
  

Co w szkole piszczy?Co w szkole piszczy?Co w szkole piszczy?Co w szkole piszczy?    

Niedawno odbyły się eliminacje 
do konkursy recytatorskiego 
Jan Paweł II - odwaga Święto-
ści. Wzięły w nim udział uczen-
nice z klas 1a i 3a. Wygrane 
osoby to:Ewelina Gasik i Wikto-

ria Kuczyńska. 16 październi-
ka (sobota) z panią Moniką 
Kalotą pojechałyśmy do Łowi-
cza. Konkurs odbył się w przy-
jemnej i miłej atmosferze oraz 
w bardzo ciekawym towarzy-
stwie. Niestety, jak wiele kon-

kursów był trochę niesprawie-
dliwy. Jednak jesteśmy zado-
wolone z możliwości wzięcia 
udziału w takim spotkaniu, 
było to dla nas nowe doświad-
czenie. Ewelina Gasik dostała 
wyróżnienie. Gratulujemy !! 

                                          Alka 

 Powiatowe Dni RetorykiPowiatowe Dni RetorykiPowiatowe Dni RetorykiPowiatowe Dni Retoryki 

Już po raz piąty w Teresińskim 
Ośrodku Kultury odbyła się 
impreza pod nazwą Powiatowe 
Dni Retoryki. Drugiego grudnia 
uczestniczyły w niej również 
uczennice naszej szkoły- Wiole-
ta Pikalska, Justyna Sałaciń-
ska i Michalina Łużyńska. 
Dziewczyny zaprezentowały się 
naprawdę znakomicie, jednak 
konkurencja była niezwykle 
wymagająca. Gimnazjalistki 
stanęły w szranki z uczniami 
sochaczewskich liceów. Choć 
niczego nie wygrały,to jednak 
każde takie doświadczenie 
pozwala na przygotowanie się 
do następnych konkursów,  
w których na pewno dziewczy-
ny wezmą udział. 

Obserwatorka 

Kochani Czytelnicy naszej ‘’Gorącej Trójki’’! 

Z  okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, życzymy Wam dużo miłości, 

optymizmu, spełnienia marzeń, ciepła ze strony rodziny i najbliższych.  

Oby nadchodzący Nowy Rok okazał się dla Was pełen przygód. 

Redakcja 

List do redakcjiList do redakcjiList do redakcjiList do redakcji    

W odpowiedzi na arty-
kuł ,,Słowo dziewczyny o stu twa-
rzach -  Wybory samorządu 
szkolnego czy wybory szkolnej 
miss(ki)" zamieszczonym w nr 1, 
chciałybyśmy wyrazić swoje zda-
nie. 

Może obietnice są takie 
same, ale dlaczego mamy obie-

cywać coś, czego nie jesteśmy pew-
ne? Dotychczas wypełniłyśmy każdy 
punkt, lecz to koniec, gdyż staramy 
się robić więcej niż zadeklarowałyśmy. 
Przykładowo: odbył się konkurs z oka-
zji Dnia Nauczyciela i Dzień Niebie-
skiej Koszulki, w co zaangażowała się 
większość społeczności szkolnej.  
Nasuwają się, więc do głowy pytania: 

Dlaczego oceniasz nas w ten 
sposób? 

Czy to, że dbamy o swój wygląd 
jest złe?Nie wszyscy próbują zaist-
nieć swoim ciałem, więc nie 
wszystkich powinno oceniać się 
przez pryzmat określonego stereo-
typu.                         

(c.d. str. 2) 

Nie palę jestem 
zdrowy 
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DZIEŃ NIEBIESKIEJ KOSZULKI JDZIEŃ NIEBIESKIEJ KOSZULKI JDZIEŃ NIEBIESKIEJ KOSZULKI JDZIEŃ NIEBIESKIEJ KOSZULKI J 

28 października zorganizowaliśmy Dzień Niebieskiej Ko-

szulki, kolejny odbył się miesiąc później. W tych dniach 

uczeń, który założył kolorową koszulkę miał „mieć wolne” 

od odpytywania. W wielu klasach nauczyciele przystali na 

naszą propozycję i odpuścili swym uczniom. Oczywiście 

dla nauczycieli była mała, słodka niespodzianka.:) Mamy 

nadzieję, że spodobał Wam się nasz pomysł i w następ-

nym miesiącu więcej osób przyjdzie w kolorowej koszulce.  
                         

W imieniu samorządu uczniowskiego:  Iśka 

Teatr Roma po raz kolejny otworzył swoje podwoje 

dla miłujących teatr gimnazjalistów. Razem z panią Sylwią 

Pędowską i panią Ewą Gawrysiak mieliśmy okazję zobaczyć 

spektakl muzyczny pt. „Mały Książę”. W piękny sposób przy-

bliżył nam treść lektury, przeniósł nas w nieco baśniowy 

świat chłopca, który nie rozumie dorosłych. Pokazał, że przy-

jaźń potrzebuje czasu, miłość pielęgnacji i poświęcenia,  

a wady ludzkie z perspektywy dziecka wydają się być 

śmieszne. Po spektaklu udało nam się zrobić sobie zdjęcia  

z dziesięcioletnim aktorem Maksem, który wcielił się w rolę 

tytułowego bohatera. To był miło spędzony czas. 

Miłośniczka teatru 

Potrafimy myśleć i jesteśmy uważnymi obserwatorkami, co pozwala zachować bezstronność dziennikarską. Przyzna-
jemy rację, że niektóre plakaty ociekały seksualnością, co wzbudzało sprzeciw i oburzenie. 

Piszesz, że dotknęłyśmy samego dna. Od dna zawsze jednak  można się odbić.  Poza tym my nie byłybyśmy  
w stanie obrażać kogokolwiek w taki sposób, w jaki robisz to Ty. Czy w ogóle wiesz, że tak postępujesz? 

Łatwo jest nam oceniać innych, ale może lepiej zacznijmy od samych siebie. 

                                                                Iza S. i Ewelina P. 

teraz świeżo wyremontowany most przy Młynie. Długie 

korki, ciągły ruch- hmmm… Poza tym wielu uczniów na-

szej szkoły codziennie pokonuje tą trasę. Kwestia bezpie-

czeństwa jest tu zatem sprawą kluczową.  

Miejmy nadzieję, że nic się złego nie wydarzy z kolejnymi 

mostami w Chodakowie, które ułatwiają i skracają drogę 

do centrum 

Cd. List do redakcji 

Teatr ROMA 

PANI  SYLWIA PĘDOWSKA Z ODTWÓRCĄ GŁÓWNEJ ROLI 

W tegoroczne wakacje, w lipcu, został zarwany 

most na Utracie. Stało się to, podczas gdy kobieta prze-

jeżdżała seatem. Na szczęście nic się jej nie stało. Praw-

dopodobnie zarwanie się płyty mostu spowodował jadący 

przed nią autobus.  

Problem jednak w tym, że budowa mostu spowo-

duje, iż przejazd Al. 600-lecia z Sochaczewa do Chodako-

wa zostanie zamknięty, na co najmniej rok. Znając życie 

potrwa to „nieco” dłużej. Na ciężką próbę wystawiony jest 

ZARYWAMY MOSTYZARYWAMY MOSTYZARYWAMY MOSTYZARYWAMY MOSTY    
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Może w szkole podstawowej i gimnazjalnej na dzień bez 

papierosa jest jeszcze za wcześnie, bo zazwyczaj ucznio-

wie nie palą, jednak profilaktyka powinna obejmować już 

najmłodszą część naszego społeczeństwa. Dlatego też 

klasa Vc i VIc zorganizowały sympatyczne widowisko pod 

hasłem „Nie palę – jestem zdrowy!”, na którego obejrze-

nie zaprosiły gimnazjalistów. Na początku uczniowie mieli 

okazję obejrzeć skecz w wykonaniu trójki aktorów przed-

stawiających aniołka, próbującego zerwać z nałogiem 

chłopaka oraz papierosa. Zabawne dialogi rozśmieszyły 

większość widzów. 

Następnie dziewczyny 

przedstawiły kilka 

faktów dotyczących 

szkodliwości palenia 

tytoniu i zaprezento-

wały fantastyczne 

hasła antynikotynowe. 

Znalazły się one rów-

nież na plakatach 

przygotowanych przez 

gimnazjalistów z pa-

nią pedagog. Na ko-

niec odbył się sąd 

nad papierosem, pod-

czas którego padł wyrok – skazanie papierosa na całkowi-

te potępienie. Niebanalne, śmieszne i pouczające – tymi 

słowami można było podsumować piątkowy spektakl. 

dia? 

Lekcja historii – Sensacje XX- 
wieku 

Lekcja wychowawcza – Na każdy 
temat 

Klasówka – Milionerzy 

Poprawka – Stawka większa niż 
życie 

Czy czasami nie zdaje się wam, 
że wszystko to, co dzieje się na 
szklanym ekranie można bez 
trudu przenieść na nasz szkolny 
grunt? Nie wierzycie? Oto dowo-
dy na to, że szkoła jest filmem: 

Lekcja geografii – Discovery Cha-
nel 

Lekcja muzyki – Jaka to melo-

Przerwa – 997 

Wywiadówka – Z Archiwum X 

A tak na marginesie to cała ta szko-
ła to po prostu Świat według Kiep-
skich! 

DYSKOTEKA HALLOWEENOWA  

Czy  szkoła jest filmem?  

29 października odbyła się Dyskoteka Hallo-

weenowa.  Ci, co chcieli się lepiej bawić  

i mniej zapłacić poprze-

bierali się.  

Dziewczyny przychodziły 

w sukniach, wytapirowa-

nych włosach i wymalo-

wanych twarzach. 

Nie palę Nie palę Nie palę Nie palę –––– jestem zdrowy! jestem zdrowy! jestem zdrowy! jestem zdrowy!    
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dzyczasie parę razy zamykały mi się oczy. 
Film ciągnął się aż do godziny czwartej nad ranem. Kiedy 
już się skończył, wszyscy poszliśmy spać. Niestety już po 
dwóch godzinach odpoczynku musieliśmy wstawać, 
wszystko sprzątać, powstawiać ławki do sali , w której 
spaliśmy oraz oczywiście umyć swoje zęby  i ubrać się. 

O godzinie 7.00 moja kochana mama dostarczyła nam 
śniadanie, które przyniosła do szkoły, nie bacząc  

na straszny mróz. Wszyscy wtedy czekali już w ławkach, 
z okropnie podkrążonymi oczami,  jakby byli po niezłej 
balandze. 

Przed nami jeszcze było 8 godzin lekcyjnych, które 
wspólnie wytrzymaliśmy. Jeden z moich kolegów zasnął 
na lekcji fizyki. Natomiast ja i inne koleżanki, na prze-
rwach siadałyśmy bliziutko siebie i też próbowałyśmy 
zasnąć. Niektórym nawet się to udawało. Inne osoby, 
które przechodziły korytarzem, patrzyły na nas, jak  
na jakieś idiotki, ale nas to wtedy w ogóle nie obchodzi-
ło.  

W końcu, po wyjątkowo długim pobycie w szkole, wró-
ciłam do mego ukochanego domu. Odrobiłam wtedy 
wszystkie lekcje, pouczyłam się trochę. Po godzinie 
19.00 byłam tak zmęczone, że usnęłam czytając mój 
zeszyt od biologii.                                                                                                             

Nigdy nie zapomnę tego dnia. To było moje najlepsze 
przeżycie. Dotychczas moim marzeniem było nocowanie 
w szkole, które teraz się spełniło. W nocy, po obejrzeniu 
„Avatar’a”, nasza Pani wychowawczyni powiedziała, że 
musimy taką noc jeszcze powtórzyć. Wszyscy bardzo się  
z tego ucieszyliśmy.                      
    Aleksandra Łużyńska 

Moda lubi się powtarzać, 
zarówno w kolorach, jak  
i wzorach czy fasonach. By-
wa tak ,że wraca już po kilku 
sezonach, czasami na jej 
powrót trzeba czekać kilka-
naście lat. 

Teraz modne są spodnie 
rurki, które jakiś czas temu 
królowały na nogach mody-
stek, ale kto wie czy za kilka 
sezonów nie powrócą w łaski 
tzw. „dzwony", które były 
modne w latach 70-tych. 
Kreacje są czymś tak zmien-
nym, że trudno za nimi na-
dąrzyć. 

Jak kreacja projektanta staje 
się modowym hitem sezonu? 
W zawodzie projektantów 
mody ważna jest przede 
wszystkim pomysłowość, 
oryginalność i siła przebicia, 
czyli wszystkie cechy dobrej  
i oryginalnej kreacji, by mo-

gła zdobyć wysoki status i 
stać się hitem sezonu... 
Szczególnie ubrania od zna-
nych projektantów są bardzo 
pożądane,  lecz są niemożli-
we do zdobycia dla przecięt-
nego zjadacza chleba.  
Co prawda istnieją sklepy  
z markową odzieżą, ale jest 
ona droga i nie każdego na 
nią stać. Przeważnie to cele-
bryci ubierają się u znanych 
projektantów m.in. takich 
jak :Versace , Coco Chanell, 
czy Giorgio Armani. 
Rozejrzyjmy się jednak po 
świecie mody „zwykłych” 
ludzi. Tak naprawdę pod-
rzędni twórcy ubrań niezna-
nych marek czasem próbują 
podrobić znane kreacje, bądź 
wprowadzają cos podobne-
go. Istnieje też tzw. zamien-
nik - czyli kreacja podrobiona 
z własnymi drobnymi detala-
mi, która sprzedawana jest 

p o  n i s k i e j  c e n i e . 
 Wiele ubrań w dużych punk-
tach sprzedaży np. takich jak 
centra handlowe, ma wysoką 
cenę , ale możemy spotkać 
to samo ubranie w „taniej 
odzieży"  za przysłowiowe 
parę groszy. 

Jak to możliwe? Ubrania  
do tego typu sklepów spro-
wadza się z zagranicy, wśród 
masy towaru można więc 
znaleźć tam markowe rze-
czy. Trzeba tylko umieć upo-
lować okazję. 

Podsumowując: warto pod-
glądać wielkich projektan-
tów, aby wiedzieć co się nosi 
danego sezonu, ale ubrania 
kupować w sklepach odpo-
wiednich do zasobności na-
szej kieszeni. A mówią,  
że to nie szata zdobi człowie-
ka. 

Paulina 

Andrzejkowa  nocAndrzejkowa  nocAndrzejkowa  nocAndrzejkowa  noc    

Już niedługo ferie zimowe. 
Wszyscy z niecierpliwością 
na nie czekają. Niektórzy 
wyjeżdżają do rodziny, inni 
na upragnione narty w góry. 
Jednak co mogą robić ci, 
którym zasobność portfela 
na to nie pozwala? Oto na-
sze propozycje: 

LODOWiSKO :) 

bASen :)) 
darmowe SAneczki za POD-
ZAMCZU  
 gOrĄcA CZEKoLADA nA orle-
nie  
 HOT - -DOG NA przystanku 
AuToBuSoWyM  

 cIEPŁE lODY W SPOŻYwCZA-
Ku 
Ulep BAŁwANA i DOkUP mU 
MARchew Za 0, 50 Gr  

Wiciula Kiciula 

Ps. Spacer z ukochanym po 
alejkach bezcenny :-) 

Co jest modne?Co jest modne?Co jest modne?Co jest modne?    
Ferie za 10 zł 

We wtorek, 30 listopada, nasza klasa zorganizowała noc an-
drzejkową w szkole. Celem tej zabawy były robienie różnych 
wróżb, np. lanie wosku (które sama przygotowałam), wróże-
nie z ręki, albo trzymanie magicznej rybki. 

Cała impreza rozpoczęła się małą dyskoteką. Wszyscy, włącz-
nie z wychowawczynią, z wielkim zapałem tańczyli i wyginali 
swoje ciała w takt muzyki. Po godzinie 22.00 rozpoczęło się 
wielkie wróżenie.  

Zmęczeni tańcowaniem oraz przepowiadaniem przyszłości, 
opowiadaliśmy dla relaksu różne opowieści z życia - o wielu 
dziwnych, „nadprzyrodzonych”  zdarzeniach. Po północy 
przygotowaliśmy swoje miejsca do spania, przebrani w ciepłe 
piżamy lub dresy (kto, jak chciał) i oglądaliśmy film „Avatar”. 
Był on strasznie długi. Z dwudziestu trzech osób tylko niewie-
le obejrzało cały.  Ja dotrwałam do samego końca, ale w mię-
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zeszyt od biologii.                                                                                                                                                                                                                                      

Marco przeciągnął się na swoim łóżku  

po czym starannie przetarł oczy,  miał 

szczerą nadzieję, że jeśli to zrobi to świą-

teczny koszmar zniknie, a on będzie 

mógł wrócić do normalnego życia. Jed-

nak tak się nie stało. Śnieg padał w dal-

szym ciągu, a cały Nowy York był obwie-

szony świątecznym transparentami i 

reklamami. Po chwili spojrzał na mały 

zegarek stojący na komodzie, wskazówki 

wskazywały na godzinę dziewiątą szes-

naście, jego przyjaciel –Logan miał wró-

cić dopiero wieczorem, więc kolejny 

dzień również będzie dłużył się w nie-

skończoność. Gdy wreszcie wywlekł się z 

łóżka skręcił do łazienki, wziął szybki 

prysznic, starannie wyszczotkował zęby i 

wrócił do swojego małego pokoju. Roz-

grzebując stertę wypranych ubrań leżącą 

na fotelu odnalazł upragnione wąskie 

dżinsy i granatowy t-shirt  z kilkoma kolo-

rowymi nadrukami. Przed wyjściowymi 

drzwiami założył czarne adidasy i kurtkę 

po czym wybiegł z mieszkania. 

Miasto w dalszym ciągu sypał śnieg, 

który nie przestawał padać od wczoraj-

szego popołudnia. Marco minął właśnie 

plac, na który niegdyś stał World Trade 

Center i po chwili przekroczył bramę New 

York Univeristy, na którym studiował 

psychologię. Po kilku minutach spaceru 

dotarł do biblioteki, która jak zwykle była 

otwarta, w środku siedziała bibliotekarka 

– pani Garager. 

-Masz zamiar przesiedzieć święta w biblio-

tece? – spytała kobieta wstając od swoje-

go biurka – Wybierz się do rodziny i spędź 

czas w miłym gronie – Marco westchnął 

tylko – Czyżbyś nie miał do kogo 

wrócić i wolisz towarzystwo starej 

bibliotekarki? 

-Owszem, mam do kogo wrócić… 

Ale pytanie czy oni chcą znowu 

mnie zobaczyć – odparł wieszając 

swoją kurtkę na oparciu krzesła. 

Kobieta zrobiła tylko zniesmaczoną minę 

po czym wskazała chłopakowi mały wózek 

na kółkach i zalegającą na nim stertę 

książek, którą trzeba rozstawić w odpo-

wiednich miejscach. Marco przemierzył 

całą bibliotekę wzdłuż i wszerz w poszuki-

waniu odpowiedniego miejsca dla  jedne-

go podręcznika dla studentów pierwszego 

roku biochemii. Zrezygnowany wcisnął ją 

na regał z powieściami przygodowymi. 

Pani Garager postanowiła wykorzystać 

jego obecność tutaj i zleciła mu jeszcze 

kilka zadań, więc po ustawieniu krzeseł, 

przetarciu stolików z kurzu i odkurzeniu 

całej czytelni zasłużył wreszcie na długo 

oczekiwane wynagrodzenie. Kobieta przy-

gotowała kilka kanapek i kubek ciepłej 

herbaty. Gdy usiedli za stołem usłyszeli 

trzaskanie drzwi, do biblioteki wbiegła 

dziewczyna. 

-Cześć babciu, przepraszam za późnienie, 

ale musiałam zostać dłużej w pracy – 

krzyknęła zdejmując różową czapkę – Szef 

wrócił z Chicago i przyczepił się bo… - 

zacielą się i spojrzała na Marca, to była ta 

sama dziewczyną, którą spotkał wczoraj w 

herbaciarni – Ty? Co ty tu robisz?! 

-To wy się znacie? – spytała rozradowana 

kobieta – Marco to wspaniały chłopak, 

cieszę się, że spędzasz czas właśnie  

z takimi ludźmi. 

-Znamy się – burknął Marco i założył kurt-

kę – Bardzo przepraszam, ale muszę już 

uciekać, mój przyjaciel wraca od rodziny,  

a pewnie zapomniał kluczy od mieszkania. 

-Niczego nie zjadłeś, na pewno jesteś głod-

ny! – krzyknęła kobieta do wychodzącego 

chłopaka. 

-Dziękuję, innym razem. 

rwach. Ale to nie wypaliło, nawet przy 
najlepszych metalowych utworach 
jakie znam, growl i szatańskie solówki 
przegrywały z piskiem czwartoklasi-
stów i przekleństwami gimnazjalistów 
( l u b  n a  o d w r ó t ) .  
W efekcie tego, przerwy spędzałam 
podpierając ścianę i kiwając głową  
do moich pełnych samozaparcia znajo-
mych. Fascynujące. Nieważne. Łatwo 
w każdym razie nie było. Oto dowody: 

- pełne niedowierzania : „Ty masz…?”, 
gdy ujrzałam u koleżanki w piórniku 
linijkę Jonas/Brother. 

- „Tak, zrób to, ups!”, gdy inna kole-
żanka zaproponowała, że spryska 
wszystko truskawkowym dezodoran-
tem. 

- „To było głupie” wypowiedziane z 
pełną premedytacją, gdy Adam jak 
zwykle gadał głupoty, ale tym razem o 
mojej mamie, a tego nie zniesę! 

No, jak to mówią Anglicy, never aga-
in!!! I wam też nie polecam. 

Justyna  

Ludziom przychodzą do głowy różne 
pomysły. No. To ja postanowiłam przez 
tydzień się nie odzywać. Tak się zapali-
łam do tego pomysłu, że na początku 
nie przyszło mi do głowy, ze mogłabym 
mieć z tym jakiekolwiek trudności. Już 
pierwszego dnia nauczycielka zgasiła 
moje nadzieje prostym: „Justyna,  
do odpowiedzi”. Dalej było tylko gorzej. 
Znajomi z samozaparciem godnym 
lepszej sprawy próbowali nawiązać ze 
mną kontakt. Zwykle wyglądało to 
mniej więcej tak: 

- Dlaczego nie zostaniesz modelką? 

(Kręcenie głową, głupia mina, złapanie 
się za pięty i przewracanie na bok.) 

- Hmmmm…. Bo masz Downa? 

(Kręcenie głową, krzywy uśmiech, zno-
wu pięty.) 

- Dobra, nieważne… 

(Wymowne machnięcie ręką i kiwnię-
cie głową.) I tak dalej… 

Po jakimś czasie wpadłam na genialny 
pomysł słuchania muzyki na prze-

„Nic nie gadać? Tak, nic więcej!” Moje doświadczenie w niemówieniu„Nic nie gadać? Tak, nic więcej!” Moje doświadczenie w niemówieniu„Nic nie gadać? Tak, nic więcej!” Moje doświadczenie w niemówieniu„Nic nie gadać? Tak, nic więcej!” Moje doświadczenie w niemówieniu    

„Owszem, mam do kogo wrócić… Ale pytanie 

czy oni chcą znowu mnie zobaczyć „ 

Opowiadanie w odcinkach (2)Opowiadanie w odcinkach (2)Opowiadanie w odcinkach (2)Opowiadanie w odcinkach (2)    

AZTEKOWIE SKŁADALI OFIARY Z LUDZI,  

A EGIPCJANIE Z KOTÓW 
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wet sobie nie wyobrażam jak 
wstyd było nauczycielkom, które z 
nami przyszły. Zachęcam do prze-
myślenia swojego zachowania,  
bo kiedyś dorosnąć trzeba,  
bo to już gimnazjum, nie przed-
szkole. 

Ada 

   Czy ktoś zastanawiał się kiedykol-
wiek nad naszym zachowaniem w 
teatrach, kinach, muzeach itp.? 
Pewnie nikt, bo przecież liczy się 
tylko zabawa, a nie szacunek  
do ludzi, którzy chcą nam coś poka-
zać. To, co czasem niektórzy sobą 
prezentują na szkolnych wyciecz-
kach jest po prostu poniżej krytyki. 
Na jakąś chwilę może jest to śmiesz-
ne, ale potem każdy nas zapamiętu-
je jako ‘dzieci z buszu’… Tak jak  
to było na przykład podczas spekta-
klu „Kamienie na szaniec” w kinote-
atrze w Sochaczewie. Jeden z akto-
rów słusznie nas podsumował i na-

Polecam Polecam Polecam Polecam ----    Duchy” (org. „Haunted”) Duchy” (org. „Haunted”) Duchy” (org. „Haunted”) Duchy” (org. „Haunted”) ---- ID Discovery (Investigation  ID Discovery (Investigation  ID Discovery (Investigation  ID Discovery (Investigation 

(Prawdziwe) „koleżanki”(Prawdziwe) „koleżanki”(Prawdziwe) „koleżanki”(Prawdziwe) „koleżanki”    

Jest mi wstyd 

Od pewnego czasu spotykam się z taką sytuacją, że bliskie sobie koleżanki (jeśli moż-

na teraz je tak określić) obgadują siebie nawzajem. Zazwyczaj mówią, że ta się popi-

suje, zachowuje się inaczej. 

Sądzę, że jeśli ktoś się z kimś nie dogaduje (lub tak średnio na jeża), to nie musi się  

z kimś takim kolegować. Nie da się kogoś lubić z przymusu. Dobra rada: nie koleguj 

się z osobami, które cię obrabiają za plecami. W mojej sytuacji wyszło na to, że je-

stem dziwna, popisuję się i takie tam. Jestem jaka jestem, mam swój charakter.  

Nie pozwolę, żeby ktoś coś we mnie zmieniał, bo coś tam mu się nie podoba. Jeśli wy 

też jesteście, tacy na swój sposób i wyróżniacie się tylko w klasie (nie w szkole, drogie 

koleżanki), macie swój styl, swoje upodobania, na swój sposób porozumiewacie się, 

np. z nauczycielem, nie zmieniajcie się dla innych, bądźcie sobą. Zlekceważcie takie 

osoby. Zróbcie sobie tak jak ja czasami „Dzień bez stresu”. Pomaga, naprawdę. Jeśli  

będziecie w takiej samej sytuacji, zamiast dowiadywać się o takich wiadomościach 

przez przypadek, spotkajcie się z osobami, które tak was potraktowały lub porozma-

wiajcie na przerwie w szkole. Dobrym sposobem, byłoby również klasowe ćwiczenie 

integracyjne. Zastanówcie się: 

Wolicie być dziwni i nie mieć koleżanek 

Wolicie być dziwni i mieć „koleżanki”, które cie obgadują. 

                                     Gossip Girl 

Dlaczego warto jest potrafić czytaćDlaczego warto jest potrafić czytaćDlaczego warto jest potrafić czytaćDlaczego warto jest potrafić czytać    

 

Często spotykam osoby w szkole, które 
zmagają się z tym, że nie potrafią czytać 
lub kiepsko im to wychodzi. Mam mało 
cierpliwości, więc kiedy słyszę, jak osoby 
z klasy I lub II gimnazjum (nie wspomnę  
o klasie III) się jąkają przy czytaniu,  
to nerwy mi puszczają. Tacy lekturoma-
niacy nie zwracają szczególnie na inter-
punkcję, co jest ważne. Sądzę, że warto 
jest potrafić czytać (przede wszystkim  
ze zrozumieniem), bo nasza wyobraźnia 
się rozwija. Dzięki czytaniu stajemy się 
bardziej inteligentni, możemy przede 
wszystkim zrozumieć czytany tekst. Nie 
dziwcie się, że w szkole nauczyciel każe 
wam pracować z książką. To dla waszego 
dobra, żebyście w końcu, drodzy analfa-
beci, nauczyli się czytać. I to tak, by rozu-
mieć czytany tekst. 

         Gossip Girl 

Sonda szkolnaSonda szkolnaSonda szkolnaSonda szkolna    

Od dawna zastanawiało nas co dener-

wuje innych uczniów naszego gimna-

zjum, dlatego też postanowiliśmy zapy-

tać dwudziestu uczniów co nie podoba 

im się w szkole. 

Każdy z gimnazjalistów dodawał swoją propozy-

cję do listy rzeczy, które mu się nie podobają 

oraz oddawał swój na pozostałe, wcześniej 

podane pozycje. 

Oto lista 10 najbardziej denerwujących rzeczy:Oto lista 10 najbardziej denerwujących rzeczy:Oto lista 10 najbardziej denerwujących rzeczy:Oto lista 10 najbardziej denerwujących rzeczy:    

1111. Obowiązek zmieniana butów – 16 głosów 16 głosów 16 głosów 16 głosów    

2. 2. 2. 2. Niewyprane kamizelki na hali – 15 głosów 15 głosów 15 głosów 15 głosów     

3. 3. 3. 3. Smród    w    toaletach    – 10 głosów10 głosów10 głosów10 głosów    

4. 4. 4. 4. Tłok przy lusterku w damskiej toalecie    – 9  9  9  9 

głosówgłosówgłosówgłosów    

Nieestetyczny wygląd szkoły    – 9 głosów 9 głosów 9 głosów 9 głosów    

Brak kultury uczniów    – 9 głosów 9 głosów 9 głosów 9 głosów    

5. 5. 5. 5. Pracownicy szkoły    – 7 głosów 7 głosów 7 głosów 7 głosów    

SłItAśNe DzIeWcZyNkI    – 7 głosów 7 głosów 7 głosów 7 głosów    

Hałas – 7 głosów7 głosów7 głosów7 głosów 

6.6.6.6. Chamstwo – 6 głosów 

7. 7. 7. 7. Ludzie nie wiedzą kim jest John Lennon    – 3  3  3  3 

głosygłosygłosygłosy    

Adam i Roksana 

Co tak dokładnie dzieje się po naszej śmierci? Czy między naszym światem, 
a ludzką wyobraźnią istnieje jakiś świat umarłych? Takie sprawy na pewno 
da się logicznie wytłumaczyć. Każdy człowiek na pewno zadał sobie pytanie: 
„Czy duchy na prawdę istnieją”. Co prawda jeszcze nikt nie postawił jakieś 
teorii, ale ja mogę swoimi słowami to wyjaśnić. Według mnie duchy istnieją. 
Co prawda nie mogę pokazać wam żadnych dowodów, ale sama znam oso-
biście rożne dziwne przypadki. Według niektórych, duchy to istoty nadprzy-
rodzone, które nie mogą przejść na tamten świat i błąkają się po naszej 
ziemi. Wtedy ludzie uważają, że duchy mają jakieś sprawy nie załatwione, 
należy im pomóc, a później odnajdą spokój i przejdą do ich raju. Jeszcze 
inni twierdzą, że duchy to jakaś totalna paranoja i ludzie sobie je zmyślają, 
żeby narobić szumu w mediach.  

Jeśli nie wierzycie w duchy, to o ich istnieniu może was przekonać program 
„Duchy” (org. „Haunted”) na kanale ID Discovery (Investigation Discovery). 
Można go obejrzeć w godzinach, niestety, nocnych, ale osoby, które mają 
możliwość nagrywania programów zapraszam do obejrzenia chociaż dwóch 
odcinków. 

                                                                              Gossip Girl 
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1. He Is orange with Black stripes. He likes fun. His favourite occupation is bucking 
on his tail. …………………………… 

2. What is this? White, click, red ? ………………………………………… 

3. What is this. Black and white, black and white, black and white (x10), bum 
…………………………………… 

4. Spell “trap on mouse” using only 3 letters ……………………………… 

Box without hinges, key nor lid. And yet golden treasure, it in secretive centre 
waits………………………………………… 

Dwieście  dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści 
trzy 

……………………………………………………………… 

Trzy miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści 
trzy 

……………………………………………………………… 

Dziewięćdziesiąt dziewięć 

…………………………………………………………… 

Dziewięć miliardów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć 
milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dzie-
więćset dziewięćdziesiąt dziewieć 

……………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

Dziesięć miliardów dziesięć milionów dziesięć tysięcy dziesięć  

…………………………………………………………………… 

Przygotowała Gossip Girl 

Rozwiąż zagadki (Oczywiście hasła muszą być w języku angielskim): 

Akcja filmu rozpoczyna się w okupowanej Francji podczas egzekucji rodziny Shosanny Drey-
fus, której dziewczyna jest świadkiem. Egzekucji dokonuje nazistowski pułkownik Hans Lan-
da. Shosannie udaje się uciec i wyjechać do Paryża, gdzie, jako właścicielka kina, przyjmuje 
nową tożsamość. W innym miejscu w Europie, porucznik Aldo Raine organizuje grupę żydow-
skich żołnierzy, którzy mają dokonywać aktów zemsty. Do oddziału Raine'a dołącza niemiecka 
aktorka i agentka Bridget Von Hammersmark, której misją jest pozbawienie władzy przywód-
ców Trzeciej Rzeszy. Losy tych ludzi zbiegają się pod kinowym afiszem, gdzie Shosanna przy-
gotowuje własny plan zemsty...                                     

Osobiście po obejrzeniu tego filmu zwijałam się na podłodze ze śmiechu. Do tej pory z siostra-
mi się z niego śmiejemy, a szczególnie z momentu kiedy 3 żołnierzy od Bękartów udawali 
Włochów. Naprawdę WARTO obejrzeć ten film, albowiem jest trochę szalony i bardzo fajny. 
Polecam wszystkim fanom zwariowanych filmów.                                                                                                                                          

               Wyszukała Gossip Girl 

 

 

PASSWORD:  1- Jemioła 

2- Dokończ, Whats your …? 

3—Np. a crushed clove of… 

4 - Odważnie. 

5—Rozpoznanie, identyfikacja. 

6—Burza piaskowa. 

7—Maniak komputerowy. 

Przetłumacz podane liczby  na język angielski:  

Warto obejrzeć 

Warto przeczytać 

,,Persepolis”  Marij Satrapi                           

Książka ,,Persepolis” jest naprawdę świetna. Ciocia  
mi ją pożyczyła. Może twoja ciocia też ją ma, zapytaj się 
i sobie przeczytaj. W środku jest narysowana dziewczy-
na, która mówi po angielsku i jest z Iranu. Zbiera łabę-
dzie z chleba. Jeżeli też je zbierasz, „Persopolis” to lek-
tura w sam raz dla ciebie. Forma komiksu z pewnością 
przyciągnie wielu czytelników. Trudnością nie do poko-
nania dla niektórych osób jest język, w którym została 
napisana i jeszcze nie przetłumaczona – angielski. Pole-

cam gorąco!  

Justyna S.  
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tego świadomi?”. 

Więc proszę was, zmieńcie swoją 

„kryjówkę” (jeśli można to tak określić), 

może wam do na lepsze wyjdzie.  

Nie chodzi o to, abyście palili (chociaż 

sprawia wam to taką satysfakcję, czuje-

cie się cool,       a potem cała nikotyna, 

będzie was od środka wyżerać i wieku 

30 lat, kiedy to ja zasuwając po szosie 

mercedesem, będę patrzyła jak zwijacie 

się z bólu, a śmierć idzie po was coraz 

większymi krokami). Pisząc ten artykuł, 

p r ó b u j e  w a s  z a c h ę c i ć  

do „przeprowadzki”, czyli poszukania 

nowego miejsca do palenia. Dla mnie 

będzie to oznaczało przyjemniejszą dro-

gę do tajemniczych wrót szkoły, dla was 

unikanie stresu wynikającego z obser-

wacji was przez osoby trzecie 

                                                                                                                       

Gossip Girl 

swój znak zodiaku i czyta, przyjmij-
my… Albo nie przyjmujmy, nie mam  
do tego głowy. W każdym razie z więk-
szym czy mniejszym zapałem odnoto-
wuje: „Tak, czuję ten ból zęba, ale 
może warto pójść… Mają rację, ta nie-
śmiałość… Chyba czuję pod skórą 
wrażliwego romantyka… Natalia ma 
mnie dosyć? Możliwe…” Po czym za-
myka gazetę i nie zaprząta sobie tym 

„Jesteś wyjątkowy” – proste kłam-
stwo, w które uwierzy każdy. Z łatwo-
ścią wykorzystują to rozmaite wróżki, 
a także niewróżki. Zakładam, że nie-
którzy z was czytają prasę ( na przy-
kład naszą gazetkę). Zazwyczaj na 
końcu, ewentualnie w innym miejscu, 
czekają na spragnionego czytelnika 
znane zwierzątka – baranki, raki czy 
skorpiony. Ów z łatwością znajduje 

więcej głowy. Wierzysz w horoskopy? 
No jasne, ze nie! Ale jak wytłuma-
czysz, że tak utożsamiasz się ze swo-
im znakiem zodiaku i rzucisz na niego 
okiem, gdy wyhaczysz horoskop? Przy-
łączcie się do akcji „Nie czytam, nie 
wierzę” i nie zaszczyćcie nawet spoj-
rzeniem tych oszukańczych bzdur na 
ostatniej stronie każdej gazety! 

Justyna 

Świadomość… czy naprawdę myślenie boli, a nie Świadomość… czy naprawdę myślenie boli, a nie Świadomość… czy naprawdę myślenie boli, a nie Świadomość… czy naprawdę myślenie boli, a nie 
wprawionym szkodzi?wprawionym szkodzi?wprawionym szkodzi?wprawionym szkodzi?    

Ekologiczny, przeciwłupieżowy…, czyli czy wierzyć Ekologiczny, przeciwłupieżowy…, czyli czy wierzyć Ekologiczny, przeciwłupieżowy…, czyli czy wierzyć Ekologiczny, przeciwłupieżowy…, czyli czy wierzyć 

Czytać? Nie czytać? Czytać? Nie czytać? Czytać? Nie czytać? Czytać? Nie czytać? –––– oto jet pytanie! oto jet pytanie! oto jet pytanie! oto jet pytanie!    

Drodzy, szkolni palacze! Ten 

artykuł jest poświęcony wam. 

Codziennie, od kiedy chodzę 

do szkoły, gdy dochodzę  

do wrót tego otóż budynku, 

czeka na mnie przeszkoda. 

Jest to chmura dymu, oczywi-

ście wywołana waszymi za-

cnymi papierosami. Co tam 

dym, przyzwyczaiłam się  

do tego dzięki wam =D. Chodzi 

mi oto, gdzie te pałeczki pełne nikotynowej trucizny spalacie. Jesteście na tyle 

zdolni i sprytni (mam nadzieję), że możecie sobie wymyślić nową kryjówkę. 

(Zróbcie sobie poza szkolny konkurs, na najlepszą skrytkę, a zwycięzca dostanie 

paczkę fajek :P). Stoicie prawie pod oknem Pani Dyrektor (która zawsze może 

się wychylić), lub przy oknie naprzeciwko schodów prowadzących do naszych 

kochanych sekretarek (pozdrawiam :D). 

Gdy idziecie na łąkę, też was widać (nie oszukujmy się, ale przezroczyści nie 

jesteście). Kiedy sprzedając pomysł na ten artykuł pewnej kobiecie, której figura 

przypomina owoc karambola, oznajmiła mi: „Olu, a może oni o tym wiedzą, tylko 

ich to nie obchodzi”, zagaszając tą mądrą istotę zapytałam: „A może oni nie są 

PRYSZCZOM STOP !!!!!PRYSZCZOM STOP !!!!!PRYSZCZOM STOP !!!!!PRYSZCZOM STOP !!!!!    
1. Czy w słoneczne dni nasz cera 
wygląda lepiej ? 

2. Czy trądzik można wyleczyć w 
jeden wieczór przed imprezą? 
Jak sobie z tym poradzić? Przeczy-
tajcie kilka cennych uwag. 
 - Zwróć uwagę na sposób nakłada-
nia preparatów miejscowych, nie 
nakładaj ja na pojedyńcze wykwiaty, 
a na całą okolice łojotokową  
- Preparaty przepisane przez lekarza 
lub kosmetyczkę należy stosować 
zgodnie z zaleceniami, w przeciw-
nym razie może to sie skończyć źle 
dla naszej twarzy. 

- Pamiętaj że jeden lek nie działa na 
wszystko. Może dlatego dobrze bę-
dzie wypróbować kilka zanim znaj-
dziemy ten właściwy. 
- Nie wyrzucaj kosmetyków i leków, 
gdy pozbędziesz sie zmian, gdyż 
trądzik zawsze może powrócić ! 
- Nie zażywaj zbyt wielu preparatów. 
Trądzik nie zniknie szybciej, jeśli 
będziesz nakładać kosmetyki i leki 
częściej. Konsekwencją tego może 
być zaczerwienienie i podrażnienie  

 Wiktoria K  

Niepozorna, brązowa buteleczka. Z tyłu etykieta przywodząca na myśl 
ceratkę. Napis: tymianek i tatarak. Szampon przeciwłupieżowy. Namy-
dlić, spłukać. Wygląda tajemniczo i bardzo ekologicznie. I do tego ta 
kusząca wzmianka o babuniach, które przez lata opracowywały ową 
recepturę. A skład? Brrrr… 
Odkorkowuję. Po łazience rozchodzi się zapach przyprawy do kurcza-
ka, co mnie ciut odstręcza. Ale coraz bardziej marznę, więc w końcu 
wcieram szampon we włosy. Lepi mi się do rąk, w dodatku wcale się 
nie pieni. Czuję ulgę, gdy go zmywam, choć moje włosy wyglądają tak 
samo. 
Następnego dnia z naukowym zainteresowaniem śledzę łupież na 
głowie. I nic. Siedzi tam, zadowolony, pachnący kurczakiem. 
Dlatego, drodzy przyjaciele, nigdy nie osądzajcie po pozorach. Brązo-
wa buteleczka i babunia to nie to samo co ekologia, a już na pewno 
nie pomogą pozbyć się łupieżu. 

Justyna 
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wyraźnie i dokładnie zaznaczone co 100 m. Dość ważnym 
jest, aby uczestnicy próby biegli w miarę równomiernym tem-
pem i kończyli test wyraźnie zmęczeni. W specjalnych tabe-
lach zawarte są wyniki uwzględniające wiek i płeć testowanej 
osoby. Oczywiście sportowcy wyczynowi podlegają ocenie 
według odmiennych, wyższych kryteriów. Na przykład nasi 
najbardziej wytrzymali trenerzy ścieżek biegowych w trakcie 
testu Coopera pokonują dystans 4400 metrów, najlepsze 
trenerki 3900 metrów. Jeśli jesteś początkującym biegaczem 
w wieku 25 lat, może Cię zadowolić wynik 2400 metrów.  

-„Chodź stąd bo robi się zatłok” 

-„Na grzyby tylko ze mną, wywą-

cham wszystkie” 

-„Idź wąchaj grzyby” lub „Chodź wą-

chaj grzyby” 

-„Powstaj mnie” 

-„Ale bym przytentegowała w ścia-

nę” 

-„Czy pani to przeleci przelotnie??” 

Mam koleżankę, Weronikę. Jest ona 
ciepłą, a zarazem zabawną i zwario-
waną osóbką. Zombie (albowiem 
taką ma ksywkę) obdarowuje nasze 
umysły różnymi tekstami. Są wśród 
nich takie jak: 

-„Do nogi ci w tych legginsach.” 

-„Proszę pani, czy mogę iść się wy-

dmuchać??!!” 

-„Style architektury greckiej to DJK” 

-„Komuś tam, coś tam, pani zadała” 

-„Do brzucha ci w tej kurtce” 

-„Chcę, ………. No muszę iść do pa-

ni” 

-Ta mapa była łatwa, ale jednak 

później trudna” 

-Pamiętaj tam jest, z tamtej strony, 

drugiej strony”                                                                                                    

Gossip Girl  

SportSportSportSport    

Cytaty zwariowanej gimnazjalistkiCytaty zwariowanej gimnazjalistkiCytaty zwariowanej gimnazjalistkiCytaty zwariowanej gimnazjalistki    

Test Coopera to jedna z prób wysiłkowych, która 
pomoże Wam określić swoją formę! Test opracowano  
w 1968 roku przez zespół dr. Kennetha H. Coopera. Po-
czątkowo miała służyć głównie potrzebom armii Stanów 
Zjednoczonych. Test jest stosunkowo  prosty. Polega na 
12-minutowym nieprzerwanym biegu w znanym terenie. 
Test jest stosunkowo  prosty. Polega na 12-minutowym 
nieprzerwanym biegu w znanym terenie. 

Dwunastominutowa próba biegowa powinna 
odbywać się na miękkiej nawierzchni lub też na tartanie 
na stadionie lekkoatletycznym. Odległości powinny być 

horoskop 

WodnikWodnikWodnikWodnik 

Nowy rok będzie ciężki. Poświęć trochę 

więcej czasu dla przyjaciół!  

RakRakRakRak    

W tym miesiącu wybierz się na lodo-
wisko z rybą, a może spotkasz kogoś 
interesującego. 

RybaRybaRybaRyba    

Przyłóż się do nauki, a czeka cię miła 
niespodzianka. 

SkorpionSkorpionSkorpionSkorpion    

W Boże Narodzenie czekają cię niemiłe 
niespodzianki. Prezenty mogą nie trafić 
w Twój gust. 

BaranBaranBaranBaran    

Sylwester spędzisz z Polsatem, szam-
panem „Pikolo” i jak zwykle wiernym 
psem. 

KoziorożecKoziorożecKoziorożecKoziorożec    

Urodzonym  18 grudnia dobra aura 
będzie sprzyjać. Powalcz o swoją 
przyjaźń, bo wszyscy od ciebie odej-

BykBykBykByk    

Oj byku, byku, byku… Nowy rok będzie 
dla ciebie nieszczęśliwy. Nie bój się-w 
maju wszystko się zmieni. 

LewLewLewLew    

Kochany lwie. Wszystko wróci do nor-
my. Znowu będziesz szczęśliwy i peł-
ny miłości. 

StrzelecStrzelecStrzelecStrzelec    

W nowym roku ustrzelisz sobie mi-
łość. 

PannaPannaPannaPanna    

Czeka cię wspaniały sylwester w gronie 
najbliższych przyjaciół. Twój wróg uspo-
koi się. 

BliźniętaBliźniętaBliźniętaBliźnięta    

Poważnie potraktuj swoje postano-
wienia noworoczne, a wszystkie się 
spełnią. 

WagaWagaWagaWaga    

Będziesz zadowolony ze swoich pre-
zentów gwiazdkowych. Nowy rok nie 
przyniesie Ci zmian. 
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POKONAJ CZAS!  

TEST DLA WSZYSTKICH TYCH, KTÓRZY MYŚLĄ, ŻE POTRAFIĄ CZYTAĆ ZE 
ZROZUMIENIEM 

1.       Przeczytaj dokładnie wszystkie polecenia.  

2.       W prawym górnym rogu kartki napisz swoje imię i nazwisko.  

3.       Zakreśl kółeczkiem słowo „imię” w drugim zdaniu.  

4.       Narysuj pięć małych kwadracików w lewym górnym rogu kartki.  

5.       Wstaw „X” w każdym kwadraciku, o którym mowa jest w punkcie 
4. 

6.       Zakreśl kółkiem każdy kwadracik.  

7.       Gdy doszedłeś do tego miejsca, narysuj słoneczko w prawym dol-
nym rogu.  

8.       Pod tytułem tego tekstu zapisz swój adres.  

9.       Zakreśl kółkiem wszystkie liczby parzyste znajdujące się na tej stro-
nie.  

10.    Umieść „X” w lewym dolnym rogu kartki.  

11.    Narysuj trójkąt wokół „X” z polecenia 10.  

12.    Na odwrocie tej kartki podziel 155 przez 7.  

13.    Zrób długopisem dziurki w kwadratach w lewym górnym rogu kartki.  

14.    Napisz zdanie składające się z 7 wyrazów.  

15.    Jeśli sądzisz, że ściśle wypełniasz instrukcje, postaw obok 3 krzyżyki.  
________ 

16.    Z drugiej strony kartki narysuj rower widziany od góry.  

17.    Policz w myśli od 1 do 10.  

18.    Gdy doszedłeś do tego miejsca, zrób dziurkę w kółku obok.  o 

19.    Sprawdź czas na zegarku osoby, która znajduje się najbliżej Ciebie, 
wpisz go obok.  

20.    Jeżeli już przeczytałeś wszystkie polecenia, 

wykonaj jedynie punkty 1 i 2.  

KĄCIK MELOMANAKĄCIK MELOMANAKĄCIK MELOMANAKĄCIK MELOMANA    

Im więcej ludzi na ziemi, im więcej różnych 

kultur i wyznań, tym więcej pojawia się rodza-

jów muzyki. Teraz najpopularniejszym i lubia-

nym przez miliony ludzi na całym świecie jest 

Pop, którego główną wartością jest rytmiczna 

melodia i rymowane słowa, ale większość 

tekstów tych wykonawców nie ma żadnego 

sensu, a tym bardziej głębi oraz przesłania. 

Ja chciałbym zwrócić waszą uwagę na inny 

gatunek muzyki jakim jest Hip-Hop. 

Obecnie najbardziej znanym raperem na ca-
łym świecie jest Marshall Bruce Mathers III 
znany szerszej publiczności jako Eminem. 
Jego teksty opowiadają o jego życiu, o tym 
jak trudno było mu osiągnąć obecny status 
oraz o tym, jak ciężkie jest życie człowieka, z 
jakimi wiąże się zmartwieniami. Właśnie dla-
tego sądzę, że jego muzyka jest znacznie 
bardziej wartościowa niż piosenki Popowych 
wokalistek. Od kilku lat po Polsce krąży plot-
ka, że Eminem nienawidzi naszego kraju 
oraz wszystkich Polaków przez to, iż kilka 
osób źle zrozumiało zdanie wypowiedziane 
przez rapera. Eminem w jednym z wywiadów 
powiedział: „I hate polished jews” co oznacza 
„Nienawidzę karierowiczów”,  a nie jak błęd-
nie sądzono „Nienawidzę Polskich Żydów”. 

AdAm 10 Najlepszych utworów Eminema:10 Najlepszych utworów Eminema:10 Najlepszych utworów Eminema:10 Najlepszych utworów Eminema:    

1.1.1.1. Not Afraid 

2.2.2.2. Just Lose It 

3. 3. 3. 3. Superman    

4.4.4.4. Won't Back Down 

5.5.5.5. Soap 

6.6.6.6. Hailie's Song    

7.7.7.7. Love The Way You Lie 

8.8.8.8. My Fault    

9. 9. 9. 9. Who Knew    

10.10.10.10. Role Model 

REBUS MUZYCZNYREBUS MUZYCZNYREBUS MUZYCZNYREBUS MUZYCZNY    

Ponieważ z dwóch źródeł wiem, poprzedni rebus sprawił nieco 

trudności (a było to „Pod papugami” Niemena) tym razem da-

ję, mam nadzieję, prostą jak drut piosenkę, tak starą, że chyba 

10 Najlepszych utworów Eminema:10 Najlepszych utworów Eminema:10 Najlepszych utworów Eminema:10 Najlepszych utworów Eminema:    

1.1.1.1. Not Afraid 

2.2.2.2. Just Lose It 

3. 3. 3. 3. Superman    

4.4.4.4. Won't Back Down 

5.5.5.5. Soap 

6.6.6.6. Hailie's Song    

7.7.7.7. Love The Way You Lie 

8.8.8.8. My Fault    

9. 9. 9. 9. Who Knew    

10.10.10.10. Role Model 
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