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Ju¿ nied³ugo zaczn¹ siê wakacje.

cena: 1z³

Chcesz ³ykn¹æ odrobinê
informacji o V Gimnazjadzie
Europejskiej, poznaæ nowinki
ze œwiata komputerowego,
przeczytaæ wspania³y wiersz o
mi³oœci?

zapraszamy do uwa¿nego czytania
dalszych stron naszej gazetki

zajrzyj na nasze forum!

www.gimnazeta.fora.pl

WAKACJE!!!WAKACJE!!!
ju¿ zaczê³o uk³adaæ ( lub
wkrótce zacznie) szczegó³owy
plan spêdzania "uczniowskie-
go urlopu". W koñcu trudno
zmarnowaæ dwa miesi¹ce na
siedzenie

w domu;-)

          Warto
pamiêtaæ, ¿e
ka¿de, nawet
najnudniejsze
wakacje zosta-
wiaj¹ po sobie
wspomnie-

nia...Mo¿e, dlatego tak trudno
wróciæ do szko³y pierwszego
wrzeœnia?

   A wiêc ju¿ teraz ¿yczymy
tylko przyjemnych prze¿yæ.

            Ca³e sto osiemdziesi¹t
dni nauki, odrabiania prac
domowych i niezapowiedzia-
nych kartkówek ju¿ za nami.
Ju¿ nied³ugo zaczn¹ siê waka-
cje. Teraz, kiedy
dzieli nas od nich
tak ma³o czasu, nikt
nie zaprzeczy,¿e
warto by³o na nie
czekaæ.

           Co prawda,
trudno w to uwie-
rzyæ, ale wp³yw na
d³ugoœæ wakacji mia³y œwiêta
religijne oraz rytm pracy
rolników i zwi¹zana z tym
koniecznoœæ udzia³u wszyst-
kich cz³onków rodziny, w tym
dzieci, w pracach polowych.
W naszych czasach ludzi
zastêpuj¹ maszyny, ale na
szczêœcie nic nie zast¹pi³o
wakacji....

           Mo¿liwoœci spêdzania
wolnego czasu jest wiele.
Kolonie, pó³kolonie, obozy,
wyjazdy z przyjació³mi
i z rodzin¹. Wiêkszoœæ z nas

Nie zastanawiaj siê zakup
t¹ gazetê, a dowiesz siê wielu
ciekawych rzeczy.
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Cz³onkowie Klubu Europej-
skiego przygotowali pi¹t¹
edycjê konkursu powiatowego
Gimnazjada Europejska pod
patronatem Starosty Powiatu
Pabianickiego. Gimnazjada
odby³a siê 19 maja 2006 r. w
Gimnazjum nr 3 w Pabiani-
cach.

Do udzia³u w konkursie zg³osi³y
siê 4 dru¿yny z nastêpuj¹cych
gimnazjów:

• Gimnazjum w D³utowie w
sk³adzie Sandra £uczak, Karoli-
na Tomaszewska, Dominika
Sujka, opiekun p. Zofia Szmidt,

• Gimnazjum im. Leszka
Czarnego z Lutomierska w
sk³adzie Adam Adrianowski,
Tomasz Adrianowski, Krzysztof
Cyrulski, opiekun p. Beata Zieliñ-
ska,

• Gimnazjum nr 1 z Pabianic
w sk³adzie Dorota Gintowt,
Joanna Skupiska, Paulina Kukie-
³a, opiekun p. Piotr Szymczak,

• Gimnazjum nr 3 z Pabianic
w sk³adzie Dawid Zakrzewski,
Wojciech Gez, Maksymilian
Kêdzierski, opiekun p. Andrzej
Pasiñski.

W I etapie dru¿yny odpo-
wiada³y na pytania wylosowane
przez siebie dotycz¹ce historii i
funkcjonowania UE. W II etapie
organizatorzy przygotowali kilka
zadañ m. in. odgadniêcie hym-
nów  wybranych pañstw UE,
rozwi¹zywanie krzy¿ówki (has³a
dotyczy³y UE oraz wybranych
pañstw UE), odgadniêcie na
podstawie fragmentów zdjêæ
nazw budowli zabytkowych,
obiektów lub dzie³ sztuki oraz
rozpoznanie wa¿nych postaci

historycznych lub wspó³cze-
snych z wybranych  pañstw UE.
Po piêciu konkurencjach wy³o-
niona zosta³a zwyciêska dru¿y-
na.

Nad sprawnym przebiegiem
konkursu czuwa³a komisja
konkursowa
w sk³adzie:

p. Barbara Grzesiak (przewodni-
cz¹ca komisji) – przedstawiciel
organizatorów,

p. Beata Zieliñska – przedstawi-
ciel gimnazjów powiatowych,

p. Urszula Dzwonnik – przedsta-
wiciel organizatorów.

Przewodnicz¹ca komisji konkur-
sowej og³osi³a wyniki, by³y
nastêpuj¹ce:

I miejsce – dru¿yna z Gimna-
zjum im. Leszka Czarnego w
Lutomiersku pod opiek¹  p.
Beaty Zieliñskiej.

II miejsce – dru¿yna z Gimna-
zjum nr 3 w Pabianicach pod
opiek¹ p. Andrzeja  Pasiñskiego

III miejsce – dru¿yna z Gimna-
zjum nr 1 w Pabianicach pod
opiek¹ p. Piotra Szymczaka

Na zakoñczenie pan dyrek-
tor Gimnazjum nr 3 w Pabiani-
cach wrêczy³  zwyciêzcom
nagrody ksi¹¿kowe i dyplomy.
Nagrody pocieszenia i dyplomy
otrzymali tak¿e pozostali uczest-
nicy zmagañ konkursowych oraz
opiekunowie.

Gratulujemy zwyciêzcom
i zapraszamy do udzia³u

w konkursie za rok!!!

V GIMNAZJADA EUROPEJSKA
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Brzmi niewinnie, choæ w rze-
czywistoœci niewinne nie jest.

              Wielu nastolatków
w wieku 15 lat zapali³o swojego
pierwszego papierosa. Równie
wielu w wieku 15 lat jest ju¿
uzale¿nionych od nikotyny.
W ksi¹¿kach poœwiêconych
temu na³ogowi mo¿na przeczy-
taæ, ¿e palenie tytoniu jest prze-
jawem niepewnoœci i wrogoœci.
Moim „uzupe³niaj¹cym”
zdaniem, jest to jeszcze kwestia
presji wywieranej przez otocze-
nie.

Niestety, same wnioski na
temat na³ogu niczego nie zmie-
ni¹. Wiêc co robiæ, ¿eby zmniej-
szyæ tê plagê ? Najlepiej
nauczyæ siê asertywnoœci,
odwiedzaæ strony antynikotyno-
we pl.helpeu.com , www.niepal.pl
lub najproœciej - zmieniæ otocze-
nie...
Tylko kto zdecyduje siê na taki
krok ? Z pewnoœci¹ ka¿dy, kto
obraca siê w œrodowisku pala-
czy, prêdzej czy póŸniej te¿
zacznie paliæ.

Ktoœ namawia ciê do
palenia ?? Tak bardzo chcesz
byæ „doros³y”? Zrobisz, jak
bêdziesz uwa¿a³. Pamiêtaj, ¿e
ka¿dy odpowiada za siebie.

Marta Szymczak

UZALE¯NIENIE...

KLUB EUROPEJSKI
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WYWIAD  Z PRZEDSTAWICIELK¥

 M£ODZIE¯OWEJ RADY  MIASTA

strona 3

Jak to dzia³a
naprawdê- zapyta-
liœmy jedn¹
z radnych.

Wywiad z Katarzyn¹ Kalet¹-
uczennic¹ klasy I d, radn¹
m³odzie¿owej rady miasta
Pabianic.

Agnieszka Kaszowska: Dlaczego kandy-

dowa³aœ do m³odzie¿owej rady naszego

miasta ?

Katarzyna Kaleta: Uwa¿a³am, ¿e jest

dobra okazja na wypromowanie siebie

w mieœcie.

A.K: A jak oceniasz prace M³odzie¿o-

wej Rady Miasta ?

K.K: Na razie mieliœmy dwie sesje

i jestem bardzo zadowolona z naszej

pracy.

A.K: Czy organizujecie jakieœ imprezy

na najblizszy miesi¹c ?

K.K: Tak, 9 czerwca organizujemy

Dzien Sportu z okazji Dni Pabianic. Ja

sama bêdê  odpowiedzielna za komet-

kê, na któr¹ wszystkich serdecznie za-

praszam.

A.K: Czy bycie radn¹ jest bardzo czaso

ch³onne ?

K.K: Spotykamy siê dwa razy w mie-

si¹cu. Nasze sesje trwaj¹ oko³o dwóch

godzin.

A.K: Wiem, ¿e trenujesz tenis ziemny.

Czy starcza Ci czasu na sesje ?

K.K: Na tenis poœwiêcam oko³o czterech

godzin dziennie. Na szczêœcie sesje rady

trwaj¹ w czasie lekcji.

A.K: ̄ yczê owocnych obrad i sukcesów

K.K: Dziêkuje.

Agnieszka Kaszowska

Dla naszej gazetki szkolnej Agnieszka Kaszowska postanowi³a-
przeprowadziæ wywiad zKatarzyn¹ Kalet¹ – radn¹ M³odzie¿owej
Rady Miasta Pabianic.
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www.fido.pl- jest to strona, z pomoc¹ ,
której mo¿esz porozmawiaæ z denerwuj¹-
cym panem.=
www.cheathappens.com-je¿eli nie mo¿esz
przejœæ jakieœ gry, mo¿esz u¿yæ kodów.
www.livescore.com-wiadomoœci dla
pi³karzy i kibiców.
www.imageshack.us- masz jakieœ zdjêcie
i chcesz siê nim pochwaliæ, lecz nie masz
serwera i nie wiesz, gdzie je podziaæ. Tu-
taj szybko i wygodnie wrzucisz je do
internetu.www.skapiec.pl- najni¿sze ceny
sprzêtu komputerowego.
www.komputerswiat.pl-pismo komputero-
we.
www.chip.pl- rankingi sprzêtu kompute-
rowego, obszerny download i newsroom.
www.di.com.pl-dziennik internautów.
www.ksi¹¿ki.wp.pl- informacje o ksi¹¿-
kach.
www.kurnik.pl-gry online
www.smog.pl, www.video.google.com,
www.youtube.com- mp3, filmy i obrazki.
www.wwf.pl- for a living planet
www.unicef.pl- strona poœwiêcona ratowa-
niu dzieci i ludzi.
www.swiat-motocykli.pl-wszystko o mo-
tocyklach.
www.motta.pl-wejdŸ nie po¿a³ujesz.

Na koniec dowcip zwi¹zany ze szko³¹.

Na pewnej uczelni student podchodzi do
egzaminu, a ¿e wczeœniej nie przygoto-
wa³ siê zbyt dok³adnie profesor zdegu-
stowany wiedz¹ m³odego cz³owieka
otwiera drzwi i krzyczy do innych stu-
dentów:
- Przynieœcie siana dla os³a!
- A dla mnie herbatê! - dodaje student.

Macias

WYWIAD
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Konkursy, konkursy i jeszcze raz konkursy. Cieszymy siê z naszych laureatów, finalistówi tych
którym tym razem nie wysz³o. Na nastêpnych kilku stronach o tym, jak siê spisaliœcie.

miesiêcznik Gimnazjum nr 3 w Pabianicach numer 4/46 czerwiec 2006

Wojewódzki Konkurs Informa-
tyczny Inform@x
Do etapu rejonowego zakwali-
fikowali siê:

Micha³ Rybczyñski i
Jakub Doro¿yñski

Z przyjemnoœci¹ informujemy,
¿e w wyniku eliminacji szkol-
nego konkursu Mistrz Klawia-
tury do fina³u,który odby³ siê
17 marca br. o godz. 11.30,
zakwalifikowa³y siê nastêpuj¹-
ce osoby:

Micha³ Rybczyñski - 3e
Agnieszka Jab³oñska - 2a
Rafa³ Goœliñski - 3h
Marcin Chmielewski - 3e
Marcin Kempf - 3f
Justyna Kalinowska - 3h
Szymon Chmielewski - 3h
Jan Czarnecki - 3e
Marcin Czarnecki - 3h

Fina³ szkolnego konkursu
MISTRZ KLAWIATURY
          Finaliœci przyst¹pili do
decyduj¹cych zmagañ z klawia-
tur¹. Przy pisaniu trzeba by³o
wykazaæ siê du¿¹ sprawnoœci¹ i
dok³adnoœci¹. Emocji nie brako-
wa³o. Najlepsza okaza³a siê
Justyna Kalinowska (3h)i to ona
uzyska³a tytu³ Mistrza Klawiatu-
ry Gimnazjum nr 3 w Pabiani-
cach
w roku szkolnym 2005/2006.
Drugie miejsce i tytu³ I v-ce

mistrza przypad³ Agnieszce
Jab³oñskiej (2a), a trzecie i tytu³
II v-ce mistrza Janowi Czarnec-
kiemu (3e). Z r¹k dyrektora
p. Mariana Lewandowskiego
otrzymali oni gratulacje, pami¹t-
kowe puchary, dyplomy i nagro-
dy. Dla pozosta³ych finalistów,
którzy równie¿ wykazali siê
du¿ymi umiejêtnoœciami, by³y
dyplomy i drobne upominki.
Konkurs przygotowa³y i przepro-
wadzi³y nauczycielki informatyki
p. Maria Ostrowska
i  p. Gra¿yna Rosiak.

Wojewódzki Konkurs
    Geograficzny

W poniedzia³ek, 13. marca
zosta³y og³oszone wyniki Woje-
wódzkiego Konkursu Geogra-
ficznego. Wœród laureatów zna-
leŸli siê Micha³ Rybczyñski i
Jan Czarnecki. Dominik Nowicki
zosta³ jednym z finalistów.
Wszyscy s¹ uczniami klasy III e.
Do etapu rejonowego zakwalifi-
kowa³ siê równie¿ Maksymilian
Kêdzierski z kl. III g.

Znaszli swój kraj
          Dnia 25 marca odby³a siê
ju¿ 16. edycja konkursu wiedzy
geograficznej o Polsce „Znaszli
swój kraj” organizowanego przez
Pracowniê Dydaktyki Geografii
Uniwersytetu £ódzkiego pod
patronatem
J. M. Rektora prof. dr hab. W.
Pusia. Przedmiotem konkursu

jest wiedza z zakresu geografii
Polski na poziomie szko³y
ponadgimnazjalnej, poszerzona
o wiedzê krajoznawcz¹ oraz
wiedzê o £odzi i regionie ³ódz-
kim. W bie¿¹cym roku szkolnym
nasze gimnazjum reprezentowa-
³o trzech uczniów z klasy 3e pod
opiek¹ nauczyciela geografii
p. Marka Lendy. Spoœród 120
uczestników w gronie 20 laure-
atów znaleŸli siê przede wszyst-
kim przedstawiciele szkó³ œred-
nich, g³ównie uczestnicy
olimpiady geograficznej Makro-
regionu Centralnego oraz matu-
rzyœci pragn¹cy podj¹æ studia na
kierunku geografia i turystyka.
Rewelacyjnie w tym doborowym
towarzystwie spisa³ siê Janek
Czarnecki, który zaj¹³ 10. miej-
sce. Na 21. uplasowa³ siê Mi-
cha³ Rybczyñski, któremu do
tytu³u laureata zabrak³o zaledwie
1 punktu. Dobrze spisa³ siê
Dominik Nowicki (60 pozycja).

Uczniowie zakwalifikowa-
ni do etapu wojewódzkiego
konkursu jêzyka angielskiego
dla uczniów gimnazjów woje-
wództwa ³ódzkiego:

Zuzanna Hartleb - 85 pkt

Jakub Doro¿yñski – 81 pkt

Szymon Chmielewski – 80 pkt

KONKURSYKONKURSY

KONKURSY
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KONKURSY CZÊŒÆ DRUGA

„Szop Pracz”

Laureaci konkursu to:

Zuzanna Hartleb – Gim.3 w
Pabianicach

Jakub Doro¿yñski – Gim.3 w
Pabianicach

Bianka Kie³basa – Gim. w Ksa-
werowie

Uczniowie zakwalifikowani do
etapu rejonowego Wojewódz-
kiego Konkursu Biologicznego
i ich wyniki na eliminacjach
rejonowych:

Baj Krzysztof

Biernacka Aleksandra

Grabarczyk Marcin

Joñczyk Mateusz

Michalska Paulina

Uczniowie zakwalifikowani do
etapu rejonowego Wojewódz-
kiego Konkursu Chemicznego:

Wojciech Gez – 29pkt

Anna Stefanowicz – 28pkt

Kangur Matematyczny 2006-
Wyró¿nienie -Rejon £ódŸ

Hartleb Zuzanna

Romanowska Nina

Rybczyñski Micha³

Jarzyna Micha³

Morawska Maria

Prajs Szymon

Hauk Damian

wynik bardzo dobry:

Doro¿yñski Jakub

W Konkursie Matematyczno –
Przyrodniczym „MIX – 2006”
najlepszymi okazali siê:

Micha³ Jarzyna – 1C – 4 miejsce
w skali kraju – laureat,

Adam Dziedzic – 1C – 14 miej-
sce – wyró¿nienie,

Jakub Doro¿yñski – 3G – 12
miejsce – wyró¿nienie

Wojciech Gez – 3G – 14 miejsce
wyró¿nienie.

Wojewódzki Konkurs Matema-
tyczny

          Laureatem Wojewódzkiego
Konkursu Matematycznego
zosta³ Jakub Doro¿yñski z klasy
3g, który przygotowywa³ siê pod
kierunkiem p. Elwiry Stanek

V Powiatowy Konkurs Fizycz-
ny

          9 maja odby³ siê V Powia-
towy Konkurs Fizyczny pod
has³em: „Œwiat na ró¿nych
falach”. Organizatorzy: Bo¿ena
Szczeciñska, Bo¿ena Hañczew-
ska, Marian Lewandowski.
Nasz¹ szko³ê reprezentowali:
Zuzanna Hartleb z 3g, Marita
P³onek z 3f i £ukasz Œciga³a z
3f. Konkurs wygrali uczniowie z
Gimnazjum z Pi¹tkowiska zaj-
muj¹c I i II miejsce.  O trzecie
miejsce musieli walczyæ repre-
zentanci naszego gimnazjum
Marita i £ukasz.  Zwyciêsko z tej
dogrywki wysz³a Marita P³onek
zajmuj¹c trzecie miejsce.  Do
konkursu Maritê przygotowywa³a
p. Bo¿ena Szczeciñska

Ogólnopolski Turniej Bezpie-
czeñstwa w Ruchu Drogowym

Nasza dru¿yna w sk³adzie: Mi-
cha³ Sukiennik, Mateusz Pi¹t-
kowski, Zbigniew Zarzycki zajêli
pierwsze miejsce wœród gimna-
zjalistów (w dniu 26.04) w powie-
cie i 7 miejsce na 26 dru¿yn w
województwie (08.05). Opieku-
nem jest Dorota Paw³owska.

Wojewódzki Konkurs Wiedzy o
Sztuce

11. kwietnia br. w Muzeum Sztuki
w £odzi odby³o siê uroczyste
podsumowanie Wojewódzkiego
Konkursu Wiedzy o Sztuce.
Wœród laureatów znalaz³a siê
uczennica naszego gimnazjum
Agnieszka D¹bek z klasy 3g.
Du¿¹ wiedz¹ wykaza³y siê rów-
nie¿ finalistki Iga Gawroñska z
klasy 3g i Ada Szczeciñska z
klasy 3e. Dziewczêta przygoto-
wywa³y siê do konkursu pod
kierunkiem p. Wioletty Sobieraj.

Konkursy plastyczne:

1. Szkolny Konkurs Plastyczny
„Portret Wolfganga Amadeusza
Mozarta”.

2. Ogólnopolski Konkurs
Plastyczny „Têcza”

(Ma³gorzata Kêdzierska II l – I
miejsce w  szkole).

3. Konkurs Ekologiczno –
plastyczny „Kszta³tujemy Krajo-
braz Lokalny” pod patronatem
vice – Prezydenta Miasta Pabia-
nic dr in¿. K. Rendeckiej

(Marcin Grabarczyk III k).

KONKURSY
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VI Powiatowa Gimnazjada
Humanistyczna

24 marca br. odby³o siê podsu-
mowanie VI Powiatowej Gimna-
zjady Humanistycznej pod ha-
s³em „Wiek XX”.

Zwyciêzcami konkursu zostali:

Justyna Grabarczyk - Gimna-
zjum nr 3 w Pabianicach

Wojciech Gez - Gimnazjum nr 3
w Pabianicach

Magdalena Maciaszczyk - Gim-
nazjum im. Leszka Czarnego w
Lutomiersku

Ewelina Olaszek - Gimnazjum
im. Leszka Czarnego w Luto-
miersku

Uczniowie Ci wykazali siê
ogromn¹ erudycj¹ z zakresu
literatury i historii sztuki XX
wieku. Wszystkich zaproszo-
nych goœci i uczestników powita³
p. dyr. Marek Ostojski.

W uroczystoœci wziêli udzia³
uczestnicy konkursu - uczniowie
gimnazjów z powiatu pabianic-
kiego. Na zakoñczenie uroczy-
stoœci nasi gimnazjaliœci przed-
stawili krótki program
artystyczny. By³ on poœwiêcony
wydarzeniom II wojny œwiatowej.
Konkurs przygotowa³y i przepro-
wadzi³y nauczycielki jêzyka
polskiego p. Ma³gorzata Brzeziñ-
ska i  p. Liliana Olejnik.

miesiêcznik Gimnazjum nr 3 w Pabianicach numer 4/46 czerwiec 2006

Wojewódzki Konkurs Histo-
ryczny

Uczniowie naszego gimnazjum
finalistami Wojewódzkiego
Konkursu Historycznego

Justyna Grabarczyk, Ewa Mach-
nik, Adam Studziñski (3e) i p.
Urszula Dzwonnik.

Wojciech Gez (3g) i p. Jolanta
Marczuk. Dawid Zakrzewski (2n)
i p.  Barbara Grzesiak. Do etapu
rejonowego zakwalifikowali siê
równie¿: Micha³ Rybczyñski,
Beata Kuœmider, Maksymilian
Kêdzierski.

„Ojcowizna”

Etap szkolny

1.09.05 – 15.11.05

Udzia³ wziêli:

1.Madejski Dariusz

2.Pi¹tkowska Aleksandra

3.Stêpnik Aleksandra

4.Niewiadomy Mateusz

5.Piecyk Anna

6.Tobjasz Angelika

W eliminacjach powiatowych,
które odby³y siê w II po³owie
listopada reprezentowa³y prace:

1.Piecyk Anna – 1M

2.Pi¹tkowska Aleksandra – 2N

III Powiatowy Konkurs Orto-
graficzny

Dnia 5.05.06 w naszej
szkole odby³ siê III Powiatowy
Konkurs Ortograficzny.

Organizatorzy: Marzenna Bielec-
ka, Krystyna Pokorska, Izabela
Zakrzewska.

W zmaganiach z ortografi¹ bra³o
udzia³ 6 dru¿yn: Gimnazjum nr 1
w Pabianicach, Gimnazjum nr 2
w Pabianicach, Gimnazjum w
Dobroniu, Gimnazjum w Ksawe-
rowie, Gimnazjum nr 3 w Pabia-
nicach - 2 dru¿yny. Uczestnicy
konkursu pisali dyktanda, roz-
wi¹zywali ³amig³ówki na czas,
robili korektê tekstu. Potrzebne
by³y a¿ 2 dogrywki, aby wy³oniæ
laureatów.  Zespo³owo I miejsce
zajê³a dru¿yna Gimnazjum nr 1
w sk³adzie: Angelika Bartosik,
Kalina Buczyñska, Marta Post,
Jêdrzej Lesman. Na drugim i
trzecim miejscu uplasowa³y siê
obie dru¿yny z naszego gimna-
zjum - Anna Siubdzia, Anna
Stefanowicz, Anna Perzyna,
Karolina Stêpniewska, Justyna
Grabarczyk, Marcin Chmielew-
ski, Martyna Paprocka, Maksy-
milian Kêdzierski. Uczniów
przygotowa³y panie: Anna Skura
oraz Ma³gorzata Brzeziñska.
Indywidualnie tytu³ Mistrza
Ortografii zdoby³a Anna Dychto,
Wicemistrza - Sandra Stêpieñ
(obie z Gimnazjum nr 2).

Uczniowie zakwalifikowani do
etapu rejonowego konkursu
jêzyka polskiego dla szkó³
gimnazjalnych w roku szkol-
nym 2005/2006:

Paula Michalska – 3K

Micha³ Rybczyñski – 3E

KONKURSY CZÊŒÆ TRZECIA

KONKURSY
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KOMPUTERY
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SPRZÊT KOMPUTEROWY

NIEUSTANNIE BRNIE DO PRZODU.

Nowoœci z rynku
komputerowego.
Testowa wersja pakietu Office
2007

Firma Microsoft zaprezentowa³a
wersjê beta pakietu biurowego
Office 2007. W sk³ad pakietu
wchodzi a¿ 14 programów
np. nowy OneNote, który zosta³
ponoæ bardzo udoskonalony.
Nowy Office bêdzie zajmowa³
od oko³o 80 MB do 1 GB. Kom-
puter zalecany do tego pakietu
powinien byæ „uzbrojony”
w procesor 500 MHz, 256 MB
pamiêci RAM, napêd DVD
i 2 GB wolnego miejsca
na dysku. Wymagane bêd¹
³¹cza internetowe. MS Office
2007 bêdzie kompatybilny z
Windows XP SP2 i Windows
Server 2003.

Dobry, bo z Pekinu

Chiñczycy wprowadzaj¹ na
rynek komputerowy zaskakuj¹co
taniego PeCeta, który ma zdomi-
nowaæ nie tylko tamtejszy rynek.
W przeliczeniu na ojczyst¹
walutê ma on kosztowaæ oko³o
450 PLN! Nowe urz¹dzenie
nazwano Municator YSR-639.
Komputer wyposa¿ono w 64
bitowy procesor Godson-2
Dragon taktowany z czêstotliwo-
œci¹ 600 MHz. Chiñski wynala-
zek posiada dysk twardy
o pojemnoœci 40 GB, kartê
graficzn¹ ATI Radeon 7000-M
16MB, port podczerwieni, cztery
porty USB 2.0, kartê sieciow¹
i 128 MB pamiêci RAM z mo¿li-
woœci¹ rozszerzenia do 512 MB.
Komputer bêdzie posiada³
chiñsk¹ dystrybucjê Linuksa –

Thinix 3.0.

Powiedz do Google

W Urzêdzie Patentowym poten-
tat finansowy Google z³o¿y³
wniosek o przyznanie patentu
na obs³ugê g³osow¹ wyszuki-
warki internetowej. Urz¹d da³
patent Google, a sam program
ma polegaæ na wydawaniu g³o-
sowych poleceñ przez u¿ytkow-
nika i wydawaniu poleceñ wy-
szukiwarce. Niestety, przez
pierwsze pó³ roku us³uga bêdzie
dostêpna tylko w jêzyku angiel-
skim.

Tip 2000/XP: Plik wymiany -
lepsza wydajnoœæ systemu

U¿ytkownicy PeCetów z 256 MB
RAM lub wiêcej mog¹ zwiêkszyæ
wydajnoœæ swojego Windowsa
(przydatne dla wymagaj¹cych
graczy). Modyfikacja polega
na zmianie konfiguracji w Sys-
tem.ini, której dzia³anie ma
na celu wy³¹czenie pliku wymia-
ny (SWAP) do momentu braku
wolnej pamiêci RAM. Aby doko-
naæ modyfikacji nale¿y:

· Klikn¹æ na Start->Uru-
chom... i wpisaæ msconfig, aby
uruchomiæ narzêdzie konfigura-
cji systemu

· Wybraæ zak³adkê SYS-
TEM.INI

· Do sekcji 386enh nale¿y
dodaæ wpis: ConservativeSwap-
fileUsage=1

· Uruchomiæ ponownie
komputer i gotowe.

Kornel Kot

„Wielkie s³owo”

Mi³oœæ to takie zwyk³e
s³owo, a znaczy tak wiele...

Jest najpiêkniejszym
uczuciem, które mo¿e zmieniæ
w ¿yciu prawie wszystko!

Koi wielkie rany,
ale i pozostawia  cierpienie.

Choæ nie zawsze jest
prawdziwa, to staje siê przyja-
ció³k¹ ka¿dego,
kto dozna³ jej prawdziwego
smaku.

W ka¿dym z Nas mi³oœæ
powinna odnaleŸæ swój odpo-
wiedni czas, lecz nie zawsze
wype³nia swój obowi¹zek...

Serdzecznie zapraszamy
młodych twórców do
prezentowania wierszy i
opowiadań.
Będą ukazywać się na
łamach naszej gazetki.

UCZNIOWSKIE

JUWENILIA
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Czy zaskoczy³a Ciê decyzja
Shevchenki?

Eto'o: Troszkê tak. Dla wielu
by³ symbolem, wrêcz mitem Mi-
lanu. Wszyscy fani go uwiel-
biali. Coœ musia³o spowodowaæ,
¿e pragnie przenieœæ siê
do Chelsea."

Milan bêdzie teraz potrzebo-
wa³ napastnika z prawdziwe-
go zdarzenia a dostan¹ prze-
cie¿ pieni¹dze za Shevchenke.

Eto'o: Osobiœcie poleci³bym im
Drogbê, to jeden z lepszych na-
pastników œwiata, a przecie¿ gra
w Chelsea, wiêc bêd¹ mogli go
w³aczyæ do operacji pozyska-
nia Shevy."

A jeœli Milan zapuka do Wa-
szych drzwi pytaj¹c o Ciebie?

Eto'o: Radzi³bym im nie mar-
nowaæ czasu, poniewa¿ odpo-
wiedŸ brzmi „NIE."

Sk³ad redakcji:
Redaktor naczelny, red. techniczny: Zuzanna Hartleb; Maciej Tr¹bski, Arek
Sztajdel
Cz³onkowie redakcji: Anna Stefanowicz, Micha³ Rybczyñski, Jan Czarnecki,
Kornel Kot, Marta Szymczak, £ukasz Strzelczyk, Jan Wojtal, Kasia Kaleta,
Agnieszka Koz³owska, Agnieszka Kaszowska;
Opiekun: p. Barbara Frachowicz.

email redakcyjny: gimnazeta@gmail.com

w Pabianicach  ul. Gdañska 4
tel. (042) 2154269 po godz. 16
fax. (042) 2154784
e-mail: kino.tomi@neostrada.pl
www.kinotomi.neostrada.pl

Tak jednoznacznie, nawet nie
wys³uchasz, co maj¹ Ci do za-
oferowania?

Eto'o: Mam jeszcze kontrakt
z Barcelon¹. Jeœli Milan w ogóle
o czymœ myœli, to na pocz¹tku
musi skontaktowaæ siê z klu-
bem. Jednak Laporta nie chce
siê mnie pozbywaæ, a ja rów-
nie¿ nie chcê odchodziæ. Dla-
tego nie widzê w tym najmniej-
szego sensu.

Czy fakt, ¿e Henry nie przej-
dzie do Barcy wp³yn¹³
na Twoj¹ decyzjê?

Eto'o: Nie. z Henrym czy bez
Henry'ego, i tak pozosta³bym
w Barcie. Laporta równie¿ mnie
o tym uœwiadamia³.

Czy myœlisz, ¿e Henry Ÿle zro-
bi³, decyduj¹c siê na pozosta-
nie w Arsenalu?

Eto'o: To jego w³asna decyzja
i trzeba j¹ uszanowaæ, ale my-
œlê, ¿e w Barcelonie prze¿y³by
wiele wspania³ych chwil. Nie-
mniej jednak, Henry bardzo za-
anga¿owa³ siê w grê w Arsena-
lu i nie móg³ go opuœciæ w takiej
chwili."

Dziêkuje za wywiad.

Eto'o: Dziêkujê.
Zredagowa³ Macias.
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KINO
„TOMI”

Specjalnie dla  naszych
czytelników postara³em

siê zdobyæ wywiad z
gwiazd¹ Barcy,

Samuelem Eto'o.

  SPORT
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