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SŁÓWKO OD REDAKCJI 
 Witajcie!  

Trzymacie w rękach trzeci już (w tym roku szkolnym,  a pierwszy w drugim  
semestrze) numer gazetki szkolnej ‘’Pinezka’’.  Niestety, ferie już się skończyły  
i trzeba znów zmobilizować się do nauki, gdyż koniec roku coraz bliżej :) Jednak 
dla zmęczonych dobra informacja  - już wkrótce Święta Wielkanocne! W aktualnym 
numerze pojawił się m.in. dział „Szkolne Ankiety”, wywiad z przewodniczącą samorządu uczniowskiego 
- Moniką Solarską, a także prima aprilisowy żart :)  Nie przedłużając już - życzę Wam miłej lektury,  
a także zdrowych i radosnych Świąt!  

 
Redaktor naczelny 

    Grzegorz Ciebiera 
Czekamy na Wasze pytania, opinie i komentarze.  
Pisz do nas na adres: pinezka_13@o2.pl 

JAK PORADZIĆ SOBIE Z PORANNYM WSTAWANIEM? 

Przełom zimy i wiosny to czas, kiedy nawet tzw. skowronkom trudno wyskoczyć z łóżka. Ludzki 
organizm jest rano jak maszyna do rozruchu. Od stanu spoczynku przechodzimy stopniowo, każdy 
w swoim rytmie. Poniżej widzicie 5 sposobów na szybkie pozbycie się porannej senności. 

1. Udawanie kota. Nastawmy budzenie o 10 minut wcześniej. Ten "ukradziony" kawałek snu  
poświęćmy na wylegiwanie się i przeciąganie. Mięśnie, które przez kilka godzin pozostawały bez 
ruchu, przygotują się do aktywności.  

2. Taniec z kapciami. Włączmy spokojną, melodyjną muzykę, taką, która pobudza do tańca.  
To sposób na poprawę nastroju. W trakcie tańca mózg wydziela endorfiny - hormony szczęścia.  

3. Deszczowy poranek. Krótki, chłodny prysznic z użyciem pachnącego żelu. Strumień wody  
poprawi krążenie, a zapach, który jest silnym bodźcem, pobudzi mózg.  

4. Wlew paliwa. Zamiast kawy, polecam czekoladę w płynie. Doda energii i polepszy nastrój. 
Podobnie podziałają napoje zawierające guaranę i żeńszeń.  

5. Serwis śniadaniowy. Posłuchajmy przy śniadaniu ulubionej rozgłośni radiowej. Informacje to 
pożywka dla mózgu, który zacznie sprawniej kojarzyć fakty.  
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20/21 marca - podczas tej nocy nadeszła kalendarzowa wiosna,  
a zaraz po niej Dzień Wagarowicza (ciekawe, ile osób było w szkole)… 

28 - 31 marca - Święta Wielkanocne, czas kiedy przeżywamy  
mękę, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa oraz nie idziemy do szkoły ;) 
 

31 marca 1241 roku - I najazd mongolski na Polskę, wycofujące się wojska mongolskie spaliły 
Kraków. Ocalały tylko kamienne budowle: Kościół św. Andrzeja i Wawel. Zginęło ok. 3 tys. osób. 
 

12 marca 1600 roku - król Zygmunt III Waza włączył obszar dzisiejszej Estonii do Polski.  
Skutek: wojna polsko-szwedzka. 
 

6 marca urodzili się:  polska tenisistka Agnieszka Radwańska (1989),  
      polski skoczek narciarski, mistrz olimpijski Wojciech Fortuna (1952)  
      reżyser filmowy Andrzej Wajda (1926)  
      włoski malarz, rzeźbiarz, poeta i architekt Michał Anioł (1475) 

WYRWANE Z KALENDARZA 



STR. 3 

 

Tak , to możliwe i to jeszcze w tym roku szkolnym. Telewizor plazmowy ma zo-
stać zainstalowany na parterze Zespołu Szkół nr 5, tuż obok szkolnej stołówki. 
Uczniowie będą mogli na nim, w przerwach między lekcjami oglądać ulubione 
programy muzyczne. Instalacja telewizora to efekt rozmów, jakie od 2011 r. 
prowadził Samorząd Uczniowski naszej szkoły z Dyrekcją. Jak udało nam się 
nieoficjalnie dowiedzieć, w przyszłym roku ekrany mają pojawić się także na 
pierwszym i drugim piętrze.  

CO W SZKOLE PISZCZY... 

Zgodnie ze szkolną tradycją, 9 marca w naszej szkole już 
po raz jedenasty odbyła się Rodzinna Olimpiada Tenisa 
Stołowego. Nie był zdziwieniem fakt, iż cieszy się ona 
zainteresowaniem coraz większej liczby osób. Podczas 
tej edycji w Olimpiadzie udział wzięło  
35 dwuosobowych drużyn. Wszyscy oprócz chęci zdoby-
cia pucharu Prezydenta Miasta Rzeszowa, przyszli tutaj 
dobrze się bawić. Cała impreza rozpoczęła się  
o godzinie 9 przemówieniem Pana Dyrektora Piotra Kłę-
ka. Następnie drużyny przeszły do rozgrywek. Walka 
była bardzo zacięta, ponieważ trwała aż  
4 godziny!  Po długich i ciężkich zmaganiach komisja wy-
łoniła zwycięskie drużyny.  

XI Rodzinna Olimpiada Tenisa Stołowego 

Rekolekcje wielkopostne 
W dniach 25, 26 i 27 lutego w naszej szkole miały miejsce rekolekcje wielko-
postne. W tym roku prowadził je ks. Rafał. Był to idealny czas na refleksje 
nad swoim życiem i postępowaniem. Podczas rekolekcji oglądaliśmy wiele in-
teresujących i pouczających filmów. Mam nadzieję, że wszyscy w stu procen-
tach wykorzystali ten czas.  

Walentynki 
14 lutego był szczególnym dniem dla zakochanych, gdyż mieli oni swoje święto. 
Jednak nie tylko oni mogli świętować, bo walentynki to idealna okazja do wy-
znania uczuć swojej sympatii. Aby im to ułatwić, kilka dni przed tym świętem w 
szkole działała poczta. Każdy mógł kupić lub własnoręcznie wykonać kartkę i 
anonimowo wysłać swojej miłości podpisując ją jedynie ‘’Twój Walenty’’ lub 
„Twoja Walentynka”.  W same walentynki poczta kwiatowa chodziła po klasach 
rozdając kartki. Z samego rana poprzez radiowęzeł usłyszeliśmy audycję na te-
mat tego święta. Warto było się uważnie przysłuchiwać, ponieważ na kolejnych lekcjach przedstawiciele 
samorządu chodząc po klasach zadawali pytania na temat walentynek. Można było wygrać trochę słody-
czy :) Cały dzień minął w bardzo miłej i sympatycznej atmosferze. 

Dzień Kobiet 
8 marca to dzień znajomy chyba wszystkim mężczyznom, ponieważ właśnie wtedy obchodzimy święto płci 
pięknej :)  W szkole nie została zorganizowana żadna akademia, jednak panowie z Gimnazjum stanęli na 
wysokości zadania i żadna dziewczyna nie została bez prezentu :)  

G. Ciebiera 

Plazma na szkolnym korytarzu? 
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Czy zwierzęta posiadają Czy zwierzęta posiadają Czy zwierzęta posiadają    
uczucia?uczucia?uczucia?   

   

W naszej szkole została przeprowadzo-

na sonda na powyższy temat. 

W  ankiecie brało udział 105 uczniów 

Zespołu Szkół nr 5. Zdecydowana więk-

szość (100 osób) opowiedziała się  

za tym, że zwierzęta posiadają uczucia. 

Tylko pięciu ankietowanych było innego 

zdania. 
 

Drodzy Czytelnicy! 

Dla rozstrzygnięcia problemu podam  

kilka przykładów. Sami odpowiedzcie  

na tytułowe pytanie. 

Tej niedzieli państwo Brousseau z Portland dopiero co 

położyli się spać, gdy do sypialni wbiegł ich pies Duke  

i zaczął się dziwnie zachowywać. Zwierzę wskoczyło na 

łóżko i zaczęło się trząść tak mocno, że obudziło parę.  

- Zazwyczaj jest bardzo grzeczny, więc to było bardzo 

dziwne - opowiada Jenna Brousseau. Para domyśliła się, 

że musiało się stać coś złego. I – jak się okazało – miała 

rację. Gdy małżeństwo weszło do pokoju swojej 9-tygodniowej córeczki Harper, by sprawdzić, czy wszystko  

z nią w porządku, okazało się, że dziewczynka nie oddycha. 

 

Do zdarzenia doszło w Karagandzie. 48-letni mężczyzna postanowił 

pożegnać się z życiem. Położył się na torach kolejowych, wypił  

butelkę wódki i zasnął. Gdy z daleka widać było nadjeżdżający  

pociąg, towarzyszący mężczyźnie pies własnymi siłami ściągnął go  

z torów. Sam jednak zginął pod kołami. 

 

Mieszaniec z Filipin jest tam uważany za prawdziwego bohatera. 

Suka zobaczyła, że po ulicy, na której bawią się dwie dziewczynki, 

pędzi motocykl. Wtedy sama się rozpędziła i rzuciła pod koła po-

jazdu. Motocykl odbił i ominął dzieci, ale pies został ciężko okaleczony i stracił górną szczękę. Pysk suki  

został obcięty przez pręty w kołach motocykla. Do tego wypadku doszło w miejscowości Zamboanga. 

0

50

100

tak nie

Czy zwierzęta posiadają 

uczucia?

W. Winiarska i O. Bubicz 
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Znasz nudę? Każdy zna, choć niektórzy rzadko jej doświadczają, ponieważ mają tyle zajęć,  
że nie znajdują dla niej czasu. Nudzisz się na różne sposoby - raz nic Ci się nie chce, wszystko jest 
mdłe i nieciekawe. Innym razem robisz coś, w czym nie widzisz sensu, powtarzasz w kółko te same 
czynności i ziewasz albo popadasz w nastrój znu-
dzenia i nie rozwieje tego żadna z rzeczy, które 
Cię dotąd interesowały. Kiedy popadasz w nastrój 
nudy, czas staje się gumiasty i ślimaczy się. Skąd 
się wzięła u nas nuda? Zależy - pojawia się na 
wskutek jakiegoś niepowodzenia lub przemęczenia 
nauką, albo bez żadnego widocznego powodu 
ogarnia Cię apatia. Są na to dwa sposoby. Pierw-
szy: idź się przespać – wypoczniesz, a Twój orga-
nizm się zregeneruje; drugi: idź pobiegać, poska-
kać, znajdź sobie jakieś aktywne zajęcie. Nie siedź 
w domu przed telewizorem lub komputerem.  
W każdym razie możesz być pewny, że nastrój 
nudy ustąpi i nazajutrz znowu ożyjesz i wypełni Cię pozytywna energia. Jeśli nie chcesz skorzy-
stać z tych dwóch rad, po prostu naucz się z nią żyć i spróbuj ją polubić. Chwila nudy, jak żadna 
inna nadaje się do fantazjowania, snucia marzeń i przy tym - nuda nie boli! 

Nie wiesz, że wiesz... Część naszej psychiki, w której znajdują się świadome emocje, pragnienia  
i wspomnienia mogą mieć wpływ na nasze postępowanie. Różnica między nieświadomością,  
a podświadomością jest taka, że nieświadomość jest wtedy, 
gdy nie zdajesz sobie czegoś sprawy, o czymś nie masz  
pojęcia, natomiast podświadomość wie, ale nie dopuszcza 
tego do świadomości. Ujawnia to w snach, marzeniach i cza-
sem nawet w czynach, które dla nas samych bywają zasko-
czeniem. Gdyby ktoś z nas nazwał kogoś niechcący głupcem 
i w jednej chwili przeprosił, bo ani trochę tak nie uważa,  
jego podświadomość mogłaby być innego zdania. Zapo-
mniałeś o wizycie u stomatologa? To nie przypadek. Tutaj 
zadziałała Twoja podświadomość, która wie, że nienawi-
dzisz i panicznie boisz się wizyt u dentysty. Podświadomość 
pracuje na okrągło. Twórcą tej koncepcji był Zygmunt Freud 
- wiedeński psychiatra. Opisał on świadomość, zapisującą 
zdarzenia w naszym życiu już od najmłodszych lat. Twierdził, 
że wpływają one na nasze dalsze działania, późniejsze życie. Freud jest twórcą psychoanalizy, 
czyli leczenia zaburzeń nerwowych metodą badania podświadomości. Podświadomość można 
porównać do sejfu, którego kluczem jaki posiadasz, nie otworzysz. Może on jednak sam się otwo-
rzyć i płatać Ci figle. Nad podświadomością nie masz żadnej kontroli, ale nie jest ona z reguły 
niebezpieczna. Lecz bywa, że bierze górę nad rozsądkiem, a wtedy objawia się to jako choroba. 
Pojawiają się manie, fobie, obsesje i kompleksy, dlatego z podświadomością należy żyć w jak 
najlepszych relacjach. 

D. Kubicz  

A. Woś 
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KILKA PYTAŃ DO... 
 Moniki Solarskiej…Moniki 

 

Ile lat uczęszczasz do Zespołu Szkół nr 5? 

- Do naszej szkoły uczęszczam 8 lat. Wcześniej było to jeszcze 5 lat przed-

szkola, które również należy do Zespołu Szkół. Moim zdaniem nasza szkoła 

jest przyjazna uczniom. Większość osób ma dobrą opinię na jej temat. 

Ogólnie nie ma rzeczy, która by mi się w niej nie podobała. Chociaż nie 

tylko ja, ale także inni uczniowie twierdzą, że powinna być jedna jeszcze 

dłuższa przerwa. Wielkim plusem, w tym roku stały się szafki dla uczniów. 

 

Co podoba Ci się, a co zmieniłabyś w naszej szkole? 

- Jeśli miałabym możliwość coś zmienić to byłoby to na pewno większe wy-

różnienie uczniów, którzy osiągają coś nie tylko dla siebie, ale również dla 

szkoły. Jak na razie przez każdy wybryk niektórych uczniów cierpi cała kla-

sa. Myślę, że powinno być inaczej, jednak to tylko moje zdanie. 

 

Będąc przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego Szkoły ciąży na Tobie wielka odpowie-

dzialność. Czy były momenty, w których chciałaś zrezygnować z pełnionej funkcji? 

- Przewodniczącą jestem niecały semestr. Do tej pory nie miałam takiej sytuacji, po której chciałabym 

zrezygnować. Staram się jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki. Oczywiście są osoby, które mi 

pomagają. 

 

Jakie są Twoje zainteresowania, co lubisz czytać i jakie filmy oglądasz oraz jakiej muzyki 

słuchasz? 

- Myślę, że są to ogólnie sporty zimowe, filmy i muzyka. Moim największym hobby jest narciarstwo.  

Z książek to w większości czytam tylko lektury, ponieważ nie mam za wiele czasu na inne. Chyba,  

że jakaś książka mnie bardzo wciągnie, to potrafię ją przeczytać w ciągu 2 – 3 dni. Najlepszymi dla 

mnie gatunkami filmów są: horrory i komedie. Jeśli chodzi o muzykę, to słucham wszystkiego, co mi 

po prostu wpadnie w ucho. 

 

Kto jest Twoim autorytetem i dlaczego? 

 - Nie mam jakiegoś konkretnego, jednego autorytetu. Jest ich wiele i na pewno nie są to osoby zna-

ne, lecz zwykli ludzie, którzy postawili sobie cel w życiu i za wszelką cenę chcą go osiągnąć. Są to 

takie osoby, z których każdy powinien brać przykład, ponieważ pokazują, że nie wolno się podda-

wać. A gdy osiągniemy cel, nie będziemy żałować naszego wysiłku. 

 

Masz już plany dotyczące przyszłości, zawodu itp? 

- Odkąd pamiętam chciałam zostać lekarzem. Z wiekiem ciągle zmieniałam zdanie na fryzjerkę, poli-

cjantkę itd. Od pewnego czasu znów wróciłam do myśli o medycynie. Jak na razie przede mną jesz-

cze 1,5 roku nauki w gimnazjum i wszystko się może zmienić. :) 

Rozmawiały: 

D. Kubicz i A. Woś 
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Drodzy Czytelnicy!  Chciałabym zaprezentować Wam kolejną odsłonę działu pt: ,, Zabawne historie z ży-
cia uczniów”. Zaprezentuję Wam dwa najśmieszniejsze opowiadania. Mam nadzieję, że się Wam  

spodobają. ; ) 

Nieudany psikus 

 Kiedy miałem 10 lat przychodziły mi do głowy różne łobuzerskie pomysły. Pewnego razu 
wspólnie z kolegą postanowiliśmy urządzić wyjątkowo wstrętnego psikusa. Plan polegał na obsy-
paniu piaskiem przechodzącej ulicą osoby. Czekaliśmy w ukryciu, a kiedy nadszedł właściwy  
moment wskoczyliśmy na wysokie ogrodzenie i błyskawicznie opróżniliśmy zawartość woreczka 
wprost na głowę przypadkowego przechodnia. Już mieliśmy ratować się ucieczką, kiedy zoriento-
waliśmy się kto padł ofiarą naszego głupiego żartu. Niestety, była to mama kolegi. Konsekwencje 
wybryku odczuwaliśmy przez wiele następnych dni. 

                              Zaskakujące spotkanie 

 To było późnym wieczorem. Było zimno i padał śnieg. Właśnie dochodziłam do 
domu, kiedy zobaczyłam postać siedzącą na schodach. Krzyknęłam ,,kto tam”, ale nikt 
się nie odezwał. Przestraszyłam się, ale postanowiłam, że muszę jakoś dostać się do 
domu. Zaczęłam się skradać. Kiedy byłam wystarczająco blisko, rozpoznałam, że to 
mój kolega, mieszkający w pobliżu. Spytałam go, co robi na moich schodach tak późno. 
Powiedział, że przyszedł skorzystać z wi-fi, bo mu babcia Internet zabrała. Do dziś 
kiedy go spotykam, wspominamy tą historię.  :P 

  

  

Kochani Czytelnicy. Chciałabym Wam zaprezentować całkiem nowy dział. Niektórzy z Was uważają,  
że historia jest nudna. Chciałabym pokazać, że wcale tak nie musi być. Jest wiele ciekawych wydarzeń  

i niewyjaśnionych zagadek, które zasługują na poświęcenie uwagi. Dlatego zapraszam do przeczytania 
tego artykułu. ; ) 

Porwanie Stanisława Augusta Poniatowskiego 

Stanisław August Poniatowski był władcą Polski od 
1764 r. Niewielu z nas wie, że dokonano zamachu na 
jego życie. W roku 1771, podczas powrotu od cho-
rego Michała Czartoryskiego, napadnięto na króla. 
Oddano strzał w jego stronę, kula utkwiła w futrze, 
nie raniąc ciała. Król chciał uciec, ale zobaczyli to 
zamachowcy. Zmusili go do posłuszeństwa. Podczas 
ucieczki koń Poniatowskiego złamał nogę, a sam król 
musiał przesiąść się na drugiego. W pośpiechu zgubił 
futro i jednego trzewika.  Porywacze S.A. Poniatow-
skiego stracili orientację, wielu z nich zaginęło  
po drodze. Z królem pozostał 
jedynie Kuźma. Porywacz 
wraz z królem zatrzymali się 
w gospodzie. Zamachowiec 
wiedząc, że został sam i nie 
da rady zniewolić  i zabić 
króla, zaczął błagać go  
o litość. Porwanie władcy 
przeszło do historii jako   
czyn kompromitujący nasze 
państwo.  

Zamach na prezydenta Kennedy'ego  

John Fitzgerald Kennedy był przez niektórych kochanym, 
a przez innych znienawidzonym prezydentem USA.  
22 listopada 1963 r. został zamordowany. Kto tego do-
konał i dlaczego? Istnieje wiele niejasności dotyczących 
zamachu. Brak jednoznacznych odpowiedzi na te pytania 
sprawiły, że powstało wiele teorii, nie zawsze opartych 
na rozsądnych argumentach. J.F. Kennedy wybrał się  
z żoną do Dallas. Podczas przejazdu samochodem odda-
no do niego kilka strzałów. Jeden z nich uszkodził kręgo-
słup i szyję, a drugi przeszył głowę. Prezydent zmarł tego 
samego dnia. O zabójstwo oskarżono L. M. Oswalda – 
byłego żołnierza. Strzały oddał ze 
składnicy książek w Dallas. Miał 
stanąć przed sądem, lecz kiedy 
wyprowadzono go z budynku poli-
cji, został zastrzelony. Dokonał te-
go właściciel klubu nocnego,  
powiązany z mafią. Do dziś pozo-
stało wiele niejasności związanych 
ze śmiercią Kennedy'ego. 

I. Wróbel 
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 12 lat temu Creative Assembly wydało Shogun: Total War i zapocząt-

kowało tym samym jeden najbardziej cenionych strategicznych tytułów. Wiele 

zarzucano tym produkcjom: marną SI, kulejącą historyczność, błędy czy niegry-

walny tryb sieciowy. Mimo to, była to obowiązkowa pozycja dla fanów gatun-

ku. Tym tytułem seria zatoczyła koło. 

Znowu naszym zadaniem będzie popro-

wadzenie swojego rodu na turowej mapie 

strategicznej. Będziemy przesuwali na niej armie, 

zarządzali zamkami oraz paktowali z innymi rodami. A jeśli z tego 

paktowania nic nie wyjdzie, znowu będziemy musieli rozstrzygnąć sporne kwe-

stie za pomocą oręża na polach bitew, już w czasie rzeczywistym. Ale czy bę-

dziemy się świetnie bawić? 

Warto zacząć od tego, że okres feudalnego rozbicia Japonii ma w sobie spo-

ro uroku. Shogun, samuraje, ninja... Te wszystkie skojarzenia z dawną Japonią 

w Shogunie 2 ożywają i nadają grze naprawdę znakomitego klimatu. Okres sengoku-jidai, wojny domowej, można róż-

nie oceniać, ale z pewnością jest to doskonałe tło dla gry strategicznej, który, dzięki pewnej egzotyce, może być bar-

dziej atrakcyjny niż analogiczne wydarzenia w feudalnej Europie. No i gra jest znakomitym pretekstem do przeczytania 

Sztuki wojennej Sun Zi... 

Brawa twórcom należą się również za znakomitą oprawę audiowizualną. Shogun 

straciłby dużo uroku, gdyby jednostki, zamki, krajobrazy, animacje, dźwięki i głosy 

nie stały na tak wysokim poziomie. To świetnie wyglądająca i brzmiąca produkcja. 

Czasami żałuję, że gram na wysokich poziomach trudności, bo z chęcią pooglądał-

bym walkę z bliska, ale wtedy trudno dowodzić… 

W trybie kampanii nie mamy do czynienia z większymi zmianami. Są poprawki 

jak przy buntach, które łatwiej przewidzieć , czy dyplomacji, która wzbogaciła się 

o nowe opcje, a przy okazji rzadziej zdarzają się wolty innych klanów. 

To jednak bitwy są esencją gry. I Shogun 2 powraca w tym aspekcie także do korzeni. Zrywa ze starciami na dystans 

znanymi z Empire i Napoleona, stawia zaś na szybkie i krwawe walki. W przeciwieństwie do poprzedniczek rozstrzy-

gnięcia nie zajmują całych minut podchodów i dziesiątek decyzji. Często są to sekundy, kwestia kilku posunięć. 

Dzięki własnym doświadczeniom mogę powiedzieć jedno - gra jest trudna. Szczególnie widać to na legendarnym pozio-

mie trudności, który nie ogranicza się do zmian w SI lub mieszania w statystykach, ale także nakłada na gracza ograni-

czenia, jak niemożność swobodnego zapisywania stanu gry lub używania pauzy. A z racji dynamiki starć jest to poważne 

utrudnienie. Co do SI, to wydaje się, że twórcy naprawdę popracowali nad tym elementem. Komputer stara się chronić 

swojego dowódcę oraz nie rzuca wszystkich sił na raz. Dzieli armię, jeśli ‘widzi’, że próbujemy go obejść. I to cieszy. 

A co w grze szwankuje? Sporo technicznych kłopotów dotyka tryb sieciowy, jak nie zawsze działające dobieranie graczy 

lub późno aktualizujące się statystyki. Poza tym sztucznej inteligencji 

zdarza się pogubić, często też nie korzysta ze wszystkich dostępnych 

możliwości. 

Poza błędami nie mam tytułowi zbyt wiele do zarzucenia, mam jed-

nak jedną obawę - że się szybko znudzi. Różnice między frakcjami są 

spore, nie zmienia to jednak faktu, że operujemy zazwyczaj tym sa-

mym zestawem jednostek. Nie byłoby to większym problemem gdy-

by nie to, że tak samo było w poprzedniczkach… W sumie jedyną 

odsłoną serii Total War, która wprowadzała prawdziwą różnorod-

ność między wojskami, był Rome. I trochę tego brakuje… 

Mimo to polecam Total War: Shogun 2. Grze mogę zarzucić błędy 

oraz wyrazić obawy co do zbyt małych różnic między wojskami, ale 

poza tym jest to świetna strategia, która w sferze rozgrywki jedno-

osobowej jest jakby podsumowaniem, uwieńczeniem wieloletniej ewo-

lucji serii. Czy jest to więc najlepsza jej odsłona, jak już Shoguna 2 

nieraz obwoływano? Trudno mi powiedzieć, ale jestem pewien, że 

jest to najbardziej przemyślana odsłona serii. Nie ma w niej elemen-

tu, który by zawodził na całej linii lub byłby zaniedbany i choćby 

dlatego warto się nią zainteresować. 

LOGITECH G930 WIRLESS 
GAMING HEADSET 

Najważniejszą cechą słucha-

wek do grania jest wygoda 

- nawet najwyższa jakość 

dźwięku jest na nic, gdy po 

3 godzinach z bólu odpadają uszy. 

G930 są bardzo wygodne i nie uciskają. Da 

się je świetnie dopasować, by dobrze leżały 

na głowie. Za tę cenę (640zł) mamy prawo 

oczekiwać bezbłędnej jakości dźwięku. I 

otrzymujemy ją, a prawdziwym zaskocze-

niem jest to, jak dobrze odbierają dźwięk 

przestrzenny. Dołączone oprogramowanie 

do obsługi mikrofonu pozwala zmieniać głos 

w locie i udawać robota, giganta czy ko-

smiczną wiewiórkę. 

K. Pączek 
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Maleo Reggae Rockers –  06.04.2013 r.Rzeszów 

Turbo – 07.04.2013 r. Rzeszów Klub Pod Palmą 

Riverside - 12.04.2013 r. Rzeszów Klub Pod Palmą  

Maciej Maleńczuk – 13.04.2013 r. Rzeszów Filharmonia 

                   Dżem–  14.04.2013 r.Rzeszów Klub Wytwórnia ul. Rejtana 1      

   Golec uOrkiestra – 14.05.2013 r.Rzeszów 

G 
ala American Music 
Award 2012 za nami. 

Wiemy już, że wielkim 
zwycięzcą gali został 
okrzyknięty Justin Bieber. 
Nagrody są przyznawane 
corocznie dla najlepszych 
amerykańskich muzyków. 
Nagroda przyznawana 
jest w oparciu o „popularność” danego artysty, która 
mierzona jest ilością sprzedanych albumów i singli. Pre-
stiżowa impreza przyciągnęła na czerwony dywan naj-
większe gwiazdy show-biznesu. Na gali pojawili się 
również Nicki Minaj i Carly Rae Jepsen.  Justin Bieber 
ma powód do radości - podczas gali zgarnął aż 3 sta-
tuetki w kategoriach: Artysta Roku, Ulubiona Płyta Pop/
Rock. Przedstawiamy wam też innych zwycięzców: 

Ulubiona Artystka Country - Taylor Swift 

Ulubiony Album Rap/Hip-Hop - Pink Friday 

Ulubiony Nowy Artysta - Carly Rae Jepsen  

Ulubiony Artysta Rap/Hip-Hop - Nicki Minej 

Ulubiony Zespół Country - Lady Antebellum                         

N 
iedawno obchodziliśmy 50-lecie zespołu       
The Beatles, jednego z najsławniejszych 

zespołów muzyki rockowej. Zespół ten pochodził 
z Liverpoolu, tworzyli go: 

-John Lennon – gitara, śpiew 

-Paul McCartney – gitara basowa 

-George Harrison – instrumenty klawiszowe 

-Ringo Starr – perkusja 

W  historii amerykańskiego rynku, nikt nie 
sprzedał  więcej płyt niż oni.  

Zespół w 1955 r.  założył John Lennon wraz ze 
swoim kolegą Petem Shottonem. Na początku 
nosił on nazwę „The Quarrymen’’, ale od 1960 
zmienili nazwę na ,, The Beatles’’ . Ich najwięk-
szymi przebojami było „Yesterday”, „Don’t let 
my down”i „Can’t buy my love”. Obecnie żyją 
tylko Paul McCartney i Ringo Starr 

 

Od góry: John Lennon, 

                 Paul McCartney 

Od dołu: George  Harrison, 

                 Ringo Starr 

 

            P. Mach 
J. Rykiel 
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O skokach do wody... 

Historia skoków do wody 

Pierwszy konkurs w skokach do wody odbył się  
w 1880r. gdy rozegrano prymarne zawody w Anglii. 
Jako początkową datę zawodów w skokach do wody 
na IO uznaje się rok 1904. Pierwszy złoty medal zdo-
był Amerykanin George Sheldon. Niestety, polscy 
reprezentanci nigdy nie zdobyli medalu w tej dyscy-
plinie na IO. Najbliższa była Bogusława Pietkiewicz 
zajmując piąte miejsce w 1968r. 

Początki działalności sekcji ZKS Stal Rzeszów datuje 
się na 1985. Właśnie w tym roku skoczkowie, pod 
okiem trenera Ryszarda Wojtaszewskiego, po raz 
pierwszy wystartowali w zawodach gdzie rewelacyj-
nie zaprezentowała się Marta Tomkiewicz, która  
w swoim debiutanckim starcie zdobyła II miejsce. Był 
to pierwszy medal w historii skoków do wody ZKS 
Stali Rzeszów. W 1987 po paz pierwszy zorganizo-
wano Mistrzostwa Polski Juniorów w Rzeszowie,  
a w 1992 r. Na igrzyska olimpijskie pojechał jeden z 

Rzeszowskich re-
p r e z e n t a n t ó w 
Grzegorz Ko-
zdrański i był 
jednym z naj-
młodszych za-
wodników. Swój 
nienajlepszy wy-
stęp zrekompen-
sował rok później 
zdobywając na 

Mistrzostwach Europy Juniorów pierwszy w historii 
Polski złoty medal  w skokach z 10-metrowej wieży.  

Sukcesy Rzeszowskich skoczków: 

-Rok 1997 MEJ* 2 srebrne medale Dariusza Górnia-
ka 

-Rok 1998 MEJ I miejsce i  Mistrza Europy Juniorów 
Dariusza Górniaka 

-Rok 2001 MEJ brązowy medal dla Grzegorza 
Szczepka 

-Rok 2009 MEJ srebrny medal Andrzeja Rzeszutka 

-Rok 2011 MEJ srebrny medal dla Kacpra Lesiaka 

-Rok 2012 MEJ srebrny medal Kacpra Lesiaka 

*MEJ– Mistrzostwa Europy Juniorów 

Teg oroc zne za w ody:  

1 5 . 0 3 -1 7 . 0
3  P u c h a r P

re z y d e n t a  
M i a st a  

R z e sz o w a  

1 0 . 0 5 -1 2 . 0
5  O t w a rt e  

M i st rz o st w a
 P o l sk i  

0 3 . 0 7 -0 7 . 0
7  M i st rz o st

w a  E u ro p y
 J u n i o ró w  

Co to jest kula ZORBA ? 

Początki Zorbingu 

Pomysł na „Zorbing” narodził się w Nowej Zelandii. 
Wpadł na niego Zorbs Dawne i Andrew Awers. Ich in-
spiracją był szkic Leonarda da Vinci przedstawiający 
kod idealnego człowieka. Pierwszym prototypem tej kuli 
była metalowa obręcz, lecz okazała się bardzo niebez-
pieczna i ciężka. Następnie zastosowali wielkie opony, 
które się nie sprawdziły, gdyż były mało stabilne i za 
szybko się obracały. Sukcesem okazała się kula sferycz-
na wybudowana z dwóch warstw materiału PCV o wy-
sokiej odporności na ścieranie i przebicie. Początkowo 
miała średnicę jednego metra, lecz z czasem powiększo-
no ją do 3,2 metra średnicy zewnętrznej i 1,8 metra 
wewnętrznej.  

Formy zabawy kulą Zorba: 

Kulą można bawić się na wiele sposobów: na lądzie,  
w wodzie i na stoku. Najpopularniejszą zabawą, która 
daje dużo adrenaliny jest staczanie się z pokrytego 
trawą stoku. Uczestnik zabawy wsiada do kuli przez 
boczny otwór i przypięty pasami bezpieczeństwa sta-
cza się w dół. Taka kula może toczyć się z prędkością 
nawet do 50 km/h. Można również poruszać się w kuli 
swobodnie bez pasów bezpieczeństwa. Kulą swobod-
nie można poruszać się także po wodzie. Uczestnik ma 
wrażenie jakby chodził po tafli wody. 

Kula Zorba - ekstremalnie! 

Pierwotnie kula miała służyć tylko do toczenia się w dół 
ze stromego stoku wraz ze śmiałkami znajdującymi się 
wewnątrz. Niedawno w Polsce została przywrócona 
właściwa forma Zorbingu. Uczestnicy imprezy wchodzą 
do kuli parami przymocowani specjalnymi pasami do 
ścian Zorby, a po właściwym zabezpieczeniu śmiałków 
kula zostaje odbezpieczona i siłą grawitacji stacza się 
ze zbocza o długości 150 metrów. Hamowanie odbywa 
się za pomocą specjalnego systemu lin. 

Należy bawić się z rozwagą, ponieważ są znane 
przypadki osób lekkomyślnych, dla których rozrywka 
skończyła się tragicznie. 

K. Kozłowski  

M. Rykiel 
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PALCEM PO MAPIE 

ZAGADKI DETEKTYWISTYCZNE 
Odpowiedź do poprzedniej zagadki: mordercą jest osoba, która wyszła z teatru przed godziną 13. Była to 

Olga J. Pozostali aktorzy do momentu śmierci Marty M. nie opuszczali teatru, nie mogli więc strzelić do niej przez 

okno. 

   Zwyrodniały syn 

Dochodziła północ kiedy komisarz Wilczak dostał telefon. Przed chwilą dzwoniła do nas kobieta, która twierdziła, 
że u jej sąsiada dzieje się coś niedobrego - tłumaczył oficer dyżurny. Kiedy wyszła na spacer z psem, zobaczyła, 
że drzwi do domu jej sąsiada są otwarte. Mimo tego, że naciskała dzwonek, nikt się nie odzywał, a przecież 
oprócz wspomnianego sąsiada mieszka tam jeszcze jego syn. Proszę pilnie to sprawdzić. Minęło parę minut,  
a komisarz Wilczak i Michalczuk oraz dwaj policjanci byli gotowi do drogi. Kiedy dojechali na miejsce komisarz 
Michalczyk udał się wysłuchać zeznań sąsiadki. Komisarz Wilczak wszedł z policjantami ostrożnie do domu przez 
niedomknięte drzwi. W salonie na biurku stała zapalona lampka, a w pobliżu na podłodze leżał mężczyzna  
z wbitym nożem w plecy. Wilczak znalazł w kieszeni jego dokumenty. Ofiarą okazał się być pan Zbigniew G., 
właściciel domu. Komisarz stwierdził, że nie żyje już od kilkudziesięciu minut. Następnie sprawdził dokładnie 
wszystkie pomieszczenia na parterze i udał się na piętro. Wszedł do pierwszego pokoju, w którym panował pół-
mrok. Nacisnął włącznik . Czteroramienny żyrandol z żarówkami w kształcie kul rozbłysnął światłem. W małym 
pokoju, pod oknem, na łóżku leżał młody człowiek. Komisarz podchodząc do niego zawadził o żyrandol, który 
zakołysał się i wydał dosyć głośny dźwięk. Komisarz odruchowo chwycił za jedną z żarówek i się oparzył. Śpiący 
mężczyzna  obudził się. – Kim pan jest i co pan tu robi - krzyknął. - Czy jesteś synem właściciela tego domu? - 
zapytał inspektor. Jeżeli tak to muszę pana poinformować, że pański ojciec został zamordowany. Co pan robił  
w ciągu ostatniej godziny? – Dwie godziny temu wróciłem z imprezy, zażyłem tabletki nasenne i położyłem się 
spać. Niczego nie słyszałem. Dlaczego pan jeszcze nie szuka mordercy tylko tu stoi i nic nie robi? - odparł mło-
dzieniec. – Ale ja już znalazłem mordercę. Pan kłamie i dlatego mogę podejrzewać, że to pan zabił ojca. 

W jakiej sprawie syn zamordowanego skłamał ? Do zobaczenia w kolejnym numerze gazetki. 

 

ZAMEK OGRODZIENIECZAMEK OGRODZIENIECZAMEK OGRODZIENIEC   

 WARTO ZOBACZYĆ !!!WARTO ZOBACZYĆ !!!WARTO ZOBACZYĆ !!! 

Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu to najlepiej 
zachowane Orle Gniazdo spośród wszystkich 
zamków Jury Krakowsko-Częstochowskiej. 

Zdaniem niektórych badaczy zjawisk paranormal-
nych Zamek Ogrodzieniec jest miejscem nawiedzo-
nym, gnieżdżą się tu siły mroczne i potężne. Słynny 
Czarny Pies z Ogrodzieńca pojawia się niekiedy 
nocami, biegnąc po murach i wokoło ruin zamku. 
Wedle relacji osób, które miały okazję widzieć 
owo widmo, jest to czarny pies, wielkością znacznie 
przekraczający psa, nawet bardzo dużego, jego 
oczy płoną, a biegnąc ciągnie za sobą ciężki łań-
cuch. Zjawa ma ponoć być duszą kasztelana kra-
kowskiego Stanisława Warszyckiego. Co ciekawe 
– kasztelan straszy także niedaleko ruin zamku  
w Dankowie jako jeździec bez głowy. 

Ciekawostki: 

W 2001 r. w ruinach kręcono 
zdjęcia do Zemsty w reżyserii  
A. Wajdy. Do zamku dobudowa-
no duże frag-
menty dekora-
cji, które nie 
zostały usunię-
te po zakoń-
czeniu zdjęć. 

Zamek w Ogrodzieńcu zbudowano na początku XIV wieku, 
a jego właścicielem był wtedy rycerski ród Włodków Su-
limczyków zwanych też Ogrodzienieckimi. Do XVI w. za-
mek był znacznie skromniejszy, jego pozostałości odkryto 
na zamku górnym. Częściowo zbudowany był z drewna,  
a jego naturalną osłonę stanowiły skały, pomiędzy nimi zaś 
postawiono wały. Nazwa świadczy o tym, iż było to miej-
sce ogrodzone czyli otoczone murem obronnym. Wcześniej 
znajdował się tu duży gród warowny zwany Wilczą 
Szczęką zdobyty przez Tatarów w 1241 r. Możliwe też, 
że pierwotnie zamek był siedzibą rozbójników, których 
wielu pojawiło się po rozpadzie dzielnicowym. 

Historia: 

L. Samborska 

S. Barłoga 
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CO SŁYCHAĆ W MODZIE? 

Biżuteria była zawsze  nieodłącznym elementem garderoby każdej kobiety. Od niedawna w każdym sie-
ciowym sklepie możemy znaleźć metalowe wisiorki, a także różnorodne kolczyki. Kamienie szlifowane często 
widujemy w metalowych bransoletkach. Naszym ulubionym sklepem z biżuterią jest Claire’s i H&M. Oto kilka 
wybranych przez nas projektów: 

Oversize to angielskie słowo oznaczające, że coś jest większe niż zazwyczaj lub większe niż to jest przyjęte.   

W modzie trend oversize dotyczy nie tylko ubrań, ale także dodatków (na przykład torby, szale, czapki, okulary, 
paski, itp.). Oversize'owe mogą być także tylko części ubrania - wielkie kołnierze, rękawy. Trend ten jest stosunko-
wo trudny w noszeniu, bo łatwo przekroczyć granicę pomiędzy czymś, co jest za duże, bo taki był zamiar projek-
tanta stylisty, lub noszącej to osoby, a tym, co jest za duże i źle wygląda. 

Biało-czarna elegancja i kolorowy casual w jednej  

kolekcji! 

Najnowszy lookbook marki Reserved na sezon wiosna-lato 2013 to kwinte-
sencja aktualnych trendów. W kolekcji znajdziemy dwie różne linie dedyko-
wane dla wielbicielek konkretnych stylów.  

Pierwsza z nich inspirowana klasyczną elegancją to przede wszystkim biało-
czarna geometria z mocnymi akcentami kobaltu i zieleni.  

W drugiej znajdziemy prostotę klasyki połączonej ze stylem sportowym.  
I tu czekają na nas neonowe kolory, melanżowe dzianiny i kobiece przezro-
czystości.  
 
Kolekcja Reserved na nadchodzący sezon jest tak różnorodna, że z pewno-
ścią każda z nas znajdzie coś dla siebie!  

K. Noworól  

W. Budzisz 
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CO, JAK, DLACZEGO... 

Kret podczas patrolowania swych 
podziemnych tuneli napotyka 
bezkręgowce, które stanowią je-
go pożywienie. Gdy jest najedzo-
ny, tylko nadgryza zdobycz, żeby 
nie uciekła i zostawia ją sobie na 
później. 

Przeciętna liczba komó-
rek mózgu człowieka 
wynosi 15 miliardów. 

Całkowita długość 
naczyń krwionośnych 
dorosłego człowieka 
wynosi 160 000 kilo-
metrów. 

W naturze bananowce zapy-
lane są wyłącznie przez nie-
toperze. 

Oprócz Antarktydy węże 
nie występują w naturze 
jedynie w Irlandii i na No-
wej Zelandii. 

Ściąganie - statystyki  
 

 
58% Polaków nie jest przeciwnych 
ściąganiu a tylko 28% ostro je  
potępia. 
 
Z badań wynika, że w szkole ścią-
ga 86-95% uczniów, tylko 16% 
widzi coś w tym złego. 

Czy ryby piją wodę?  

Jedne tak, inne nie. Wszystko zależy od 
tego, gdzie żyją: w morzu, jeziorze czy 
rzece. Zawartość soli w wodzie morskiej 
jest wyższa niż w organizmie ryby.  
Różnica ta sprawia, że ryba stale traci 
wodę na korzyść środowiska. 

Jedynymi małpami żyjącymi 
w Europie są magoty. Moż-
na je spotkać tylko na  
Gibraltarze. Gatunek ten 
cechuje całkowity brak ogo-
na. 

Renifer to jedyny przedstawi-
ciel rodziny jeleniowatych,  
u którego poroże noszą za-
równo samce jak i samice. 

Specjalnie wyszkolo-
ne psy potrafią roz-
różnić nawet zapach 
bliźniąt jednojajo-
wych. 

Bliźniaki rodzą się średnio raz na 
90 porodów, a trojaczki – raz na 
6400 porodów. 

Sumaryczna powierzchnia wszystkich 
23 parków narodowych Polski stano-
wi około 1% powierzchni kraju. 

Około 5% ludzi ma 13 par 
żeber zamiast pospolitej 
liczby 12 par. 

P. Pilch 
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- Ech, ta 7B! Nie wytrzymam  

z tymi baranami! Pytam ich kto 

wziął Bastylię, a oni krzyczą, że 

to nie oni! 

- Niech się pan tak nie denerwu-

je - uspokaja dyrektor - może to  

rzeczywiście ktoś z innej klasy. 

Nauczycielka zwraca się do ucznia, patrząc mu wnikliwie w oczy: 
- Zawsze gdy jest klasówka, to Ciebie nie ma. Bo babcia chora, tak? 
- Tak proszę Pani. My też podejrzewamy, że babcia symuluje. 

Lekcja polskiego. Pani pyta: 

- Kaziu, kiedy używamy dużych 

liter? 

- Wtedy, kiedy mamy słaby 

wzrok. 

Lekcja przysposobienia 
obronnego: 
- Które krwotoki są groźniej-
sze: zewnętrzne czy we-
wnętrzne? 
- Wewnętrzne. 
-A dlaczego? 
- Bo trudniej pacjenta oban-
dażować. 

ŚMIEJMY SIĘ BEZ LIKU 
 Redaktor prowadzący: Lidia Samborska 

Na historii pani zawołała Karola do odpowiedzi. 
-W którym roku rozpoczęła się II wojna światowa? 
-W 1939 - odpowiedział Karol. 
-Kto ją wywołał? 
-Adolf Hitler. 
-Ile ludzi zginęło? 
-Naukowcy tego nie stwierdzili. 
Na drugi dzień Bartek pyta Karola. 
-O co pani ciebie wczoraj pytała? 
-Zapamiętaj odpowiedzi:  
Na pierwsze pytanie odpowiedz 1939, 
na drugie Adolf Hitler, a na trzecie 
naukowcy tego nie stwierdzili. 
Na następnej historii pani wyrwała Bartka do odpowiedzi. 
-W którym roku się urodziłeś? 
-W 1939 - odpowiada pewny siebie Bartek 
-Kto jest twoim ojcem? 
-Adolf Hitler. 
-Bartek czy ty masz mózg?! - pyta zdenerwowana pani. 
-Naukowcy tego nie stwierdzili.  

Dlaczego blondynka stoi pod drzewem? 

-Bo chce dostać autograf od kory. 



ZGADNIJ CO I JAK ! 

ŚMIESZNE ZAGADKI!!! 
. 

 

Odpowiadaj bardzo szybko. Nie oszukuj.  

 

Jakiego koloru jest krew? 

Jakiego koloru są wiśnie? 

Jakiego koloru są maki? 

Jakiego koloru różę dasz ukochan-
ej/ukochanemu? 

Jakiego koloru jest serce ? 

Jakiego koloru jest miłość?. 

A teraz szybko: Na jakim świetle 
przechodzimy przez ulicę?  

 

W WINDZIE SĄ TRZY OSOBY ŚWIETY MIKO-

LAJ ,MĄDRA BLONDYNKA I MĘŻCZYZNA. LEŻY NA 
PODLODZE W WINDZIE BANKNOT 10 ZŁOTOWY. 
KTO GO PODNIESIE Z TYCH WYMIENIONYCH 
OSÓB? 
ODP.  

ODP: MĘŻCZYZNA. RESZTA TO POSTACIE FIKCYJNE. 
 

Postanowienia noworoczne 

2010: Będę lepszym mężem dla mojej Mary. 
2011: Nie rozwiodę się z moją Mary. 
2012: Postaram się odzyskać moją Mary. 
2013: Będę lepszym mężem dla Wandy. 

 
Ukryte znaczenie męskich, zwro-
tów grzecznościowych 
Mężczyzna mówi: Czy mogę ci 
pomóc przy obiedzie? 
Znaczenie: Dlaczego jeszcze nie 
ma obiadu na stole? 

Bociana drapał szpak, potem była zmiana szpak 
drapał bociana. Potem były 3 takie zmiany. Ile 
razy szpak był dziobany???  

Odp:0  

Cza(d)towe rozmówki: 
Krzysiek: na tvn leci strong man dla kobiet 
Krzysiek: na początku nie zauważyłem różnicy  
i szukałem Pudzianowskiego... 
  

Szedł brat i siostra i mąż z żoną - znaleźli 4 jabłka 
pod jabłonią. Po jabłku sobie wzięli  
i jedno zostało, jak to się stało? 

Szedł brat z żoną i siostrą. 

Był tam brat, jego żona i siostra.  

 
Ile mam kwiatów, jeżeli wszystkie są różami z wy-
jątkiem dwóch, wszystkie są tulipanami, z wyjąt-
kiem dwóch i wszystkie są irysami z wyjątkiem 
dwóch?  

Kwiatów ma trzy: jedną róże, jednego irysa i jed-
nego tulipana.  

 

Trzech gości w hotelu zadzwoniło do pizzeri i za-
mówiło dwie duże pizze. Dostawca wkrótce je do-
starczył razem z rachunkiem na  $30,00. Każdy z 
gości dał mu banknot $10,00 i chłopak wyszedł. 
Na razie wszystko jasne. Kiedy dostacwa daje 
kasjerowi te $30,00 ten mówi mu że zaszła po-
myłka. Rachunek powinien być tylko na $25,00 a 
nie na $30,00. Kasjer daje chłopakowi pięć bank-
notów $1,00 i mówi mu żeby zaniósł je z powro-
tem trzem gościom, którzy zamówili pizze. Na ra-
zie wszystko OK. W drodze do ich pokoju chłopak 
wpada na pewna myśl. Przecież oni nie dali mu 
napiwku, więc kalkulując iż i tak nie da się podzie-
lić tych $5,00 na trzy równe części, on zatrzyma 
sobie $2,00 jako napiwek a im zwróci $3,00. Jak 
dotąd wszystko jest dobrze. 

Chłopak puka w drzwi i jeden z gości otwiera. 
Chłopak wytłumaczył jaka zaszła pomyłka i daje 
mu $3,00 po czym odchodzi ze swoimi $2,00 na-
piwku w kieszeni. 

 
Teraz zaczyna sie zabawa! 

Wiemy, że $30-$25=$5 Co nie? 

$5-$3=$2 Prawda? No to w czym jest problem? 

Wszystko się zgadza? 

 
Niezupełnie. Odpowiedzcie na to: 

Każdy z trójki gości dał początkowo $10,00. 

Każdy dostał z powrotem $1,00 reszty. To oznacza, że 
każdy zapłacił $9,00 co pomnożone przez 3 daje 
$27,00. 

Delivery boy (czyli "chłopak") zatrzymał sobie $2,00 
napiwku. 

$27,00 plus $2,00 równa się $29,00. 

 
Gdzie do licha jest jeszcze jeden dolar? 

Podpowiedź: dobrze policz. 

 
 
 

W. Winiarska 
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ZESPÓŁ REDAKCYJNY 
Redaktor naczelny: Grzegorz Ciebiera 

Z-ca redaktora naczelnego: Aleksandra Woś 

Korektor: Sebastian Nawój 

Pozostali redaktorzy:  Sylwia Barłoga,  
Aleksandra Bubicz, Wiktoria Budzisz, Kamil  

Kozłowski, Dominika Kubicz, Przemysław Mach, 

Kinga Noworól, Kamil Pączek, Patrycja Pilch,   

Jakub Rykiel, Maciej Rykiel, Lidia Samborska,  

Walentyna Winiarska, Izabela Wróbel. 

Opiekunowie: p. Radosław Sztaba, p. Paweł Baran, p. Agnieszka Pittner 

Odkryj swój talent dziennikarski! Dołącz do naszej redakcji!  
Spotkania odbywają się w każdy czwartek od godz. 14.05 (sala informatyczna). 

 

KONKURS !!! 
Podobnie jak w poprzednim roku szkolnym, dla naszych stałych 
czytelników mamy konkurs. Do wygrania podwójne zaproszenie  
do kina na dowolny seans. Wystarczy kupować naszą gazetkę  

i zbierać kupony, które drukujemy na ostatniej stronie.  

 
Zachęcamy do wzięcia udziału w zabawie. Naprawdę warto! 

Kupon konkursowy 3(12/13) 

FOTO NUMERU 

Wpadnij na: 

www.zs5.resman.pl 

Do zobaczenia w  następnym  

numerze Pinezki 

Coś czuję, że w tym roku pogoda zrobi 

nam Prima Aprilis na Lany  

Poniedziałek –.- 


