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WIOSNA 
 
 

Dzisiaj rano niespodzianie 
zapukała do mych drzwi. 
Wcześniej niż oczekiwałem 
przyszły te cieplejsze dni. 
Zdjąłem z niej zmoknięte palto, 
posadziłem vis a vis  
Zapachniało, zajaśniało,  
wiosna, ach to ty. 
Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty! 
[…]. 
M. Grechuta 
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OD REDAKCJI...  

 

 Już tylko cztery miesiące dzielą nas od upragnionych wakacji, 
a jeszcze w tym miesiącu czeka nas kilkudniowa przerwa świąteczna. 
Kolejne prezenty i czas spędzony w gronie rodzinnym. W związku z tym 
zespół redakcyjny "Trójkomanii" życzy wszystkim Czytelnikom: 
 

Wesołego królika co po stole bryka, 
spokoju świętego i czasu wolnego, 
życia zabawnego w jaja bogatego 

i w ogóle wszystkiego najlepszego! 
                                                          

Trzecioklasistom życzymy powodzenia podczas egzaminów gimnazjalnych! 

      
      // S.        

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Zachęcamy do czytania ,,Trójkomanii’’! 
Mamy nadzieję, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. 

          
         Miłego czytania   
         REDAKCJA 
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DNI OTWARTE SZKOŁY 
 

Przyszedł marzec 
Pod wrota. 

Naniósł pluchy 
I błota. 

 
Dmuchnął ciepłym 

Wietrzykiem. 
Ogrzał słońca 
Promykiem. 

 
Potem szedł 

Przez dąbrowę, 
Za nim chmury 

Deszczowe. 
 

Przyszedł znowu 
Pod wrota, 

Prószył śniegiem 
Niecnota. 

 
Zimnym wichrem 

Ciął w twarze. 
A to psotnik, 
Ten marzec. 

 
 Słowami wiersza Czesława Janczarskiego  serdecznie witaliśmy  naszych młodszych 
kolegów i ich rodziców na Dniach Otwartych w Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi. 
  
 Takie dni otwarte w naszej szkole organizowane są już od kilku lat. .  
  
 Grupa teatralna, w której skład wchodzą uczniowie klasy językowej, oraz koło literacko - 
regionalne "Cieszynianka" zaprosiły gości na krótkie przedstawienie, którego tematem 
przewodnim było "Wiosenne przebudzenie". Zachęcaliśmy też do  udziału w warsztatach 
plastycznych oraz zapoznania się ze szkolną gazetką. 
  
 Nasze gimnazjum oferuje kilka klas o różnych profilach,  aby każdy znalazł dla siebie 
coś idealnego.  Działają  w naszej szkole różne koła zainteresowań, które pozwalają rozwijać 
wyobraźnię i wiedzę o otaczającym świecie. Organizujemy imprezy, wycieczki szkolne, 
wyjazdy do teatru i wyjścia do kina. Nauczyciele organizują także zajęcia dla tych, którzy chcą 
"podciągnąć" oceny z przedmiotów. 
 

Mamy nadzieję, że już 1 września rozpoczniecie naukę w murach tej szkoły. Zapraszamy! 

           Uczniowie G3. 

 

 



 
 

71 LAT PO WYZWOLENIU KL 
AUSCHWITZ 

 

„Kto nie pamięta historii, skazany jest na jej ponowne przeżycie” 
  George Santayana  

 

    2 lutego klasy 3b i 3c, a kilka dni wcześniej także klasy 3a i 3d uczestniczyły w wyjeździe 
edukacyjnym do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau (niemiecki nazistowski obóz 
koncentracyjny i zagłady (1940-1945)) w Oświęcimiu. Jest to wyjazd, który kiedyś był zapisany w 
podstawie  programowej jako obowiązkowy, teraz już tak nie jest, mimo to w naszej szkole ten wyjazd 
jest organizowany co roku dla klas trzecich. 
 Podczas około 3 
godzinnego zwiedzenia uczniowie 
poznali bardzo okrutną  historię 
tego miejsca. 
 Zwiedzanie było 
podzielone na dwie części, na 
Auschwitz I i Auschwitz II Birkenau. 
Na terenie Auschwitz I naziści 
utworzyli pierwszy obóz 
koncentracyjny dla mężczyzn i 
kobiet. To właśnie tu odbywały się 
pierwsze eksperymenty 
uśmiercania cyklonem B. Kiedy w 
roku 1941 okazało się, że obóz jest za mały z rozkazu Heinricha Himmlera rozpoczęto rozbudowę 
obiektu i tak około 3,5 kilometra dalej w Brzezince powstał drugi obóz. Początkowo miał pomieścić 100-
120 tysięcy więźniów, po pewnym czasie plany uległy zmianie i liczba więźniów wzrosła do 200 tysięcy.  
 Auschwitz - Birkenau był największym obozem; życie straciło w nim około 1,1 miliona ludzi, byli 
to głównie Żydzi. Nad bramą wejściową do obozu umieszczony jest napis: "Arbeit macht frei", czyli 
praca czyni wolnym. Oczywiście było to nieprawdą. 

  W 1979 roku obszar 
muzeum został wpisany na 
listę światowego dziedzictwa 
UNESCO z zastrzeżeniem, 
że na tej liście reprezentuje 
wszystkie obozy 
koncentracyjne i obozy 
zagłady na świecie.  
W 2015 roku Państwowe 
Muzeum Auschwitz-Birkenau 
w Oświęcimiu zwiedziło około 
1,7 miliona turystów z całego 
świata. 

                 // S. 
 

 



 
 

Oceniamy, 

oceniamy, 

oceniamy... 
"[...] Kiedy mówię SKUPCIE SIĘ NA MNIE nie proszę o bycie w centrum zainteresowania. Nie 

proszę Was o skupienie się na moich ubraniach, twarzy, figurze. Mówiąc SKUPCIE SIĘ NA MNIE, 

dosłownie mam na myśli skupcie się na tym, co myślę, w co wierzę. Kiedy skupimy się bardziej 

na sobie nawzajem jak na ludziach i nie będziemy patrzeć na siebie przez pryzmat tego, co 

nosimy, naszej płci, fryzury, seksualności, koloru naszej skóry- wtedy skoncentrujemy się na 

sobie w pełnym wymiarze. Gdy uświadomimy sobie, jak wiele mamy do skomentowania i 

posłuchamy siebie nawzajem bardziej niż zwykle. Oceniacie, ponieważ nie skupiacie się na mnie, 

nie skupiacie się na sobie nawzajem. Oceniacie, ponieważ skupiacie się na wyglądzie, 

ubraniach. Skupiacie się na tym, czego ode mnie chcecie, czego chcecie od ludzi. Jak chcecie, 

aby czesali swoje włosy. Oceniacie mnie, chcecie zobaczyć mnie ubraną według Waszego gustu. 

To samo dotyczy makijażu, brwi. Skupiacie się na tym, jak ludzie powinni wyglądać dla Was, 

według Waszych upodobań. Ale kiedy się zatrzymacie i zaczniecie naprawdę skupiać się na 

nich, zobaczycie w nich światło. Kiedy naprawdę skupicie się na mnie- zobaczycie światło we 

mnie [..]." - A. Grande 

 W dzisiejszych czasach wygląd jest czymś, na czym skupia się większość ludzi. 

Zanim kogoś poznamy, najpierw oceniamy jego wygląd. I często jest tak, że mijamy 

naprawdę wartościowe osoby, ponieważ nie wyglądają "wystarczająco". Wystarczająco, 

czyli jak? Po prostu "nie pasują" do naszego gustu. Ale czy to wygląd powinien 

definiować człowieka i to kim jest? Przechadzając się ulicami miast, widzimy tłumy tak 

samo ubranych ludzi. Sporadycznie przed oczami mignie kobieta ubrana w kolorowy 

płaszcz. Nikt nie lubi się wyróżniać z tłumu. Nie lubimy się wyróżniać, ponieważ 

najczęściej towarzyszy temu opinia "innych". Nie ubieramy się tak, jak chcemy, nie 

mówimy swojego zdania na głos, nie robimy tego, o czym marzymy i to tylko przez 

drugiego człowieka. Kim on jest, by nas osądzać? Kim jesteś Ty, by komentować 

wszystkich i wszystko naokoło? Oczywiście, skupiając się przede wszystkim na 

negatywnych stronach. Negowanie poczynań otaczających Cię ludzi nie zmieni nic w 

Twoim życiu. Sam, stojąc w miejscu, zniechęcasz innych do wystartowania w wyścigu, 

który być może wygrają.  

Napisała: -A 

 



 
 

RECENZJA FILMOWA 
 

"PLANETA SINGLI" 
 

 5 lutego odbyła się premiera polskiej komedii romantycznej "Planeta singli. Reżyserem 
jest Mitja Okorn,  twórca "Listów do M".  Już po pierwszym tygodniu było wiadome, że film 
stanie się hitem. Niecały miesiąc po premierze kina odwiedziło około 1.500.000 osób, 
niektórzy nawet po dwa, trzy razy. 
  Ania jest uroczą 27 letnią nauczycielką muzyki. Poszukuje idealnego mężczyzny na portalach 
randkowych. Na pierwszej randce przypadkiem poznaje showmana Tomka, który prowadzi 
bardzo popularny i najbardziej kontrowersyjny program telewizyjny. Tomek jest zachwycony 
romantyzmem Ani, próbuje namówić ją do współpracy. Ania trochę zaszantażowana, 
postanawia się zgodzić. Ich współpraca ma polegać na tym, że Ania umawia się na randki z 
Internetu, a Tomek w zabawny sposób prezentuje je w swoim programie. Chce pokazać 
prawdziwą twarz mężczyzn flirtujących w sieci i naiwność kobiet. Przygody miłosne Ani stają 
się hitem, ale...Ania spotyka faceta idealnego. Ale czy Tomkowi spodoba się ta znajomość? 
 
    ~” Naprawdę nie pamiętam kiedy się tak uśmiałam, po prostu świetny film, gratuluję aktorom 
i twórcy filmu, polecam wszystkim!!!!!!!!!!! ". 
     ~ „To był jeden z lepszych filmów, jakie oglądałam”. 
     ~”Śmieszny i wzruszający zarazem, jedna z niewielu genialnych polskich komedii 
romantycznych” 

 
Takie komentarze można przeczytać na oficjalnym fanpage'u "Planety singli". 

  
Mitja Okorn już zapowiedział, że na pewno pojawi się druga część :) 

              
      
      //S.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            



 
 

RECENZJA KSIĄŻKI 
 

Beth Revis – "Śmiertelna Odyseja" 
  
 "Śmiertelna Odyseja" to bestsellerowa trylogia amerykańskiej pisarki Beth 

Revis. Prawa do cyklu sprzedano do ponad 20 krajów. 
 Trylogia opowiada o losach dwojga nastolatków, Amy i Starszego, 
uczestników kosmicznej misji „Błogosławiony” realizowanej w niedalekiej 
przyszłości przez GZF. Narracja jest pierwszoosobowa, ale raz widzimy sytuacje z 
perspektywy Amy, a w następnym rozdziale „siedzimy” w umyśle Starszego. Jest 
to jeden z najlepszych rodzajów narracji, ponieważ możemy widzieć rozgrywającą 
się historię z różnych perspektyw. Wiemy, co kierowało każdym z głównych 
bohaterów oraz jakie mieli zdanie na określone tematy. 
 Książka jest w klimacie fantastyki, science fiction i thrillera. Pełno w niej 
zwrotów akcji, zaskoczeń i zdarzeń, których nikt by się nie spodziewał. Po 
przeczytaniu całej trylogii byłam w bardzo ciężkim szoku i wręcz opadła mi 
szczęka. Wow! Po skończeniu każdej części chce czytać się więcej, a każdy 
kolejny rozdział zaskakuje i sprawia, że chcemy „zarwać noc” tylko po to, aby 
dowiedzieć się prawdy. Ponieważ kłamstw jest sporo, każda część wyjaśnia nam 
ich coraz więcej. W pierwszej części dowiemy się, o co chodzi i co nie gra na 
statku „Błogosławiony”, w drugiej dlaczego jeszcze nie dotarli do celu, a w trzeciej 
poznamy wszystkie fałszerstwa, których dokonał główny sponsor, czyli GZF. 
Trylogia trzyma w napięciu i mimo że jest dość wyraźny wątek miłosny, nie 
przeszkadza on w przeżywaniu tej odysei. 
 Gorąca polecam wszystkim fanom science fiction oraz tym, którzy lubią, gdy 
historia „trzyma w napięciu”. 

            M. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

MUZYKA 

 

SIA - THIS IS ACTING 

 
 "This Is Acting" to siódmy album studyjny australijskiej piosenkarki Sii. 
Wydawnictwo ukazało się 29 stycznia 2016 roku nakładem wytwórni muzycznej 
Inertia Records, Monkey Puzzle Records i RCA Records. Album jest utrzymany w 
klimacie electropopu, a Sia wykonuje i interpretuje tam utwory, które napisała dla 
innych artystów, oni jednak je odrzucili. Stąd też wziął się tytuł płyty, ponieważ 
teoretycznie Sia tam „gra i udaje”. Znajduje się na nim 12 utworów, a na wersji 
deluxe kolejne dwa. Płytę promują, jak na razie „Alive” i „Cheap Thrills”, które 
jednak zostało zremiksowane przez Sean Paula i lekko zmienione. 
 Moim zdaniem na płycie „słychać”, że te utwory Sia napisała dla kogoś 
innego, ale to nie sprawia, że płyta jest gorsza, nadal jest zachowany poziom z 
czasów „1000 Forms Of Fear”. Jest tylko więcej electropopu. 
Większość utworów na płycie jest podobna, popowe ballady typu „Birds Set Free”, 
„One Milion Bullets”, „House On Fire”, w którym jednak wyczuwam duże 
podobieństwo do materiału z poprzedniej płyty. „Footprints” i „Unstoppable” też 
można do nich zaliczyć ale ta druga jakoś najbardziej z tych „ballad” mnie urzekła. 
 Przejdźmy do przyjemniejszej, moim zdaniem, części płyty. Są to wesołe, jak 
na Sia'ę kompozycje, do których zaliczam między innymi „Cheap Thrills”, które jest 
moim ulubionym utworem z płyty i bardzo się cieszę, że zostało singlem, jednak 
wersja albumowa, na której jest tylko Sia, bije singlową na głowę.  Następnym 
genialnym utworem jest „Reaper” który przypomina mi z poprzedniej płyty 
„Hostage”, która również była moja ulubioną piosenka. Utwór jest „pozytywny”, a 
refren nie drażni słuchacza aż tak, jak czasem robi to „Alive”, pierwszy singiel. 
Czuć w nim to, że mogłoby być u Adele, na „25”. 
 Utwory, które znalazły się na wersji deluxe, bardzo pozytywnie mnie 
zaskoczyły i uważam, że są genialne, oczywiście zaraz po przedstawionych 
powyżej moich dwóch faworytach. 
 Jednak chyba lepiej słucha się osobno poszczególnych utworów niż całej 
płyty od A do Z. Mimo wszystko płyta jest fajna, polecam chociaż przesłuchać. 
Sporym zaskoczeniem jest to, że utwory, mimo że odrzucone przez największe 
gwiazdy popu, są dobre a głos Sii świetnie do nich pasuje. 
 
                                                                                                                                    M. 
 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Album_studyjny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sia_Furler


 
 

 
NOWE I WARTE OBEJRZENIA TELEDYSKI 

 
                                  

Coldplay – Hymn For The Weekend 
 
 To nowy singiel brytyjskiego zespołu Coldplay, promujący album pt .”A Head 
Full Of Dreams”. W piosence bierze też udział Beyonce, jednak nie jest to 

wyszczególnione np. w tytule. Utwór jest 
pozytywny i rytmiczny. Teledysk został 
nakręcony w Indiach. Wokalista zespołu 
przechadza się po ulicach Indii, poznaje ich 
kulturę oraz wiele ciekawych osób. Przez cały 
teledysk pojawia się gdzieś w tle Beyonce, w 
roli jakiegoś hinduskiego bóstwa. Pojawiło się 
na ten temat mnóstwo kontrowersji, ale jedno 
trzeba jej przyznać – wygląda przepięknie. 
 

 
 

Demi Lovato – Stone Cold 
 
 "Stone Cold" to bardzo 
emocjonalna ballada pochodząca z 
najnowszego albumu amerykańskiej 
wokalistki pt. „Confident”. Utwór jest 
bardzo wzruszający i bardzo ważny dla 
wokalistki, miejmy nadzieję, że będzie 
drugim „Skyscraper”. Teledysk został 
nakręcony w przepięknym Park City w 
stanie Utah. Zimowy klimat świetnie 
pasuje do piosenki, w której Demi 
śpiewa,  że chce coś poczuć i nie chce być już „zimna”. Śliczna Demi, nastrojowe 
widoki i cudowna ballada z przekazem, czego chcieć więcej? 
 
                                                                                                                               M. 
 
 
 



 
 

PODRÓŻ PRZEZ EPOKI... 
SZTUKA, MODA, MUZYKA 

 

 Zapraszamy Was do zapoznania się z kolejną częścią cyklu 
inspirowanego krótkimi filmikami na You Tubie, które w kilka minut 
pokazują, jak zmieniała się moda, makijaż, kanon piękna. Dziś lata 50. 
 
Moda lat 50. 

 Lata 50. w modzie to przede wszystkim ukłon w stronę kobiecych kształtów. 
Kobiety pragnęły wyglądać jak gwiazdy filmowe - ubierały się w sukienki i spódnice 
z podkreśloną talią, do których dobierały modne kapelusze, długie rękawiczki i 
buty na obcasie. Z drugiej strony moda lat 50. to ogromny wpływ rock’n’rolla. 
Kochano szerokie, kolorowe spódnice, które pięknie układały się podczas tańca. 
Lata 50. to przede wszystkim era Elvisa Presleya i Marylin Monroe. Wtedy też 
królowały gwiazdy kina takie jak Audrey Hepburn, Sophia Loren, Brigitte Bardot, 
Marylin Monroe, Grace Kelly. W czasach, gdy to właśnie one królowały na ekranie 
kin, ich fanki pragnęły wyglądać tak samo elegancko, kobieco  i wytwornie. 
 Trendy wyznaczał New Look Christiana Diora. W 1954 roku do świata mody 
powróciła także Chanel i jej klasyczny kostium: żakiet bez kołnierzyka i spódnica 
do kolan. Najbardziej zjawiskowe były jednak wytworne, kobiece suknie. 
 Oprócz rozkloszowanych spódnic i sukienek modne były kreacje 
dopasowane, kończące się poniżej kolan. Kobiety pragnęły podkreślić wąską talię i 
szersze biodra. W latach 50. kobiety kochały nosić futra. W modzie lat 50. 
królowały dodatki. "Kocie" okulary, cienkie szpilki, eleganckie torby, długie 
rękawiczki. 
 W tamtych czasach ikoną piękna stała się Brigitte Bardot. To dzięki niej 
znamy teraz staniki nazwane od jej nazwiska 'bardotkami". 
  Moda na fale i wytworne koki w stylu gwiazd, sprawiła, że kobiety w latach 
50. zaczęły kręcić włosy na wałki, używały też lokówek i farb. Kosmetycznym 
hitem stał się lakier do włosów.  
 Mówi się, że moda lat 50. sprawiała, że dziewczyny wyglądały jak ich matki. 
Poważne, eleganckie sukienki i dodatki wzorowane na tych noszonych przez 
sławne aktorki dodawały im lat. Zmiana zaszła w momencie narodzin rock'n'rolla. 
Fanki tej muzyki także uwielbiały spódnice na halkach, jednak wolały kreacje 
kolorowe i wesołe. Modne były też słodkie, zapinane sweterki, a z dodatków - 



 
 

kokardy i opaski. Modnymi wzorami w latach 50. były kwiatowe wzory, krata oraz 
grochy.  
 Oczywiście nie możemy zapomnieć o stylu pin - up girl, który zachwyca też 
współczesne kobiety. Charakteryzowały go podkreślona talia i grochy. Kolory to 
czerwień, granat, czerń i biel. 
 
Fryzury i makijaż lat 50. 
 
 Jeśli chodzi o włosy, kobiety miały swobodę w doborze dla siebie fryzury – 
od krótkich włosów po długie, czesanie koków lub tworzenie fal. W latach 50. 
aktorki promowały idealną skórę, używano dużej ilości podkładu. Oczy miały być 
lśniące, srebrne, szare. Na oku oczywiście gruba kreska, używano również 
całkiem dużej ilości tuszu do rzęs. Brwi były wyraźnie podkreślone i miały swój 
naturalny łuk. Policzki w latach 50. miały być rumiane. Używano różów w 
odcieniach brzoskwiniowych lub różowych. Usta miały mieć idealny kształt dzięki 
używanej już w tych czasach konturówce, wypełnione były oczywiście czerwienią.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Źródła: 

http://jejswiat.pl/955,moda-lat-50 
http://w-spodnicy.ofeminin.pl/Galeria/Galeria-zdjec/532141,9,Moda-lat-50--moda-lat-50-trendy-.html#aGalery 
https://www.youtube.com/watch?v=qVgIpAi3H-k 
           

                          Przygotowała: M. Morgan 

 
 
 
 
 
 

http://w-spodnicy.ofeminin.pl/Galeria/Galeria-zdjec/532141,8,Moda-lat-50--moda-lat-50-trendy-.html#aGalery
http://w-spodnicy.ofeminin.pl/Galeria/Galeria-zdjec/532141,8,Moda-lat-50--moda-lat-50-trendy-.html#aGalery
http://jejswiat.pl/955,moda-lat-50
http://w-spodnicy.ofeminin.pl/Galeria/Galeria-zdjec/532141,9,Moda-lat-50--moda-lat-50-trendy-.html#aGalery
https://www.youtube.com/watch?v=qVgIpAi3H-k
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