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Walentynki...Ka¿dy z nas zna
to �wiêto. Kojarzy siê z czer-
wonymi kartkami, wyznaniami
i pluszakami trzymaj¹cymi
du¿e serce z napisem "I love
you".

Co roku takie kartki, pluszowe mi-
sie lub inne stworzonka s¹ wrêczane przez
osoby chc¹ce wyraziæ swoje uczucia
(choæ nieraz by³am �wiadkiem scen ,gdy
bezradne matki, bêd¹ce pod presj¹ swo-
jego potomstwa, nabywa³y owe maskot-
ki tak, dla �wiêtego spokoju).

Walentynki nie s¹ polskim �wiêtem.
Popularno�æ zyska³y dopiero w latach 90
XXw. Wcze�niej zarówno w naszym kra-
ju, jak i w innych krajach s³owiañskich
obchodzona by³a tzw. "Sobótka", lub "Noc
Kupa³y". Uroczysto�ci dotycz¹ce tego
�wiêta odbywa³y siê naprawdê w nocy.
Palono ogniska i...wró¿ono. Panny stawa-
³y nad brzegiem stawu, do którego

WALENTYNKIWALENTYNKI
Kim by³ �w. Walenty i czym zas³u¿y³ na to, ¿eby zostaæ patronem �wiêta?

Wybierz najlepszego sportowca roku szkolnego
2005/2006!

Wiêcej informacji o konkursie na stronie 2
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puszcza³y w³asnorêcznie robione wianki,
w których by³y umieszczone �wiece. Je-
�li �wieca nie zgas³a, oznacza³o to,
¿e pana, do której nale¿a³ ten wianek, wyj-
dzie za m¹¿ .

Ale kim by³ �w. Walenty i czym so-
bie zas³u¿y³ na to, ¿eby zostaæ patronem
�wiêta o takim charakterze?

Z tradycji chrze�cijañskiej mo¿na dowie-
dzieæ siê o co najmniej trzech osobach
o tym imieniu. Jedna z najbardziej praw-
dopodobnych legend mówi o duchownym
Walentym, który za niepos³uszeñstwo zo-
sta³ skazany na �mieræ. Przed �mierci¹ wy-
s³a³ swojej ukochanej list zpodpisem:
"From Your Walentine"

Dzieñ imienin �w. Walentego nie
ma okre�lonego sposobu obchodze-

nia. Ka¿dy celebruje go wed³ug w³a-
snych upodobañ lub wcale.

Czyli, tak naprawdê, ca³a
magia i tradycja walentynek za-

czyna siê i koñczy na "kochaj¹-
cych" drobiazgach. Reszta zale¿y od

nas.
M.S



HUMANISTYCZNA EUROPEJSKA

GIMNAZJADA :

menci�  i przyst¹pili�my do konkursu or-
ganizowanego w naszym województwie
przez Wojewódzki O�rodek Doskonalenia
Nauczycieli.

W styczniu otrzymali�my zaprosze-
nie do udzia³u w Konferencji �Europej-
ski Rok Edukacji Obywatelskiej� w £o-
dzi organizowanej przez WODN, która ma
siê odbyæ 17 lutego 2006 r. W czasie tego
spotkania nast¹pi podsumowanie ró¿nych
dzia³añ w ramach EREO oraz rozstrzy-
gniêcie konkursu. Nasz projekt edukacyj-
ny zakwalifikowa³ siê do fina³u woje-

KLUB EUROPEJSKI
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W poniedzia³ek 6 lutego 2006 r. od-
by³y siê w naszej szkole eliminacje do
konkursu powiatowego Gimnazjada Hu-
manistyczna. Uczniowie klas trzecich
musieli pochwaliæ siê swoj¹ wiedz¹ z li-
teratury i historii XX wieku.

W eliminacjach wziê³o udzia³
12 uczniów, z których piêciu najlepszych
bêdzie reprezentowaæ nasz¹ szko³ê w kon-
kursie powiatowym. Oto oni:
· Wojciech Gez - III g
· Justyna Grabarczyk - III e
· Maksymilian Kêdzierski - III g
· Damian Malinowski - III e
· Anna Stefanowicz - IIIg

Serdecznie gratulujemy i ¿yczymy
dalszych sukcesów!

Gimnazjada Humanistyczna odbê-
dzie siê 24 lutego 2006 r. w naszym gim-
nazjum.

Trzymamy kciuki za naszych kole-
gów!

W pierwszym okresie nowego roku
szkolnego Klub Europejski dzia³aj¹cy
w nasze szkole przygotowa³  projekt zwi¹-
zany z Europejskim Rokiem Edukacji
Obywatelskiej (2005). Postanowili�my
zaj¹æ siê problemem naszej wiedzy o pra-
wach cz³owieka i  obywatela ,

a szczególnie prawach konsumentów
i wp³ywu na nie przyst¹pienia

Polski do Unii Europej-
skiej. Opracowali�my
projekt badawczy pod
has³em �My konsu-

Spotkania Klubu Europejskiego w II okresie odbywaj¹ siê w
czwartki o godz. 14.20.
Zapraszamy!

Opiekunowie Klubu Europejskiego

EUROPEJSKA
Po raz pi¹ty Klub Europejski
organizuje Gimnazjadê Euro-
pejsk¹ dla gimnazjów Powiatu
Pabianickiego. W tym roku
dru¿yny gimnazjalne bêd¹
musia³y pochwaliæ siê wiedz¹
na temat konkretnych pañstw
cz³onkowskich: Wielkiej Bryta-
nii, Irlandii, Austrii. Intereso-
waæ nas bêdzie historia, kultu-
ra, gospodarka
i wspó³czesno�æ tych pañstw.

Uczniowie bior¹cy udzia³ w kon-
kursie powinni wykazaæ siê równie¿ zna-
jomo�ci¹ tematyki integracji Polski z Uni¹
Europejsk¹ oraz wiedz¹ o UE na pozio-
mie wykraczaj¹cym poza program gim-
nazjum.

Zapraszamy do udzia³u 3-osobowe
dru¿yny wy³onione w drodze eliminacji
szkolnych (ogólnie dostêpnych), reprezen-
tuj¹ce poszczególne gimnazja. Konkurs
bêdzie przeprowadzony w formie teletur-
nieju, w II turach:
· I tura � uczestnicz¹ce dru¿yny bêd¹ od-
powiadaæ na te same pytania,
· II tura � dru¿yny bêd¹ losowaæ zestawy
pytañ o takim samym stopniu trudno-
�ci,
· na zakoñczenie bêd¹ sumowane punkty
uzyskane przez dru¿yny w obu turach
i wy³onieni zwyciêzcy,
· w przypadku uzyskania przez dru¿yny
takiej samej ilo�ci punktów przewiduje-
my dogrywkê.

Mamy nadziejê, ¿e uczniowie z na-
szego gimnazjum równie¿ wezm¹ w niej
udzia³. Gimnazjada odbêdzie siê 26 maja

MY KONSUMENCIMY KONSUMENCI

GIMNAZJADA :
HUMANISTYCZNA

Otrzymali�my zaproszenie do udzia³u w Konferencji �Europejski Rok Edukacji Obywatelskiej�

wódzkiego. Na pi¹tkowym spotkaniu
przedstawiciele naszego klubu prezento-
waæ bêd¹ krótko nasze dokonania. O koñ-
cowym efekcie poinformuj w nastêpnym
numerze gazety.



siê pomiêdzy 147 100 000 a 152 100 000
km. W pierwszym wypadku Ziemia znaj-
duje siê w peryhelium (peri � przy i He-
lios � s³oñce), a w drugim � w aphelium
(apo � od i Helios � s³oñce).

Wed³ug mnie, jest to ciekawe zja-
wisko, które pokazuje nam jak interesu-

j¹ca mo¿e byæ i geo-
metria Ziemi.

Kornel Kot
W oparciu o wypo-

wied� Arkadiu-
sza Olecha

W ci¹gu ostatniego tygodnia z po-
moc¹ nauczycieli wychowania fizyczne-
go i Was, czytelników sporz¹dzili�my li-
stê kandydatów do tytu³u 'naj'. Zdjêcia
sportowców oraz opisy ich osi¹gniêæ za-
mieszczamy na stronach 7 i 8. Informacje
o przebiegu g³osowania znajdziecie
w wydrukowanym obok regulaminie. Je-
¿eli mimo to macie jakie� w¹tpliwo�ci,

mo¿ecie pisaæ e-maile na adres re-
dakcji: gimnazeta@gmail.com.

Organizatorzy
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Regulamin g³osowania:
1. G³osuj¹c, kieruj siê osi¹gniêciami spor-
towymi nominowanych.
2. Z listy kandydatów wypisz na swoj¹
kartkê 1 nazwisko sportowca i 1 nazwi-
sko sportsmenki.
3. Kartkê wrzuæ do koperty.
4. Przewodnicz¹cy klasy zakleja kopertê,
wypisuje na niej ilo�æ g³osuj¹cych
uczniów, nazwisko wychowawcy i numer
klasy.
5. Kopertê nale¿y dostarczyæ do �rody,
22. lutego do biblioteki szkolnej.

Wszystkie g³osy zostan¹ komisyjnie prze-
liczone w czwartek, 23. lutego. Uroczy-
ste og³oszenie wyników i wrêczenie na-
gród przewidywane jest na 24. lutego.

"Gimnazeta" pod patronatem
dyrekcji szko³y oraz przy
wspó³pracy z samorz¹dem
organizuje plebiscyt na najlep-
szego sportowca naszej szko-
³y. Chcemy nagrodziæ tych,
którzy s¹, wed³ug Was, naj-
zdolniejsi, a przede wszystkim
wyró¿niæ nieprzeciêtnych
pasjonatów.

Plebiscyt na �Najlepszego Sportowca� roku szkolnego 2005/2006

Dystans Ziemia -> S³oñ-
ce 147 milionów kilome-

trów?

�roda 4 stycznia by³a dniem prze-
³omowym w geometrii cia³ niebieskich
tego roku, otó¿ Ziemia osi¹gnê³a naj-
mniejszy dystans ze S³oñcem równy
147,1 mln. km.

W �redniowieczu Jan Kepler
udowodni³, ¿e wszystkie cia³a
niebieskie nale¿¹ce do Uk³a-
du S³onecznego poruszaj¹ siê
po krzywych sto¿kowych.
Dowodem na to jest mimo�ród
orbity Ziemi wynosz¹cy ok.
0.17. Spotka³em siê w podrêcz-
nikach od geografii ze stwierdze-
niem, ¿e odleg³o�æ miêdzy Zie-
mi¹ a S³oñcem wynosi
149 600 000 km. Podano w tym
przypadku � jak wyczyta³em na
onet.pl � warto�æ �redni¹! Dystanse
pomiêdzy Ziemi¹ i S³oñcem wahaj¹

NA START!NA START!

To zjawisko pokazuje nam jak interesuj¹ca mo¿e byæ i geometria
Ziemi

17-19.II 06  Opowie�ci z Narnii 16:00
17-19.II 06 Duma i Uprzedzenie 18:30

20:30
20-23.II 06 Opowie�ci z Narnii 17:00
20-23.II 06 Duma i Uprzedzenie 19:30

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

REPERTUAR
KINA
�TOMI�

CODZIENNO�Æ NIECODZIENNA

mailto:gimnazeta@gmail.com
mailto:kino.tomi@neostrada.pl
http://www.kinotomi.neostrada.pl


XX WINTER
OLYMPIC GAMES
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XX WINTER
OLYMPIC GAMES

Rozpoczynaj¹ siê dwudzieste zimo-
we Igrzyska Olimpijskie. Gospodarzem
tegorocznej imprezy bêdzie w³oski Turyn.
Miasto to le¿y w pó³nocnej czê�ci W³och.
Sportowcy bêd¹ rywalizowaæ w kilkudzie-
siêciu konkurencjach. Dla wielu z nich
to najwa¿niejsza impreza sportowa w ¿y-
ciu. Rywalizacja na pewno bêdzie bardzo
ciekawa.

Stawk¹ s¹ oczywi�cie olimpijskie
medale. Lecz wielu sportowcom nie cho-
dzi tylko o to, aby zdobyæ medal, bo-
wiem sam udzia³ w nich, to wielkie wy-
darzenie. Na zimowych igrzyskach
mo¿emy obejrzeæ np. Nigeryjczyka bie-
gaj¹cego na nartach lub je¿d¿¹cego bob-
slejem.

Igrzyska Olimpijskie s¹ oczywi�cie
wielkim wydarzeniem medialnym. Tysi¹-
ce stacji telewizyjnych z ca³ego �wiata
wykupuje prawa do transmisji. G³ównie
spowodowane jest to wielkim presti¿em
Olimpiady, dlatego, ¿e odbywa siê ona
raz na cztery lata.

Niestety, Polakom nigdy nie wio-
d³o siê na nich najlepiej. Dotychczas
w ca³ej historii zimowych Igrzysk Olim-
pijskich nasi reprezentanci zdobyli zale-
dwie sze�æ medali, w tym jeden z³oty. Na-
sza tegoroczna reprezentacja
na igrzyskach w Turynie liczyæ bêdzie
48 osób.

Polacy sceptycz-
nie podchodz¹ do ewen-
tualnych szans medalowych.
Mamy jednak kilku reprezentantów,
którzy mog¹ siê pokusiæ przynajmniej
o jeden olimpijski medal.

Na pewno Adam Ma³ysz, który jed-
nak ostatnio form¹ nie zachwyca. Wed³ug
mnie, najwiêksz¹ nadziej¹ jest biegaczka
narciarska Justyna Kowalczyk. Ostatnio
zosta³a mistrzyni¹ �wiata juniorów i wy-
gra³a zawody pucharowe w tym sezonie.

Nie zapominajmy o biathlonistach.
Tomasz Sikora i Magdalena Gwizdoñ
mog¹ nas naprawdê mile zaskoczyæ. Tak-

¿e ³y¿wiarz szybki Pawe³ Zyg-
munt, dla którego bêd¹ to ju¿
czwarte igrzyska w karierze.

Snowboardzistka Paulina Ligocka startu-
j¹ca w snowboardowym half-pipie (jazda
po �nie¿nej rynnie) niedawno wygra³a za-
wody Pucharu �wiata. Podobnie inna
snowboardzistka Jagna Kolasiñska-Mar-
czu³ajtis startuj¹ca w slalomie równole-
g³ym. Przypomnijmy, ¿e na poprzednich
igrzyskach w Salt Lake City zajê³a czwar-
te miejsce. Mimo i¿ nasza reprezentacjaw
Turynie nie bêdzie zbyt liczna, to mamy
szanse na olimpijskie medale. Przed nami
wielki emocje!!!

Jan Wojtal

Igrzyska s¹ oczywi�cie wielkim wydarzeniem me-
dialnym.

Obok: ceremonia
otwarcia igrzysk
w Turynie
10 lutego 2006

W ostatnim
czasie sta³ siê jed-
nym z najlep-
szych skoczków
narciarskich na
�wiecie. Jest za-

wodnikiem klubu Dukla Frenstat. W za-
wodach Pucharu �wiata zadebiutowa³ w
1996 roku w Harrachovie, jednak pierw-
sze punkty zdoby³ dopiero rok pó�niej
w Lahti.

W ci¹gu swej d³ugiej kariery uczest-
niczy³ bez wiêkszych sukcesów w wiel-
kich imprezach narciarskich. Na olimpia-
dzie w Salt Lake City w 2002 r. zajmowa³
miejsca w czwartej i pi¹tej dziesi¹tce. Kil-
kakrotnie wystêpowa³ na mistrzostwach
�wiata i na mistrzostwach �wiata w lotach
narciarskich, jednak bez wiêkszych suk-
cesów. Jego dobre skoki podczas trenin-
gów i kwalifikacji nie mia³y odzwiercie-
dlenia w konkursach.

Prze³omowy okaza³ siê dla niego
sezon 2004/2005, kiedy czesk¹ kadrê ob-
j¹³ s³oweñski trener Vasja Bajc. Od po-
cz¹tku regularnie bywa³ w �cis³ej czo³ów-
ce zawodów. W styczniu 2005 r. odniós³
swoje pierwsze w karierze zwyciêstwo, wy-
grywaj¹c zawody w Titisee-Neustadt
(dzieñ wcze�niej uplasowa³ siê na 2. miej-
scu). Na rozgrywanych w lutym tego sa-
mego roku mistrzostwach �wiata zdoby³
dwa medale � srebrny na skoczni normal-
nej, za� br¹zowy na du¿ej.

W klasyfikacji ³¹cznej sezonu
2004/2005 zaj¹³ 6. lokatê . Sezon
2005/2006 rozpocz¹³ zwyciêstwem w za-
wodach Pucharu �wiata w Kuusamo.
Obecnie jest liderem klasyfikacji gene-
ralnej tego cyklu. Ciekawostk¹ jest te¿
to, ¿e w zakoñczonym niedawno Turnie-
ju Czterech Skoczni Janda triumfowa³
ex aequo z Janne Ahonenem (zdarzy³o siê
to pierwszy raz w historii tego turnieju)!
Na zbli¿aj¹cych siê wielkimi krokami zi-
mowych Igrzyskach Olimpijskich w Tu-
rynie, Jakub Janda bêdzie jednym z g³ów-
nych faworytów do zdobycia z³otego
medalu (a mo¿e nawet i dwóch).

Jan Wojtal

JAKUB
  JANDA
JAKUB
  JANDA



SNOWBOARDPierwsza sprawa - dla niektórych naj-
wa¿niejsza - ile kosztuje zabawa z de-
sk¹? Mo¿e zacznijmy od niezbêdnego
sprzêtu.
Mat: Podstawowy sprzêt kosztuje oko³o
600z³otych. W jego sk³ad wchodz¹: de-
ska (blat), wi¹zania i buty. Najlepiej do-
braæ to wszystko samemu, ale je�li zupe³-
nie nie znasz siê na tych sprawach - popro�
o pomoc sprzedawcê. Na pewno pomo¿e
ci jak najlepiej potrafi.

A co z kaskiem? Niezbêdny, czy mo¿na
go sobie odpu�ciæ?
To zale¿y...

Jak to 'zale¿y'? Babcia powinna siê o
mnie martwiæ, jak pojadê je�dziæ?
Na pewno...! Nawet je�li kto� zje¿d¿a³by
z najmniejszej górki w powiecie, babci
i tak grozi zawa³ ze strachu. Tak mi mówi
moja babcia...

Poproszê konkrety - komu jest potrzeb-
ny kask, a komu nie?
Potrzebny jest przede wszystkim ludziom,
którzy bawi¹ siê w ewolucje - tym, któ-
rych nie interesuje zwyk³a jazda. Ale je-
�li kto� chce je�dziæ tylko dla rekreacji,
nie potrzebuje kasku. I tak nic nie uchro-
ni przed paroma siniakami, które musi
znie�æ ka¿dy pocz¹tkuj¹cy.

Ile czasu zajmuje nauczenie siê zwyk³ej
jazdy, a ile treningu potrzeba na opa-
nowanie najprostszych trików?
Powiem szczerze, ¿e nie wiem. Je�dzi³em
kiedy� na deskorolce i instruktor powie-
dzia³, ¿e du¿o mi to da³o - nauczy³em siê
dobrze zje¿d¿aæ w trzy, cztery dni. Pierw-
szym trikiem jaki zrobi³em, by³ grab (czy-
li z³apanie siê deski w powietrzu), ale
to dopiero po piêciu dniach.

Backflip, frontflip, indy?
Backflip - obrót doko³a swojej osi do ty³u
w powietrzu. Podobnie jest z frontflipem,
tylko to obrót do przodu. Indy polega
na z³apaniu noska w powietrzu.

Ale najpierw musisz siê jako� wybiæ,
prawda?
No jasne!  Zapomnia³em o najwa¿niej-
szym. Potrzebna ci do tego bêdzie hop-
ka, czyli górka �niegu z wyprofilowanym
podjazdem.

Podsumowuj¹c: jazda na snowboardzie
to nie zabawa dla emerytów?
Oczywi�cie,oni najwy¿ej mog¹ pograæ
sobie w bierki w osiedlowej �wietlicy!
A tak serio, to na stoku mo¿na spotkaæ
ludzi w wieku od 8 do 50 lat, a czasem
widzê nawet przedszkolaki.

Ile je¿d¿¹cych to dziewczyny?
My�lê, ¿e oko³o czterdziestu procent? Po-
wiem, ¿e piêædziesi¹t, ¿eby� siê nie znie-
chêca³a. Przyznam siê, ¿e w³a�ciwie
nie wiem. Nie zwracam uwagi, czy dziew-
czyny je¿d¿¹ na snowboardzie, czy na nar-
tach.

Czym jeszcze móg³by� zachêciæ?
Móg³bym du¿o mówiæ o adrenalinie,
ale to temat tylko dla wyczynowców.
Na pewno snowboard to poprawa formy.
I zabawa, oczywi�cie!

A gdzie je�dziæ? Trzeba koniecznie wy-
braæ siê w góry?
Je�li chodzi o nasze okolice, to do nauki
najlepsza jest 'Malinka'. To malutki stok
ko³o Zgierza, w³a�ciwie je¿d¿ê tam tylko
po to, ¿eby poskakaæ, bo górka nie nada-
je siê do jazdy dla rekreacji. ¯eby na-
prawdê poje�dziæ, mo¿na jechaæ na ha³-
dy przy kopalni wêgla w Be³chatowie.
Ale nie by³em tam nigdy, wiêc nie bêdê
siê wypowiada³. S³ysza³em, ¿e jest tam
d³ugi i dobrze skonstruowany stok. Naj-
lepiej pojechaæ gdzie� w góry, tam gdzie
s¹ d³ugie trasy i du¿o wyci¹gów. Dopiero
tam mo¿na porz¹dnie siê zmêczyæ.

Wywiad przeprowadzi³a:
Ma³a Mi

Wiêc ju¿ wiemy o co chodzi - o ewolu-
cje. Podasz nam jakie� przyk³ady?
180,360, manual, grab, backflip, frontflip,
indy... wymieniaæ dalej? Oczywi�cie mo¿-
na je ³¹czyæ, np.
180 grab, 360indy.

Nic mi to nie rozja�ni³o w g³owie, a wrêcz
przeciwnie.
Wyt³umaczê ci je po kolei: 180 to obrót
o 180 stopni w powietrzu. 360 - tak samo,
tylko o 360 stopni. Manual - jedziesz na
tylnym nosku, ale... to jest bardzo trud-
ne.!

strona 5

RÓ¯NO�CI

SNOWBOARD
Backflip, frontflip, indy? Poproszê o konkrety!

Linki:

Malinka:

http://www.zgierz.pl/miasto/
6-sport/1-sport/obiekty/malinka.htm

Stok w Be³chatowie:

www.gorakamiensk.nazwa.pl

http://www.gorakamiensk.info

http://www.zgierz.pl/miasto/
http://www.gorakamiensk.nazwa.pl
http://www.gorakamiensk.info


Nowe siedem cudów
�wiata przez telefon

W tym roku wszyscy mieszkañcy
Ziemi bêd¹ mogli wybraæ nowe siedem
cudów �wiata poprzez g³osowanie� te-
lefoniczne! Wszystko to za spraw¹ pry-
watnej szwajcarskiej organizacji dzia³a-
j¹cej pod nazw¹ "New 7 Wonders
Foundation", która ma za zadanie zwró-
ciæ uwagê ludziom na niszczenie �wiato-
wego dziedzictwa kulturalnego.

Cz³onkowie wspomnianej przeze
mnie fundacji wybrali tylko 21 obiektów
z ca³ego globu. Na budowle bêdzie mo¿-
na g³osowaæ do koñca 2006 roku, a zwy-
ciêska siódemka zostanie og³oszona
w Nowy Rok 2007 r.

O tytu³ jednego z siedmiu cudów
�wiata bêdzie walczyæ m.in. rzymskie Ko-
loseum, b¹d� kamienny kr¹g Stonehen-
ge. Bardzo mnie zaskoczy³a nominacja
Wie¿y Eiffle'a, nowojorskiej Statuy Wol-
no�ci oraz opery w Sydney. Przecie¿ cudy
�wiata powinny byæ starociami, ale we-
d³ug regulaminu budowa cudu powinna
siê skoñczyæ przed 2000 rokiem!

Moim zdaniem, bardzo dobrze,
¿e my, ludzie, bawimy siê w Antypatera
z Sydonu, poniewa¿ mo¿emy sami na
nowo stworzyæ tê listê, poznaæ  zabytki
na nowo.

Kornel Kot
W oparciu o stronê internetow¹ BBC

O tytu³ jednego z siedmiu
cudów �wiata bêdzie walczyæ
m.in. rzymskie Koloseum
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Odzyskaj usuniête
dane!

Problemem drêcz¹cym przede
wszystkim ludzi m³odych jest przypad-
kowe usuniêcie pliku. Sam dozna³em ta-
kiego problemu, kiedy usun¹³em (oczy-
wi�cie przypadkowo) plik systemowy
Windows. Teraz z pomoc¹ przychodzi nam
program PC Inspector File Recovery. Jest
to program na licencji freeware, czyli dar-
mowego oprogramowania.

Oprogramowanie to jest dosyæ ³a-
twe w u¿yciu � my�lê, ¿e zwyk³y uczeñ
móg³by je obs³u¿yæ. Inspektor oferuje
nam odzyskanie plików tj. filmów, bit-
map, dokumentów Worda, grafiki w for-
macie JPG, archiwów np. RAR, ZIP, TAR,
pliki audio oraz wiele innych plików.

Program ten mo¿na pobraæ ze stro-
ny http://www.pcinspector.de/ Radzê
Wam, drodzy Czytelnicy, po wej�ciu na
stronê wybraæ jêzyk polski, a potem trze-
ba przej�æ do dzia³u �Download�.

Moim zdaniem, firma Convar zro-
bi³a program, który jest niezast¹piony na
co dzieñ � ka¿dy u¿ytkownik Windows
powinien go mieæ!

Strona programu:

http://www.pcinspector.de/

Koniec problemów z przypadkowo skasowanymi plikami

Uwolnij sw¹ pamiêæ!
S³aby komputer to plaga naszego

uczniowskiego spo³eczeñstwa. Ka¿dy
z nas lubi graæ w gry komputerowe, ale�
Tym �ale� jest najczê�ciej brak wolnej pa-
miêci RAM, lecz mogê  pomóc Wam
uwolniæ sw¹ pamiêæ.

Chcê poleciæ Wam program, który
czyni cuda � z 18MB wolnej pamiêci
program mo¿e zwolniæ nawet 140MB!
Tym programem jest FreeRAM XP Pro.
Oczywi�cie to tak¿e zale¿y od ko�ci pa-

miêci � im wiêcej pamiê-
ci tym wiêcej jej zwolni-
my, ale chcê poruszyæ
temat ko�ci do 128MB.
Maj¹c WindêXP, ciê¿ko
jest zadbaæ o woln¹ pa-
miêæ i szybkie dzia³anie
komputera. Przy
tych problemach
niektórzy z nas
my�l¹ o wirusie
w komputerze.

Ja np. bardzo lubiê s³uchaæ muzyki i za-
uwa¿y³em, ¿e program Windows Media
Player 10 po zakoñczeniu swojej �dzia-
³alno�ci� zostawia swój �lad,
dziêki któremu �bêdziemy mogli szybciej
powróciæ do zamkniêtego programu� �
wcale, ¿e nie!
W 85% my, zwykli u¿ytkownicy Windy
,nie wracamy do programu, który zakoñ-
czyli�my. FreeRAM XP Pro optymalizuje
pamiêæ, daje nam od 40 do 90% wolnej
pamiêci. W przypadku ko�ci 128 �mego-
wych� 40% jest ogromn¹ ilo�ci¹ � prze-
cie¿ jest to 52MB pamiêci, któr¹ mo¿na
inaczej zagospodarowaæ! Jednym z mi-
nusów programu jest ³adowanie siê � trwa
ono ok. 30 sek. na �redniej klasy kompu-
terach.

Moim zdaniem, ten program jest
przydatny dla ka¿dego u¿ytkownika Pe-

Strona programu:

http://www.yourwaresolutions.com/

Z 18MB wolnej pamiêci program mo¿e zwolniæ nawet 140MB!

Obok: Wielki
Mur, Chiny

Poni¿ej: figury
z Wysp Wielka-
nocnych, Chile

http://www.pcinspector.de/
http://www.pcinspector.de/
http://www.yourwaresolutions.com/
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1. Aleksandra Sza³ecka

 - uczennica klasy III m, wych. Krystyna
Pokorska - od piêciu lat trenuje koszy-
kówkê, ma tak¿e sukcesy w biegach prze-
³ajowych (I miejsce w zawodach dru¿y-
nowych) - czêsto reprezentuje szko³ê
w zawodach, m.in. w szkolnych Mistrzo-
stwach Polski, gdzie zdoby³a I miejsce.

2. Marta Majchrzak

 - uczennica klasy III e, wych. Urszula
Dzwonnik- trenuje biegi na orientacjê
od roku 2000 - oprócz wystêpów w re-
prezentacji szko³y ma na koncie II miej-
sce na Ogólnopolskiej Olimpiadzie M³o-
dzie¿y, I miejsce na Mistrzostwach Polski
oraz start w Mistrzostwach Europy.

3. Justyna £uczak

 - uczennica klasy I m, wych. Jolanta Mar-
czuk - zajmuje siê tañcem towarzyskim
ju¿ od siedmiu lat, oprócz tego wystêpu-
je w szkolnej kadrze p³ywackiej ( I miej-
sce na zawodach miêdzyszkolnych). Jej
najwiêksze osi¹gniêcie to  I miejsce
w ogólnopolskim turnieju tañca towarzy-
skiego.

4. Karolina Boik

 - uczennica klasy III m, wych. Krystyna
Pokorska - zajmuje siê koszykówk¹
(od sze�ciu lat) - jest cz³onkiem szkolnej
reprezentacji, z któr¹ zdoby³a tak presti-
¿owe tytu³y jak mistrzostwo Polski w ry-
walizacji szkó³.

5. Izabela Lechowska

 - uczennica klasy III m, wych. Krystyna
Pokorska - koszykówka to jej pasja od piê-
ciu lat - gra w reprezentacji szko³y, mo¿e
poszczyciæ siê wystêpami w licznych za-
wodach, m.in. w miêdzyszkolnych Mi-
strzostwach Polski, w których zajê³a
I miejsce.

6. Paulina Wendler

 - uczennica klasy II c, wych. Tomasz Ma-
daliñski- zajmuje siê lekkoatletyk¹
od trzech lat - jako reprezentantka szko-
³y zdoby³a II miejsce w biegach prze³ajo-
wych indywidualnych) i I miejsce w bie-
gu sztafetowym.

7. Joanna Sza³ecka

 - uczennica klasy I d, wych. Danuta Da-
szyñska - trenuje koszykówkê od 2001
roku, reprezentuje tak¿e szko³ê w lekkiej
atletyce - zajê³a I miejsce w powiatowych
biegach prze³ajowych (dru¿ynowych);
Gra w dru¿ynie MTK Pabianice.

8. Natalia Sobczak

 - uczennica klasy III m, wych. Krystyna
Pokorska - od pocz¹tku gimnazjum tre-
nuje pi³kê siatkow¹ - reprezentuje szko³ê
w wielu zawodach; z jej najwa¿niejszych
osi¹gniêæ trzeba wymieniæ zdobyte
ze szkoln¹ dru¿yn¹ I miejsce w mistrzo-
stwach powiatu. Zajê³a te¿ I miejsce
w Turnieju Ponadgimnazjalnym organizo-
wanym przez M³odzie¿ow¹ Radê Miasta.

9. Katarzyna Kaleta

 - uczennica klasy I d, wych. Danuta Da-
szyñska - od 8 lat trenuje tenis ziemny -
wystêpuje te¿ w szkolnej reprezentacji
lekkiej atletyki - zajê³a 5 miejsce powia-
towych biegach prze³ajowych (indywidu-
alnie). Jej najwiêkszy sukces w tenisie
to zdobycie tytu³u Dru¿ynowej Mistrzy-
ni Europy i mistrzostwo Polski.

10. Iga Gawroñska

 - uczennica klasy 3g, wych. Katarzyna
Jurek - trenuje p³ywanie od sze�ciu lat -
jako reprezentantka szko³y zdoby³a piêæ
z³otych medali, w tym jeden za mistrzo-
stwo Pabianic. Ma tak¿e na koncie start
w sztafecie, w której wraz z reprezentacj¹
zdoby³a srebro.
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7. Jan Czarnecki

 - uczeñ klasy III e, wych. Urszula Dzwon-
nik - trenuje siatkówkê i od dziewiêciu
lat zajmuje siê ¿eglarstwem. Jako swoje
najwiêksze osi¹gniêcia wymienia zdoby-
te z reprezentacj¹ szko³y II miejsce w mie-
dzyszkolnych zawodach w pi³ce siatko-
wej oraz I miejsce w regatach o B³êkitn¹
Wstêgê Zalewu Jeziorsko.

8. Wojciech Gez

 - uczeñ klasy 3g, wych. Katarzyna Jurek
- od ponad czterech lat trenuje zapasy;
jego sukcesy to m.in. III miejsce w  Mi-
strzostwach Województwa £ódzkiego Ka-
detów i tytu³ wicemistrza w VI Miêdzy-
narodowym Turnieju M³odzików.

9. Jacek Chrze�cijanek

 - uczeñ klasy 3i, wych. Liliana Olejnik -
jego dyscyplina to p³ywanie - oprócz re-
prezentowania szko³y na zawodach p³y-
wackich trenuje w klubie pi³ki rêcznej
Pabiks Pabianice.

10. Micha³ Zió³kowski

 - uczeñ klasy 2h, wych. K. Lisiak -
od dwóch lat bierze udzia³ w treningach
siatkówki - wraz ze szkoln¹ dru¿yn¹ star-
tuje w zawodach, w których do tej pory
zdoby³ III miejsce na szczeblu powiato-
wym i II miejsce w zawodach rejonowych.

11. Marcin Tosik

 - uczeñ klasy 3g, wych. Katarzyna Jurek
-  zajmuje siê siatkówk¹ od czwartej kla-
sy szko³y podstawowej; jego najwiêk-
szym osi¹gniêciem by³o zdobycie wraz
z dru¿yn¹ II miejsca w rozgrywkach rejo-
nowych i III lokaty w Mistrzostwach Po-
wiatu. Ma tak¿e na koncie II miejsce
w sztafecie p³ywackiej w reprezentacji
szko³y.

12. Marcin Kosiñski

- uczeñ klasy 3c, wych. L. Pietraszek -
zajmuje siê zapasami od piêciu lat. Przez
ten czas zd¹¿y³ zaliczyæ wiele udanych
startów, m.in. w Pucharze Polski Kadetów
(w kolejnych latach II i III miejsce).

1. Micha³ Olejnik

 - uczeñ klasy I d, wych. Danuta Daszyñ-
ska - od czterech lat jego dyscyplin¹
s¹ biegi na orientacjê - oprócz reprezen-
towania szko³y, jego sukcesy to trzykrot-
nekrotne mistrzostwo Polski, V miejsce
w zawodach na Wêgrzech i wystêpy w ka-
drze narodowej.

2. Krzysztof Rynkiewicz

 - uczeñ klasy III k, wych. Marzena Bie-
lecka - trenuje pi³kê no¿n¹ ju¿ przez sze�æ
lat - wystêpuje w reprezentacji szko³y tak-
¿e w biegach i p³ywaniu; zaj¹³ III miej-
sce w powiatowych biegach prze³ajowych
oraz zdoby³ II miejsce w Ma³ym Biegu
Juranda.

3. Jakub Rozwandowicz

 - uczeñ klasy I b, wych. Bogus³awa
B³och- od piêciu lat trenuje pi³kê no¿n¹
- reprezentuje szko³ê w wielu zawodach -
zaliczy³ 30 wystêpów w kadrze wojewódz-
twa ³ódzkiego oraz otrzyma³ powo³anie
do kadry narodowej.

4. Sebastian Wi�niewski

 - uczeñ klasy III g, wych. Katarzyna Ju-
rek - jego pasj¹ od siedmiu lat jest pi³ka
no¿na - gra w szkolnej reprezentacji (zdo-
by³ ze szko³¹ III miejsce w województwie),
jest te¿  graczem w kadrze £odzi; mo¿e
poszczyciæ siê ponad dwudziestoma wy-
stêpami z ³ódzk¹ dru¿yn¹.

5. Damian Chmielewski

 - uczeñ klasy III d, wych. Janusz Szcze-
pañski - na powa¿nie zajmuje siê pi³k¹
no¿n¹ od 7 lat - reprezentuje szko³ê
w licznych zawodach, m.in. zaj¹³ III miej-
sce na zawodach z kadr¹ szko³y; bierze
te¿ udzia³ w turniejach zagranicznych.

6. Mi³osz Magier

 - uczeñ klasy IIm, wych. El¿bieta Zawa-
da - od siedmiu lat trenuje pi³kê no¿n¹.
Wraz ze szkoln¹ dru¿yn¹ zdoby³ III miej-
sce w mistrzostwach województwa.
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