cienki włos, 

Zwierciadło pęka w odłamków stos. 

''Klątwa nade mną''- krzyczy w głos. 

Pani z Shallott. 

 

 I rzecze: 

''Piękną miała twarz ; 

 Wdziękiem obdarzył ją Pan nasz, 

 Panią z Shallott’’. 

(A.Tennyson) 
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Subkultury 

Co to jest subkultura? Mówiąc najkrócej: słowo to oznacza 

grupę społeczną i jej kulturę wyodrębnioną według różnych 

kryteriów. Młodzież można dzielid ze względu na: muzykę, 

zainteresowania, wygląd zewnętrzny (przede wszystkim 

ubiór). Zajmijmy się subkulturami naszej szkoły - wybór 

mamy niezbyt duży. Najwięcej chyba jest szalikowców i  

technomanów, hip-hop-owców.  Wśród niektórych 

dziewczyn widad również próby zrobienia się na „imoł”. 

Każdy chyba teraz wie, z czym to się wiąże- głównie ubrania 

z motywem trupich czaszek, groszków etc. , słuchaniem 

„emocjonalnej muzyki”, i imitowanie podcinania sobie żył w 

sposób mało groźny, ale bardzo widoczny. Niestety, 

większośd z nich nie wie, co to prawdziwe „emo”. Wnikliwy 

obserwator może wypatrzy jakichś metali,  ale punków to 

już żadnych. Możemy tylko ubolewad nad tą monotonią w 

naszej szkole. Jednak nie namawiam nikogo na siłowanie się 

na przynależnośd do jakiejś grupy. Osobę tak robiącą można 

nazwad jednym słowem- pozer. Ola Klat 

 
Konflikt pokoleo – czy warto o tym mówid? 

Różni...........??? Ale czy na pewno? 

Po raz kolejny trzaskasz drzwiami i zamykasz się w swoim 

pokoju, myślisz, dlaczego tacy są, dlaczego nie rozumieją 

twojego stroju, zachowania czy muzyki, której słuchasz. 

Babcia nie rozumie, dlaczego nie chcesz założyd „tej 

pięknej” różowej sukieneczki lub krawacika w 

samochodziki, mama ciągle czepia się o późne powroty ze 

szkoły, a tata robi awantury o każdą gorszą ocenę. Wygląda 

to jak mini piekło, nieprawdaż? Ale pomyśl czy twoi rodzice 

nie przeżywali tego samego. Myślisz, że całe życie byli 

wzorem godnym naśladowania? Nieeeeeee. A zresztą nie 

tylko twoi rodzice, pomyśl o babci, prababci, dziadku, wuju 

itp., wszyscy oni mieli inne poglądy niż starsi, dlatego też 

często dochodziło do spięd. Myślę, że te parę wywiadów 

pozwoli wam zrozumied postępowanie swoich opiekunów. 

Zacznijmy od naszych dziadków: 

R.G. O co najczęściej pan kłócił się z rodzicami? 

Gdy nie pozwalali mi gdzieś wyjśd, ale rozumiem ich, po 

prostu bali się o mnie, to były smutne czasy. 

R.G. Czy zrobił pan kiedyś coś naprawdę zwariowanego ? 

Jeśli tak, to co? 

Biegałem za samochodami, tak to było zabawne i ta 

adrenalina....(śmiech) Rodzice bardzo tego nie lubili, bo 

było dośd niebezpieczne. Często robiłem takie rzeczy, ale 

jak każdy wyrosłem z tego. 

R.G. Jakie kary stosowano w paoskich szkołach i za co?  

Np. za wagary obniżano oceny ze sprawowania, lub sadzano 

w kozie. Za rozmawianie na lekcji można było dostad linijką. 

A jak to bolało… myślę, że teraz szkoła jest łagodniejsza i 

ucząc wychowuje. 

R.G. Co paostwa drażni w dzisiejszej młodzieży?  

Wypowiadanie się. Przecież oni mówią, jakby język polski 

był mieszanką angielskiego, chioskiego i slangu 

internetowego. To przez nieczytanie książek, które 

pobudzają wyobraźnię i oglądanie cały czas telewizji. 

R.G. Jak można by to zmienid? 

Szkoła nie może dobrze wychowywad, gdy nie ma 

kontaktów z rodzicami, myślę, że teraz jest o wiele lepiej, 

często organizowane są zebrania itp. . Szkoła nie powinna 

też uciekad od trudnych pytao. 

R.G. Dziękuję za rozmowę. 

A co sądzi pośrednie pokolenie, (czyli wasi rodzice) 

zapytałyśmy pewną zwyczajną mamę. 

R.G. Co najbardziej denerwuję panią w zachowaniu dzieci? 

Kłamstwa, psują one więź i prowadzają do różnych 

groźnych sytuacji. Większośd uzależnieo, ucieczek zaczyna 

się od małego kłamstwa. 

R.G. Jak traktowano uczniów w pani szkole? 

Uczono tylko suchego materiału, a teraz są różne wycieczki, 

pomoce itp. Także system kar jest zupełnie inny. Lekcje są 

ciekawsze i uczą przez zabawę  

R.G. Dziękuję za rozmowę. 

Teraz czas zapytad ucznia naszej szkoły. 

R.G. Czy naprawdę jesteśmy tacy źli i straszni?  

Myślę, że tylko niektórzy z nas są zdegenerowani przez 

używki czy złe towarzystwo, niestety, niektórym ludziom 

przysłania to obraz całej młodzieży. Wydaję mi się, że i my i 

nasi rodzice, dziadkowie i krewni wierzymy w te same 

wartości, tylko inaczej je interpretujemy i to tłumaczy 

wszelkie różnice między nami. 

R.G. Czego nie rozumiesz w zachowaniu swoich rodziców? 

Denerwuje mnie u rodziców brak luzu, wszystko muszą brad 

na serio. Denerwują się o parę minut spóźnienia, jedną 

trójkę czy bałagan w pokoju. 

R.G. Dziękuję za rozmowę. k@rolcia 
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Dreszczyk emocji... 

Zamki to jakby wehikuły czasu, wydaje się, że każda 

cegła czy deska jest nasiąknięta historią tych miejsc. 

Lubimy wierzyd, że otaczają nas duchy ludzi, którzy 

tam żyli, dlatego też przez wieki powstawały różne 

legendy, jedne bardziej wiarygodne, inne mniej. 

Prawie każdy zamek oprócz realnej historii ma inną, 

stworzoną przez białe czy czarne damy, okrutnych 

władców, ich miłości, ambicje, romanse i zdrady. 

Często to tylko wyobraźnia ludzi podsycana np. 

wiatrem, szumem liści czy kapaniem wody, byd może 

jednak znajdują się miejsca w Polsce,  w których 

legendy nie kłamią... Mało jest oryginalnych zamków 

w naszym kraju, ponieważ budynkom trudno było 

przetrwad najpierw potop szwedzki, dwie wojny 

światowe, a teraz hałas, kwaśne deszcze i 

„poszukiwaczy przygód i skarbów”, dlatego też 

oglądamy głównie ich rekonstrukcje czy ruiny. 

Przedmioty także maja swoją historię,  np. pewien stół 

w zamku w Gołuchowie związany jest z legendą 

czarnej damy, podobnież przez pół roku leżało na nim 

zabalsamowane ciało Izabeli Czartoryskiej, (po śmierci 

męża ubierała się ona na czarno,  dlatego czarna a nie 

np. zielona) co roku przybywa ona sprawdzid, czy nikt 

nie zniszczył jej dobytku. Także pojedyncze pokoje są 

obiektem zjawisk paranormalnych, np. w zamku 

Czocha, gdzie zamurowano księżniczkę Ulrike wraz z 

dzieckiem, każdy, kto ma czyste serce, może usłyszed 

płacz dziecka. Znajduje się tam także pokój z łóżkiem 

pułapką. Gdy jakaś nielubiana osoba w nim spała, 

jeden z służących poruszył małą zapadnię i delikwent 

spadał wprost do fosy z krokodylami. Jeżeli lubisz 

mocne wrażenia, możesz wynająd go na noc, myślę, że 

miałbyś problemy z zaśnięciem. Miejsca takie są w 

całej Polsce, diabły podzwaniające łaocuchami, duchy 

żołnierzy, rycerzy czy dzieci przyprawiają nas o mały 

dreszczyk emocji. A może ty słyszałeś czy nawet 

przeżyłeś podobną historię? Możesz ją opisad i 

przynieśd do redakcji „Gimnazety”. k@rolcia  

Piękno zewnętrzne, ale bez przesady. 

Każdy, przechodząc obok innych, zwraca uwagę na ich 

wygląd. ,,Czy ma fajny nadruk na bluzce?”, ,,Czemu 

ma takie potargane włosy?”. Wiadomo, że ,,liczy się 

wnętrze”, ale każdy przyzna, że wygląd też bardzo na 

nas wpływa. 

Spójrzmy prawdzie w oczy: pracę na tym samym 

stanowisku chcą podjąd dwie te same osoby. Jedna 

jest zadbana, pachnąca. Druga-niechlujnie ubrana. Jak 

myślicie: kto dostanie pracę?  

Nie trzeba odpowiadad, bo każdy wie. To, jak 

wyglądamy, ma wpływ na nasze samopoczucie-gdy 

mamy czyste włosy, skórę, czujemy się atrakcyjnie, 

mamy lepszy humor. Także, kiedy poznajemy nowe 

osoby, ludzie patrzą na nas. Pierwsze wrażenie ma 

bardzo duże znaczenie. 

Jednak, często (głównie dziewczyny), przesadzamy z 

pracą nad swoim wizerunkiem. Dziewczęta zbyt 

mocno malują się jak na swój wiek, kładą ,,tony 

tapety” na twarz, nie widząc, że nie jest to piękno. 

Rzęsy nie są pomalowane, ale ,,posklejane” tuszem. 

Paznokcie? Nie, tipsy na 5 cm. Czy to jest prawdziwe 

piękno? 

Piękno, to nie zamalowana twarz pod makijażem, czy 

wystające kości biodrowe. Ładna dziewczyna, to taka, 

która się uśmiecha, jej twarz promienieje, ładnie 

pachnie (nie papierosami!).  

Tak więc, zastanówmy się (kieruję to głównie do 

dziewcząt), spoglądając w lustro, czy warto 

przejmowad się tym, że ma się zadarty nos, skoro ma 

się śliczną buzię, albo, że ma się szerokie ramiona, ale 

przecież, każdy jest inny, każdy jest tak samo piękny! 

,,Nie patrz na szczegóły, tylko na cały obraz”- tak mi 

zawsze powtarza mój nauczyciel od plastyki, pan 

Norbert Hans. Babydoll   
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LE PARKOUR 

Każdy z was ma jakieś hobby. Jedni malują, drudzy 

taoczą, a jeszcze inni jeżdżą na desce albo dwiczą 

parkoura. LE PARKOUR jest sportem dośd często 

spotykanym. Jest pochodzącą z Francji dyscypliną 

kultury fizycznej, której uczestnicy starają się pokonad 

przeszkody stojące na ich drodze w jak najszybszy, 

najefektywniejszy sposób, przeskakując je, wspinając 

się na nie, czy też używając jednej z technik pk. 

Parkour zawiera dążenie do doskonalenia własnej 

osoby i wzmacniania siebie zarówno fizycznie jak i 

psychicznie. Parkour to nie pojedyncze techniki, ani 

nieprzemyślany i nietrenowany bieg czy ucieczka. W 

parkourze nie ma miejsca na brawurę i szaleostwa. 

Każdy ruch musi byd przemyślany i mied jakikolwiek, 

inny niż popis, cel. Parkour to także nie skoki z 

wysokości, które w niedługim czasie dają o sobie znad 

w postaci bólu i nieodwracalnie zniszczonych kolan :). 

Goni@ i nika_ 

 

Oryginalne hobby 

Nudzisz się w domu? Masz dosyd siedzenia na 

tapczanie i myślenia o niczym? Mamy dla Ciebie 

fenomenalną propozycję!!! Najpierw przeczytaj, a już 

po kilku zdaniach domyślisz się naszego genialnego 

pomysłu ;P. 

1. Najdłużej żyjący kurczak bez głowy przeżył… 

osiemnaście miesięcy! Jak to możliwe, że 

przeżył tyle czasu bez jedzenia? Jego 

właściciel… wstrzykiwał mu pożywienie 

prosto do przełyku… ble! 

2. Najdłużej żyjący kot żyje od… 1977 roku i ma 

się całkiem dobrze. Jeśli chcesz wiedzied 

dokładniej, koci rok - to około 8 naszych. 

Łatwo sobie obliczyd, ze ten kot ma… 240 

lat?! Niemożliwe? A jednak… 

3. Nastolatek, który pozostał najdłużej  na 

drzewie… mieszkał tam 10 dni! No, z 

pewnością miał sporo czasu na przemyślenie 

wielu spraw. A tak na marginesie… nie odbiła 

mu palma? 

4. Próbowałeś kiedyś zrobid domek z kart? To 

bardzo trudne zajęcie. A ile udało Ci się 

ułożyd pięter? 3? 4? Bryan Berg zdołał 

ułożyd… 131! Domek miał wysokośd ponad 

7m. Myślę, ze nawet mrówka byłaby 

zagrożona w takim domu. 

5. Jest coraz chłodniej, z grymasem na ustach 

patrzymy na podkoszulki, których nie nosimy 

miedzy innymi dlatego, że trudno jest założyd 

na nie bluzkę. Zgadnijcie, ile podkoszulek 

założył na siebie pewien mężczyzna w USA. 

155! Właśnie ta ostatnia bluzka miała rozmiar 

10XL. Nieźle, nie? 

6. Niejedna dziewczyna chciałaby mied długie, 

długie włosy. Rekord najdłuższych włosów, 

nie pobiła kobieta. Najdłuższe włosy ma Hoo 

Sateow, który swoje loki zapuszczał przez 68 

lat. Włosy maja 5,5 metra długości (ciekawe 

ile butelek szamponu zużywa na jedno 

mycie…).            

Jak już z pewnością zauważyliście, jest to tylko kilka z 

naprawdę wielu rekordów Guinessa. Właśnie 

zmierzamy do naszego celu. Jeśli się nudzisz… pobij 

taki rekord! Nie musisz odrzynad głowy kurczakowi, 

albo faszerowad kota odżywkami, aby przeżył przyszłe 

stulecie. Pomyśl! Liczy się pomysłowośd i oryginalnośd. 

Powodzenia w tworzeniu nowego pomysłu!!! Ewelina 

i Żuczek
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NA TOPIE 

TO SIĘ TERAZ OGLĄDA

 

„Twarzą w twarz” 
Ważka vel Wiktor Waszak jest 

cenionym w światku 

przestępczym specem od 

napadów i włamao. Podczas 

jednej z akcji policyjnych zostaje postrzelony w twarz. W 

czasie akcji ginie policjant. Głównym podejrzanym staje się 

Ważka. Ścigany przez policję ucieka z kraju. Dzięki pomocy 

przyjaciela, Piekarza, trafia do szwajcarskiej kliniki chirurgii 

plastycznej prowadzonej przez profesora Michalskiego. 

Operacji Ważki podejmuje się córka profesora, 

utalentowany chirurg plastyczny, Marta Michalska. W ciągu 

dwóch lat przeprowadza cykl operacji, które zmieniają jego 

twarz. W rolach głównych Paweł Małaszyoski, Magda 

Walach, Witold Dębicki i inni. Serial reżyseruje Patryk Vega. 

Karola :D 

 

"You can dance- po prostu taocz" 
Pewnie niektórzy z Was widzieli już reklamy promujące 

nowy program taneczny w telewizji TVN. Nosi on nazwę 

You Can Dance - Po prostu taocz i określany jest mianem 

tanecznego „Idola”. Znaczy to ni mniej ni więcej, że zasady 

programu będą identyczne jak te w Idolu z tym, że 

uczestniczy będą konkurowad taocząc, a nie śpiewając.  Ma 

to byd także przebój na podobną skalę. 

Show prowadzi Kinga Rusin, 

która będzie kontynuowała 

swoją przygodę z taocem, po 

tym, jak wygrała czwartą 

edycję Taoca z Gwiazdami. W 

jury zasiądą Weronika 

Marczuk Pazura, Agustin Eguerolla oaz Michał Piróg. Są to 

zatem osoby, które o taocu wiedzą wszystko. 

Spośród setek tysięcy ludzi jurorzy wybrali najbardziej 

utalentowaną 50, która miała szanse pojechad do Paryża, by 

tam uczyd się od mistrzów.   

Z 50 osób do finału dostało się 16 osób, które walczą o 3- 

miesięczne stypendium w najlepszej szkole taoca na 

świecie- na Brodway'u. Co środę na oczach tysięcy widzów 

walczą o smsy, które pomogą im to stypendium otrzymad. 

Niestety, także co tydzieo dwie osoby muszą odpaśd. Kto 

będzie następny? Zobaczcie to sami. Karola:D 

 

SUPERNIANIA 
Polska Superniania - Dorota 

Zawadzka  - jest pedagogiem oraz 

psychologiem rozwojowym. Wybrała 

ten kierunek studiów, aby lepiej 

poznad złożoną psychikę dziecka. 

Przez wiele lat zdobywała praktykę pedagogiczną, opiekując 

się dziedmi jako niania, sama jest mamą dwójki dzieci. Jest 

osobą stanowczą i wzbudzającą zaufanie. Bez problemu 

nawiązuje kontakt z dziedmi i ich rodzicami. Swoje poglądy 

przedstawia w jasny i zdecydowany sposób. W kontaktach z 

dziedmi, sprawiającymi problemy wychowawcze, szybko 

umie dobrad i zastosowad odpowiednie techniki 

pedagogiczne. Konsekwentnie stosuje swoje metody 

wychowawcze, dzięki czemu jest niezwykle skuteczna. 

Teoria zdobyta w trakcie studiów poparta latami praktyki 

idealnie pasuje do profilu Superniani.  

Niedawno Superniania odwiedziła pabianickie czworaczki. 

Przez ten czas mieszkała w hotelu "Piemont" i regularnie 

jadała w "Sphinksie". Postanowiłyśmy jej poszukad. Właśnie 

miałyśmy cotygodniowe spotkanie "Gimnazety", gdy 

otrzymałyśmy wiadomośd, że Superniania właśnie weszła 

do "Sphinksa". Od razu tam pojechałyśmy. Była tam!!! 

Superniania we własnej osobie!!! Weszłyśmy do restauracji 

i grzecznie podchodząc, poprosiłyśmy o autografy. Po 

otrzymaniu autografów pstryknęłyśmy jeszcze sobie fotę z 

supernianią. Oto nasze zdobycze! Karola:D i Natala:) 
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(TYLKO) DLA KOBIET  

 

Moda na czasie, jesienna garderoba 
Tak jak mówiłam, moda zmienia się w okamgnieniu, jeszcze w 

tamtym tygodniu rządziły obcisłe spodnie rurki, a teraz szerokie 

bojówki. Jednak to ty wybierasz i nie musisz się niczym kierowad w 

doborze stroju, ale jeśli chcesz, żebym ci pomogła, to przeczytaj 

ten artykuł.  

Modne są rzeczy wzorowane na męskie, np. krawat (możesz go 

założyd do zwykłej koszuli lub bluzki bokserki), męski kapelusik,(bo 

jest stylowy) no i szelki. Także rzeczy z motywem czaszki są nadal 

na topie (może to dlatego, że niedługo halloween), ale jeśli chcesz 

byd naprawdę modna, to miej coś z piórkami. Mogą byd we 

wszystkich kolorach, na torebkach, kolczykach, butach tylko nie 

przesadź, jeśli już masz biżuterię z piórek, to nie zakładaj takiej 

samej sukienki, bo będziesz wyglądad jak ptaszek :):) Projektanci 

jakby celowo lansują styl na "grzeczną uczennicę" nie wiem, czy 

jest bardzo użyteczny... No, ale parę rzeczy nie jest aż tak złych, 

np. koszula z żabotem, która z powodzeniem może zastąpid 

zwykłą. Hitem sezonu jest srebrna biżuteria stylizowana na starą, 

ale czy rzeczywiście musi byd tylko stylizowana? Zawsze można 

wygrzebad coś w babcinym kuferku, nie? :) Ogółem dodatki mają 

byd duże, w mocnym kolorze i błyszczed. Ubrania zakładaj we 

wszystkich kolorach, moda nie stawia ci ograniczeo. Najlepsze 

tkaniny to wełna, błyszczący ortalion i futro ze skórą. Powoli zbliża 

się zima, więc trzeba pomyśled o cieplejszych strojach także 

czapkach, szalikach itp. .Myślę, że każdy ma swoje ulubione kolory 

i wzory szalików, najlepsze są jednak długie, kolorowe i wełniane. 

Czapki powinny byd zabawne z pomponami w podobnym odcieniu 

co szalik czy rękawiczki. 

Moda czasami jest także bardzo użyteczna, zamiast dźwigad torbę, 

można najpotrzebniejsze rzeczy włożyd do tak zwanej nerki. Jest to 

mała torebka, którą możesz nosid na brzuchu. Tu kolory są 

dowolne, jednakże fajnie będą wyglądad duże srebrne 

napisy...k@rolcia 

 

"No name"- bez nazwy 
Jest to obecnie najmodniejszy trend na świecie ponieważ,  

i piosenkarki, gwiazdy, uczennice, gospodynie domowe tak się 

ubierają. Więc jeśli kiedykolwiek kupowałaś ciuchy w second 

handzie czy na wyprzedażach, nie musisz się tego wstydzid!!!  

Teraz będziesz podziwiana za oryginalnośd, a nie za znany napis na 

metce, bo co to za problem pójśd do markowego sklepu i wydad 

kilkaset złoty za ciuchy dobrane na manekinie? Ty możesz 

zachwycid kumpli przerobioną bluzką za 5-10zł, wystarczy tylko 

parę fajnych pomysłów, wyobraźnia i trochę pieniędzy. Weź do 

ręki farby, kredki, brokat, cekiny, koraliki itp. i przyklej, wylej, 

przyszyj, pomaluj cokolwiek. Twoja twórcza praca nie pójdzie na 

marne, bo będziesz miała bluzkę, której nie posiada żadna osoba 

na świecie! Oprócz tego będziesz oryginalna i ludzie zaczną cię w 

koocu zauważad. Ale gwiazdy nie mogą byd gorsze, już niektóre 

można spotkad szperające w second handach np. Victorię 

Beckham czy Kate Mos,. Angelinę Jolie, która kupiła tam nawet 

swoją suknię ślubną i Julię Roberts. I to właśnie one słyną z 

dobrego gustu i niepotrzebna im armia stylistów, by wyjśd z domu. 

Wielkie firmy odzieżowe przysłaniają nam oczy, bo ileż jest fajnych 

ubrao, np. na rynku czy w tanich sklepach. Marka Dior, Chanel czy 

D&G nic nie znaczy, bo każdy może przyjśd i kupid tam jakiś ciuch. 

Ty za to możesz błyszczed w  ciuszkach, które nie zrujnują twojego 

portfela. k@rolcia 

 

Kot syjamski 
Kot syjamski - jedna z 

najstarszych i najdłużej znanych 

ras kotów domowych. 

Pochodzenie: Koty syjamskie 

pochodzą z Dalekiego Wschodu, 

(Syjam to współczesna Tajlandia). Pierwsze wzmianki o nich 

pojawiły się już w XVI wieku. 

Wygląd: Głowa: Powinna byd średniej wielkości i byd 

proporcjonalna do reszty ciała. Musi byd klinowata, przy czym klin 

rozpoczyna się od nosa i rozszerza się równomiernie aż do kooca 

dużych i wysoko osadzonych uszu. Boczne linie klina powinny byd 

ciągłe. Zakłócająca tę ciągłośd zatoczka przy poduszeczkach z 

wąsami jest uważana za wadę. Szata: FUTRO syjamów jest 

wyjątkowo krótkie, delikatne i jedwabiste; powinno gładko 

przylegad do ciała i u zdrowych kotów byd lśniące. KOLOR futra 

jest - oprócz koloru oczu - główną znamienną cechą tej rasy. W 

zależności od odmiany barwnej od mniej lub bardziej jasnego 

koloru zasadniczego wyraźnie odcinają się ciemniejsze oznaki na 

twarzy (maska), uszach, kooczynach i ogonie. Oczy: Miłośnicy 

kotów zawsze byli zafascynowani ciemnoniebieskimi OCZAMI 

syjamów. Oczy te o migdałowatym kształcie, wyraźnie ukośnie 

ustawione, o przenikliwym spojrzeniu robią duże wrażenie, jakby 

chciały przekazad wszystkie tajemnice Orientu. Nos: NOS powinien 

byd długi i prosty, bez zagłębienia u nasady. Ogon: Cienki i 

biczowato zakooczony OGON kotów syjamskich przeważnie jest w 

ruchu i sygnalizuje gotowośd do działania. Kooczyny: Elegancję 

ruchu syjamy zawdzięczają sprężystym, długim KOOCZYNOM, przy 

czym tylne powinny byd trochę dłuższe od przednich. 

Charakter: Są bardzo inteligentne, chętnie uczą się różnych 

sztuczek. Ciekawskie, śmiałe, łatwo nawiązują kontakty i lubią 

wizyty gości. Dobrze czują się w obecności innych kotów lub psów. 

Mają duży temperament, znane są z przywiązania do właściciela, 

jeśli go stracą, mogą to nawet przypłacid zdrowiem. Starają się 

towarzyszyd opiekunowi we wszystkich domowych czynnościach, 

głośno domagają się pieszczot i zainteresowania. Bywają także 

zazdrosne. Trzeba poświęcad im wiele uwagi, dlatego nie powinny 

byd hodowane przez osoby, które większośd czasu spędzają poza 

domem. Większośd kotów syjamskich ma doskonały apetyt, 

dlatego utrzymanie szczupłej sylwetki takiego kota jest dla 

właściciela niemałym wyzwaniem. Koty syjamskie odznaczają się 

długowiecznością - mogą żyd nawet 20 lat. Domika Sobczak
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DO POCZYTANIA 

Kartka z pamiętnika. Częśd II  

„Ten najlepszy dzieo w moim życiu” 

Godzinna 7,00, budzik zadzwoo jak każdego ranka, z 

głupim tekstem „Pobudka, moja droga, czas 

wstawad”. Dlaczego nie zaprogramowałam go inaczej 

np. ”Pośpij sobie jeszcze trochę szkoła nie jest 

ważna”? Byłam tak zaspana, że jak zwykle z resztą nie 

chciało mi się wstad, więc zasnęłam kolejny raz. 

Obudziłam się o 7,45. Wylazłam szybko z ciepłego 

łóżka, ubrałam się, wbiegłam do kuchni zziajana, 

porwałam kanapkę z dżemem, potem zakręt do 

łazienki. Następnie w biegu mycie zębów, oczu twarzy 

i kolejny zakręt tym razem po tornister. Już miałam 

zakładad buta, aż tu nagle... nie wyhamowałam i 

upadłam na tylną częśd ciała, która potem przez cały 

dzieo bardzo bolała. Mimo moich wielkich starao, aby 

nie spóźnid się do szkoły i tak w klasie byłam o 8,15. 

Gdy miałam zapisad temat lekcji i datę, olśniło mnie. 

Przecież dziś są moje tak długo oczekiwane urodziny. 

Przypomniałam sobie również, że zaprosiłam swoje 

najlepsze kumpelki do siebie dzisiaj na 16,30. Mijała 

godzina za godziną, a mi wydawało się, że te 6 godzin 

lekcyjnych trwa wieki. W koocu jednak zadzwonił tak 

długo oczekiwany ostatni dzwonek ogłaszający koniec 

lekcji. Wszyscy z mojej klasy wybiegli z sali jakby w 

Media Markt była wyprzedaż o 90%. Ja spokojnie 

myśląc, w co się ubiorę na dzisiejszą imprezę, wyszłam 

z klasy, udając się do szatni. Każdy zaczepiał mnie 

mówiąc tekst: „Wszystkiego najlepszego”. Ja za 

każdym razem odpowiadałam: „Dzięki”. Minęło jakieś 

pół godziny, gdy byłam wreszcie w domu. Na stole 

leżała kartka z napisem: „Jedzenie na twoje urodziny 

w lodówce, ja z tatą wrócimy dziś późno, więc ty 

musisz obsłużyd gości. P.S.: Wszystkiego najlepszego, 

prezent w twoim pokoju.” Gdy przeczytałam P.S., 

pędem ruszyłam do swojego pokoju, omijając przy 

tym wszystkie drzwi i pokoje, gdy w koocu wbiegłam 

zdyszana do pokoju, zobaczyłam piękny nowiuśki 

laptopik, o którym zawsze marzyłam. Włączyłam go, 

czym prędzej i od razu zaczęłam poznawad jego 

funkcje, których nie miał mój dotychczasowy 

komputer. Gdy spojrzałam na zegarek, zorientowałam 

się, że moi goście przyjdą za 15 minut, a ja nic jeszcze 

nie naszykowałam, nie mówiąc o mojej kreacji. Nie 

wiem, jak to zrobiłam, ale jakoś zdążyłam. Dokładnie o 

16,30 no, z sekundami zadzwonił dzwonek do drzwi, 

Otworzyłam i...  

CDN... zakręcona 

STRASZNA HISTORIA 

Zbliżało się Halloween. Klasa Romka organizowała 

zabawę. Nastał czas na wróżby. Wszyscy bawili się w 

wywoływanie duchów, Romek jednak wolał zostad na 

boku. Nie chciał narażad się na głupie docinki kolegów. 

Nauczycielka wyszła w poszukiwaniu zapałek do 

zapalenia świec. Chłopcy, kpiąc sobie z Romka, wyjęli z 

plecaka zapałki i zapalili świeczki. Wychowawczyni 

weszła do klasy, a świeczki ustawione w kręgu 

momentalnie zgasły. Zrobiło się ciemno, było jedynie 

słychad pisk dziewczyn. Jak to się mogło stad?! Nie 

było przeciągu, świeczki więc zgasły samoistnie. 

Wszyscy mieli na sobie przebrania, nie było widad, kto 

jest kim. Uczestnicy zabawy błędnym wzrokiem 

patrzyli w ciemnośd. Nawet klasowy dryblas zaczął 

wymiękad. W koocu ktoś zapalił światło.  

- Czy wszyscy są?! – krzyknęła pani. Powoli przeliczyła 

wszystkich, lecz uczniów było za dużo. Pani uznała to 

za skutek przemęczenia i nie wzięła tego za poważnie. 

Atmosfera się poprawiła i zabawa trwała dalej. 

Wszyscy zaczęli kolejno opowiadad straszne historie. 

Po 26 opowieści została tylko jedna osoba. 

Opowiedziała o zdarzeniach, które przypominały 

przygody Romka sprzed miesiąca. Bardzo się zdziwił, 

gdyż nikomu o tym nie mówił. Wiedziała o tym tylko 

jego dziewczyna. Okazało się, że to była ona. 

Podbiegła do niego i pocałowała go. W jakiś nieznany 

sposób wróciła z zaświatów. W pewnej chwili kolega 

Romka bezmyślnie zapalił świeczkę, która odesłała 

dziewczynę z powrotem do jej życia. Wszyscy 

zachowywali się tak, jakby nic nie zauważyli. Okazało 

się, że to fatamorgana. Po powrocie do domu po 

wstrząsających przeżyciach, uspokoił się i poszedł do 

łazienki. Nagle spojrzał w lustro i spostrzegł na swoim 

policzku ślad szminki po pocałunku. Ktoś złapał go za 

ramiona… CDN…ŻuCzEk i EwElIna 
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ROZRYWKA  

 

SUDOKU (EwElIna) 

Nie idzie Ci w matmie? 

A może masz problemy z logicznym myśleniem? 

Mamy coś dla Ciebie! SUDOKU. Ma ono już VII 

wieków, a wciąż jest ( dla niektórych ) przyjemną 

łamigłówką.  

Czy Ty też chcesz sprostad temu zadaniu? 

Oto zasady: 

Należy wypełnid diagram w taki sposób, aby w każdej 

pionowej kolumnie i każdym dziewięciopolowym 

kwadracie 3x3 znalazły się cyfry od 1 do 9. Uwaga! 

Cyfry w kolumnie, wierszu i kwadracie nie mogą się 

powtarzad !  

 

 

 

PRZEPIS KULINARNY (Karola:D) 

1. Pokrój banany w talarki i skrop je sokiem z 

cytryny. 

2. Z pomaraoczy i grejpfrutów odkrój nożem 

czapeczki i spody tak, żeby dostad się do 

miąższu. Następnie postaw taki owoc na 

ściętym spodzie i nożem (ruchem z góry na 

dół) odkrój z każdej strony skórę razem z białą 

błonką. Chodzi o to, żeby uzyskad ociekającą 

sokiem kulę. Małym nożykiem wykrój z każdej 

cząstki miąższ, przekrój i dodaj do miski z 

bananami. Z wykrojonych cytrusów wyciśnij 

do sałatki resztki soku. 

3. Pokrój kiwi w półplasterki, truskawki na 4 

części. Kulki winogron przekrój na pół, usuo z 

nich pestki (jeśli masz do tego zdrowie) i 

wrzud do miski. 

4. Posiekaj zioła i wymieszaj z sałatką. 

5. Wstaw do lodówki. 

Bon appetit! 

 Produkty potrzebne do przepisu 

 4 banany 

 1 kiśd białych winogron 

 1 kiśd czarnych winogron 

 2 czerwone grejpfruty 

 1/2 cytryny 

 1 pęczek bazylii tajskiej 

 1 pęczek melisy 
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ROZRYWKA 

Baran(21.03.-20.04) 
Szkoła: Weź się do nauki! W innym wypadku kontakty ze starszymi będą 
napięte! 
Kumple: Nie daj się namówid na akcje, w których nie chcesz brad udziału! 
Powiedz stanowczo ‘nie’! 
Miłośd/on: Twoja dziewczyna chyba straciła zainteresowanie Tobą. To 
chyba czas na rozstanie… 
Miłośd/ona: Daj spokój sobie z chłopakiem, który nie jest Ciebie wart!  

Byk(21.04.-20.05.) 
Szkoła: Może by tak się nauczyd na klasówkę?! A nie wykorzystywad 
kumpla/kumpelę z ławki?! 
Kumple: Odpuśd sobie z ‘nieciekawym’ towarzystwem…  
Miłośd/on: Laska spod znaku barana ostro na Ciebie looka ;)  
Miłośd/ona: Naprawdę dobry kumpel chyba liczy na coś więcej…  
Dom: Kłótnie z rodzeostwem znacznie wpłyną na Twoje kontakty z 
rodzicami. 

Bliźnięta(21.05.-21.06.) 
Szkoła: Nie zgłaszaj się do pięciu rzeczy jednocześnie! Zrób jedną, a dobrze.  
Kumple: Kumpelka spod znaku wodnika będzie miewała nieciekawe 
humorki… 
Miłośd/on: Laska z Internetu? To chyba nie jest dobry pomysł! ;| 
Miłośd/ona: Wymieo swojego chłopaka na lepszy model…Bo ten co masz 
obecnie mocno szwankuje… xDDD 
Dom: Twój nowy image może spowodowad wojnę ze starszymi…  

Rak(22.06-22.07.) 
Szkoła: Na matmie zabłyśniesz przed całą klasą! Pani będzie naprawdę pod 
wrażeniem… 
Kumple: Pomóż kumplowi/kumpeli, który/a wpadł/a w nałóg! Twoja 
pomoc może byd bardzo cenna! 
Miłośd/on: Przestao cały czas nawijad o niedostępnej lasce! Nie widzisz, że 
obok siebie masz znacznie ciekawszą pannę? 
Miłośd/ona: Nowy kumpel w paczce przewrócił Ci w głowie… ;| 
Dom: Zacznij odnosid się do starszych z szacunkiem, bo Twoje ostatnie 
odzywki na serio nie są miłe… 

Lew(23.07.-23.08.) 
Szkoła: Pogaduszki z kumpelą w czasie lekcji? Nauczyciel od polaka ma 
tego dośd! Weź to pod uwagę! 
Kumple: Twój kumpel/a ma new koma, mp3 i pełno płyt? Czy 
zastanawiałeś/aś się skąd ma te rzeczy? ;> 
Miłośd/on: Daj sobie z nią spokój! Nie jest po prostu Ciebie warta!  
Miłośd/ona: Ahh, zupełnie straciłaś dla niego głowę… Ale czy to jest 
odpowiedni kolo dla Ciebie? 
Dom: Nie dziw się, że starzy nie chcą puścid Cię na koncert! Twoje ostatnie 
odpały przestały byd zabawne… 

Panna(24.08.-23.09.) 
Szkoła: Ostatnie braki pracy domowej uszły Ci na sucho, ale nie myśl, że 
będzie tak przez cały czas! 
Kumple: Nie rób awantur o głupoty! Twoje humorki mogą  byd nie do 
zniesienia… ;/ 
Miłośd/on: Może trochę romantyzmu? 
Miłośd/ona: Zmieniasz chłopaków jak rękawiczki... Może to pora na coś 
poważnego? ;] 
Dom: Twoja nowa pasja zupełnie przysłoniła resztę obowiązków… 

Waga(24.09.-23.10.) 
Szkoła: Oj, chyba z lekka olałaś religię… Czyżbyś zapomniała, że od tego 
roku wlicza się ona do średniej? 
Kumple: Oskarżyłeś/aś bezpodstawnie kumpelę… Warto by było 
przeprosid! 

Miłośd/on: Nie słuchaj rady kumpla, który najwyraźniej nie ma pojęcia o 
dziewczynach! 
Miłośd/ona: Twój piesek pomoże Ci przy podrywie... xDDD 
Dom: Pies, kot, chomik? I co jeszcze? 

Skorpion(24.10.-22.11) 
Szkoła: Słuchanie mp3 na lekcji przysporzy Ci wiele kłopotów…  
Kumple: Dawna kumpela pomoże Ci w trudnej sytuacji.  
Miłośd/on: Twój chłopak wkrótce czymś Ci zaimponuje! Będziesz z niego 
naprawdę dumna! 
Miłośd/ona: Wkrótce dostaniesz romantyczny list od tajemniczego 
wielbiciela... Będziesz przez długi czas głowiła się nad tym, od kogo może 
on byd... Wystarczy tylko się rozejrzed! ;) 
Dom: Wkrótce czeka Cię ciekawa wycieczka ze starszymi! Bądź otwarta na 
wszelkie propozycje! ;) 

Strzelec(23.11.-21.12) 
Szkoła: Przestao myśled o niebieskich migdałach, a zacznij brad czynny 
udział w lekcji! 
Kumple: Kumple/kumpele z paczki z lekka Cię wykorzystują! Czy Ty tego 
nie widzisz?! 
Miłośd/on: Twoja dziewczyna ma się nienajlepiej... Spróbuj pomóc jej 
wyjśd z dołka! 
Miłośd/ona: Przez nowego chłopaka trafisz w niezłe tarapaty... 
Dom: Rodzicom nie spodoba się Twój nowy znajomy… Czy pomyślałeś/aś, 
że oni mogą mied trochę racji? ;> 

Koziorożec(22.12.-20.01.) 
Szkoła: Staniesz się ulubieocem/ulubienicą pani od polskiego, która będzie 
wręcz zachwycona Twoim wypracowaniem. 
Kumple: Odnów kontakty ze starą przyjaciółką! 
Miłośd/on: Zabujałeś się w nauczycielce? Koleś! Weź się otrząśnij! 
Miłośd/ona: Możesz byd duma ze swojego kolesia! Dla Ciebie przezwyciężył 
nałóg! 
Dom: Starsi zrobi Ci miły prezent! ;)) 

Wodnik(21.01.-19.02) 
Szkoła: Twoje teksty staną się słynne w całej szkole! 
Kumple: Do Twojej paczki dołączy ktoś nowy…  
Miłośd/on: Nieśmiały baranek ma na Ciebie oko ;D 
Miłośd/ona: Koleś spod znaku panny ma ochotę do Ciebie zagadad, ale… 
Zrób pierwszy krok! ;) 
Dom: Przestao męczyd starszych o nowego fona czy kompa! Zrozum, że 
mają teraz niemałe kłopoty finansowe! 

Ryby(20.02.-20.03) 
Szkoła: Ojd, w tym tygodniu czeka Cię wizyta u dyrektora. Tym razem 
nauczyciel nie mógł znieśd Twojego za bardzo luzackiego zachowania…  
Kumple: Ktoś w paczce cały czas chce Cię sprowokowad... Warto by było 
wyjaśnid sprawę z tą osobą! 
Miłośd/on: Zapomnij o byłeś dziewczynie! Życie toczy się dalej!  
Miłośd/ona: Weź się w garśd! Musisz o nim zapomnied!  
Dom: Starsi nie będą zadowoleni z Twoich wyników w szkole… Musisz to 
naprawid! 
 


