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Zima
Surowa mniszka
w nieskalanej bieli
chłodna, stateczna
zapi ta pod szyj
stopniała prawie
zmi kła, złagodniała
dotkni ta miałym
promieniem marcowym
Zbli aj si wi ta
Bo ego Narodzenia, w
mie cie
powoli zaczynaj si
wi teczne
porz dki, przygotowania…
Mazurkiewicz Marta

Ogłoszenie
Masz problem i nie wiesz, co
z nim zrobi ? Napisz do nas,
a my si tym zajmiemy.
Wrzu kartk do skrzynki
uczniaka. Na listy wasze
czekamy i dobre rady Wam
damy!

Pada nieg, sun sanki - jest renifer i bałwanki...
nie ki z nieba spadaj , yczenia zdrowych wi t
składaj .
Niech te wi ta b d wyj tkowe, a prezenty odlotowe!
UCZNIAK

Tradycje wi teczne
(Nie tylko polskie)

Wigilia rozpoczyna wi ta Bo ego
Narodzenia. Wieczór wigilijny jest
najbardziej uroczystym i najbardziej
wzruszaj cym wieczorem w roku.
Na
powstanie
wi t
Bo ego
Narodzenia (obchodzonych od lV
wieku naszej ery) zło ył si bardzo
długi i bardzo skomplikowany proces
historyczny. I nic dziwnego, bo od
najdawniejszych
czasów
dzie
przesilenia zimowego obchodzono
bardzo uroczy cie. Na przestrzeni
wieków zwyczaje i obrz dy religijne
ró nych
wyzna ,
narodowo ci
nawarstwiały si , splatały ze sob ,
ł czyły. Jedne z nich stopniowo
zanikały i do nowszych czasów
dotrwały
jedynie
w
formie
szcz tkowej, inne wzbogacały si i
rozrastały...
Z noc
wigilijn
zwi zane s
szczególnie liczne wierzenia. Jest to
noc w czasie, której bł kaj si duchy a
w wierzeniach naszych pra pra
dziadków
to
moment
czarów,
niesamowitych
zjawisk
i
nadprzyrodzonych
mocy,
czas
rz dzony
przez
tajemniczy
i
nieodgadniony wiat zmarłych... Dla
nas jest to czas wzrusze , wspomnie i
oczywi cie czas prezentów.. :]
Czy kto
z nas kiedykolwiek
zastanawiał si , co sprawia, e wi ta
Bo ego
Narodzenia
s
tak
wyj tkowe....?
Gabrysia Podkuli ska.

Kup Pan Mietłe

Jako si rzekło - insze to były czasy gdy na wi ta dostawali my od
Zjednoczonej Rzeszy Rodzinnej pudła
prezentów.
Insze ni obecnie, kiedy to samemu
trzeba si
postara ,
eby jakie
prezenty rodzinie zrobi , a i pewn
prawidłowo
si zauwa a - e na
przykład Ojcu zawsze kupuj krawat,
mama dostaje osiemnasty kuferek na
kosmetyki itd. No i dochodz jeszcze
klasowe Wigilie, gdzie z braku
pomysłowo ci darczy ców i tak ka dy
kupuje sobie prezent osobi cie i
domaga si tylko zwrotu pieni dzy.
Ok, wiadomo, e najłatwiej kupi jaki
szablonowy prezent - minimalny
nakład pracy i mamy z głowy - czyli to
co najbardziej lubimy. Tylko, czy my
sami chcieliby my co takiego dosta ?
Sama patrz c na swoje biurko
nabieram
prze wiadczenia,
e
dwudzieste plastikowe warzywo jest
mi potrzebne jak patrol milicji.
Co wi c kupowa ? Wiem, e polec
podr cznikiem dla pierwszoklasistów,
ale sporo fajnych rzeczy mo na
przerobi albo zrobi samemu. Kolega
posiadaj cy lutownic
i rocznik
czasopisma "Młody Technik" ma
niemal e nieograniczone mo liwo ci,
poczynaj c od Telewizora na bazie
pudełka od butów, a na kanapie z
gitary basowej (marzenie ni ej
podpisanej, jakby kto chciał mi kupi
;) ) sko czywszy. Jednak nie
posiadaj c odpowiednich zdolno ci
manualno-plastycznych,
mo emy
wypaczy , młod , wra liw dusz
osoby obdarowywanej.
Inspiracji mo na zawsze poszuka w
sklepach, ale...! Od Supermarketów
zachowaj Bo e jak najdalej! Jako
wyj tkowo uczynna dziewczynka
podaj adres - www.wylegarnia.pl pod którym mo na znale
ciekawe
upominki.
No, to jazda nó k w pedał i... Do
dzieła ;)
Emila Dadan (ELVIS)

Kol dy

Co roku przed Bo ym Narodzeniem
przywołujemy w swych domach
tradycyjne zwyczaje i staramy si
zadba
o prawdziwie
wi teczny

nastrój.
Dekorujemy
wi teczne
drzewko, kupujemy prezenty i z
niecierpliwo ci
oczekujemy
na
wi tego Mikołaja. piewamy tak e
kol dy. Kojarz nam si one przede
wszystkim z pie niami o tematyce
bo onarodzeniowej.
Sama
nazwa
"kol da" jest pochodzenia i tradycji
rzymskiej. Pierwszy dzie ka dego
miesi ca nosił nazw
calendae.
Szczególne znaczenie miały calendae
styczniowe. Wi e si to z faktem, e
od roku 153 przed Chrystusem, 1
stycznia
konsulowe
prawnie
obejmowali swój urz d w całym
imperium rzymskim. Przy reformie
kalendarza zadekretowanym przez
Cezara Juliusza w roku 46 przed
Chrystusem potwierdzono 1 stycznia
jako pocz tek roku administracyjnego.
W Rzymie obchodzono to szczególnie
uroczy cie.
Odwiedzano
si
wzajemnie, obdarowywano podarkami,
piewano okoliczno ciowe piosenki.
Wraz z przyj ciem chrze cija stwa
zwyczaje te stopniowo powi zane
zostały
z
okresem
bo onarodzeniowym, czyli z pocz tkiem
obchodów rachuby nowego czasu,
"nowej ery", czyli narodzin Chrystusa.
Kol da w Polsce oznacza przede
wszystkim pie religijn , tematycznie
zwi zan z biblijnymi wydarzeniami
nawi zuj cymi
do
narodzenia
Chrystusa
Pana.
Zazwyczaj
piewanymi kol dami przez katolików
s ”Bóg si rodzi”, ”Cicha noc”,
”Dzisiaj w Betlejem” itp. Zapewne
mało z nas wie, e istniej równie
mniej popularne pie ni wi teczne np.
„Jeden dzie w roku”. Ostatnio do
naszych tradycji przyjmuje si
angielskie i ameryka skie wersje kol d
np. “White Christmas”, “Silent Night”,
“Jingle bells”, “Rudolph The Red
Nosed Reindeer”, “Last Christmas” itp.
piewajmy kol dy w t wyj tkow ,
jedyn w swoim rodzaju noc, a nasza
tradycja nigdy nie zaginie.
Natasza i Justyna

Karnawałowe trendy 2005/2006
Jakie
trendy
panuj
obecnie??
Proponujemy 3 najmodniejsze makija e
tego sezonu. Nadaj ce si na ka d
okazj ! Oczywi cie, z ka dym makija em
nie wolno przesadza !
Oto nasza propozycja na wi teczne
spotkania rodzinne.
Przydymione Oczko
Krok 1 Wzdłu górnych rz s narysuj
czarn kresk . Ruchom cz
powieki
pomaluj szarym cieniem. Zrób nim tak e
kresk na dolnej powiece. Rz sy wytuszuj
czarn mascar .
Krok
2
Usta
pomaluj
jasnym
błyszczykiem w ten sposób powi kszysz
je optycznie.
1. Czarna mascara do rz s. 2. Szary cie
do powiek. 3. Czarna kredka do oczu. 4.
Błyszczyk do ust w kremie.
Je li masz problemy z cer u yj pudru
matuj cego!!!!!
Szalona noc sylwestrowa
Krok 1 Mu nij policzki błyszcz c
emulsj ze złotymi drobinkami. Na
powieki nałó oliwkowe cienie, oczy
obrysuj czarn kredk . Rz sy dokładnie
wytuszuj czarn masakr .
Krok 2 Usta podkre l super błyszcz c
szmink w płynie Water Shine Diamonds.
1. Perłowa emulsja do twarzy i ciała. 2.
Tusz do rz s.
3. Oliwkowe cienie do powiek.
4. Szminka w płynie Water Shine
Diamonds Maybelline New York.

Niebia skie spojrzenie
Krok 1 Niebiesk
kredk
obrysuj
precyzyjnie doln i górn powiek .
(Bł kit sprawdza si szczególnie przy
piwnych lub br zowych t czówkach.) Na
twarz nałó
antybakteryjny puder
br zuj cy. Rz sy wytuszuj czarn
masark .
Krok 2 Usta podkre l super błyszcz c
szmink w płynie Water Shine Diamonds.
1. Kredka do oczu w kolorze niebieskim.
2. Tusz do rz s.
3. Antybakteryjny puder br zuj cy.
4. Szminka w płynie Water Shine
Diamonds Maybelline new York.
Fryzury tego sezonu...
Indywidualizm, nieograniczona swoboda
stylizacji, dynamizm i kobieco . Pasma
włosów delikatnie okalaj kontur twarzy,
grzywka podkre la spojrzenie. Charakteru
dodaje
delikatna
koloryzacja
pojedy czych pasm włosów. Linie
strzy e s asymetryczne i zarazem
dynamiczne. Fryzury mo na stylizowa
na ró ne sposoby łatwo przekształcaj c je
z naturalnych uczesa "na co dzie " w
wyszukane
stylizacje
wieczorowe.
Surowe formy strzy enia i precyzyjna
linia
ci cia.
Wystopniowane
asymetrycznie grzywki opadaj na oko.

A najcz ciej
wykorzystywane
w
zdobieniu b d ; konfetti oraz l ni ce
brokaty.
Co
dla
osób
oryginalnych
i
pomysłowych...
FreeaK Your Mind! W tym sezonie marka
House przygotowała co dla tych, którzy
lubi bawi si stylami.
W kobiecych liniach- pole do popisu maj
osoby lubi ce ubra si oryginalnie,
szokuj co a zarazem bardzo kobieco. Co
w sam raz dla aktywnej, pełnej energii i
ciekawych pomysłów młodej dziewczyny.
Ubrania w m skich liniach Speed Star
Power of Engines, Revolution oraz
Arctic Jeam s niezwykle wygodne, szyte
z mi kkich, ale bardzo trwałych
materiałów. Mo na tu znale zarówno
odniesienia do motoryzacji, przybra
nieco bardziej "zbuntowany" styl lub
wyluzowa si na stoku w modnych,
wygodnych ciuchach.
Sportowy, a jednocze nie łagodnie
casualowy charakter ubra sprawia, e
mo na ł czy mi dzy sob ubrania z
róznych linii!. Wszystko zale y od Ciebie.
Łam konwencje, odwa si , id na cało .
FreeaK your mind!

Paznokcie...
W karnawale 2006 b dzie królowała
prowokacyjna oryginalno
stylu i
elegancji.
W tym sezonie b d dominowały na
paznokciach kolory bursztynu, złota,
szafiru.

Dorota & Alex

Niedługo Sylwester!
Pewnie ka dy o tym my li!
Popatrz gdzie sp dzaj t noc nasi koledzy i kole anki

W domu
Na zorganizowanej imprezie
Ze znajomymi
Nie wiem

Małe Kalendarium

Powolnymi
krokami
zbli amy si do 2006 roku.
Nasza redakcja pozwoliła
sobie
przedstawi
wam
najwa niejsze
wydarzenia
roku 2005. Okres ten jest
dla
Polaków szczególny z
wielu powodów.
-2
kwietnia
usłyszeli my
wiadomo
o
mierci
pierwszego Papie a Polaka Jana Pawła II. To wydarzenie
zabolało nie tylko Nas jego
rodaków, ale i cały wiat.
Kilka dni potem odbył si
pogrzeb Jana Pawła II w
Watykanie.
- Po mierci Jana Pawła II
papie em został Benedykt VI.
- musieli my pogodzi si ze
strat
wietnego polskiego
siatkarza
Arkadiusza
Gołasia.
Reprezentant
naszego
kraju
zgin ł
w
drodze do swego nowego
klubu we Włoszech.
- nasze siatkarki obroniły
ty tuł mistrzy
Europy po
zwy ci skim
meczu
z
Włoszkami.
Najlepsz
siatkark
turnieju
została
wy brana Dorota wieniewicz.

- stało si to co miało si
sta . Polska reprezentacja w
piłk no n zakwalifikowała
si
do
przyszłorocznych
mistrzostw
wiata
w
Niemczech. Ponadto polska
federacja
piłkarska
PZPN
wraz z Ukrai cami znalazła
si w trójce pa stw, które w
2012 roku by mo e zostan
organizatorami
mistrzostw
Europy
w
piłk
no n .
Ry walami Polski i Ukrainy
b d Włochy oraz Chorwacja.
- w Polsce odbyły si wybory
parlamentarne w których
(troch
niespodziewanie)
wy grało PiS przed parti
Donalda Tuska PO.
w
Polsce
odbyła
si
pierwsza
tura
wy borów
prezydenckich. Do drugiej
rundy zakwalifikowało si
dwóch kandydatów - Donald
Tusk i Lech Kaczy ski.
- odbyła si
druga tura
wy borów
prezydenckich,
któr wygrał Lech Kaczy ski.
Prezydent elekt wprowadzi
si do pałacu prezydenckiego
i zmieni urz duj cego jeszcze

Alaksandra Kwa niewskiego
23 grudnia br.

Po
wyborach
poznali my
premiera
i
jego
rz d.
Kazimierz
Marcinkiewicz
przedstawił
swój
rz d
A.Kwa niewskiemu.
W 2005 roku po egnali my
te m.in. znakomitego byłego
polskiego tenisist stołowego,
Andrzeja Grubn . Odeszli od
nas na zawsze: aktor - Marek
Perepeczko, poeta - Czesław
Miłosz
oraz
brat
Oty lii
J drzejczak, który zgin ł w
czasie wypadku samochodowego.
Miejmy
nadziej ,
e
zbli aj cy si
2006 rok
b dzie lepszy od ubiegłego
nie tylko dla Polski, ale
przede wszystkim dla nas.
Damian Binkowski

Makaroniki daktylowe:
Bardzo prosty przepis na
ciasteczka idealne na wi teczny
stół.
Czas przygotowania i pieczenia
około 40 minut.
Przygotowanie: Do rozgrzanego
masła wmiesza płatki owsiane,
nast pnie
ostudzi .
Daktyle
pozbawi pestek i poci na małe
kawałeczki. Jajka, cukier, cukier

waniliowy i proszek do pieczenia
wymiesza . Doda daktyle i płatki
owsiane z
masłem. Wszystko
dobrze wymiesza . Nakłada ły k
małe (2-3 cm rednicy) kuleczki.
Piec 15-20 minut w nagrzanym
wcze niej piekarniku (normalny
piec
elektryczny
170°,
piec
elektryczny z obiegiem powietrza
155°).

Składniki:
125 g masła
250 g drobnych płatków owsianych
250 g daktyli (suszonych)
2 jajka
100 g cukru
1 opakowanie cukru waniliowego
1/2 małej ły ki proszku do pieczenia

Smacznego!

MAMY LIDERA…MY W ŁODZI MAMY LIDERA
Widzew – Runda jesienna.
-------e szcz cie b dzie trwało dłu ej ni
16.Podbeskidzie 16
jak zwykle...tydzie .
8.10.05r.
Szczakowianka Jaworzno 2:0
17.Polonia
13
Widzew Łód
18.Finishparkiet 10
6.11.05r.
Lekcewa enie zespołów z dołu
Kujawiak Włocławek 0:2 Widzew
tabeli jeszcze nikomu nie przyniosło
Łód
NAJLEPSI STRZELCY II LIGI:
adnych
korzy ci,
a
wr cz
BRAWO, BRAWO, BRAWO :D
przeciwnie. Chciałabym, aby w
W ko cu i z wyjazdu przywie li my
Bartek Grzelak WIDZEW
11
ko cu piłkarze to zrozumieli, bo
trzy punkty:))) My lałam, e ju nie
G.Pater PODBESKIDZIE
7
takie "lu ne" mecze zdarzaj im si
doczekam tych pi knych chwil.....
P.Pitry ZAGŁ BIE
7
do cz sto.
K.Iheanacho FINISHPARKIET 7
12.11.05r.
M. rutwa RUCH
6
Widzew Łód 1:0 Jagiellonia
5.10.05r.
Widzew Łód 4:0 wit Nowy Dwór
Białystok
Mazowiecki
Kto nie był na tym meczu niech
No i w ko cu z ambicj było ;D
ałuje, a kto nie kibicuje
Pi knie...po prostu pi knie...:)))
Widzewowi niech zacznie:D. Cały
mecz został pi knie oprawiony:).
Najpierw sektorówka Widzew Łód ,
potem Władcy miasta Włókniarzy,
race, flagi, doping nasz i Jagi dały
niezapomniany efekt? A ostatnie
minuty meczu to po prostu
majstersztyk. Cały stadion stoi,
piewa Broendby coraz gło niej i
ZIMOWE IGRZYSKA
gło niej (nawet VIP-y podnosz
OLIMPIJSKIE TURYN 2006
piew). I wreszcie w 94 minucie 40
10-26 lutego 2006r.
sekundzie
meczu Iwan strzela
21.10.05r.
Zimowe Igrzyska Olimpijskie odbywaj
bramk . Wybuch rado ci, euforia i
Górnik Łód Polkowice 2:1 Widzew
si od 1924 roku, co cztery lata. Na
hałas który chyba w niebie usłyszeli
Łód
Olimpiadzie rozgrywane s wszystkie
:). Na koniec, co stało si ju
dyscypliny sportów zimowych. Niektóre
;(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
tradycj piłkarze podchodz do D z
w programie Igrzysk były od pocz tku,
((((((((((((((((((((((((((((((((((((
pytaniem kto wygrał mecz?
a inne zostały doł czone pó niej. Tak
Odpowied wstrz sn ła stadionem.
dyscyplin jest np. snowboard czy
A kto został po meczu i posłuchał
carving. Skoki narciarskie, które w
"Kalinki" w wykonaniu Jagi na
ostatnim czasie stały si dla nas
pewno nie ałuje:D Oby nast pnej
symbolem zimy tak jak nieg czy
jesieni mecz Widzew:Jagiellonia
Mikołaj, byly w programie Igrzysk od
odbył si ju w Orange.
samego pocz tku. Oprócz skoków na
Olimpaidzie
b d
rozgrywane
dyscypliny takie jak: narciarstwo,
ELITA NAM SI NALE Y
ły wiarstwo, biathlon, bobsleje, sporty
TABELA (w skrócie:):
saneczkowe, hokej na lodzie i curling.
28.10.05r
Miejmy nadziej e nasi reprezentanci
1.WIDZEW
31
Widzew Łód 4:1 KSZO Ostrowiec
sprawi nam niespodziank i z Turynu
2.ŁKS
30
No i wygrał nasz nieobliczlny
przywioz naprawd du o medali.
3.Jagiellonia
30
Widzewek :P Brawo za to, co na
4. l sk
30
meczu i za to, co po (PIŁKARZE 5.KSZO
29
Kto wygrał mecz?) Mam nadziej ,

Co Konstantynów ma wspólnego z „Pierwsz Miło ci ”?

Zapewne mało osób wie, e jednym ze
scenarzystów serialu „Pierwsza Miło ” jest
osoba mieszkaj ca w Konstantynowie. Jest
to Maciej Prykowski. Aby rozszerzy
wiedz , na temat serialu i scenariusza
przeprowadziły my z Nim wywiad.
- Jakie kryteria trzeba spełni , aby zosta
scenarzyst ?
-M.P. Przede wszystkim kryterium, jakie
trzeba spełni jest takie, e trzeba umie
pisa scenariusze. Nie ma ju
adnych
wymogów formalnych, nie trzeba mie
uko czonych adnych szkół, kursów. Po
prostu trzeba umie wykonywa ten zawód.
Zawody artystyczne, mog wykonywa
wszyscy, którzy potrafi dan czynno
wykonywa . Tak samo aktorzy, którzy graj
w jaki filmach czy serialach, cz sto nie
maj szkół aktorskich i sobie dobrze radz .
Tak samo jest ze scenarzystami, re yserami.
Inna sytuacja jest w przypadku zawodów
technicznych jak operatorzy na przykład.
- Jakie studia sko czyłe ?
-M.P.
Sko czyłem
stosunki
mi dzynarodowe
oraz
Laboratorium
Reporta u na Wydziale Dziennikarstwa
Uniwersytetu Warszawskiego.
-Jak zacz ła si twoja przygoda z serialem
„Pierwsza Miło ”?
-M.P. Kiedy byłem na wakacjach daleko od
Polski, zadzwonił do mnie główny
scenarzysta tego serialu, pan Paweł Nowicki
i zapytał mnie czy nie chc pisa , w jego
ekipie, tego wła nie serialu. Znali my si z
wcze niejszych kontaktów, kiedy to
mieli my okazj rozmawia na temat
wła nie scenariuszów i pokrewne.
-Ile osób pracuje nad scenariuszem do
serialu?
-M.P. Zespół dokładnie składa si z sze ciu
osób, tzn. główny scenarzysta, czterech
scenarzystów zwykłych oraz sekretarka
scenariuszowa,
asystentka.
Wszyscy
wymy lamy, co si ma dzia w najbli szych
odcinkach, potem główny scenarzysta
rozpisuje to na poszczególne odcinki i
dostajemy od niego list , co ma si znale
w poszczególnym odcinku. Potem ka dy z
nas pisze sobie swój własny odcinek.
Natomiast asystentka zajmuje si , czuwa na
tak zwan ci gło ci tzn. pilnuje, aby
odcinki były spójne, czyli, eby nie było tak,
e w jednym odcinku bohater nosi w sy, a w
nast pnym brod . Dodatkowo jeszcze
sprawdza czy to, co my sobie tam
powymy lamy w scenariuszach jest mo liwe

do zrealizowania przez ekip produkcyjn .
Wiadomo, e s zawsze pewne ograniczenia.
Nie mo emy np. sprowadzi słonia, bo to
nie jest wielki, drogi film fabularny.
-Jak cz sto spotykasz si z innymi
scenarzystami, aby omówi
kolejny
odcinek?
-M.P. Mniej wi cej raz na dwa tygodnie,
aby omówi odcinki. Prywatnie spotykamy
si cz ciej, gdy jeste my zgran paczk
znajomych.
-Ile czasu zajmuje napisanie scenariusza
do jednego odcinka?
-M.P. To zale y od odcinka. Oczywi cie
czasami bywa dłu ej, czasami szybciej.
Generalnie ja si staram robi to w jeden
dzie , tzn. osiemna cie godzin pracy, od
rana do pó no w nocy.
-Na ilu stronach mie ci si taki jeden
scenariusz?
-M.P. Jeden odcinek ma 25 albo 26 stron
scenariusza, nigdy wi cej, nigdy mniej.
-Czy ta praca wymaga wiele wysiłku?
-M.P. Tak i to dosy specyficznego wysiłku,
poniewa to jest taki wysiłek psychiczny
polegaj cy na nieustannym koncentrowaniu
si i wczuwaniu w coraz to inne, nowe
postaci. Trzeba si postawi wła nie w
sytuacji bohaterów i zastanowi si , co oni
by powiedzieli w tej sytuacji, co by mogli
poczu , jak mogliby zareagowa . To
wymaga troch wysiłku. A druga rzecz to
trzeba by bardzo kreatywnym tzn. trzeba
cały czas wymy la nowe rzeczy.
-Czy pisanie scenariuszy sprawia ci
przyjemno ?
-M.P. Tak. Jest to jednocze nie przyjemno
m cz ca.
-Czy, aby pisa scenariusze trzeba mie
do tego powołanie, czy po prostu mo na
si tego podj , jak ka dego innego
zaj cia?
-M.P. Trzeba mie
do tego pewn
specyficzn umiej tno , a mianowicie,
pisania dialogów. Innych zasad pisania
scenariuszy, mo na si
nauczy
np.
konstrukcji sceny. Natomiast, je li chodzi o
pisanie dialogu to nie słyszałem eby kto
był w stanie nauczy si czego takiego.
-Czy czasem bywasz na planie „Pierwszej
Miło ci”?
-M.P. Nie.
-Od kiedy piszesz scenariusze?
-M.P. Dwa miesi ce.
-Kiedy b d ukazywa si twoje odcinki?
-M.P. Koniec listopada - pocz tek grudnia.
-Czy my lałe kiedy o re yserii?
-M.P. Tak, my lałem, ale na razie zajmuje
si pisaniem, tak, wi c musz si na tym
skoncentrowa .
Czy, gdy byłe w naszym wieku my lałe

ju o pracy z filmem?
-M.P. Tak, my lałem.
-Co robiłe za nim zaproponowano ci
prace w tym serialu?
-M.P. Pracowałem jako tłumacz, to po
pierwsze, a po drugie zajmowałem si
dziennikarstwem, pisałem reporta e i takie
wi ksze formy literackie do gazet.
-Czy jeste zadowolony ze swojego
wynagrodzenia?
-M.P. Tak.
-Czy oprócz pisania scenariuszy do
serialu zajmujesz si czym innym?
-M.P. Tak jak mówiłem, zajmuj si
reporta em. Nie dawno ukazał si mój
reporta w gazecie „Wysokie obcasy”dodatku do „Gazety Wyborczej”, o
Krystynie Jandzie.
-Czy mógłby poda recept na dobry
scenariusz?
-M.P. Dobry scenariusz to jest przede
wszystkim
dobra
historia,
dobrze
wymy lona i znale
sposób eby j
powiedzie , bo ka da historia ma swój
sposób opowiadania.
-Czy
odpowiesz na
kilka pyta
dotycz cych samego serialu „Pierwsza
Miło ”?
-M.P. Oczywi cie.
-Kto jest re yserem?
-M.P. Jest dwóch re yserów, głównym
re yserem jest Okił Khamidov, który
zajmuje si
re yserowaniem scen we
wn trzach, plenery re yseruje Paweł
Chmielewski.
-Ilu nie zmiennych aktorów w nim gra?
-M.P. Około 10.
-Ile osób pracuje w sumie przy jego
produkcji?
-M.P. Tego nie wiem, ale my l , e
przynajmniej kilkadziesi t, nigdy nie
liczyłem.
-Któr z postaci darzysz najwi ksz
sympati ?
-M.P. Najwi ksz sympati z postaci z
serialu darze Artura. Najbardziej lubi go
pisa , bo jest postaci dosy ciekaw , jest to
młody człowiek, a młodzie owe pisanie
idzie troch łatwiej. Jest ciekaw postaci
psychologiczn ,
jest
zbudowany
na
kontra cie. Takie osoby skomplikowane
psychologicznie, pisze si łatwiej, natomiast
najmniej lubi pisa - mog powiedzie
równie w imieniu innych scenarzystów wszyscy najmniej lubi pisa dziadka
Antoniego.
Dzi kujemy za udzielenie wywiadu,
yczymy dalszych sukcesów w yciu
zawodowym.
Wywiad przeprowadziły: Justyna Szargan
i Kamila Czołczy ska.

PSYHOTEST
Bo e Narodzenie tu , tu ...Jaka
jest Twoja postawa wobec
wi t, prezentów i wieczoru
sylwestrowego?

1.Czy
kupujesz
prezenty
wi teczne swoim bliskim?
a)
b)
c)

Tak (3pkt)
Nie (1pkt)
Czasami (2pkt)

2. Z jakiego upominku
cieszył(-a) by si najbardziej?
a)
b)
c)

Ksi ka (2pkt)
Nowy ciuch (1pkt)
Pieni dze (3pkt)

3. Mamie najch tniej kupił(-a)
by :
a)
b)
c)

Kosmetyki (2pkt)
Robot kuchenny (1pkt)
Zegarek (3pkt)

b)
Nie przejmujesz si
swoim głosem i samodzielnie
piewasz (3pkt)
c)
Za piewasz, lecz tylko
w duecie (2pkt)
6. Znajomi zaprosili Ci na
imprez sylwestrow , rodzice
zabraniaj Ci na ni pój , jak
post pujesz?
a)
Podlizujesz
si
rodzicom z nadziej ,
e
dostaniesz pozwolenie na
wyj cie (3pkt)
b)
Godzisz si z wol
rodziców (2pkt)
c)
Potajemnie wychodzisz
z domu na imprez (1pkt)

4. Babcia podczas kolacji
wigilijnej
cz stuje
Ci
znienawidzon przez Ciebie
potraw , co robisz?

13-9 punktów
Radzisz sobie z wyborem
upominków, jednak e nieraz
konsultujesz si z drug osob .
Nie zawsze jeste zadowolony(a)
z
zamieszania
przed
wi tecznego, lecz same wi ta
sprawiaj
Ci rado . Twoje
zachowanie
czasami
jest
nieodpowiednie, cho bardzo si
starasz.
Poni ej 9 punktów
Atmosfera
wi teczna
Ci
m czy, najch tniej zaszył(-a) by
si pod ziemi i przeczekał/(-a)
ten okres. Lubisz dostawa
prezenty, lecz m czy Ci
obdarowywanie
innych.
Zastanów si
nad swoim
post powaniem,
bo
mo esz
urazi blisk Ci osob .

a)
Jesz na sił (2pkt)
b)
Po kryjomu przekładasz
potraw na inny talerz (3pkt)
c)
Mówisz otwarcie, e
nie znosisz tego dania (1pkt)
5. Podczas Wigilii ka dy z
członków
rodziny
musi
za piewa kol d . Ty niestety
nie masz pi knego głosu...
a)
Chowasz si pod stołem
(1pkt)

18-14 punktów
Uwielbiasz
atmosfer
wi teczn , doskonale wiesz,
jakimi prezentami obdarowa
bliskich, a tak e jakie prezenty ty
chciał(-a) by dosta , jeste
wspaniałym doradc dla osób
niezdecydowanych,
umiesz
wybrn
z ka dej kłopotliwej
sytuacji. wi ta to dla Ciebie
prawdziwa rado .

Kamila Czołczy ska.

PUNKTACJA

Trudne Pytania
Jestem
bardzo
zdesperowan nastolatk .
Mam du o problemów.
siebie
i
Nienawidz
jestem
strasznie
zakompleksiona. W domu
tak e mam nie za mił
atmosfer . Ka dy co do
mnie ma i nikomu nie
odpowiada
moje
zachowanie.
Wszyscy
wymagaj
ode
mnie
i
wi cej-to
wi cej
straszne! Chwilami to y
si nie chce. Chciałabym
by lubian tak jak
jestem. Prosz
droga
redakcjo,
pomó cie!
Czekam na odpowied w
przyszłym
numerze
UCZNIAKA!
Zdesperowana
Droga „Zdesperowana”!
Wszyscy
wiemy,
e
dorastanie to bardzo trudny
okres w naszym yciu, ale
to nie powód, aby

nienawidziła siebie i była
le nastawiona do wiata.
Ka dy z nas ma du o
problemów, ale stara si z
nimi walczy , Ty te
musisz tak post powa .
Nie wmawiaj sobie jaka
jeste brzydka, gruba itd.,
znajd w sobie cechy,
których inni mog
Ci
pozazdro ci , na pewno
jest
w
Tobie
co
oryginalnego.
Je eli
wszyscy czego od Ciebie
chc , wymagaj czego ,
postaraj si to wykonywa ,
je eli nie czujesz si na
siłach, porozmawiaj z
domownikami lub wy al
si najlepszej przyjaciółce to
zawsze
pomaga!
Akceptuj si tak jak
jeste , a wszystko si
uło y.

Podoba mi si pewien
chłopak. Jest starszy ode
mnie o rok. Nie mam
poj cia co robi . Wydaje
mi si , e on do mnie te
co czuje. Czy warto
zrobi pierwszy krok, czy
lepiej czeka ?
Przej ta14
Droga „Przej ta14”, je eli
chłopak, w którym si
zakochała jest nie miały i
wstydliwy, warto zrobi
pierwszy krok. Nie czekaj,
a on si odezwie, bo mo e
to nigdy nie nast pi , gdy
b dzie si bał odrzucenia.
Je eli jeste odwa na na
pewno sobie poradzisz,
tylko
pami taj,
aby
pokazała
si
z
jak
najlepszej strony. Trzymaj
si ciepło, powodzenia !
Kamila Czołczy ska

Wiadomo ci ze szkoły
Kolorowa czternastka
Pami tajcie, e 14-stego ka dego miesi ca
osoby ubrane w okre lonym kolorze nie
b d pytane. W grudniu przewidziany jest
kolor ...
Próba sił
22.11 i 23.11 trzecioklasi ci z naszego
gimnazjum pisali próbne egzaminy. Wyniki
tu przed wi tami!
Profilaktyczne zmagania
15.11 br. w MOK'u odbył si Miejski
Przegl d Przedstawie
Profilaktycznych.
Wzi li w nim udział uczniowie przedszkoli,
sp, liceum i gimnazjum. Cieszymy si , e
przedstawienie przygotowane przez
pani Mariol Staniek i Bo en Wo niak
zdobyło pierwsz nagrod - drukark
komputerow . Okazało si , e niezwykle

popularna forma programów talk show zdała
egzamin równierz w konkursie.
Czar Sal
Ka da izba lekcyjna bierze udział w
plebiscycie na najpi kniejsz spo ród klas
naszej szkoły. Ciekawe plakaty, barwne
tablice, błyszcz ce drzewka wi teczne wszystko to wpływa na opini jury, które
wybierze zwyci zce.
Magie wi t w szkole...
22.12 w naszej szkole zago ci wi teczny
nastrój. Wszyscy czekamy na te wyj tkowe
chwile przygotowyuj c tradycyjne, wigilijne
potrawy by my czuli si jak w domu. Do
klas zawita wi ty Mikołaj i rozda prezenty.
W tym dniu zostan wystawione Jasełka,
które podziwia b d wszyscy nauczyciele i
pracownicy naszej szkoły.

Dzie otwarty
08.12 Przez nasz szkoł przetoczył si
tabun szóstoklasistów. Mieli oni okazj
zwiedzi
nasz
szkoł , obejrze
sale
lekcyjne i nauczycieli =) Czekamy na nich w
przyszłym roku. Miło ich powitamy ;)

Chciałbym napisa kilka słów na temat meczu derbowego
WIDZEW-ŁKS.
Szkoda, e relacja ta jest nieobiektywna. Wida , e kole anki
redaktorki maj bardzo wpływowych kolegów, którzy
pewnie do cz sto opowiadaj im o tym, co si dzieje na
stadionie przy al.Piłsudskiego. Szkoda, e osoby, które pisały
artykuł nawet na meczu nie były, gdy artykuł jest
przepisany ywcem z gazety. Nie zgadzam si równie z
opini kole anek, e kibice ŁKS-u zrobili bezsensownie nie
przychodz c na derby.Znacie tak naprawd ich powód?
Wiecie, dlaczego tak zrobili? Czy kibice Widzewa równie
zrobili le wywieszaj c transparent "Puchalski, gdzie s
nasze derby, pajacu?" Czy uwa asz, e 1700 biletów to na
nasze potrzeby do du a ilo ? Otó mylisz si . To mało.
Wzi łaby odpowiedzialno za tych, którzy zostaliby pod
stadionem sami, bez biletu? Bo my tej odpowiedzialno ci nie
chcieli my.
Nie chcieli my zostawia naszych kolegów na pastw losu,

Drogi kibicu Łódzkiego Klubu Sportowego!!!
Ale mi nó w plecy wbiłe ;( Mo e to dla ciebie
dziwne, jak dla wielu osób, ale ju od 3,5 sezonów
je d na stadion przy al.Piłsudskiego. Tak, dokładnie
tak, miałam 10 lat, gdy pierwszy raz wybrałam si na
mecz (nie pami tam z niego nic oprócz fali
meksyka skiej i tego e był z Zagł biem Lubin).
Kiedy zacz łam je dzi na mecze, moi koledzy
jeszcze dokładnie nie wiedzieli co to jest WIDZEW,
wi c nie mieli na mnie adnego wpływu. Bardzo
dobrze wiem e artykuł był troch nieobiektywny, ale
to tylko dlatego e zawsze całym sercem jestem z
Widzewem. Nie wiem z jakiej gazety (według Ciebie)
przepisały my artykuł. Jedynym naszym ródłem
informacji oprócz mnie (kole anka Paulina z ŁKS
tak e bojkotowała derby) był tylko Internet. I teraz
Ci zaskocz ! Byłam na derbach! (W tej rundzie nie
opu ciłam adnego meczu u siebie.) Dla mnie Wasz
bojkot był bezsensowny, gdy wydaje mi si , e liczy
si dopingowanie dru yny i bycie z ni na dobre i na
złe. Czytaj c jednak Twój list, wydaje mi si , e masz
troch , a nawet du o racji. (Od razu odpowiadam - za
nikogo nie wzi łabym odpowiedzialno ci, bo to nie
moja
wina, e twoich kolegów zamykaj w
Aresztach ledczych na l sku, to nie moja wina, e
policja lubi w takich sytuacjach pokaza "władze”,
wreszcie, to nie moja wina, e Puchalski dał Wam
tylko tyle biletów.) Dobrze wiem, e 1700 to nie jest

policji i ochrony, która nie raz dawała pokaz swojej
"władzy" w takich sytuacjach. Nie wiesz, nie pisz. Niedawno
mój kolega miał "przyjemno " zwiedzi Areszty ledcze
Górnego l ska. Gdzie był wtedy Goszczy ski? Co on
zrobił? Czy teraz znów blisko 40 rodzin miałoby prze ywa
dramaty zwi zane z zatrzymaniem bliskich? Czy wzi łaby
za to odpowiedzialno ? Za to, co mogło si sta ? Piszesz, e
tylko na tyle nas sta . Znów, tylko ludzi, którzy byli na
stadionie. Na meczu na swoim stadionie nawet nie chce im si
wsta i podopingowa dru yn . W czerwcu na derbach było
nas 3,5 tys., wi c w tak krótkim czasie dopadłby nas kryzys?
Nie znacie wszystkich faktów to nie wypowiadajcie si na ten
temat! Zapami tajcie na całe ycie: ka dy klub to kibice! To
klub jest dla kibiców, a nie na odwrót. A Daniel Goszczy ski
dalej b dzie sponsorem.
Z powa aniem - kibic Łódzkiego Klubu Sportowego

du o, ale powinni cie zrozumie , e nasz stadion
mo e pomie ci maksimum 12 tys. osób. Dla nas
zostało ok.9 tys.
Te mało. Jedno mi si baaardzo nie podobało, bo
je li organizujecie bojkot, to bojkotuj wszyscy, a nie
przychodzi 40 jaki pikników.
Beznadziejnie to wygl dało........ Jedno jest pewne-tej
jesieni nie mieli my prawdziwych derbów. I to
wła nie po to był ten transparent. Byłam na meczu,
widziałam, pod wzgl dem piłkarskim naprawd
fajnie, pod wzgl dem kibicowskim jak na takie
spotkanie słabo. Mam nadziej , e wiosn ju
wszystko wróci do normy i b dziemy mieli DERBY
z prawdziwego zdarzenia - takie jak zwykle.
Zgadzasz si ze mn kibicu ŁKS? Mam nadziej e
tak. Mam te nadziej
e w najbli szym czasie w
naszej skrzynce znajd list od Ciebie, tylko tym
razem z przeprosinami. Jako nasz "ekspert" oce te
nasze nast pne piłkarskie artykuły. A je li znów nie
b d ci odpowiadały to zapraszam serdecznie do
naszej małej redakcji, pomo esz nam. Jestem pewna
e wtedy artykuły b d idealne: pi kne, obiektywne i
w ko cu fachowe, a sprzeda gazetki wzro nie o
100%. My przecie "nic nie wiemy, nie znamy
faktów". Dobrze wiem, e klub to KIBICE, sama do
nich nale . Piłka jest dla kibiców i nie powinno by
takich sytuacji e z jaki powodów nie ogl daj oni
meczu. Tu si zgadzamy :)
Paulina Szczerkowska
KIBIC WIDZEW ŁÓD

Kozioro ec
(22.12-19.01)
Co si z tob dzieje? Obud
si ! Niedługo wi ta i wszyscy
ju dawno zacz li działa .
Niepotrzebnie
straciłe (-a )
pół miesi ca na sen zimowy.
Ale
spokojnie,
zd ysz
nadrbi zaległosci.
Wodnik
(20.01-18.02)
Ostatnie
dni
grudnia
zapowiadaj si rewelacyjnie!
Nie przera a Ci huk roboty w
domu
ozdobisz
stoły
wi tecznymi stroikami, a
twoje
makowce
b d
wysmienite. Oby tak dalej!
Ryby
(19.02-20.03)
Kochasz
przed wi teczn
atmosfer ,
uwielbiasz
przystraja
choink
i
niecierpliwie
oczekujesz
Gwiazdki. Nie zawiedziesz
si .
wi ty Mikołaj b dzie
wyj tkowo
szczodry.
Ucieszysz si z prezentów.
Baran
(21.03-19.04)
Czeka ci sporo roboty, ale
b d to miłe zaj cia. Tu
przed Wigili
wyczarujesz
najwspanialsze
ciasta.
Gwiazdy b da Ci sprzyja i
wet sernik nie b dzie miał
prawa si zapa .

Byk
(20.04-20.05)
Czekaj Ci wspaniałe dni i
ju
czujesz dreszczyk na
sam my l o sylwestrze i
gwiazdkowych prezentach. W
tym roku wi ty Mikołaj nie
sprawi Ci zawodu i ofiaruje
wszystko czego zapragniesz.
Bli ni ta
(21.05-22.06)
Do Gwiazdki pozostało tak
mało czasu, a Ty nie masz
jeszcze prezentów dla Panny i
Barana. Jak zwykle odkładasz
wszystko na ostatni chwil .
B dziesz lata po sklepach z
obł dem w oczach. Pami taj,
najwia niejszy jest pomysł.
Rak
(22.06-22.07)
Po piesz si Raku, bo musisz
zd y ze wszystkim przed
wi tami.
Gwiazdkowy
wieczór upłynie w radosnej
atmosferze. Sk d ten kochany
Mikołaj tak dobrze wiedział, co
Ci podło y pod choink ?
Lew
(23.07-22.08)
Na Twoj głow spadło zbyt
wiele
propozycji.
Przed
Sylwestrem
mo e
by
nerwowo - jeszcze nie wiesz,
z kim go sp dzisz. Spróbuj
zorganizowa
imprez
w
domu - Twoi rodzice na
pewno si zgodz .

Panna
(23-08-22.09)
Po 25 grudnia b dziesz
tryska
fantastycznym
humorem, i to nie tylko z
powodu pi knych prezentów.
Twoj
głow
zaprz tn
radosne
Waga
(23.09-22.10)
Rzadko
spotykana
konfiguracja planet wró y
jakie zawirowanie podczas
sylwestrowego
wieczoru.
Dlatego na wszelki wypadek
nie przesadzaj z szampanem,
bo mo e to si le sko czy .
Skorpion
(23.10-21.11)
Przyczyn twojego wietnego
humoru jest wyj tkowa aura
gwiezdna,
wi c
oczekuj
wszystkiego
najlepszego.
Czy by rodzice mieli zamiar
podło y pod choink
co
kudłatego i szczekaj cego.
Strzelec
(22.11-21.12)
Pierwszy dzie
wi t mo e
przynie
niemiłe
niespodzianki, ale nie tra
dobrego nastroju. Im bli ej
Sylwestra, tym korzystniejsza
aura dla strzelców. Nowy Rok
powitasz
z
wesołym,
pomysłowym Bykiem.

