
miesięcznik Gimnazjum nr 3 w Pabianicach  Strona 1 
numer 57                                                            styczeo/luty 2008                                      www.gim3pabianice.szkoly.lodz.pl 

miesięcznik Gimnazjum nr 3 w Pabianicach 

GGiimmnnaazzeettaa  
cena 1,00zł                                numer 57 styczeo/luty 2008 

   

Nasza koleżanka zdobyła złoty medal w tenisie 
ziemnym 

JEST ZŁOTO… 

 
 

Kasia Kaleta, uczennica klasy IIId, do niedawna 
redaktor naczelna „Gimnazety”, 3 lutego w 

Szczecinie w Halowych Mistrzostwach Polski do lat 
16 wywalczyła złoty medal. Kasiu! Podziwiamy Cię za 

upór i pracowitośd i życzymy dalszych sukcesów. 
Redakcja 
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Wszystko, co dobre, szybko się kooczy, ale nie martwcie się –  

do wakacji zostały 4 miesiące… 
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OD REDAKTORA NACZELNEGO 

  

DRODZY CZYTELNICY! 

 
Siemka wszystkim! ;) Niestety, bardzo szybko minęły ferie, ale mam nadzieję, że dla 
wszystkich były udane i ciekawe. Przy życiu trzyma nas świadomośd, że niedługo Wielkanoc i 
znowu sobie odpoczniemy. Życzę wszystkim, aby z ochotą ;-) zaczęli nowy semestr, tym 
bardziej, że będzie naprawdę krótki.  Tradycyjnie zachęcam do czytania nowego numeru  
„Gimnazety”. 
 

Ala Ike - Duninowska 
  

ZDROWIE NA WIOSNĘ 
 DZIESIĘD PORAD 
DIETETYCZNYCH 

 
1. Aby schudnąd, jedz często, ale mało. 
2. Nie opuszczaj głównych posiłków. 
3. Na śniadanie jedz chleb razowy, jajka 

i jogurty. 
4. Ogranicz picie kawy do jednej 

filiżanki dziennie. 
5. Jedz często gruboziarnisty chleb i ryż. 
6. Unikaj deserów po obiedzie. 
7. Nie mieszaj protein z 

węglowodanami. 

8. Zrezygnuj całkowicie z czekolady. 
9. Obowiązkowo zjadaj coś małego o 11 

i 17 po południu, by uniknąd głodu. 
10. Owoce jedz godzinę przed lub 

dwie godziny po południu. 
 

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, 
Dominika Sobczak, Marta Szymczak, Karolina Wiśniak, 
Paulina Żuk, Sylwester Golioski, Mateusz Strobin.. 
 
Opiekun: p. Izabela Zakrzewska 
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Wyjechałem do ciepłych 
krajów

Wyjechałem do rodziny

Wyjechałem w góry

Zostałem w domu

Jak spędzaliśmy ferie?

Jak spędzaliśmy ferie?
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AKTUALNOŚCI 

TRUDNOŚCI Z RYBOŁÓWSTWEM, CZYLI X 

DYKTANDO EKOLOGICZNE 

W ostatni czwartek stycznia w MOK-u odbyło się 

rozdanie nagród w X Jubileuszowym Dyktandzie 

Ekologicznym. Ideą konkursu jest propagowanie 

znajomości zasad polskiej ortografii, interpunkcji 

oraz uświadamianie konieczności ochrony 

przyrody i jej dziedzictwa. 

Do Dyktanda Ekologicznego przystąpili uczniowie 

szkół podstawowych i gimnazjalnych z naszego 

powiatu. Grupa siedmiorga uczniów klas 

pierwszych, reprezentująca Gimnazjum nr 3, 

potrafiła połączyd wiedzę językową z miłością do 

ekologii. 

Oto wyniki: I miejsce zajęła uczennica kl. I B - 

Alicja Chrzanowska; III miejsce zdobyła uczennica 

kl. I A – Amelia Malinowska; IV miejsce zajęła 

uczennica kl. I K – Joanna Zielioska. Uczniów do 

konkursu przygotowały panie: M. Brzezioska, M. 

Bielecka, L. Jurek. W dziesięciu edycjach 

Dyktanda Ekologicznego nasza szkoła aż osiem 

razy zdobyła pierwsze miejsce. Gratulujemy! 

OTWARTE DRZWI DLA 6-KLASISTÓW 

Dnia 29.01.2008 r. około godziny 9.00 zebrały się 

klasy szóste ze Szkoły Podstawowej nr. 17 i Szkoły 

Podstawowej nr 3, aby uczestniczyd w dniach 

otwartych w Gimnazjum nr 3 im. Tadeusza 

Kościuszki w Pabianicach. Uczniowie zwiedzili: 

sekretariat, siłownie, stołówkę, bibliotekę i trzy 

klasy: polonistyczną, historyczną i matematyczną. 

Każdy z nauczycieli opowiedział o swoim 

przedmiocie. Następnie na dużej sali 

gimnastycznej odbyły się pokazy artystyczne. 

Dyrektor Włodzimierz Stanek powitał wszystkich 

zebranych na sali. Na początku odbył się pokaz 

taoca współczesnego, pokaz karate, utwór 

muzyczny Pt. „Chcę tu zostad” w wykonaniu 

Klubu Miłośników Kultury i Sztuki. Następnym 

punktem programu był mecz koszykówki w 

wykonaniu dziewcząt, mecz piłki nożnej pomiędzy 

reprezentacjami szkół i gimnazjum. Emocji było, 

co nie miara. Goście w dobrych humorach 

opuścili mury naszej szkoły. Mamy nadzieję, że 

wrócą tu we wrześniu. Mateusz 

  

MEDAL „PRO MEMORIA” 

Dzieo 1 lutego 2008 

roku w dziejach 

szkoły był dniem 

wyjątkowym, można 

powiedzied – 

historycznym. Z 

udziałem licznych 

dostojnych gości i 

pocztów 

sztandarowych, aktu 

dekoracji sztandaru 

szkoły medalem PRO 

MEMORIA dokonała 

w imieniu 

KIEROWNIKA URZĘDU do spraw KOMBATANTÓW 

I OSÓB REPRESJONOWANYCH pani Michalina 

Wójcik - dyrektor DEPARTAMENTU 

STOWARZYSZEO I SPRAW SOCJALNYCH. Medal 

„Pro Memoria” został przyznany za utrwalanie 

pamięci o bohaterach drugiej wojny światowej i 

propagowanie treści historycznych i 

patriotycznych. Wniosek o przyznanie medalu 

złożyło pabianickie koło Światowego Związku 

Żołnierzy Armii Krajowej w uznaniu 15-letniej 

współpracy ze szkołą. 
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OSTATKI, CZYLI POŻEGNANIE 

KARNAWAŁU 

Dnia 5 lutego, w ostatki, samorząd szkolny 

zorganizował konkurs na najpiękniejsze stroje 

karnawałowe. Nagrodzono najciekawiej 

przebrane klasy oraz najbardziej oryginalne stroje 

indywidualne. 

W pierwszej kategorii główne nagrody zdobyli: 

Klas IIa – I miejsce za „ Wioskę Smurfów” 

Klasa Ia – II miejsce za „Stroje średniowieczne” 

Klasa IIc – III miejsce (dziewczynki przebrane za 

chłopców i odwrotnie). W kategorii strojów 

indywidualnych przyznano nagrody następującym 

uczniom: Małgosi Kusiak i Agacie Łagowskiej z kl. 

Ig, Bartoszowi Rybakowi z kl. IIIr  

oraz Ewie Dranc, Martynie Józefiak i Joasi 

Szałeckiej z kl. IIId. 

 
Klasa Ia. 

 

V POWIATOWY KONKURS „MY I LAS” 

10 stycznia 2008 r. odbył się finał V Powiatowego 

Konkursu pod hasłem "My i Las". W konkursie 

wzięło udział 6 szkół powiatu pabianickiego: 

Gimnazjum nr 1 w Pabianicach, Gimnazjum św. 

Wincentego a'Paulo, Gimnazjum w Piątkowisku, 

Gimnazjum w Dłutowie, Gimnazjum w Dobroniu i 

Gimnazjum nr 3 w Pabianicach. Sponsorem 

nagród w tym konkursie jest Terenowy Ośrodek 

Edukacji Ekologicznej w Pabianicach. 

Finał konkursu polegał na rozwiązaniu 

indywidualnie testu, oraz zadao zespołowych. 

Organizatorami konkursu były panie Ewa Widz i 

Mariola Grzegorzewska z Gimnazjum nr 3 w 

Pabianicach.  

 
5 lutego 2008 wręczono nagrody zwycięzcom. W 

kategorii indywidualnej I miejsce zajął Szymon 

Grzegorzewski z kl. IIId, a grupowo nasze 

gimnazjum zajęło II miejsce. 

 

ZAKOOCZONA AKCJA „PODZIEL SIĘ 

POSIŁKIEM” 

Nasze gimnazjum przyłączyło się w tym roku 

szkolnym do ogólnopolskiej akcji „Podziel się 

posiłkiem”. Organizatorem zbiórki żywności był 

Bank Żywności, a partnerami fundacja Polsat oraz 

firma Danone. Na terenie Pabianic akcję tę 

zorganizowało Stowarzyszenie Wzajemnej 

Pomocy „Szansa”. Przeszło 50 wolontariuszy z 

naszej szkoły brało w niej udział. Polegała ona na 

zachęcaniu klientów pabianickich sklepów do 

zakupu dodatkowych produktów na rzecz ubogich 

mieszkaoców naszego miasta, a w szczególności 

matek samotnie wychowujących dzieci. Dzięki 

nieocenionej pomocy ludzi dobrej woli 

wolontariusze z pabianickich szkół zebrali około 

7800 kg żywności. 5 lutego b. r. w Miejskim 

Ośrodku Kultury w Pabianicach odbyło się 

uroczyste podsumowanie akcji „Podziel się 

posiłkiem” połączone z rozdaniem podziękowao 

oraz zaświadczeo wolontariuszom. Prezes 

Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Szansa” pan 

Zbigniew Karczewski podziękował wszystkim 

wolontariuszom oraz ich opiekunom za pomoc w 

przygotowaniu i przeprowadzeniu akcji 
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zapraszając na scenę zespół młodych muzyków z 

Łodzi o nazwie „Destylacja”. Wszystkim 

wolontariuszom z naszej szkoły serdecznie 

dziękujemy za zaangażowanie, wrażliwośd oraz 

otwartośd na potrzeby innych i liczymy na dalszą 

współpracę. Koordynatorem akcji w naszej szkole 

była pani pedagog Justyna Zbierkowska. 

 
Wolontariusz z opiekunką 

 

KONKURS MATEMATYCZNY „PINGWIN” 

W koocu ubiegłego roku przeprowadzony został 

w naszym gimnazjum konkurs matematyczny 

„Pingwin”, organizowany przez Ogólnopolskie 

Konkursy Przedmiotowe EDI. Do konkursu  

przystąpiło 56 uczniów: 20 z klas pierwszych, 18 z 

klas drugich i 18 z klas trzecich. Konkurs miał 

formę testu składającego się z 30 pytao. Do 

każdego pytania podane były cztery warianty 

odpowiedzi, z których tylko jeden był prawidłowy. 

Każdy zawodnik mógł zdobyd maksymalnie 60 

punktów; 30 punktów otrzymywał na starcie, 

drugie 30 punktów za bezbłędnie rozwiązany test. 

Za każdą błędną odpowiedź odejmowany był 1 

punkt. W piątek, 18 stycznia 2008 r., poznaliśmy 

wyniki konkursu. Komisja Ogólnopolskiego 

Konkursu Matematycznego „Pingwin” wyróżniła 8 

uczniów naszej szkoły. V miejsce i tytuł laureata 

przyznano ucz. kl.1C- Agnieszce Rucioskiej (na 

zdjęciu z nauczycielką matematyki – p. I.Ruszer).  

W klasach pierwszych: VI miejsce zajęła Justyna 

Szamaoska z kl. 1F, VII miejsce zajął Kacper 

Kołodziej z kl. 1H, VIII miejsce zajął Maciej 

Ślusarz z kl. 1M, IX miejsce zajął Karol 

Przedmojski z kl. 1A. 

W klasach drugich: VIII miejsce zajęli: Natalia 

Morawska z kl. 2D i Mateusz Dubiel z kl. 2H. 

W klasach trzecich: X miejsce zajął Michał 

Jarzyna z kl. 3C. 

Gratulujemy osiągniętych wyników i zapraszamy 

do udziału w wiosennej edycji konkursu. 

 
 

RAJD ZIMOWY 

13 lutego, w trakcie ferii odbył się IV Rajd Zimowy 

– Niekarnawałowy zorganizowany przez 

Młodzieżowy Dom Kultury i Klub Turystyki Pieszej 

PTTK „Aaron”.  

 
Wzięła w nim udział reprezentacja naszego 

gimnazjum. Młodzież pod opieką panów 

Sławomira Szczesio i Tomasza Madalioskiego 

przeszła odcinek na trasie „Mały Skręt” – MDK. Po 

drodze młodzież zwiedziła stary młyn w 

Szynkielewie. Na mecie czekał słodki 

poczęstunek, gorąca herbata i konkurs na hip-

hopowy tekst dotyczący rajdu. Nasza szkoła zajęła 

w nim II miejsce. 
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SPORT 

MISTRZOSTWA PABIANIC W KOSZYKÓWCE 

DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW 

W dniach od 17 do 19 grudnia 2007r. odbyły się 

rozgrywki szkół gimnazjalnych w koszykówce 

dziewcząt i chłopców. Nasze gimnazjum 

wywalczyło Mistrzostwo Pabianic zarówno w 

kategorii dziewcząt, jak i chłopców. Drużyna 

dziewcząt, prowadzona przez p. Anetę Stępioską i  

p. Dariusza Małolepszego rozegrała tylko jeden 

mecz z Gimnazjum nr 1. Przewaga naszych 

dziewcząt była miażdżąca. Wygrały bowiem 72 : 

4. Dlatego też inne pabianickie gimnazja 

zrezygnowały z gry z naszą drużyną i oddały 

mecze walkowerem. 

Drużyna chłopców rozegrała mecze z Gimnazjum 

nr 2 i wygrała 83 : 14, z Gimnazjum a’ Paulo – 

43:22 oraz z Gimnazjum nr 1, które pokonała 55 : 

30. Opiekunem zespołu chłopców jest p. Tomasz 

Zawada. 

 
Drużyna dziewcząt grała w składzie: Ewa Dranc, 

Martyna Józefiak, Joanna Szałecka, Sylwia 

Gałkiewicz, Marta Olejnik, Marysia Kiełbasa, 

Magda Mielczarek, Justyna Krakowska, Martyna 

Łagowska, Justyna Szymaoska. 

Drużyna chłopców grała w składzie: Mikołaj 

Marciniak, Norbert Fraszak, Jakub Rozwandowicz, 

Maksymilian Rozwandowicz, Krystian Skąpski, 

Patryk Rośniak, Dawid Gajda, Mateusz 

Wojciechowski, Aleksander Pawlak, Marcin 

Brzozowski, Michał Michalak, Łukasz 

Grzegorzewski, Artur Młynarczyk. 

 

MISTRZOSTWA PABIANIC  W SIATKÓWCE 

DZIEWCZĄT  

Dnia  21 stycznia 2008r. odbyły się w naszej 

szkole Mistrzostwa Pabianic w siatkówkę 

dziewcząt.  Do rozgrywek przystąpiły trzy 

pabianickie gimnazja. Reprezentacja naszej szkoły 

pod kierunkiem p. Dobrosława Grygi  bardzo 

pewnie wygrała mecze zarówno z GIMNAZJUM nr 

1, jak i GIMNAZJUM nr 2  wynikiem 2 : 0. 

WYNIKI: I miejsce – Gimnazjum nr 3, II miejsce – 

Gimnazjum nr 2, III miejsce – Gimnazjum nr 1. 

Skład drużyny dziewcząt: Matysik Agnieszka, 

Sowioska Klaudia, Gertner Kinga, Krystosik 

Patrycja, Ostrowska Anna, Błoch Justyna, 

Józefczyk Angelika, Mastalerz Martyna, Podkowa 

Patrycja, Banaszczyk Martyna, Zielioska Monika, 

Kloze Ewa. 

 
Życzymy powodzenia w Mistrzostwach 

Powiatowych !!! 
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ŚCIANKA WSPINACZKOWA 

Nauczyciele wychowania fizycznego p. Dorota 

Gwiazdowska i p. Dariusz Małolepszy 

zorganizowali wyjazd do Manufaktury na ściankę 

wspinaczkową. W tych nietypowych zajęciach 

wzięło udział 20 uczennic i uczniów naszego 

gimnazjum. Do tych odważnych należą: Gertner 

Kinga, Dranc Ewa, Szałecka Joanna, Józefiak 

Martyna, Błaszczyk Sylwia, Jochymek Patrycja, 

Potasiak Ewelina, Orzechowska Emilia, 

Wojtaszczyk Aleksandra, Garusioska Marcelina, 

Zbrojewski Damian, Binkowski Patryk, Michalak 

Damian, Kędzierski Damian, Filipowski Kordian, 

Łukasik Jędrzej, Walaszczyk Artur, Pawlak 

Aleksander, Chwalewski Julian, Rozwandowicz 

Jakub.  

 
 

Każdy z uczestników zmierzył się ze ścianką 

przynajmniej dwa razy, ale byli także tacy, którzy 

dokonali nawet pięciu, sześciu wejśd na ścianki o 

różnych stopniach trudności, a jest to naprawdę 

nie lada wyczyn i wysiłek. Do tych najbardziej 

zawziętych należeli między innymi Kinga Gertner i  

Artur Walaszczyk !!! Więcej zdjęd pod adresem: 

http://www.picasaweb.google.com/sportgim3pabianice 

 

 
 

 

STRONY O SPORCIE SZKOLNYM 

www.sportgim3pabianice.w.interia.pl 

www.picasaweb.google.com/sportgim3pabianice 

www.tzwfa.republika.pl 

 

 

 

 

 

  

Kolumnę sportową redaguje  

p. Dorota Gwiazdowska 

http://www.picasaweb.google.com/sportgim3pabianice
http://www.sportgim3pabianice.w.interia.pl/
http://www.picasaweb.google.com/sportgim3pabianice
http://www.tzwfa.republika.pl/
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ROZMAITOŚCI 

 

WYWIAD Z PANEM WICEDYREKTOREM 

ANDRZEJEM MIELCZARKIEM 

Jak długo jest Pan 

wicedyrektorem? 

Od września 2007 

roku, ale w tej 

szkole pracuję już po 

raz drugi. Miałem 

krótką przerwę. 

Jak według Pana 

wypada nasza szkoła 

na tle innych 

gimnazjów? 

Baza lokalowa naszej szkoły jest lepsza niż w 

mieście, jest dużo sal gimnastycznych, lekcje 

trwają krócej niż w innych gimnazjach, jednak 

młodzież jest nieco trudniejsza.  

Czy pracował Pan gdzieś wcześniej, zanim dostał Pan 

pracę tutaj? 

Tak, długo by wymieniad, między innymi w 

Zespole Szkół Mechanicznych, w Gimnazjum nr 1, 

w „Katoliku” (Szkoła im. Wincentego aPaulo).  

Co może Pan zaliczyd do swoich zawodowych 

sukcesów? 

Po pierwsze, po kilkunastu latach pracy zostałem 

wicedyrektorem, poza tym uczniowie, których 

uczyłem, miło mnie wspominają.  

Czy lubi Pan swoją pracę? 

Tak, chod żałuję, że w tym roku nie uczę fizyki, bo 

jest to mój ulubiony przedmiot. 

Co robiłby Pan, gdyby nie był nauczycielem? 

Zostałbym prawdopodobnie elektronikiem, 

ponieważ skooczyłem technikum elektroniczne. 

Do jakich szkół Pan uczęszczał? 

Chodziłem do SP nr 2 (teraz Gimnazjum nr 1) oraz 

do Technikum Elektronicznego w Zduoskiej Woli. 

Jakie uprawia Pan sporty? 

Jak mam czas, to chodzę na basen. 

Jakie jest Pana hobby? 

Oglądanie filmów i czytanie komiksów. 

Czy ma Pan jakieś zwierzęta? 

Ja nie mam ale moja żona hoduje rybki. 

Jakie ma Pan plany na najbliższą przyszłośd? 

Może wreszcie zacznę staż na nauczyciela 

dyplomowanego. 

Czy czyta Pan Gimnazetę? 

Tak, w dwóch wersjach – papierowej i 

elektronicznej. 

Dziękujemy za rozmowę. Karolina i Amelia 

 

JAPONIA – KRAJ MANGI I 

ANIME 

 Jest to paostwo wyspiarskie 

leżące w Azji Wschodniej. 

Przedstawia się bardzo ciekawie 

pod względem kulturowym. 

Charakterystyczne dla niej 

dziedziny sztuki to: origami – sztuka artystycznego 

składania papieru; suiseli – sztuka artystycznego 

eksponowania kamieni i skał; bonsai – specjalny 

miniaturowe hodowle drzewek. W Japonii powstały 

również manga i anime, cieszące się dużą 

popularnością na całym świecie. Manga to japooski 

komiks charakteryzujący się specyficznym stylem. 

Tradycyjnie jest zapisywana od prawej do lewej strony 

– na odwrót niż u nas. Postacie najczęściej mają 

bardzo duże oczy. Anime to japooska szkoła animacji, 

najczęściej powstająca na bazie mangi. Na całym 

świecie jest mnóstwo zagorzałych fanów mangi i 

anime. Łatwo sprzedają się miliony artykułów 

nawiązujących do nich – figurek, strojów do 

przebrania się, filmów. Ola Klat 
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NASZE HOBBY  

 

KÓŁKO STRZELECKIE W NASZEJ SZKOLE 

STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ 
W naszej szkole działa kółko strzeleckie, do którego 

należy między innymi Michał Bartoszek. 

Postanowiłyśmy zapytad go o kilka podstawowych 

rzeczy. Dowiedziałyśmy się, że na kółko chodzi 18 

osób, a dziewczyn jest mniej więcej połowa. Spotkania 

odbywają się raz w miesiącu na strzelnicy przy ulicy 

Parkowej. Opiekunami są nauczyciele języka 

niemieckiego: pani Ewa Włodarczyk oraz pan Tomasz 

Madalioski. Niestety, na razie nie ma wolnych miejsc. 

Pan Madalioski opowiedział nam o zasadach 

bezpieczeostwa, które obowiązują na zajęciach. 

Stwierdził, że strzelectwo rozwija osobowośd, 

cierpliwośd, czyli ma wiele zalet. Amelia i Karolina 

 

AKROBATYKA 

W tym numerze Gimnazety chcę Wam przedstawid 

kolejne hobby, które  zapewne zna większośd z Was. U 

nas w szkole prowadzi takie zajęcia p. T. Zawada 

…..tak, jest to  właśnie AKROBATYKA. Jest bardzo 

ciekawym zajęciem, na które sama osobiście 

uczęszczam. Na początku nie jest łatwo, ale po paru 

latach wszystko idzie szybciej i lepiej. Na takich 

zajęciach można się nauczyd np. przejścia w przód, 

przerzutu, salta, przerzutu 

bokiem, fiflaka, 

przeróżnych dwiczeo 

rozciągających itd... Mam 

nadzieję, że nie przeraziły 

Was te akrobacje. Tylko 

wydają się takie straszne ;P 

U nas w szkole na 

akrobatyce jest bardzo 

fajna atmosfera (i można 

poznad wielu fajnych 

ludzi;)) Można się tam 

nauczyd dużo fajnych rzeczy 

w krótkim czasie. (Bardzo 

podziwiam nauczycieli od 

akrobatyki,  ponieważ dużo 

ryzykują, ucząc. Nauczyciel podczas moich akrobacji 

dostał przez przypadek 2 razy w nos! Musiało 

boled…:/) Żuczek 

 

ORYGINALNE HOBBY 

Nudzi Cię monotonia codziennego życia? Chcesz 

zacząd robid coś nowego zamiast piąty raz oglądad ten 

sam film? Zrób coś… co sprawi Ci jakąś rozrywkę . 

Do szkoły przyjdź w wysokim kucyku, załóż bluzkę 

wywiniętą na lewą stronę lub rybaczki i dwie różne 

skarpetki. No, to była wersja dla odważnych. Ale nie 

tylko. Moja propozycja to… zakład. Oczywiście nie 

chodzi mi o zakład typu: „kto dostanie lepszą ocenę”. 

Załóż się z kolegą/koleżanką, że przyjdzie do szkoły z 

trzema warkoczykami, każdy innego koloru i będzie 

tak chodzid przez cały dzieo. Albo zrób sobie tatuaż 

(zmywalny) na policzku. Uwaga! Nie chodzi tu o 

zakład na pieniądze, ale o przekonanie, bo nie ma nic 

przyjemniejszego niż czysta satysfakcja. Dla obydwu 

osób. Ale nie chodzi tu także o przemaszerowanie 

korytarzem z pełnym workiem na śmieci i ze śmieszną 

karteczką na plecach, bo to już jest przykład czystej 

przesady. Jeśli uważasz, że zakład nie jest dla Ciebie, 

mam jeszcze jedną opcję. Możesz kupid jakiś tani, 

biały lub kolorowy podkoszulek. Farbami do 

malowania na ciuszkach lub nawet witrażowymi 

możesz namalowad na niej motorek, piłkę lub 

śmieszny napis. W wersji dla dziewczyn może to byd 

krawat, lub krwistoczerwone usta. Dla 

niezdecydowanych proponuję śmieszne emotki. 

Podczas robienia nadruków włóż gazetę do bluzki, w 

ten sposób nie ubrudzi się jej druga strona. Pamiętaj 

też, aby przed pierwszym praniem wyprasowad 

nadruk, inaczej będzie łatwo schodził. No i uważaj 

także, aby nie ubrudzid swoich ubrao. Podczas 

robienia będziesz mied  dużo frajdy. I jaka duma z 

noszenia zrobionej przez siebie koszulki . Polecam! 

€wel!na 
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NA TOPIE 

CLEVER

 Niewiarygodne eksperymenty, gwiazdy i świetna 

zabawa . To wszystko znajdziecie w popularno-

naukowym show telewizji tvn zatytułowanym „Clever  

- widzisz i wiesz”. Program prowadzą Marcin Prokop i 

Dorota Wellman przy wsparciu popularnego artysty 

kabaretowego i parodysty, Grzegorza Halamy. 

 

Istotą prezentowanych w programie doświadczeo, 

które stanowią integralną częśd show, jest wyjaśnienie 

najbardziej nietypowych praw fizyki, natury i zbadanie 

granic możliwości ludzkiego ciała. Eksperymenty 

przeprowadzane są przez specjalną ekipę i 

komentowane przez gości programu oraz 

prowadzących. Kontrolę nad testami sprawuje szalony 

profesor (w tej roli Grzegorz Halama). 

 

W programie prezentowane są doświadczenia o 

różnym stopniu ryzyka i zaawansowania (ale w 

każdym odcinku będzie przynajmniej jeden 

eksperyment ekstra, to znaczy taki, który może zrobid 

wielkie wrażenie i zaskoczyd niemal każdego). Przed     

i po każdym teście zaproszeni goście komentują  to, co 

dzieje się w studiu, odpowiadają na pytania 

prowadzących i dzielą się z widzami zabawnymi 

anegdotami. 

 

„Clever  - widzisz i wiesz” to wyjątkowe show 

telewizyjne realizujące nieśmiertelną ideę Ignacego 

Krasickiego „bawiąc uczyd”. Karola:D 

 

ALLEGRO – WYGODA, CZY BÓL GŁOWY? 

Allegro. Wielki portal, na którym można kupid prawie 

wszystko. Od RTV, mebli, narzędzi ogrodniczych przez 

nieruchomości, samochody, komputery po biżuterię, 

filmy i bilety. Na allegro można dostad wiele rzeczy 

nieosiągalnych w polskich sklepach i wielu małych 

miejscowościach na terenie Polski. Często ceny są 

niższe niż w „normalnych” sklepach. 

Pokolenie naszych rodziców często jest uprzedzone do 

wszelakich aukcji internetowych, według mnie, 

niepotrzebnie. Spotykamy się z opinią, że „allegro to 

banda oszustów, którzy tylko czekają na naiwnych”. 

Oczywiście należy uważad na nieuczciwych 

użytkowników, bo tacy, jak wiemy, zdarzają się 

wszędzie. Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości, 

możemy skontaktowad się ze sprzedającym; możemy 

też przeczytad opnie o nim napisane przez innych 

użytkowników. Wiele osób nie umie też posługiwad 

się inną formą płatności niż pobranie pocztowe (a nie 

zawsze jest ono dostępne).  Cóż, prawdę mówiąc, ja 

też nie, ale pocieszmy się myślą, że są tacy, co umieją 

– czyli teoretycznie my też możemy się nauczyd. 

Jednak jeśli  coś wydaje się podejrzane lub 

napotykamy jakieś problemy – nie ryzykujmy! Po co 

tracid nerwy, czas i pieniądze? 

Nie dajmy się też zwariowad i nie popadajmy w 

swoiste uzależnienie od kupowania przez Internet. W 

koocu chociażby ubranie czasami lepiej obejrzed i 

przymierzyd… Karolina Opałka 
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(TYLKO) DLA KOBIET  

 

Kocham Cię'' we wszystkich językach świata:) 
albaoski: Te dua   angielski: I love you  

arabski: Ohiboka   bułgarski: Obiczam te  

chioski: Wo ai ni   czeski: Miluji te  

duoski: Jeg elsker dig  esperanto: Mi amas vin  

estooski: Mina armastan sind  

filipioski: Mahal ka ta  fioski: Minä rakastan sinua  

francuski: Je t´aime  grecki: S´agapo  

hiszpaoski: Te quiero  holenderski: Ik houd van jou  

islandzki: Eg elska thig  irlandzki: Taim i' ngra leat  

japooski: Watakushi wa anata o aishinasu  

litewski: Asz milu tawia  łacioski: Te amo lub Vos amo  

niemiecki: Ich liebe dich  portugalski: Te amo  

rosyjski: Ja ljublju tiebja  rumuoski: Te jubesc  

serbski: Volim te   szwedzki: Jag älskar dig  

turecki: Ben sni sviyorum  węgierski: Szeretlek  

włoski: Ti amo 

Żuczek 

 

To tak blisko...czyli byle do wiosny 
Chociaż za oknem same szarości, brązy i inne mało optymistyczne 

barwy, Ty wyobraź sobie, jak przyjemna jest wiosna i jak ciepłe 

lato. Tak właśnie zrobili słynni projektanci mody, i co z tego 

wyszło? Kolorowe kolekcje pełne ciuchów poprawiających nastrój 

w ciągu paru sekund. Myślę, że i Tobie na ustach pojawi się 

uśmiech, gdy założysz coś w słonecznym lub w mocnym 

malinowym kolorze. I wydaje mi się, że nie tylko Tobie, bo każdy 

kto spotka tak barwną osóbkę pośród szarego, nudnego tłumu, od 

razu pomyśli o czymś miłym, a już nie wspomnę o tym, że wyluka 

Cię mnóstwo chłopaków. Mocne kolory dają wrażenie osoby 

odważnej, ciepłej i pełnej energii, jednak nie wszędzie można się 

tak ubrad... Niestety, szkoła to nie wybieg, a my nie jesteśmy 

modelkami (naprawdę szkoda). Do szkółki więc załóż tylko jedną 

rzecz w ostrym kolorze, a resztę raczej w neutralnych, lub jeśli 

wolisz, to dobierz tylko dodatki w tych kolorach. 

Jednak gdy jesteś zbyt nieśmiała na ten trend lub po prostu Ci się 

nie podoba, znajdź parę ciuchów w stylu marynarskim. To nie żart, 

pasiaste bluzki, duże okulary, torebki- przypominające worki i 

korale są naprawdę na topie. Jednak teraz styl marynarski ma 

więcej ze sportowego: podwyższona talia, dekolt w literę V              

i spodnie rurki to wszystko w kolorach: czerwonym, niebieskim i 

białym.  

Jednak gdy preferujesz bardziej kobiecy wygląd, wybierz styl 

romantyczny. Najbardziej oczywiście pasuje on do niebieskookich 

blondynek, ale takich jest niewiele (na szczęście), więc jeśli 

jesteś brunetką, szatynką albo rudą, dobierz do tych pastelowych 

odcieni jakiś mocniejszy kolor. Zwiewny szyfon, błyszczący jedwab, 

pudrowe kolorki, hafty to wszystko wprost idealnie pasuje do nas 

dziewczyn. Teraz wiemy -  wszystkie te trendy chcą przygotowad 

nas na nadejście wiosny. Więc do 21 marca!!!  k@rolcia 

 

Kartka z pamiętnika cz. IV. „Babcina niespodzianka” 
„Przybieżeli do Betlejem pasterze. Grają skocznie Dzieciąteczku na 

liże. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na 

ziemi!!!”. Tą kolędą przywitała mnie o godzinie 7,00 moja babcia, 

która przyjechała do mnie na święta. Jak niestety każdego roku, 

odwiedzała mnie cała moja rodzina, nie tylko ona. Wiem, wiem, 

powinnam się cieszyd, w koocu to dużo prezentów, ale przecież 

prezenty nie są najważniejsze, chyba nie są najważniejsze, sama 

nie wiem. Moja mama powtarza, że to atmosfera jest 

najważniejsza, tata mówi, że bez choinki nie ma świąt, a babcia, że 

to pierwsza gwiazdka jest ważna i jak tu się odnaleźd? Wstałam z 

łóżka, przetarłam oczy, wzięłam na ręce Velweta i zeszłam na dół 

na śniadanie. W kuchni panował istny bałagan, mikser w 

piekarniku, kosz na śmieci na stole, nie będę wspominad już o 

lodówce. Wzięłam z szafki swoje płatki dobrze, że one były 

przynajmniej na swoim miejscu. Skądś wytrzasnęłam mleko. Nie 

chciałam brad udziału w przygotowywaniu bożonarodzeniowej 

kolacji, więc uciekłam do salonu. Velwet został w kuchni, zlizując 

coś z podłogi. Włączyłam TV i tak do 16. Nagle ktoś krzyknął na 

cały dom, aby się szykowad, bo kolacja będzie za godzinę. No to 

zaczęłam się szykowad. Wróciłam do swojego pokoju, ubrałam się  

itp. Gdy zeszłam na dół, cała rodzinka czekałam właśnie na mnie. 

Gdy zajęłam swoje miejsce, odmówiliśmy modlitwę, podzieliliśmy 

się opłatkiem i zabraliśmy się za pałaszowanie przygotowanych 

potraw. Minęło 30 minut, każdy był już najedzony, więc za 

pozwoleniem mojego taty wszystkie dzieciaki rzuciły się czym 

prędzej na prezenty, ja również, przecież czekałam na mnie cały 

rok! Najpierw odpakowałam piękne mp4 od wujka, potem drogie 

perfumy od taty, tych prezentów było mnóstwo. Gdy myślałam, że 

już skooczyłam, nagle jeden prezent podpisany moim imieniem 

przykuł moją uwagę. Nie był on duży, więc pomyślałam, że to 

prezent od mamy, czyli kluczyki do skutera, ponieważ trułam o 

nim przez cały rok. Wzięłam tenże upominek i odpakowałam go. 

Zamiast kluczyków do wymarzonego czarnego skutera, znalazłam 

tam piękne seledynowe geterki w zajączki od mojej babci, tej 

samej, która śpiewała mi rano ”Przybieżeli do Betlejem”. Babcia na 

domiar złego krzyknęła: 

-Niespodzianka!!! 

 Co to „Mamy cię” czy co? Miałam zamiar wybuchnąd śmiechem, 

lecz powstrzymały mnie słowa babci: 

- Podobają ci się? 

- Tak, są boskie, zawsze o takich marzyłam – odpowiedziałam. 

Nie chciałam robid jej przykrości. Teraz przy każdym rodzinnym 

spotkaniu wszyscy pytają mnie,  jak tam twoje geterki?. A ja 

zawsze odpowiadam z tą samą ironią: 

- Świetnie, świetnie, codziennie w nich chodzę, są takie cieplutkie i 

milutkie. Nawet teraz je mam pokazad? 

Zazwyczaj wszyscy odpowiadają „nie”, lecz mój kuzyn był 

wyjątkiem. Jestem ciekawa, co dostanę od mojej babci za rok. 

Smoczek?...Zakręcona  
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ROZRYWKA  

 

 
Linkin Park to zespół grający mieszankę rocka/metalu, 

rapu i muzyki elektronicznej. 

Zespół powstał w 1996 roku w Kalifornii. Założony 

został przez Mike’a Shinodę, Brad’a Delsona i Rob’a 

Bourdon’a. Pierwotnie funkcjonował pod nazwą Xero, 

jednak gdy ze składu odszedł pierwszy wokalista Mark 

Wakefield, a zastąpił go Chester Bennigton, nazwa 

zespołu została zmieniona. Zanim jednak nazywał się 

Linkin Park, miał nazywad się m.in. Hybrid 

Theory(ostatecznie tak nazywała się ich pierwsza 

płyta) czy Lincoln Park, jednak obie te nazwy były już 

zajęte przez inne zespoły. 

Grupa wydała do tej pory 3 albumy studyjne i kilka 

innych – pobocznych zawierających remixy utworów z 

oficjalnych płyt. Najnowszy album Minutes to 

Midnight wydany w 2007 roku, został sprzedany na 

świecie w ponad 4-ech milionach egzemplarzy. W 

Polsce album już w piątym tygodniu po wydaniu 

sprzedał się w liczbie ponad 10.000 kopii, za co 13 

czerwca 2007 r. podczas koncertu w Chorzowie zespół 

odebrał Złotą Płytę. Sylwek 

 

Kot pani Wacławy Czyżewskiej 
Lubię zwierzęta. Nie żebym miała jakiegoś fioła na ich 

punkcie, ale uważam, że niektóre są godne 

poświęcenia uwagi. Na przykład taki piesek Paris 

Hilton, który jest traktowany jak gwiazda. W gazetach 

jest umieszczany jego jadłospis, powód, dlaczego 

podarła się jego nowa kamizelka… Uważam, że to jest 

wręcz chore, ale kto powiedział, że nie można zrobid 

krótkiej notki o pupilach naszych nauczycieli  ??? 

Oto puszysta kotka o 

towarzyskim 

usposobieniu. Mowa o 

Kici – kotce pani 

Wacławy Czyżewskiej. 

Kicia jest rasy 

europejskiej (czyli 

dachowiec 

…przynajmniej tak 

słyszałam) i jest 

naprawdę śliczna ^^. 

Wyglądem przypomina małego tygryska, tyle że 

czarno-szarego. I oczywiście w ciężarze niemalże 

dorównuje młodemu tygrysowi – waży ponad 6 kilo, 

czyli ma 3 kilogramy nadwagi. Kicia ma ponad 4 lata, w 

przeliczeniu na nasze ma około 30. Kotka jest dosyd 

leniwa, lubi przesypiad długie, chłodne popołudnia. 

Uwielbia bawid się ze swoją właścicielką. Warto także 

wspomnied, że kotka zwiedziła już kawał świata. Ma 

wyrobiony paszport, dzięki któremu była już na 

Słowacji, w Niemczech, we Włoszech oraz we Francji. 

Tylko pozazdrościd  €wel!na 

 
PRZEPIS KULINARNY (Karola:D) 

Amerykaoskie placki pancakes 

Składniki:  1 szklanka mąki, 1/2 łyżeczki proszku do 

pieczenia, 1/2 łyżeczki sody, 1 łyżka cukru, szczypta 

soli, 1 szklanka maślanki, 1 jajko, 2 łyżki 

rozpuszczonego masła,  trochę masła do smażenia,  

garśd jagód. 

Sposób przyrządzania:  wymieszaj suche składniki. W 

drugiej misce połącz maślankę, jajko i masło (nie 

powinny byd zimne). Wymieszaj ze składnikami 

suchymi i odstaw ciasto na godzinę. Dodaj jagody. 

Patelnię posmaruj odrobiną masła i smaż małe placki z 

każdej strony na złoty kolor. Podawaj z cukrem, 

syropem klonowym lub sosem owocowym.   

Smacznego!!! 

 


