
�wiêta Bo¿ego Narodzenia to
czas, kiedy wszyscy s¹ dla
siebie mili, pomagaj¹ sobie,
kupuj¹ prezenty, wybaczaj¹ .
Dla niektórych jest to najlep-
sza pora roku... Jednak nie
dla wszystkich... S¹ ludzie,
którzy Bo¿e Narodzenie
traktuj¹ jak ... �karê�.

Codziennie mijamy ich na ulicy,
siedzimy obok nich w autobusie, opo-
wiadamy przy nich g³o�no, co kupili-
�my dla naszych bliskich, jak mamy za-
miar spêdziæ �wiêta i nawet nie
zdajemy sobie spawy, ile bólu im
sprawiamy. S¹ to zwy- kl i lu-
dzie, tacy sami jak
my, z t¹ ró¿nic¹, ¿e
los nie by³ dla nich
³askawy.

Maj¹c rodzi-
nê, dom, wszystko,
co nam do ¿ycia
potrzebne, wzdy-
chamy, przecho-
dz¹c ko³o sklepu
z markowymi
ciuchami czy
sprzêtem elek-
t ro n i c znym .
Nie mo¿emy
poj¹æ, ze kto-
kolwiek mo¿e ma-
rzyæ o sprawach i rzeczach
tak oczywistych jak obiad, ubranie
czy bycie kochanym...A przecie¿ obok
nas ¿yj¹ ludzie, którzy patrz¹ têsknie
nawet na zwyk³y sklep spo¿ywczy, a na
sklepy z odzie¿¹ wol¹ ju¿ nie spogl¹-
daæ, bo czêsto wybór jest oczywisty
miêdzy �je�æ� a �ubraæ siê�... Na ich
sto³ach w wigilijny wieczór nie bêdzie

dwunastu potraw, a prezenty to ju¿ �sza-
leñstwo�, na które w ogóle nie mog¹
sobie pozwoliæ...

Wychowankowie Domów Dziec-
ka s¹ w jeszcze gorszej sytuacji . Dla-
czego? Maj¹ co je�æ, w co siê ubraæ...
Co z tego, je�li Wigiliê spêdzaj¹ sa-
motnie, bez rodziny, bez ludzi, którzy
im powiedz¹, jak bardzo ich kochaj¹...
W takim dniu brak bliskich jest o wie-
le gorszy ni¿ brak jedzenia.

W podobnej sytuacji znajduj¹ siê
osoby starsze, bo ich rodziny czêsto nie
chc¹ mieæ z nimi nic wspólnego. To
bardzo przykre, kiedy w �najbardziej
rodzinne� �wiêta schorowany stary
cz³owiek siada sam przy stole i nawet

nie ma do kogo siê u�miech-
n¹æ. Bardzo czêsto s¹ to lu-
dzie, którzy ca³e swoje ¿y-
cie pomagali innym, a teraz

cierpi¹, poniewa¿ �m³ode po-
kolenie� nie potrafi tego

doceniæ. Jest nastawione
jedynie na branie, a kie-
dy trzeba co� daæ od sie-
bie, to: �Sorry....Nie masz
na co liczyæ�.

�wiêta s¹ ju¿ bar-
dzo blisko , wiêc war-
to pomy�leæ o tym, co
mo¿na zrobiæ, ¿eby
choæ kilka osób ska-

zanych na samotno�æ
lub biedê poczu³o siê  szczê�li-

wymi.

Niech wolne miejsce przy
wigilijnym stole nie bêdzie
tylko symbolem, echem
jakiej� dawnej tradycji. Niech
siê zape³ni!!!

                                                                                                      M.S

Klub europejski

�wiêta, �wiêta!

Zero kierunkowy

D�wiêki �wi¹t

Ch³opaki kontra garnki

Gry: NFS Most Wanted

Gry: Soccer Manager

4 ³apy: golden retriever

4 ³apy: husky syberyjski

Psychotest: jak byæ
nielubian¹
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Po �wietnych dwóch Undergro-
undach przyszed³ czas na nowe-
go mistrza. Czê�æ pomys³ów
znamy z poprzednich czê�ci, ale
jest te¿ sporo nowo�ci. Wci¹¿
�cigamy siê w mie�cie, ale teraz
jest ono prawie dwa razy wiêk-
sze. Tym razem akcja gry toczy
siê przede wszystkim wci¹gu
dnia

Czytaj na str. 5

Czêsto zupe³ne b³ahostki pozba-
wiaj¹ nas sympatii otoczenia.
Drobnostki, których w³a�ciwie
mo¿na ³atwo unikaæ � je�li siê o
nich wie Zaznacz �TAK� lub
�NIE�, a poznasz siebie.

Wiêcej na str. 8
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miesiêcznik Gimnazjum nr 3 w Pabianicach

�WIÊTA JAK KARA

Na ich sto³ach w wigilijny wieczór nie bêdzie
dwunastu potraw

�WIÊTA JAK KARA
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dotyczy bowiem  trzech g³ównych ob-
szarów: zdrowia publicznego, bezpie-
czeñstwa ¿ywno�ci, praw konsumenc-
kich.

W 2005 roku, który jest Europej-
skim Rokiem Edukacji Obywatelskiej,
Unia Europejska wspólnie z Federacj¹
Konsumentów rozpoczê³a kampaniê in-
formacyjn¹ pod has³em "Sprawd�, ja-
kie masz prawa". Jej celem jest poin-
formowanie konsumentów o prawach
jakie uzyskali po wst¹pieniu do UE i
zachêcenie ich do korzystania z tych
praw.

W zwi¹zku z tym, ¿e tematyka
praw konsumenta jest bliska nam
wszystkim i tak bardzo aktualna, po-
stanowili�my uczyniæ z niej temat na-
szego projektu, o którym pisali�my
w poprzednim numerze "Gimnazety".

Realizuj¹c projekt, podjêli�my
nastêpuj¹ce dzia³ania:
· przygotowanie, przeprowadzenie an-
kiety oraz opracowanie jej wyników;
·  nawi¹zanie wspó³pracy z Powiato-

wym Rzecznikiem Konsumentów.
Spotkanie

 z klubowiczami.
· spotkanie z przedstawicielem

Regionalnego Centrum Infor-
macji Europejskiej.

· spotkanie z przedszkolakami z Przed-
szkola Miejskiego nr 6
· przygotowanie gazetki szkolnej na ta-
blicy Klubu Europejskiego
· zamieszczenie artyku³u o realizacji
projektu w gazetce gimnazjalnej "Gim-
nazecie�.

· udzia³ w "Powiatowej Debacie Euro-
pejskiej" na temat "Kierunki rozwoju
Unii Europejskiej i wynikaj¹ce z tego
wyzwania dla Polski"- przygotowanie
prezentacji multimedialnej
· przeprowadzenie lekcji w ramach go-
dzin do dyspozycji wychowawcy oraz
wos-u na temat praw konsumentów
w Polsce.

Akcje informacyjn¹ na terenie
szko³y bêdziemykontynuowaæ. Na lek-
cje do nas przyjdzie Pani Rzecznik Kon-
sumentów, aby u�wiadomiæ nam nasze
prawa konsumenckie.

Mamy nadziej¹, ¿e my, m³odzi
obywatele dzia³aj¹cy w Klubie Euro-
pejskim w Gimnazjum nr 3 w Pabia-

nicach, choæ w niewielkim stop-
niu przyczynili�my siê do zmiany
tej sytuacji.

KLUB EUROPEJSKI
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MY KONSUMENCI
Poznaj swoje prawa

Jako cz³onkowie Klubu Euro-
pejskiego, przystêpuj¹c do
konkursu na projekt edukacyj-
ny, postanowili�my zaj¹æ siê
w³a�nie problematyk¹ dotycz¹-
c¹ konsumentów. Dlaczego?
Konsumenci to przecie¿ my
wszyscy. Codziennie my, nasi
rodzice, znajomi, jeste�my
nabywcami ró¿nego rodzaju
towarów i us³ug. Zachêceni
wieloma reklamami , kupujemy
towary, z których nie zawsze
jeste�my zadowoleni. Czy w
takiej sytuacji potrafimy korzy-
staæ ze swoich konsumenckich
praw, czy w ogóle je znamy?

Przepisy chroni¹ce polskich kon-
sumentów by³y przez lata niewystarcza-
j¹ce i ubogie. Do dzi� prawa konsumen-
tów w Polsce s¹ najczê�ciej kojarzone
z mo¿liwo�ci¹ zareklamowania felernych
butów czy sple�nia³ego serka. .Tymcza-
sem dotycz¹ one tak ró¿norodnych kwe-
stii jak: bezpieczeñstwo zdrowotne,
ochrona prywatno�ci, informacja i eduka-
cja konsumencka czy prawo konsumen-
tów do reprezentacji przez organizacje
pozarz¹dowe.

W zwi¹zku z przyst¹pieniem Pol-
ski do Unii Europejskiej konsumenci
zyskali nowe prawa zarówno w kra-
ju, jak równie¿ w innych pañstwach
cz³onkowskich UE. Przygotowania
Polski do integracji z UE za-
owocowa³y przyjêciem zasad
sprawdzonych w UE, wzmac-
niaj¹cych pozycjê konsumen-
ta. Mo¿emy lepiej dbaæ o w³a-
sne zdrowie i  pieni¹dze,
samopoczucie i bezpieczeñstwo.
Polityka ochrony konsumentów UE

W bie¿¹cym roku szkolnym spotkania klubowe odbywaj¹ siê w czwartki o godz. 1530 w sali 28.
Wszystkich chêtnych do udzia³u w zajêciach zapraszamy!

Opiekunowie Klubu Europejskiego

MY KONSUMENCI



Od 5 grudnia  numery telefonów
stacjonarnych w Telekomunika-
cji Polskiej sk³adaj¹ siê a¿
z dziesieciu cyfr, a nie z sied-
miu. Telekomunikacja zas³ania
siê wiêksz¹ dostêpno�ci¹ no-
wych numerów. A co z tymi,
którzy korzystaj¹ z preselekcji?
W³a�nie to opiszê w dalszej
czê�ci mojego artyku³u.
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STREFA LITERACKA

ZERO
KIERUNKOWY

Drugie oblicze prefiksów

0+1033+kierunkowy+numer abonenta TPSA
Schemat wybierania numeru; 1033 - prefiks Telekomunikacji Polskiej

CODZIENNO�Æ NIECODZIENNA

Otó¿ osoby korzystaj¹ce z prese-
lekcji np. Plusa musz¹ wklepywaæ nie
dziesiêæ cyfr tylko� czterna�cie, ¿eby siê
po³¹czyæ z abonentem TPSA, a przecie¿
wiêkszo�æ Polaków korzysta z us³ug ko-
munikacyjnych tej firmy.

Poni¿szy schemat przedstawia jak
po³¹czyæ siê z abonentem TPSA, je¿eli
korzystamy z preselekcji. Niektórzy z Was
zauwa¿¹, ¿e jest to mêcz¹ce - na tym
TPSA zarobi, na rezygnacji abonentów
z preselekcji i powrotu do abonamentu
standardowego.

Mam nadziejê, ¿e wyt³umaczy³em
Wam prawdziwy sens wprowadzenia "zero
kierunkowego".

�WIÊTA, �WIÊTA!

Nie tylko my uroczy�cie obchodzimy Bo¿e Narodzenie

W tym artykule postanowi³em
przybli¿yæ Wam, drodzy Czy-
telnicy obrzêdy Bo¿ego Naro-
dzenia w religii prawos³awnej.
W naszej szkole nie spotka³em
chrze�cijan obrz¹dku wschod-
niego, dlatego nie zdziwi³o
mnie zainteresowanie moich
kolegów, gdy mówi³em im
o tej, jak¿e ciekawej, religii.

Zasadnicz¹ ró¿nic¹ pomiêdzy kato-
likami a prawos³awnymi jest termin ob-
chodzenia �wi¹t Bo¿ego Narodzenia - my
mamy Wigiliê 24 grudnia, a oni dwa ty-
godnie pó�niej. Niektórzy zaczn¹ mówiæ:
"Jak to - mamy religiê chrze�cijañsk¹, oni
te¿� Dlaczego tak jest?". Dzieje siê to
za spraw¹ innego kalendarza roku litur-
gicznego (gregoriañski i juliañski). Dru-
g¹ ró¿nic¹ jest jêzyk liturgii i ona sama.
Zgromadzeni w cerkwi wierni nie wypo-
wiadaj¹ tylu regu³ek i gotowych modlitw
jak w ko�ciele katolickim. Ich modlitwa
i udzia³ w mszy �wiêtej polega g³ównie
na s³uchaniu S³owa Bo¿ego i piêknych
pie�ni wykonywanych przez chór i same-
go ksiêdza prawos³awnego.

Jêzyk liturgii to cerkiewno-s³owiañski,
czêsto mylony z jêzykiem rosyjskim.
Prawos³awni nie dziel¹ siê op³atkiem -
dziel¹ siê prosfor¹, jest to pszenna bu³ka
wypiekana w specjalnych piekarniach.
W tym obrz¹dku dostrzegamy te¿  ma³e

ró¿nice w wigilijnych daniach - jest to ku-
tia (kasza pêczak z bakaliami) i kluski
z makiem. Kolêdy z ³atwo�ci¹ mo¿na roz-
szyfrowaæ, np. zdanie: "Nocz ticha nad
Palestynoj" mo¿emy przet³umaczyæ na:
"Cicha noc nad Palestyn¹" - prawda,
¿e proste?

Mimo ¿e wskaza³em ró¿nice dzie-
l¹ce nasze wyznania, to jednak wiele nas
³¹czy. We�my na przyk³ad pasterkê, oni
te¿ na ni¹ id¹, tylko ¿e (jak wspomnia-
³em) dwa tygodnie pó�niej, a same �wiê-
ta trwaj¹ trzy dni.

Mam nadziejê, ¿e zobrazowa³em
Wam �wiêta Bo¿ego Narodzenia wyznaw-
ców prawos³awia, a dla ciekawo�ci po-
wiem jeszcze, ¿e 14 stycznia rozpoczyna
siê Nowy Rok prawos³awny. Moje infor-
macje s¹ wiarygodne, poniewa¿ przez trzy
lata mieszka³em w mie�cie na wschodzie
Polski, gdzie ok. 90% ludno�ci stanowi¹
w³a�nie prawos³awni.

Kornel Kot

�WIÊTA, �WIÊTA!

ZERO
KIERUNKOWY
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D�WIÊKI �WI¥T
Klub Mi³o�ników Kultury i Sztuki

dzia³aj¹cy w naszej szkole od czterech
lat, przygotowa³ program muzyczno - li-
teracki na Bo¿e Narodzenie pt.: �Naro-
dzenie Pañskie�. Opiekunami tego zespo-
³u s¹: pani Wioletta Sobieraj i pan
S³awomir Szczesio.

Premiera programu odby³a siê na
uroczystej sesji Rady Miasta dnia 14 grud-
nia 2005 roku w Miejskim O�rodku Kul-
tury. Kolejne wystêpy zespo³u bêd¹ mia-
³y miejsce ju¿ w nowym roku m.in.
w Ko�ciele �w. Mateusza, w Ko�ciele Mi-
³osierdzia Bo¿ego, w Ko�ciele �w. Floria-
na czy Klubie Nauczyciela dla ¿o³nierzy
kombatantów Armii Krajowej.

W programie wystêpuj¹ uczennice
i uczniowie z klas: I j, I l, I g, II k, III c,
III d, III f, III g, III j. Zespó³ akompaniuj¹-
cy to: Ola Wyderka - skrzypce, Hania
£oboda - harmonijka ustna, Adam Krze-
miñski - klarnet, Wojtek Motyl - fagot,
Natalia Grzanka, Karmina Mysiak i Ha-
nia £oboda - flety proste oraz p. W. So-
bieraj - gitara. Program zosta³ przyjêty
z du¿ym uznaniem.

Premiera programu odby³a siê 14. grudnia na uroczystej sesji Rady Miasta

Pro�ciutki przepis dla amatorów s³odko�ci

CH£OPAKI KONTRA GARNKI

POD �NIEGIEM
Kakaowe ciasto z posypk¹
kokosow¹

Ciasto:
250g m¹ki
2 ³y¿eczki proszku do pieczenia
250g cukru
250g margaryny (lub mas³a)
5 jajek
4 ³y¿ki �mietany
4 ³y¿ki kakao
1 ³y¿eczka cukru waniliowego

Margarynê utrzyj z cukrem i ¿ó³t-
kami, dodaj m¹kê, proszek do pieczenia,
�mietanê i kakao. Sk³adniki mo¿na ³¹czyæ
w mikserze, ale je�li chcecie byæ pewni,
¿e nic siê nie popsuje - u¿yjcie miski

i zwyk³ej ³y¿ki. Mo¿e wyro-
bicie sobie miê�nie! Nastêp-
nie mikserem ubij pianê z
bia³ek i dodaj do ciasta, de-
likatnie wymieszaj.

Posypka:
150g wiórek kokoso-
wych
120g cukru
90g mas³a
2-3 ³y¿ki mleka

Mas³o rozpu�æ w rondelku na ma-
³ym ogniu. Dodaj wiórki kokosowe i po-

zosta³e produkty. Wlej ciasto do po-
smarowanej mas³em i wysypanej

tart¹ bu³k¹ formy. Na jego wierz-
chu u³ó¿ kokosow¹ posypkê,

lekko wci�nij j¹ w masê ka-
kaow¹.

Rozgrzej piekar-
nik do temperatury ok.

180 st. C, ca³o�æ piecz oko-
³o 40-50 minut.

D�WIÊKI �WI¥T

POD �NIEGIEM



czyna po�cig drog¹ powietrzn¹, u¿ywa-
j¹c helikoptera).

¯eby móc swobodnie ogl¹daæ
wszystkie �wietne animacje, potrzebuje-
my do�æ dobrego sprzêtu. Na szczê�cie
gra pójdzie te¿ na s³abszych Pctach, lecz
ju¿ bez takiej grafy (ja sam gram na Ra-
deonie 8500, 256MB RAM, procesor
AMD Athlon XP+ 1.7 GhZ.

Oczywi�cie autorzy dodali te¿ co�
dla mi³o�ników dobrej muzy - w opcjach
EA Trax znajdziemy utwory od rocka do
HH - wszystkie najlepszej jako�ci.

Macias i Arek

Need for Speed:
Most Wanted

Ocena: 6

Plusy:
+ �wietna grafika
+ wy�cigi z policj¹
+ klimat
+ wszystko inne

Minusy:
-- nic, jeszcze nikt nie zrobi³
takich wy�cigów.

Po �wietnych dwóch Under-
groundach przyszed³ czas na
nowego mistrza. Czê�æ pomy-
s³ów znamy z poprzednich
czê�ci, ale jest te¿ sporo no-
wo�ci. Wci¹¿ �cigamy siê w
mie�cie, ale teraz jest ono
prawie dwa razy wiêksze. Tym
razem akcja gry toczy siê
przede wszystkim wci¹gu dnia

Ciekawymi szczegó³ami w nowej
edycji s¹ drogie i piekielnie mocne sa-
mochody i po�cigi policyjne, o których
zapomniano od czasów Hot Purusit 2.Do-
dano do tego jeszcze jeden smakowity
k¹sek, czarn¹ listê, na której policjanci
zapisuj¹ swoich "ulicznych  wrogów". Po
szybkim przej�ciu przez instalacjê gry,
zaczynamy nielegaln¹ karierê w wy�ci-
gach samochodowych autem marki BMW.
Automatycznie przenosimy siê do gry,
ogl¹daj¹c krótkie filmiki. Nastêpnie ku-
pujemy nowe auto i wyruszamy na pod-
bój miasta.

Przechodzimy kolejne etapy, odblokowu-
j¹c czê�ci potrzebne do ulepszenia nasze-
go wehiku³u. Wchodz¹c na szczyt "czar-
nej listy", musimy stawiæ czo³o swoim
przeciwnikom, a jest ich a¿ piêtnastu.

Najwa¿niejszymi szczegó³ami, które
ró¿ni¹ Underground i Most Wanted s¹
trzydzie�ci dwa �wietnie wygl¹daj¹ce
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Mamy nowego kierowcê w mie�cie!!! Jest dobry, piekielnie dobry i nikt mu
nie podskoczy. No, to zaczynamy...

auta. Widaæ od razu, ¿e EA postawi³o na
jako�æ. Detale i efekty (jak np. zamazy-
wanie ekranu przy dodaniu nitro) s¹ do-
pracowane do perfekcji  Du¿ym plusem
dla Most Wanted s¹ je¿d¿¹ce po mie�cie
markowe samochody (Lamborghini, Po-
rsche, BMW itd.), podczas gdy w po-
przedniej czê�ci by³y to tylko kolorowe
kartoniki.

Ma³ym minusem jest
brak w nowej wersji "sprintu",
czyli charakterystycznego
wy�cigu  w NFS Undergro-
und. Wprowadzone zosta³y za
to nowe wy�cigi tzw. "Kamie-
nie Milowe", bez wygrania
których nie mo¿na wyzwaæ
na "uliczny pojedynek" ko-
lejnego gracza na czarnej li-
�cie. Niezbêdne do tego bê-
dzie ukoñczenie takich
wyzwañ, jak: zniszcz okre�lo-
n¹ liczbê radiowozów, uciek-

nij po piêciominu-
towym po�cigu itd.

Je¿d¿¹c po mie�cie mamy
do dyspozycji "ruchome ele-
menty otoczenia" np.: ogrom-
ny zbiornik wody czy te¿ sta-
cjê benzynow¹, która po
przejechaniu przez ni¹ wybu-
cha. Zamieszczono tak¿e inne
czê�ci mog¹ce zatrzymaæ uci¹¿-
liw¹ policjê (policja wbrew po-
zorom, nie bez powodu rozpo-
czyna po�cig,  musimy

zdenerwowaæ s³u¿by porz¹dkowe, by te
z kolei zaczê³y nas goniæ). Ponadto auto-
rzy stworzyli "miernik zdenerwowania"
FBI i CIA, dziêki któremu mo¿na dowie-
dzieæ siê, jaki typ wozów bêdzie nas �ci-
ga³. Jest to bardzo wa¿ne, poniewa¿ do-
chodz¹c do zaawansowanego stopnia
mo¿emy nie mieæ ¿adnych szans z poli-
cj¹ (mo¿e doj�æ do tego, ¿e policja za-



Ostatnio sta³ siê jednym z najbar-
dziej znanych polskich pi³karzy. Aktual-
nie wystêpuje w Kolporterze Koronie Kiel-
ce. Jest bardzo skutecznym napastnikiem.
Czterokrotnie by³ królem strzelców w ni¿-
szych ligach, w których kolejno wystê-
powa³ (dwukrotnie w barwach Ceramiki
Parady¿ w IV lidze, raz w Heko Czarmno
w III lidze, a raz w Kolporte-

rze Koronie Kielce w II
lidze).

Obecnie pro-
wadzi w tabeli naj-
skutecznie jszych
strzelców Orange

Ekstraklasy (16
bramek). Ostatnie
2 gole strzeli³
n a  p o c z ¹ t k u
grudnia tego
roku w wygra-
nym przez Kol-
portera 3:2 wy-

jazdowym meczu z Cracovi¹ Kraków.
Jego boiskowy pseudonim to "Kie³basa".
Pochodzi z czasów, gdy Grzegorz graj¹c
w ni¿szych ligach, jednocze�nie praco-
wa³ w zak³adach miêsnych.

Skuteczno�æ "Kie³basy" zosta³a do-
ceniona przez trenera kadry, Paw³a Jana-
sa, który powo³a³ go na mecz towarzyski
z Estoni¹ w listopadzie tego roku.

Grzegorz nie móg³ sobie wymarzyæ
lepszego debiutu!

Wprowadzony na boisko w drugiej
po³owie meczu, w 87. minucie strzeli³
piêkn¹ bramkê, ustalaj¹c wynik spotka-
nia na 3:1dla Polski!

Grzegorz Piechna udowodni³ swo-
j¹ gr¹ selekcjonerowi kadry, ¿e powinien
on powa¿nie braæ go pod uwagê przy
ustalaniu sk³adu reprezentacji Polski na
Mistrzostwa �wiata w Niemczech, które
odbêd¹ siê na prze³omie czerwca i lipca
przysz³ego roku.

Jan Wojtal

Soccer Manager to manager
futbolowy, który pozwala
graczowi staæ siê szefem klubu
pi³karskiego i stworzyæ najlep-
sz¹ europejsk¹ dru¿ynê futbo-
low¹. Pe³nimy jednocze�nie
funkcjê trenera, managera,
oraz prezesa klubu, dlatego
te¿ stoj¹ przed nami bardzo
ró¿norodne zadania, m.in.:
ustalanie formacji i taktyki
zespo³u w oszczególnych
meczach, planowanie ca³ego
cyklu treningowego pi³karzy,
pozyskanie sponsorów, podpi-
sywanie umów z firmami do-
starczaj¹cymi sprzêt sportowy,
zawieranie kontraktów rekla-
mowych i utrzymanie stadionu.

Mo¿emy tak¿e wyszukiwaæ m³o-
dych, utalentowanych zawodników któ-
rych, przy odpowiednim podej�ciu i tre-
ningu, doprowadzimy do rangi
"�wiatowych s³aw futbolu". Nieod³¹czn¹
czê�ci¹ "Soccer Manager" jest rynek trans-
ferowy - to tu, tak naprawdê mo¿emy kom-
pletowaæ sk³ad dru¿yny, tj. kupowaæ
i sprzedawaæ zawodników. Przebieg me-
czy naszych podopiecznych przedstawio-
ny jest przy pomocy dwuwymiarowej gra-
fiki. W grze zawarto wszystkie dru¿yny
z ligi Premier League oraz czo³owe ze-
spo³y europejskie wraz z ich zawodnika-
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RÓ¯NO�CI

SOCCER MANAGER

mi (dru¿yny z o�miu krajów europejskich,
ponad 1000 autentycznych zawodników).
"Soccer Manager" posiada wbudowany
edytor oraz pozwala na rozgrywkê wielo-
osobow¹ w sieci lokalnej i Internecie.
Ogólnie, Soccer Manager jest ciekaw¹
i wci¹gaj¹c¹ gr¹. Mo¿emy siê tu nauczyæ
nie tylko logiki, ale i umiejêtno�ci ma-
nagerskich. Jednak ta wersja pi³karskie-
go managera ma te¿ swoje wady. Po roze-
graniu kilku sezonów jedn¹ dru¿yn¹, gra
mo¿e nam siê po prostu znudziæ.

£ukasz Strzelczyk i Jan Wojtal

Wymagania sprzêtowe:
Szybko�æ procesora-300 MHz
RAM-64 MB
WINDOWS 98 lub nowszy
Karta grafiki-standardowa
Miejsce na dysku-690 MB

Nasza ocena:
Grywalno�æ-7/10
Grafika-6/10
Audio-9/10
Jêzyk (polski)-10/10
Realizm-8/10
Razem-40/50 (dobra)

Przetestuj swoj¹ taktykê!

GRZEGORZ
PIECHNA

Nie móg³ sobie wymarzyæ
lepszego debiutu!

Grzegorz Piechna
          (29 lat)

GRZEGORZ
PIECHNA

SOCCER MANAGER



strona 7

CZTERY £APY

GOLDEN  RETRIEVER
�rednio aktywny. Niezbyt
pobudliwy. Bardzo ³agodny.
£atwy w szkoleniu. Doskona³y
pies dla rodziny z dzieæmi.
S³aby instynkt ³owiecki. Lubi
wodê. Przyjazny w stosunku
do nieznajomych, bez oporów
mo¿e odej�æ z obc¹ osob¹..

Pochodzenie:

Wielka Brytania

Wyhodowany:

XIX w.

D³ugo�æ ¿ycia:

13-15 lat

Waga:

27-36 kg

Wzrost:

51-61 cm

Pierwotna funkcja:

aporter ptactwa

Wspó³czesna rola:

pies do towarzystwa, pies my-
�liwski, pies przewodnik.

HUSKY SYBERYJSKI

Aktywny i pobudliwy. Lubi zabawê. Nie
nadaje siê do stró¿owania. Chêtnie domi-

nuje. Czêsto wyje. Bardzo
silny instynkt

³owiecki.

Pochodzenie:

Syberia

Wyhodowany:

staro¿ytno�æ

D³ugo�æ ¿ycia:

11-13 lat

Pierwotna funkcja:

pies zaprzêgowy

Wspó³czesna rola:

pies do towarzystwa lub uczestnik wy-
�cigów psich zaprzêgów.

Waga:

16-27 kg

Wzrost:

51-60 cm

GOLDEN  RETRIEVER

HUSKY SYBERYJSKI
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STREFA LITERACKA

Czêsto zupe³ne b³ahostki
pozbawiaj¹ nas sympatii oto-
czenia. Drobnostki, których
w³a�ciwie mo¿na ³atwo unikaæ
� je�li siê o nich wie Zaznacz
�TAK� lub �NIE�, a poznasz
siebie.

1. Czy chwalisz siê czasem swymi
niezwykle wp³ywowymi znajomy-
mi?
TAK / NIE

2. Czy wci¹¿ udzielasz innym
¿yczliwych, dobrych rad?
TAK / NIE

3. Czy czêsto postanawiasz,
¿e otrzymasz obietnicy i w koñcu
zadzwonisz do starych przyjació³ -
i odsuwasz to w nieskoñczono�æ?
TAK / NIE

4. Czy udajesz, ¿e nie s³yszysz
znajomych wo³aj¹cych o pomoc,
bo nie masz g³owy, by zajmowaæ
siê nieszczê�ciami innych?
TAK / NIE

5. Czy czêsto w ostatniej chwili
odwo³ujesz spotkanie, bo nagle ci
odesz³a na to ochota albo masz
co� lepszego do roboty?
TAK / NIE

6. Czy próbujesz skierowaæ ka¿d¹
rozmowê na swój ulubiony temat?
TAK / NIE

7. Czy dajesz siê chêtnie zapra-
szaæ, ale nie znajdujesz - z braku
czasu czy innych powodów -
okazji, aby siê zrewan¿owaæ?
TAK / NIE

8. Czy w dyskusjach opowiadasz
siê za silniejszymi, aby nie naraziæ
siê osobom wp³ywowym - nawet
je�li w³a�ciwie my�lisz zupe³nie
co innego?
TAK / NIE

9. Czy na dyskotekach zawsze
siê starasz znale�æ w centrum
zainteresowania, a na  spotka-
niach nie dajesz innym doj�æ
do g³osu?
TAK / NIE

10. Czy wiercisz dziury w brzuchu
znajomym, aby dowiedzieæ siê -
pod przysiêg¹ milczenia - nowi-
nek, które potem przekazujesz
dalej?
TAK / NIE

Przyznaj, z rêk¹ na sercu: czy
musia³a� odpowiedzieæ twier-
dz¹co na piêæ lub wiêcej py-
tañ? Niebezpiecznie dobrze
opanowa³a� sztukê zra¿ania
do siebie ludzi. Czas w³¹czyæ
hamulec!
opracowanie: Friederike Quien-
Schutz

Oto test, dziêki któremu lepiej poznasz siebie.

JAK BYÆ NIELUBIAN¥?

Sk³ad redakcji:
Redaktor naczelny, red.
techniczny: Zuzanna
Hartleb;
Cz³onkowie redakcji: Iga
Gawroñska, Anna Stefanowicz,
Micha³ Rybczyñski, Jan
Czarnecki, Kornel Kot, Marta
Szymczak, Micha³ Zió³kowski,
Piotr Ciszewski £ukasz Strzel-
czyk, Jan Wojtal;
Opiekun: Barbara Frachowicz.

Ju¿ Miko³aj grzeje sanie.
Czego pragniesz niech siê stanie.
Ka¿de z marzeñ skrytych w g³êbi
�wiêty Dziadek mo¿e spe³niæ.

Piêknych i radosnych chwil ¿yczy redakcja Gimnazety

JAK BYÆ NIELUBIAN¥?


