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BIAŁY MARSZ 

 
 

W III rocznicę śmierci Jana Pawła II zorganizowaliśmy dla 
uczczenia pamięci tego Wielkiego Polaka Biały Marsz, w 

którym uczestniczyły władze miasta, Dyrekcja i uczniowie 
naszej szkoły, przedstawiciele innych szkół oraz 

mieszkaocy Pabianic. 
Więcej na www.gim3pabianice.szkoly.lodz.pl 
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KLUB EUROPEJSKI 

 

 

 

 

W października 2007 r. członkowie Klubu Europejskiego przystąpili do programu „Uczniowie z klasą” (II edycja), 

którego organizatorami są „Gazeta Wyborcza”, portal Gazeta.pl, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Agory 

oraz Polsko- Amerykaoska Fundacja Wolności.  

Uczestnicząc w projekcie, możemy byd badaczami (przyrody, historii, społeczeostwa), twórcami (pisarzami, 

reżyserami, malarzami), społecznikami (pracując na rzecz innych ludzi i otoczenia). Program dał nam pełną swobodę 

w wymyślaniu zadao. Służy 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. 

W ramach programu 10 zespołów z naszej szkoły przygotowuje projekty o tematyce przez siebie wybranej. 
Swoją pracę przez tych kilka miesięcy przedstawialiśmy na blogach, a 25 kwietnia 2008 r. odbędzie się 
publiczna prezentacja naszych projektów. 
 

A oto nasze zespoły: 
 Historia i osiagnięcia rodów fabrykanckich Krusche i Enderów 

Zespół - Mateusz Cieślak, Marta Gwiazdowska, Aneta Woźniak, Piotr Zielioski, Damian Gras 
 Dzieje dworu kapituły krakowskiej w Pabianicach 

Zespół - Martyna Zakrzewska, Marysia Jooczyk 
Szlaki turystyczne okolic Pabianic 
  Zespół – Paulina Ratyoska 
 Pabianice - nasze miasto  

Zespół - Weronika Chmielewska, Nikoletta Karolczak, Michał Jarzyna 
Widok z Okna. Cztery pory roku w Pabianicach 

Zespół – Patrycja Kazimierczak, Magdalena Zgid  
Mniejszośd żydowska w Pabianicach. Wpływ Żydów na rozwój Pabianic 

Zespół – Michał Papuga 
Jestem cząstką mojej "małej ojczyzny". Pabianiczanin we współczesnym świecie 

Zespół - Konrad Gawrooski, Ania Wojtczak, Łukasz Grzegorzewski, Michał Sukiennik 
Polacy o komunizmie 

Zespół - Karolina Dembowska, Michał Górnat, Iga Giernat, Magdalena Krysiak 
Folklor Ziemi Łódzkiej 
           Zespół – Katarzyna Pokładek 
Drużbice dawniej i dziś 

Zespół – Justyna Przybysz, Aleksandra Szymaoska. 

 

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

KLUB

EUROPEJSKI

PABIANICE
GIM. NR 3
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OD REDAKTORA NACZELNEGO 

  

DRODZY CZYTELNICY! 

 
Siemka wszystkim! ;) Witam w kolejnym numerze Gimnazety. Postanowiliśmy,  że tym razem 
każda klasa otrzyma jeden egzemplarz naszego bezcennego pisma „za zupełną darmochę” – 
jak mawia nasz ulubiony Jurek Owsiak. W numerze znajdziecie wiele artykułów wiosennych – 
jak przygotowad się do lata, jak się ubierad itp. I najbardziej poruszający – „Krwawe futerko”.  
Przeczytajcie koniecznie! Pozdrowienia! 
 

Ala Ike – Duninowska 
  

JAK NAJŁATWIEJ SCHUDNĄD 
NA LATO 

 
Najłatwiejszym sposobem, aby schudnąd na 
lato jest to, aby jeśd mniej. Należy jeśd pięd 
posiłków dziennie w małych ilościach. Trzeba 
na początku zrezygnowad z białego pieczywa i 
słodyczy ;) Wysiłek fizyczny jest tu niezbędny. 
Aby osiągnąd upragnione ciało, trzeba dwiczyd  
co najmniej 1h dziennie najlepiej na rowerze, 
biegając lub spacerując w szybkim tempie :) 
Waga powinna stopniowo spadad. Ale 
również może tak byd, że waga przez pierwsze 
dwa tygodnie nawet nie drgnie, a za dwa 
tygodnie może spadad zaskakująco szybko. 
Bardzo często po zbiciu wagi może wystąpid 
tak zwany efekt jojo, więc trzeba się bardzo 
pilnowad. Należy pamiętad, aby po utracie  
kilogramów nie wrócid do poprzedniej wagi. 
Odchudzanie jest bardzo trudne, ale efekty, 
gdy są widoczne, są bardzo przyjemne. Goni@ 
xDD 

 

SONDAŻ 
 

 

Skład redakcji: 
 
Redaktor naczelna: Alicja Ike-Duninowska 
Redaktorzy: Ewelina Bandzierz,  Agnieszka Kaszowska, 
Aleksandra Klat, Karolina Kopycka, Agnieszka 
Kozłowska, Małgorzata Kusiak, Agata Ługowska, Natalia 
Seroka, Weronika Szkudlarek, Karolina Wiśniak, Paulina 
Żuk, Sylwester Golioski, Mateusz Strobin, Karolina 
Kapuścioska, Amelia Malinowska. 
 
Opiekun: p. Izabela Zakrzewska 
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AKTUALNOŚCI 
źródło: www.gim3pabianice.szkoly.lodz.pl 

Rozstrzygnięcie konkursu na "Zgniatacz 

do puszek" 

Do konkursu został zgłoszony tylko jeden 

zgniatacz do puszek.  

Wykonał go Karol Przedmojski uczeo klasy 1A. 

Komisja konkursowa w składzie: Renata Bartosik i 

Andrzej Mielczarek (nauczyciel fizyki) orzekła, że 

zgniatacz został wykonany profesjonalnie, 

spełniając wszystkie wymogi regulaminu.  

Wykonawca otrzymał złote kombinerki, dyplom i 

upominki. Gratulujemy i zapewniamy, że będzie 

on wykorzystany w pracy Szkolnego Programu 

Odzysku Puszek Aluminiowych. 

 

 

MŁODZIEŻOWA AUDYCJA W RADIU ŁÓDŹ 

20 marca grupa 

młodzieży z 

naszej szkoły pod 

opieką p. 

Tomasza 

Madalioskiego 

uczestniczyła w 

audycji Radia Łódź „KLUB 33 i 1/3”. Jest to 

program, w którym słuchacze prezentują raz w 

miesiącu swoją ulubioną muzykę z winylowych, 

„czarnych” płyt. Młodzież wzięła udział w 

specjalnej, świątecznej wersji programu, a z 

głośników „poleciała” muzyka Beatles, Doors, 

Scorpions i TSA. Prowadzący program, p. Piotr 

Bielawski był bardzo zadowolony z rozmów z 

młodzieżą i już zaprosił naszych uczniów do 

kolejnej audycji… 

 

WIKING W GIMNAZJUM 

28 marca odwiedził szkołę prawdziwy wiking! No, 

może tak nie do kooca prawdziwy, bo nasz gośd – 

pan Janusz Berner przyjechał z Łodzi. Jest za to 

największym w okolicy znawcą i miłośnikiem 

historii oraz kultury wikingów. Pan Berner 

zaprezentował hełmy, kolczugi i miecze używane 

przez wikingów, a także własnoręcznie wykonane 

rzeźby i biżuterię. Młodzież z naszej szkoły wzięła 

udział w wykładzie, w którym można było 

dowiedzied się, że Ameryki wcale nie odkrył 

Kolumb, dlaczego w Anglii obowiązuje ruch 

lewostronny i co wspólnego łączy ze sobą flagi 

paostw skandynawskich… Na koniec można było 

przymierzyd strój wikinga i poczud się jak 

średniowieczny wojownik. Do szkoły ciekawego 

gościa zaprosił p. Tomasz Madalioski. 
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IV NARODOWE DNI ŻYCIA 

IV Narodowe Dni Życia w roku 2008 obchodzone 

są pod hasłem ,,Istota macierzyostwa – jestem 

Mamą - TO MOJA RADOŚD’’. 

W naszym mieście patronat objął wiceprezydent 

pan Dariusz Wypych i ksiądz dziekan Ryszard 

Olszewski. Organizatorem tematycznych 

konkursów i uroczystości centralnej, która odbyła 

się w MOK-u, było GIMNAZJUM NR 1. 

Uczestnikami tego spotkania była liczna 

reprezentacja młodzieży naszej szkoły wraz z p. 

dyrektorem Włodzimierzem Stankiem i 

opiekunami, p. Mieczysławem Ciepłuchą i 

Sławomirem Szczesio. Przygotowany program 

przekazał wiele ciekawych treści, dostarczał wielu 

niezapomnianych przeżyd. Spotkanie zakooczyło 

ogłoszenie wyników konkursu - drużyna naszego 

gimnazjum przygotowana przez p. M. Ciepłuchę 

zajęła III miejsce. 

 

FINALIŚCI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU 

HISTORYCZNEGO 

Informujemy, iż 

następujący uczniowie 

naszego gimnazjum 

zostali finalistami 

Wojewódzkiego 

Konkursu Historycznego: 

Ewelina Grzanka z klasy 

II D (opiekun p. U. 

Dzwonnik), Michał 

Michalak z klasy II G 

(opiekun p. B. Grzesiak).  

 

RAJD „KAMYKA” 

19 uczniów naszej szkoły wraz z opiekunami p. 

Tomaszem Madalioskim i p. Sławomirem 

Szczesio uczestniczyło w sobotę 5 kwietnia 2008 

roku w Rajdzie imienia ,,Kamyka’’. Organizatorem 

był Dom Dziecka w Porszewicach i KTP ,,Aaron’’ 

przy oddziale PTTK w Pabianicach. Trasa rajdu 

nawiązywała do obchodzonego w bieżącym roku 

,,ROKU PRZYRODY’’ i prowadziła od Lublinka 

doliną Neru przez Okołowice do Porszewic. 

W miejscowości Okołowice można było zrobid 

sobie zdjęcie przy 200-letnim dębie „Jędrek" - 

którego obwód wynosi 470 cm, a wiek szacowany 

jest na około 250-300 lat oraz dwa potężne klony, 

których obwód wynosi 400 cm i 374 cm. 

W Porszewicach oglądaliśmy pozostałośd 

cmentarza z przełomu XIX i XX wieku z mogiłą z 

1914 roku oraz 3 pofabrykanckie, zabytkowe 

wille. Na mecie czekała ciepła kiełbaska i konkurs 

wiedzy o patronie Domu Dziecka – Aleksandrze 

Kamioskim.  

Wspaniałe widoki, piękna pogoda i pieczone 

kiełbaski pozostawiły na uczestnikach duże 

wrażenie. Chętnie będą uczestniczyd w kolejnych 

rajdach, do czego zachęcają swoich kolegów. Do 

zobaczenia na szlakach... 

 

Konkurs muzyczno - plastyczny "Kartka z 

pamiętnika Fryderyka Chopina" 

Rozstrzygnięty został konkurs na "Kartkę z 

pamiętnika Fryderyka Chopina" zorganizowany 

przez Gimnazjum nr 3 z Oddziałami 

Integracyjnymi w Zgierzu oraz Fundację 

"Wirtuoz". Uczennice naszego gimnazjum - 

Iwetta Tomaszewska oraz Agnieszka Rucioska z 

klasy I C zajęły II miejsce w województwie, 

otrzymały dyplom i nagrody. 

Opiekunem dziewcząt jest nauczyciel muzyki pani 

Wioletta Sobieraj. 
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WAŻNY PROBLEM 

Bestialsko mordowane zwierzęta futerkowe = 

piękne naturalne futro. 

KRWAWE FUTERKO 

Prawie każdy z nas posiada jakieś zwierzątko, 

kotka czy pieska. Na myśl, że nie wróciłyby do 

domu na noc albo wpadły pod samochód, robi 

nam się niedobrze. A co z tymi zwierzętami, które 

nie mają opiekunów, którzy pogłaszczą, nakarmią, 

napoją i uczeszą? Właściwie niektóre mają 

opiekunów... Którzy czekają, aż dorosną i będzie 

można zedrzed z nich skórę i zabid. Takich 

opiekunów mają np.: lisy, gronostaje i inne 

ZWIERZĘTA FUTERKOWE. 

Zwierzęta zazwyczaj zabija się rano, bo są wtedy 

jeszcze oszołomione snem. Przyzwyczajone do 

tego, że o tej porze dostają swój jedyny, skromny 

posiłek, przeciskają główkę pomiędzy kraty. 

Jednak to nie będzie posiłek. Chwilę potem 

zaczynają przeraźliwie piszczed, jakby domyślały 

się, co je czeka, że to już koniec...  

Metody ich zabijania są różne, najważniejsze dla 

hodowcy jest, żeby nie zniszczyd futra. Małe 

zwierzęta, takie jak norki, tchórzofretki czy 

szynszyle najtaniej i najszybciej dusi się za 

pomocą spalin lub dwutlenku węgla. Ten sposób 

zabijania wydaje mi się jeszcze trochę 

humanitarny w porównaniu z tym, co się dzieje 

na przykład w Chinach. Tam hodowcy po prostu 

tłuką zwierzęciem o kamieo albo podłogę, jego 

ciało wstrząsane drgawkami leży koło innych 

jeszcze żyjących pobratymców. Większym 

zwierzętom zazwyczaj wkłada się metalowy pręt 

do odbytu. Jest on pod wysokim napięciem. 

Właściciele ferm uważają, że zwierzęta tak 

zabijane nie odczuwają bólu. Ale czy oni wiedzą, 

co czują te zwierzęta? I czy w ogóle myśla, czy coś 

czują? Ferma wygląda jak zmniejszony obóz 

koncentracyjny, w malutkich klatkach szamocą się 

lisy. Mają tak mało miejsca, że szaleją i odgryzają 

sobie nawzajem kawałki wychudzonego ciała. 

Niebo i słooce widzą tylko raz, podczas 

transportu. Oprócz tego ostatniego, każdy ich 

dzieo jest taki sam. A gdy przychodzi koniec, gdy 

kooczy się ich upokarzające życie, są bliżej nieba 

niż kiedykolwiek przedtem. 

W krajach takich jak Wielka Brytania zakazano 

produkcji futer, Polska niestety nie garnie się do 

tego, by to zrobid. Właściwie Polska jest jednym z 

głównych producentów w Europie... Kiedyś 

naturalne futro - synonim luksusu, elegancji teraz 

jedno z największych zbrodni ludzi. Jeśli 

zainteresował cię temat lub masz jakieś pytania 

napisz do redakcji Gimnazety. Więcej na 

www.empatia.pl ..::KoPyTkEnS::.. 

 

PRZEMOC 

Antypatia, prześladowanie, a nawet przemoc to 

codzienne zjawiska w każdym miejscu, gdzie 

regularnie spotyka się grupa młodych ludzi. Czy są 

one powszechne w naszej szkole? Osoba 

przyglądająca się nam z boku mogłaby wyróżnid 

różne przyczyny wszelkich form niechęci wobec 

siebie wśród rówieśników. Pierwszą, chyba 

najczęstszą z nich jest nietolerancja, wpajana nam 

w domach, na podwórku. Gdy jednej osobie nie 

odpowiada coś w drugiej - ubiór, sytuacja 

materialna rodziny, poglądy, zachowanie, wygląd, 

zazwyczaj okazuje to w dośd dobitny sposób, a 

przecież jeszcze nikt nikomu krzywdy nie zrobił, 

nosząc niemodne ubranie, posiadając płaską 

klatkę piersiową, słuchając innej muzyki etc. 

Chyba wielu z nas o tym zapomniało. Drugim 

powodem, z powodu którego możemy byd 

szykanowani, jest… pech. Zostajemy wybrani 

kozłem ofiarnym  ,,tyranym” przez tych, co chcą 

http://www.empatia.pl/
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sobie podnieśd samoocenę, zaimponowad innym, 

wyżyd się. Wiadomo, że zdarzają się też kłótnie, 

które prowadzą do różnych nieprzyjemnych spięd 

miedzy nami, a czy nie wystarczyłoby rozwiązad 

problem w sposób kulturalny? Ile razy dziennie 

ktoś trafia do pedagoga za używanie różnych 

form przemocy wobec innych? Wiadomo, nie 

każdego się lubi, z różnych przyczyn. Jednak to 

jeszcze nie jest powód do szykanowania takiej 

osoby. Dobrze wychowana osoba raczej ją omija, 

a gdy już tak nie można, stara się byd uprzejma. 

Gdyby uczniowie naszego gimnazjum o tym 

pamiętali, na pewno lepiej by się nam spędzało w   

nim te kilka godzin dziennie. Ola Klat 

 

CZY REKLAMA KSZTAŁTUJE GUST 

MŁODEGO CZŁOWIEKA? 

Jest to kolejna sporna kwestia. Odpowiedź na to 

pytanie jest trudna. Poniżej postaram się ten spór 

rozstrzygnąd. Weźmy na przykład sytuację, którą 

miałam okazję zaobserwowad jeszcze jako 

uczennica podstawówki. Otóż bardzo popularna i 

szeroko reklamowana stała się firma Nici 

Produkowała ona maskotki, piórniki, notatniki, 

długopisy i inne bibeloty w przesłodzonym stylu, 

który, można pomyśled , będzie odpowiadad tylko 

nielicznym. W krótkim czasie co najmniej połowa 

dziewczynek z mojej szkoły po prostu musiała 

mied coś sygnowanego przez ową firmę (nie 

wiadomo ilu z nich owe gadżety naprawdę się 

podobały).  Jako że były to rzeczy dośd drogie  (ze 

względu na markę, bynajmniej nie jakośd) i nie 

każdy mógł sobie na nie pozwolid, wystąpiło 

pytanie: czy naprawdę było o co ? 

Drugim przykładem na to, że to, co jest 

reklamowane, zdobywa uznanie jest także 

osławiony Harry Potter. Wśród moich 

rówieśników, a raczej dzieci młodszych, gdyż na 

szczęście podatnośd na reklamę z wiekiem 

maleje,  w bardzo złym tonie jest nie mied na 

półce wszystkich wydanych tomów, czy nie znad 

filmów z udziałem młodocianego czarodzieja. 

Warto też wspomnied o tym, jak bardzo dorobiły 

różnorakie koncerny na postaciach pani Rowling: 

te wszystkie plakaty, gry, piórniki, zeszyty, 

plecaki… Wszystko rozreklamowane i posiadane 

przez większośd dzieci. Jakże się temu oprzed? 

Pokutuje tu krzywdząca opinia (do której nikt się 

nie przyznaje), że kto nie ma tego, co jest na 

topie, jest dziwny, gorszy… 

Gdy idziemy szkolnym korytarzem, do naszych 

uszu dociera wpływ reklam na nasze 

społeczeostwo. Tu „pij mleko, będziesz wielki”, 

tam „ja jestem sprite, ty pragnienie” albo 

niepopularne już dziś „wolę zozole!”. Większośd 

tych młodych ludzi powiedziałoby: „Reklamy? 

Nie, nie mają na mnie wpływu!”. A jednak… 

Propagowanie różnych treści  i reklama mają nie 

tylko destrukcyjny wpływ na umysły młodych. Od 

dawna lansowany jest zdrowy tryb życia, zdrowa 

żywnośd i inne zdrowe rzeczy. Reklamy 

przyczyniają się tu do propagowania tego, co dla 

nas dobre, zwiększają świadomośd 

społeczeostwa. Sprawa ma się podobnie z 

akcjami charytatywnymi: dobrze, że są popularne, 

ale czy to dobrze, by coś, co powinno wypływad z 

serca, było modne? Pamiętamy wszyscy jeszcze te 

silikonowe bransoletki, które z czasem niewiele 

miały wspólnego z pierwotną akcją – były po 

prostu na czasie. A szkoda… 

Jakkolwiek nie chcielibyśmy tego przyznad, 

niestety, reklamy mają ogromny w pływ na 

upodobania młodych (i nie tylko młodych) ludzi. 

Niestety, ponieważ świadczy to o chwiejności 

charakteru, braku własnego zdania , a także, 

zaryzykuję to stwierdzenie, o tym, jacy jesteśmy 

płytcy. Karolina Opałka 
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SPORT 

FINAŁ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W 

KOSZYKÓWCE DZIEWCZĄT 

W dniu 27 marca 2008r. w Zgierzu odbył się finał 

wojewódzki w koszykówce dziewcząt. Nasza 

drużyna  grała w składzie: Dranc Ewa, Szałecka 

Joanna, Olejnik Marta, Włodarek Sylwia, 

Józefiak Martyna, Gałkiewicz Sylwia, Szymczak 

Sandra, Frachowicz Justyna, Grzybek Sara, 

Mielczarek Magda. Po pechowo przegranym, 

jednym punktem 41 :42, meczu z drużyną z Kutna 

o wejście do finału, nasze dziewczyny bardzo 

pewnie wygrały drugi mecz  z Gimnazjum w 

Sieradzu 67:46 i tym samym zajęły III miejsce w 

województwie łódzkim. Jest to ogromny sukces 

naszej reprezentacji dziewcząt i ich opiekuna p. 

Dariusza Małolepszego, za co należą im się 

olbrzymie gratulacje i podziękowania !!! 

Więcej zdjęd znajdziecie:  

www.sportgim3pabianice@w.interia.pl 

 

STRONY O SPORCIE SZKOLNYM 

www.sportgim3pabianice.w.interia.pl 

www.picasaweb.google.com/sportgim3pabianice 

www.tzwfa.republika.pl 

 

 

MISTRZOSTWA POWIATU W PIŁCE RĘCZNEJ 

CHŁOPCÓW  

W dniu 2 kwietnia 2008r. w hali Gimnazjum w 

Ksawerowie rozegrano turniej w piłkę ręczną 

chłopców o mistrzostwo powiatu pabianickiego. 

Startowało 6 zespołów, które zostały podzielone 

na dwie grupy. Nasza drużyna w grupie pokonała: 

GIMNAZJUM  w Ksawerowie (11:2), GIMNAZJUM 

1 w Pabianicach          (14:4). W finale natomiast 

pokonała GIMNAZJUM w Konstantynowie  12:1,  

tym samym zdobywając Mistrzostwo Powiatu. 

Zespół awansował do turnieju regionalnego, który 

rozegrany zostanie w Poddębicach. Reprezentacja 

naszej szkoły, pod kierunkiem p. Andrzeja 

Dobroszka grała w składzie: Czerwioski Kacper, 

Kędzierski Damian, Cieślak Mateusz, Binkowski 

Patryk, Czarnecki Damian, Pawlak  Aleksander, 

Skąpski  Adrian, Zielioski Piotr, Urbaoski Damian, 

Zawiasa Bartek, Michalak Kamil, Gras Damian. 

Wyróżniającymi się zawodnikami byli: bramkarz – 

Gras Damian i zawodnicy w polu gry: Cieślak 

Mateusz, Pawlak Aleksander, Kędzierski Damian 

i Binkowski Patryk. 

  

Kolumnę sportową redaguje  

p. Dorota Gwiazdowska 

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

 

WYWIAD  

Z PANIĄ WICEDYREKTOR  

ILONĄ PASZKIEWICZ 

 

Jak długo pracuje pani 

w tej szkole? 

Od 7 lat. 

Wicedyrektorem 

jestem od roku. 

Czy zawsze chciała pani 

zostad nauczycielką? 

Nie, na mojej decyzji 

zaważyły obowiązkowe 

praktyki. Wtedy mi się 

ta praca spodobała. 

Czy oprócz niemieckiego zna pani jeszcze jakiś 

język obcy? 

Znam trochę angielski. 

Jakie szkoły pani ukooczyła? 

Ukooczyłam SP nr 16 (teraz nasze gimnazjum), II 

LO im. Królowej Jadwigi oraz filologię germaoską 

na Uniwersytecie Łódzkim. 

Czy zamierza pani wprowadzid jakieś zmiany w 

naszej szkole? 

Raczej nie. Na chwilę obecną szkoła funkcjonuje 

dobrze. 

Czy uprawia pani jakieś sporty? 

Chodziłam na aerobik, ale ostatnio nie mam 

czasu. 

Czym zajmuje się pani w wolnych chwilach? 

Lubię czytad książki (przygodowe, obyczajowe, 

kryminalne), obejrzed fajny filmy, jest to 

najczęściej komedia. 

Czy hoduje pani jakieś zwierzęta? 

Mam psa o imieniu Sally. Jest to długowłosy 

owczarek niemiecki. 

Czy uważa pani, że osiągnęła sukces w  życiu 

zawodowym lub prywatnym? 

Chciałabym, aby moja rodzina była zdrowa, to jest 

dla mnie najważniejsze. 

Czy czyta pani Gimnazetę? 

Oczywiście, że czytam. Jest świetna dla młodzieży 

i bardzo interesująca także dla dorosłych. 

Dziękujemy za wywiad.  

Dziękuję. Życzę wszystkim czytelnikom szybkiego 

dobrnięcia do wakacji, a trzecioklasistom mało 

stresu na egzaminie. 

Dziękujemy za rozmowę. Karolina i Amelia 

 
 
 

UWAGA, UWAGA, UWAGA 
INFORMACJE Z OSTATNIEJ CHWILI 

 
Jak donoszą nasi korespondenci, wszyscy 

uczniowie naszej szkoły muszą nosid 

legitymacje szkolne. Zarządzenie to 

zwiększa nasze bezpieczeostwo – nikt 

obcy nie wejdzie na teren szkoły. 

Poza tym nadal obowiązują nas mundurki 

szkolne!!! Za ich brak grożą konsekwencje 

– nawet w postaci obniżenia oceny z 

zachowania. Redakcja 
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RECENZJE  

 

„Życie po życiu” 

Raymond A. Moody 

Życie po życiu… 

nieprawdaż, że 

intrygujący tytuł? 

Zastanawiacie się 

pewnie o co chodzi, ale chwila… 

zaraz wszystko stanie się jasne. ;) 

Autor książki, niejaki Raymond A. 

Moody zbadał sto przypadków osób, 

które doświadczyły śmierci klinicznej, 

jednak potem zostały przywrócone 

do życia. Opisuje niezwykłe odczucia 

osób, które były już po 'tamtej 

stronie', jednak wróciły z 

powrotem... Wszystkie opisane przez 

niego przypadki dowodzą istnienia 

życia po śmieci, co jest dobrą 

wiadomością. ;] Wszystkie opowieści 

są znacznie do siebie podobne, co 

potwierdza w pewnym stopniu 

prawdomównośd rozmówców.  

Raymond A. Moody bardzo 

przekonująco przedstawił wnioski 

wyciągnięte ze swoich badao, co 

zmusza czytelnika do uwierzenia w 

słowa jego rozmówców. Książka 

bardzo ciekawie napisana, godna 

polecenia każdemu, kto chod trochę 

chciałby zgłębid tajemnicę życia, no a 

kto by nie chciał? ;) Alu$ka  
 

„STEP UP 2” 

 Jeśli z zapartym tchem 

śledziliście losy 

uczestników programu 

You Can Dance lub po 

prostu uwielbiacie 

taniec, na pewno zaciekawi Was fakt, 

że od 29 lutego na ekrany kin weszło 

,,Step Up2’’. A teraz krótki opis, o co 

chodzi. ;)  On-najlepszy tancerz w 

Akademii Taoca, ona-zbuntowana 

tancerka z gorszej dzielnicy. Wydaje 

się, że nic nie może ich łączyd… A 

jednak! Oboje biorą udział w turnieju 

taoca ulicy. Wspomnę o tym, że jest 

on oczywiście nielegalny. Tych dwoje 

jednak nie pozostanie tylko przy 

wspólnej pasji. Ich znajomośd pewnie 

przerodzi się w coś poważniejszego. 

;) W sumie filmik nie wnosi nic 

nowego, gdyż story nieznacznie się 

różni od poprzedniej części, a 

zakooczenie jest niezwykle 

przewidywalne, ale… sam taniec i 

klimatyczna muza wynagradza te 

drobne wady filmu. ;)) Alu$ka 
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NA TOPIE 

PUDELEK.PL

Strona 

www.pudelek.pl to  

strona zawierająca 

plotki o gwiazdach 

zarówno polskich, jak i 

zagranicznych. 

Artykuły są na ogół krótkie i dotyczą 

najbardziej znanych polskich gwiazd, 

takich jak Doda, Gosia Andrzejewicz, 

Justyna Steczkowska, Kasia Cichopek itp. 

Oprócz tego osobne artykuły autorzy 

poświęcają tylko wyglądowi gwiazd ( na 

ogół fotografie pokazują gwiazdy 

wyglądające brzydko). Pudelek zajmuje się 

też publikowaniem donosów czytelników 

na temat gwiazd ( najbardziej liczą się 

informacje dotyczące kompromitacji 

znanych osób). Podobno tę stronę czytają 

wszystkie polskie gwiazdy, a większośd 

ludzi zaczyna dzieo od przeczytania 

najświeższych informacji !!! Poza tym jest 

wiele stron plotkarskich, takich jak: 

kozaczek.pl, lansik.pl itp. !!! 

Strony takie przywędrowały do Polski z 

Ameryki ,gdzie zdobyły popularnośd !! 

Natala :)  

  

Nowa wiosenna ramówka telewizyjna 

Co nowego w TV? 

Na wiosnę stacje telewizyjne 

przygotowują nam pełno nowości, które 

mają na celu podbicie naszych serc. Wielu 

młodych aktorów, prezenterów itp. 

debiutuje podbija serca widzów właśnie w 

ten sposób. W tym roku stacje (jak zwykle) 

nas nie zawiodły. TVN w 

swej ofercie przygotował 

m. in. serial „39 i pół” z 

Tomaszem Karolakiem w 

roli głównej, nową serię 

(znanego już chyba 

wszystkim) „Taoca z 

gwiazdami” oraz kolejną 

serię programu „Szymon Majewski show”. 

POLSAT nie chciał byd gorszy, więc 

zaoferował nam m.in. „Gwiezdny cyrk” – 

program rozrywkowy, w którym gwiazdy 

próbują swych sił na arenie cyrkowej.  

Dostaliśmy również nowe odcinki serialu  

„I kto tu rządzi?” z M.Foremniak i B.Lindą. 

 
Stacje publiczne nie są wcale gorsze. 

Dwójka oferuje nam drugą edycję „Gwiazd 

taoczących na lodzie”, natomiast jedynka 

podarowała nam nowe odcinki „Rancza” z 

podwójną rolą Cezarego Żaka. Niestety nie 

będziemy mogli śledzid dalszych losów 

bohaterów „Zagubionych”. Chcecie 

wiedzied więcej o nowych ofertach 

telewizyjnych na nadchodzące dni? 

Uważnie oglądajcie. Karolina Wiśniak
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(TYLKO) DLA KOBIET  

 

KOBIETY MAJĄ GORZEJ! 

Tak! Kobiety mają gorzej! I nie chodzi o sprawy typu 

„kobiety muszą rodzid dzieci”, chociaż jest to z całą 

pewnością prawda. Chodzi tu o sprawy, chociażby (a 

raczej przede wszystkim!) naszego wyglądu. Zacznijmy 

od owłosienia. To zwykle mężczyźni są  owłosieni, no 

ale przecież nikomu nie przeszkadza, gdy facet ma 

owłosioną klatę. Gorzej, gdy kobieta ma taki problem. 

Taa… Przecież np. każda szanująca się kobieta goli 

nogi. Wszystko jest pięknie, dopóki do gry nie wchodzi 

depilowanie brwi, brzucha lub co gorsza wąsików pod 

nosem.  

A teraz trochę o sprawach dojrzewania, a mianowicie 

o trądziku. Ok, najpiękniej u faceta  to nie wygląda, ale 

ujdzie. A u dziewczyny każdy kolejny wyprysk wiąże 

się z maseczkami, korektorami, fluidami, podkładami i 

pudrami, bo inaczej wygląda nieatrakcyjnie. I 

oczywiście szybko mamy problemy ze zmarszczkami... 

Często także chodzimy w bucikach na obcasie. 

Przeciętny obcas ma około 8 cm. Wyobrażacie sobie 

teraz jakiej wady postawy musi się nabawid taka 

Doda, której obcasy mają 15 cm? I jeśli Twoja 

koleżanka spóźniła się na lekcję tłumacząc się, że 

mamie zepsuł się samochód, to kłamstwo. Na pewno 

walczyła z niesfornym kosmykiem włosów, przez 

którego jej twarz wyglądała niesymetrycznie. 

Ewentualnie dobierała kolor błyszczyka do nowej 

bluzki. A to wszystko tylko i wyłącznie po to, by wam 

się podobad, mimo że czasem wychodzi nam to trochę 

nieudolnie. Dlatego, aby było sprawiedliwie i aby 

wszystkie nasze cierpienia były wynagrodzone,  Wy, 

Drodzy Panowie, powinniście iśd do wojska. €l!na 

 

Co nowego w modzie? Co warto mied?      

I gdzie warto się zakręcid? 

 Moda w kwiatki, atak wiosny. 

W tym numerze postanowiłam trochę ulepszyd tę 

rubrykę tak, żebyście mogli się więcej dowiedzied, 

co jest trendy, a co lepiej schowad głęboko w 

szafie. Opisałam Wam najmodniejsze i najbardziej 

obciachowe gadżety, kolory, wzory i kolekcje, 

które są najbardziej na topie, oraz na samym 

koocu styl, który podoba się coraz większej liczbie 

osób, styl EMO. 

Warto posiadad- oczywiście promienny uśmiech 

na wiosnę , a ponadto (nawet jeśli nie jesteś 

fanką ciężkich brzmieo) „pieszczochę”, czyli 

nabity dwiekami kawałek materiału lub skóry. 

Naprawdę fajnie wygląda i świetnie komponuje 

się ze zwykłymi szkolnymi ciuszkami. Zauważył 

ten trend magazyn „BRAVO”i dodał ją jako 

prezent do pisma. 

Wyrzucid, oddad, spalid, zakopad- dużą, 

plastikową biżuterię, lateks i pióra. Tandeta jest 

zdecydowanie w złym guście, tylko wierne fanki 

stylu Barbie-girl wierzą, że są w tych rzeczach 

sexy. Hm, czy Wy też tak uważacie??? 

Kolor tej wiosny- KOBALTowy, nazywany także 

niebiaoskim kolorem. Jest to jeden z 

ciemniejszych odcieni niebieskiego, wspaniale 

komponuje się ze srebrnymi wstawkami i 

biżuterią. Kobalt możemy zobaczyd na koszulkach, 

spodniach, czapkach, bransoletach, kurtkach, 

spódniczkach i długo by tu wymieniad- po prostu 

jest wszędzie. Jednak zdecydowanie najlepiej 

wygląda na: zwiewnych, lekkich tunikach (uwaga 

dziewczyny o szerszych biodrach!), i obcisłych 

spodniach rurkach lub legginsach (dla dziewczyn z 

bardzo szczupłymi i długimi nogami). Świetnie 

wygląda na tle rozkwitającej wiosennej przyrody, 

przypomina rozgrzaną w słoocu taflę jeziora, 

letnie niebo, może też oczy tego jedynego (żarcik 

). 

Wzory- Nuda, nuda i jeszcze raz nuda. Synonim 

wiosny- yyy.... Prawie 70%* ludzi odpowie, że 

kwiaty. Dziewczęcy urok, niewinnośd zwiewnośd 

delikatnośd. Taaa… nudne i obnoszone, teraz 

kwiaty powinny byd duże, mocno kolorowe, 

wręcz abstrakcyjne. Niech zakwitną na bluzkach, 
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torbach i spódniczkach. Tylko proszę, nie przesadź 

chyba, że należysz do „Dzieci Kwiatów”, a to już 

jest inna historia... 

Kolekcja: W 

sezonie wiosna-

lato 2008 marka 

TROLL 

prezentuje 

swoją wersję, 

niezwykle ostatnio popularnych, ugly toys, czyli 

zabawek tak brzydkich i śmiesznych, że aż trzeba 

je pokochad. Potworek TROLLa to zabawna 

postad, która jest motywem wiodącym jednej z 

wiosennych linii TROLLa. Pojawiła się ona w 

sklepach już w połowie lutego. Ugly friend, czyli 

brzydki przyjaciel– będzie wszechobecnym 

motywem w postaci nadruków na bluzach,           

t-shirtach, torbach, a nawet butach. Będzie go 

można zobaczyd w różnych zaskakujących 

sytuacjach, np. podłączonego do prądu, 

podróżującego na…latawcu. Projektanci 

potraktowali tę linię z przymrużeniem oka, 

stawiając na dobrą zabawę. Zadbali przy tym o 

detale: oryginalne podszewki, duże, kolorowe 

guziki. Dopełnieniem całości jest bardzo szeroki 

wybór dodatków i gadżetów, które w tej linii 

odgrywają znaczącą rolę. Charakterystyczna jest 

także zdecydowana, wyrazista kolorystyka oraz 

zaskakujące połączenia kolorów, np. fioletowego 

z żółtym. 

Styl- EMO (nazywany także imoł). Charakteryzują 

go: asymetryczne grzywki, zakrywające częśd 

twarzy, obcisłe rurki, pasemka we włosach, 

mocny makijaż (czarna obwódka wokół oczu), 

czarne (w skrajnych przypadkach kolorowe) 

paznokcie, dwieki i arafatki. Motywy: czaszki, 

groszki, kostki do gry i karty. Kolory: ciemne, 

jednak z przebłyskiem różu lub innego 

żarówkowej barwy. Ludzie ci są bardzo wrażliwi i 

często też przez to wyśmiewani. Słuchają soft 

rocka (czyli My Chemical Romance, Fall out boy, 

Panic at the disco itp.). 

*nie poparte żadnymi badaniami. 

..::KoPyTkEnS::.. 

 

BŁYSZCZYK DO UST - kosmetyk kolorowy służący 

do podkreślenia ust i nadania im delikatnego 

połysku i barwy, używany zamiast szminki lub 

razem z nią. Występuje najczęściej w formie 

półpłynnej substancji nakładanej specjalnym 

pędzelkiem lub aplikatorem, albo w formie 

bardziej stałej, zbliżonej do wazeliny. Błyszczyki 

mogą byd przezroczyste (nakładane często jako 

dodatkowa warstwa na szminkę) lub kolorowe, 

często opalizujące. Istnieją również wersje o 

różnych smakach, np. owocowych. Błyszczyki 

najczęściej zawierają woski i oleje roślinne. 

Oprócz estetycznej, spełniają również funkcję 

ochronną, zapobiegając pękaniu warg. Natala 

 
 

 

 

 



miesięcznik Gimnazjum nr 3 w Pabianicach  Strona 14 
numer 58                                                            marzec/kwiecieo 2008                              www.gim3pabianice.szkoly.lodz.pl 

ROZRYWKA  

 

 
Good Charlotte to amerykaoska kapela rockowa 

grająca muzykę pop punk. Zespół został założony w 

1996 r. przez braci bliźniaków Joela i Benjiego 

Maddenów. Nazwa zespołu została zaczerpnięta z 

tytułu pewnej książki dla dzieci. W roku 2000 zespół 

wydał pierwszą płytę. Grupa szybko stała się 

popularna w Ameryce, a popularnośd na świecie 

zespół zdobył po wydaniu drugiej płyty „The Young 

and The Hopeless” i singla „Lifestyles Of The Rich And 

Famous”. W promocji płyty pomógł grupie fakt, że 

bracia Madden właśnie zostali gospodarzami pewnego 

programu na MTV. W roku 2004 zespół wydał trzecią 

płytę „The Chronicles of Life and Death”, a singiel „I 

Just Wanna Live” odniósł ogromny sukces na całym 

świecie i do dziś można go czasem usłyszed w 

niektórych stacjach radiowych. Na następny album 

fani zespołu musieli czekad 3 lata. Płyta „Good 

Morning Revival” trafiła do sklepów 19 marca 2007. 

Pierwszym singlem promującym płytę była piosenka 

„Keep Your Hands Off My Girl”, ale większą 

popularnośd, nawet w Polsce odniósł drugi singiel z tej 

płyty pod tytułem „The River”. Sylwek 

 

CIEKAWOSTKI  

KLEJ RZYMIAN 

Klej, który trzyma nawet 2 tysiące lat, 
stosowali  do naprawy strojów już 
starożytni Rzymianie .Odkrycia dokonano 
podczas analizy hełmu odnalezionego w 
1986 r w Nadrenii w północnej Westfalii. 
Wszystko odbywało sie przez czysty 
przypadek. Nakrycie głowy trafiło do 

muzeum w Bonn i tam poddano je 
renowacji. Stwierdzono, że liście laurowe 
zostały do niego przyczepione. Zdaniem 
pracownika muzeum, klej powstał z 
bitumu (lepka mieszanka substancji 
organicznych) ,substancji żywicznych i 
tłuszczu zwierzęcego. Nie udało się 
opracowad receptury Rzymian :( szkoda... 
Natala :) 
 
Pocałuj....... 
Podczas przeziębienia - w obawie zarażenia 

najbliższych-unikamy całowania. Zamiast tego witamy 

i żegnamy się, podając sobie rękę .To BŁĄD !!-twierdzą 

naukowcy. Ich zdaniem ,powinniśmy robid dokładnie 

odwrotnie , gdyż na ustach jest znacznie mniej bakterii 

niż na wewnętrznej stronie dłoni. Właśnie to miejsce 

zgodnie uznano za siedlisko mikrobów i najczęstsze 

źródło ich roznoszenia. Z badao wynika, ze człowiek, 

który dotknął klamki "usmarowanej"  wirusem grypy  

przez podanie ręki, może zarazid kolejnych 6 

osób....brrrr...!! Wybierzmy propozycję cmokania 

się....;D  Natala :) 

PSIA FOTOGALERIA 

Tym razem prezentujemy pupila pani Zakrzewskiej. 

Wabi się MAKS. Został wypatrzony 3 lata temu w 

pabianickim  schronisku dla zwierząt. Prawda, że jest 

piękny? 

 

 


