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NOWE DZIAŁY: 

-Co słychać w modzie? 

-Zabawne historie z życia uczniów… 

-Ciekawostki motoryzacyjne… 

-Znaczenie imion…. 
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SŁÓWKO OD REDAKCJI 

 ...ILE PĄCZKÓW ZJADŁEŚ W TŁUSTY CZWARTEK??? 
 

Tym razem pomysłu na sondę 

dostarczył nam  

TŁUSTY CZWARTEK. 

Wielu z nas spędziło ten dzień 

na jedzeniu tłustych i pysznych 

słodkości. Jedni spożywali 

pączki, a jeszcze inni faworki. 

Jednak większość z nas wybra-

ła tę pierwszą wersję.  

Z  ciekawości  zapytałam paru 

osób: Ile pączków  

zjedliście w czwartek ? :)   

Drodzy Czytelnicy! 

To kolejna odsłona naszej szkolnej gazetki 
„Pinezka”. Tym razem po nieco dłuższej przerwie. Jest już wiosna i wszystko dookoła się 
zmienia, także nasza gazetka zmieniła nieco swoją postać. W tym numerze ukażą się no-
we działy, które, mam nadzieję, przypadną Wam do gustu. Oprócz tego mamy jeszcze 
jedną ważną informację - ten numer, większy objętościowo, wyjątkowo kosztuje  
1,30 zł… mam nadzieję, że  to nie zniechęci Was do kupna naszej gazetki… :D 

Redaktor naczelny 

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

 

Oceny to dość brutalny sposób na sprawdzanie naszej  wiedzy. Ten system przeczy twierdze-
niu, że najważniejsze jest to, co mamy w głowie i czego się nauczymy. Nasza długa nauka jest 
nagradzana oceną, która wcale nie musi odpowiadać temu, co wiemy... W wielu przypadkach 
albo jest ona owocem ściągania, albo stres jest tak duży, że wypada się znacznie gorzej. Sytu-
acje, gdy na przykład zabrakło komuś pół punktu do lepszej oceny,  zazwyczaj powodują 
ogromne rozczarowanie, ale przecież jak to mówią nauczyciele "gdzieś trzeba ustawić po-
przeczkę". Za przykład można podać języki obce. Gdy wyjadę za granicę, nikt nie będzie 
sprawdzał mojej pisowni! Natomiast do kupienia biletu na samolot muszę umieć mówić w danym 
języku, wiedzieć jak wymawia się  dane słowo... Więc, po co kartkówki i klasówki z pisowni?!  
Z drugiej strony oceny pełnią nie tylko funkcję sprawdzającą, ale i motywującą. Gdyby  
nie one , pewnie nikomu nie chciałoby się niczego uczyć. Można się  domyślić , jakie byłyby te-
go skutki... 

SZKOLNA SONDA 
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CO W SZKOLE PISZCZY... 
Redaktor prowadzący: 

Grzegorz Ciebiera 

14 lutego szkoła wyglądała inaczej niż zwykle. Na ścianach wszę-
dzie widniały serduszka i złote myśli o tematyce miłosnej. Następnie 
uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum zebrali się na krótkiej 
akademii. Wyświetlone zostały prezentacje multimedialne  
oraz utwory miłosne. Główną atrakcją było rozdanie walentynek  
i wybranie miss i mistera walentynek, którymi zostali Aleksandra 
Woś i Patryk Lelonkiewiecz. Kolejną atrakcją był konkurs, którego 
nagrodą było zwolnienie dla całej klasy z pytania z wybranego 
przez nich przedmiotu. Generalnie cały dzień minął w bardzo sym-
patycznej atmosferze, a my jesteśmy ciekawi , ile nowych  miłości 
zaiskrzyło w ten dzień? 

Święto zakochanych  -  Walentynki  

Uroczystości trzeciomajowe 
7 maja w pełni wypoczęci po „majówce” wróciliśmy do szkoły. Kilka dni wcześniej, 3 maja , obchodzili-

śmy uroczystość uchwalenia Konstytucji. Myślę, że nie wszyscy zastanowili się nad tym głębiej, po co to  

święto i co upamiętnia. Akademia, którą przygotowali uczniowie Gimnazjum , przybliżyła nam wiado-

mości o tym, co działo się w 1791 roku i jak długa była droga do uchwalenia tak ważnego dla Polski 

dokumentu. 

Rekolekcje wielkopostne 
Dni 14-16 marca były zorganizowane w odmienny sposób. Zamiast do 
szko ły  chodz i l i śmy do kośc io ła  i  ucze s t n i czy l i śmy  
w (reko)lekcjach. Myślę, że te dni nie były tylko czasem wolnym od na-
uki, ale i pogłębieniem naszej wiedzy o Bogu i przede wszystkim wiary. 

Egzaminy gimnazjalne 
Dni 24, 25 i 26 kwietnia były dla większości uczniów Gimna-
zjum dniami wolnymi od zajęć. Większości, bo uczniowie klas III  
w tym czasie zdawali egzaminy podsumowujące całe trzy lata 
nauki. Pierwszego dnia pisali część humanistyczną. Drugiego, 
gimnazjaliści  musieli stawić czoła królowej nauk - matematyce,  
a ostatniego dnia językowi angielskiemu. Jak poszło? Uczniowie 
oceniają swoje wyniki przeciętnie. My mamy nadzieję, że po-
szły zdecydowanie lepiej! :) 

To już po raz dziesiąty w naszej szkole odbyła się Rodzinna Olimpiada 
Tenisa Stołowego. Co roku cieszy się ona coraz większą popularnością.  
10 marca w rozgrywkach udział brały 52 dwuosobowe drużyny. Każdy 
przybył tu po to, by wygrać Puchar Prezydenta Miasta Rzeszowa,  
więc rywalizacja była bardzo zacięta i emocjonująca. 

X Olimpiada Tenisa Stołowego 



FOTORELACJA 
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Redaktorzy prowadzący: 

Wiktoria Budzisz 
Grzegorz Ciebiera 

sportsmenki 

skejciary 

EMO 

We are family!!! 



IN MY OPINION... Redaktor prowadzący: 

Klaudia Szłapa 

Siema ludziska!  

I jak wrażenia po 21 marca? No , coś nas mało było w tym dniu... Ale  wiem, wiem, trzecie przy-
kazanie: ”Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”. No, ale… zamiast się gdzieś szwendać po mieście  
i uciekać przed policją ,można było przyjść jednak do tej naszej szkoły i pośmiać razem, bo w tym 
dniu atrakcji było nie mało. Najbardziej się podobał pokaz mody. Zdjęcia z niego można zoba-
czyć na stronie internetowej naszej szkoły. 

Moim zdaniem każdy powinien się w to zaangażo-
wać, bo jak wszyscy to wszyscy. No, ale źle  nie by-
ło, bo się sporo osób poprzebierało. Tak jak było 
mówione. Największą furorę  zrobił Mateusz Kubicki 
przebrany za „kobietę”, który przy pokazie wywró-
cił się, bo nogi mu się na koturnach zachwiały. 
Główną atrakcją był natomiast spadający rzutnik. 
Za udział w zabawie  można było zostać nagrodzo-
nym słodkimi upominkami albo w przypadku gimna-
zjalistów, dniem bez pytania.  

Moim zdaniem pomysł, żeby spędzić Dzień Wagarowicza razem z innymi w szkole był bardzo 
dobry. I niech żałuje ten, kto nie był :) 

 

PALCEM PO MAPIE   
 

Redaktor prowadzący: 

Rafał Winiarski 
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W ARTO ZOBACZYĆ 

W PO L SCE!!! 

Park Miniatur to jedyne 
miejsce, w którym możliwa 
jest podróż dookoła świata 
w ciągu jednego dnia. Po-
trzebne jest tylko kilka mi-
nut, by przekroczyć granicę. 

Pomysłowo zaprojektowane alejki prowadzą turystów do 
kolejnych państw i ich cennych zabytków. W Parku Miniatur 
znajduje się ponad 50 modeli najsławniejszych cudów ar-
chitektonicznych świata, m.in.: Świątynia Akropolu, Kolo-
seum, Krzywa Wieża w Pizie, Bazylika św. Piotra, Statua 
Wolności, Mur Chiński, Wieża Eiffla, Łuk Triumfalny, Big 
Ben, Sfinks, Biały Dom. 

Park Miniatur czynny jest cały rok. 

Czas spędzony w tym miejscu, to 
niezapomniane wrażenia. 

Serdecznie zapraszam! 

PARK MINIATUR  
W INWAŁDZIE 
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 DAWNIEJ I DZIŚ Redaktor prowadzący: 

Dominika Kubicz 

Na zdjęciu obok klasa 1a (rok 2004/2005)  
od lewej: Kamil Pączek, Mateusz Korziewicz, 
Dominik Bator, Wiktoria Budzisz, Jadwiga 
Skórka, Kinga Noworól, Patrycja Pilch, Kamil 
Sikora, Tomasz Żuk, Lidia Samborska, Izabela 
Borek, Izabela Jakubiec, Sylwia Barłoga, 
Piotr Jurek, Alan Złamaniec. 

W tym numerze „Pinezki” pokażemy Wam obecną klasę 2a Gimnazjum. Dawniej wycho-
wawcą tej klasy (wówczas 1a S.P.) była pani Maria Wiktor, dziś jest nim pan Piotr Wałach. 

Na dole przedstawieni są od góry: Alan Złamaniec, Dominik Bator, Kamil Pączek, Grzegorz  
Czarnota, Grzegorz Ziobro, Kamil Chmiel, Dawid 
Lis, Tomasz Żuk, Konrad Walawender, Piotr Ju-
rek, Damian Szalacha, Patryk Cioch, Wojciech 

Kowcz, Sabina Mazur, Lidia Samborska, Patrycja 
Pilch, Izabela Borek, Jadwiga Skórka, Magda 

Kopacz, Magda Kichman, Bernadetta Warzybok,  
Otylia Dunin  

ZGADNIJ KTO TO 

 

 

W TYM KONKURSIE CHODZIŁO O TO, BY ZGADNĄĆ  

KTO JEST NA ZDJĘCIU OBOK . PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ TO 

OCZYWIŚCIE PANI JOANNA KORAB. 

NA NASZ REDAKCYJNY ADRES E-MAIL OTRZYMALIŚMY 5 POPRAWNYCH 

ODPOWIEDZI. Z TEGO GRONA WYLOSOWALIŚMY ZWYCIĘZCĘ. 

ZOSTAŁA NIM SYLWIA KRUPA Z KLASY Vb. 

OTRZYMUJE ONA OD NAS NAGRODĘ:  

ZAKUPY W SZKOLNYM SKLEPIKU NA KWOTĘ 5 ZŁ.  

GRATULUJEMY! 

KONKURS „ZGADNIJ KTO TO” 

-WYNIKI - 



 

STR. 7 
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 RASIZM - CZYLI MURZYN NIEWOLNIKIEM... 
Redaktor prowadzący: 

Dominika Kubicz 
Aleksandra Woś 

  Ludzie to gatunek nie za bardzo udany. W każdym z nas jest dużo agresji, pogardy 
oraz nienawiści. Wojny toczone są od dawien dawna, a dlatego, że wojna wymaga uzasadnień, 
potrafiono wymyślać preteksty wyssane z palca, by ograbić, poniżyć i wymordować.  

 Jak narodził się rasizm? Ze źródeł historycznych wynika, że w 1853 roku wymyślił go francuski hrabia  
Arthur de Gobineau w piśmie „Esej o nierówności ras ludzkich”. Postawę podchwycił następnie Adolf Hitler. Prezen-
tował on teorię, że najlepsi są Niemcy, a cała reszta to podludzie. Spośród nich najgorsi są Żydzi i Cyganie, których 
oczywiście trzeba całkowicie wytępić. My, Słowianie, nadawa-
liśmy się co najwyżej do niewoli. Oczywiście skończyło się to  
Holokaustem, czyli Zagładą i pochłonęło 6 milionów  ofiar.  
Dobra teoria? Czym różnią się od siebie rozmaite rasy? 
Oprócz koloru skóry i rys twarzy - zupełnie niczym. Ale co  
z tego? Ciała mamy podobne, mózgi podobne, narządy we-
wnętrzne również, a także identyczne grupy krwi. Obecnie  
w Polsce nie wolno dyskryminować ludzi ze względu na pocho-
dzenie, narodowość czy religię. A jeśli prawo czegoś zabrania, 
to znaczy, że to  istnieje. W każdej szkole znajdzie się ktoś  
inny. Polska młodzież tępi „szkopów”, „pejsów”, „ruskich”, 
„czarnuchów”, lecz o Amerykanach ani jednego złego słowa. 
Ale za to oni serwują „Polish jokes”, w których Polak zawsze 
robi z siebie idiotę. Inne narodowości przykleiły nam znaczek 
złodziei i pijaków. Dlaczego? Gdy z kogoś szydzisz, automatycznie czujesz się lepiej. Wiesz kto wymyślił dowcipy  
o blondynkach? Z pewnością rude. Żydom mamy za złe ukrzyżowanie Chrystusa, a Jezusa na śmierć skazał Poncjusz 
Piłat – Rzymianin. Mimo to jadamy pieczeń rzymską i uwielbiamy pizzę.  

 Nikt z nas nie chce być inny, odbiegać od towarzystwa. Obcość to zagrożenie. Zastanów się, skąd w Tobie 
wrogość do faceta w jarmułce, którego nie znasz i zapewne nie poznasz. Pamiętaj, że o człowieku nie decyduje  
to skąd się wywodzi, lecz to, jaki jest. Ostatnio w Internecie miałyśmy przyjemność obejrzeć filmik, w którym  
redaktor chodził po mieście i pytał przechodniów o to, czy można uderzyć kobietę. Większość z zapytanych  
Polaków odpowiedziało, że jeśli zasłuży, to nie widzą problemu. Na końcu to samo pytanie skierowane zostało do 
dwóch czarnoskórych. Oboje byli zdziwieni, mówiąc, że na kobietę nie wolno podnieść ręki. Więc zanim ogłosisz 
swoją nienawiść do przedstawicieli innych narodowości, pomyśl, czy na pewno na nią zasługują… 

ZABAWNE HISTORIE Z ŻYCIA UCZNIÓW 

 Drodzy Czytelnicy! W tym numerze gazetki zadebiutuje dział pt: ,,Zabawne historie z życia uczniów”.  
Będziemy opisywać w nim wyjątkowe historie, które przydarzyły się naszym uczniom. 

W tym wydaniu chciałabym opowiedzieć Wam historie trzech uczniów.  

Niezapomniane spotkanie 

Pewnego letniego popołudnia szedłem z moją koleżanką. Po chwili podszedł do nas jakiś mężczyzna .Był pijany . 
Uczepił się nas i mówił jakieś dziwne rzeczy. Chcąc go spławić, powiedziałem, że zadzwonię po policję. Koleżanka 
zaczęła udawać, że rozmawia z policjantem. Mężczyzna nie odpuścił, nadal szedł za nami, dopóki nie zobaczył 
nadjeżdżającego radiowozu. Zaczął uciekać, zataczając się. Oczywiście policja nie zatrzymała się koło nas. ; ) 

Fryzjer : )  
Bolesna wyprawa 

Pojechałam z przyjaciółmi nad Wisłok.  Miałam bardzo dużo rzeczy do opowiedzenia koleżance, więc zaczęłam 
mówić, oczywiście jadąc na rowerze. W pewnym momencie zapatrzyłam się i wpadłam prosto w cienki słupek.  
Wywróciłam się. Wszyscy zaczęli się śmiać, zresztą ja też. Do tej pory mile wspominam tę historię.  ; ) :D  
                      Zamyślona :P 

 

Petarda z popcornu 

Wybrałem się z przyjaciółmi do kina na komedię. Kupiliśmy sobie ogromny kubełek popcornu i cały czas z niego 
podjadaliśmy. Jedna ze scen bardzo mnie rozbawiła i parsknąłem śmiechem. Pech chciał, że akurat miałem buzię 
pełną kukurydzy ! Wystrzeliła z moich ust jak petarda. Ziarenka kukurydzy trafiły w głowę siedzącego przede mną 
napakowanego kolesia. Chłopak odwrócił się i spojrzał na mnie takim wzrokiem, że przez resztę filmu nie było mi 
do śmiechu  ; (              Szczęściarz :D 

Redaktor prowadzący: 

Iza Wróbel 



KILKA PYTAŃ DO... 

 

 

Ile lat pracuje Pan w zawodzie nauczyciela i jak długo pełni Pan funkcję dyrektora? 

- W zawodzie nauczyciela pracuję 11 lat, a funkcję dyrektora sprawuję piąty rok.  

Jak zarządza się taką placówką jak Zespół Szkół nr 5? 

- Zespół Szkół nr 5 w Rzeszowie to duża placówka oświaty. W jej skład wchodzi Publiczne Przedszkole  

nr 1, Szkoła Podstawowa nr 7 oraz Gimnazjum nr 13. Ze względu na swoją specyfikę nieraz zdarzają się sytu-

ację, które nie mają miejsca w żadnej innej szkole. Zdaję sobie sprawę z tego, że moje działania będą wpływać 

na rozwój placówki. Staram się przez konkretną pracę mieć udział w kształtowaniu wysokich standardów  

intelektualnych i promowaniu osób mądrych, zdolnych i kreatywnych.  

Co chciałby Pan zmienić w naszej szkole, mam tu na myśli plany, związane na przykład  

z wyposażeniem lub modernizacją szkoły. 

- Nasza szkoła w ostatnich latach została gruntownie odnowiona. Sale lekcyjne są wyposażone w sprzęt oraz 

materiały dydaktyczne. Posiadamy 4 pracownie komputerowe połączone z głównym serwerem. Każdy uczeń 

posiada indywidualny profil, na którym może pracować we wszystkich pracowniach komputerowych oraz  

w bibliotece. Planuję w przyszłości zakup metalowych szafek do szatni dla klas od IV do VI Szkoły Podstawowej 

oraz Gimnazjum, a także rozpocząć starania w celu zmiany nawierzchni  boiska sportowego przy szkole. 

Czy są takie wydarzenia z życia naszej szkoły, które szczególnie utkwiły Panu w pamięci? 

- W ciągu tych 5 lat w naszej szkole wydarzyło się wiele. Każdego dnia dzieją się rzeczy, o których długo  

myślę. O przykrych sytuacjach próbuję szybko zapominać i pamiętać tylko te dobre, radosne. Niezapomniany 

dla mnie na pewno będzie dzień 10.09.2007 r., kiedy to pierwszy raz spotkałem się z całą społecznością  

Zespołu Szkół w sali gimnastycznej. 

W marcu nasza szkoła organizowała już po raz dziesiąty Rodzinną Olimpiadę Tenisa Stołowego.  

Dlaczego, Pana zdaniem, ta impreza cieszy się tak dużym zainteresowaniem? 

- Rodzinna Olimpiada Tenisa Stołowego z roku na rok gromadzi coraz większą liczbę zawodników co dowodzi 

tego, że jest to bardzo dobra inwestycja. Uczestnicy imprezy oprócz sportowych zmagań mają czas na relaks, 

rodzinną pogawędkę, a także obfity posiłek w stołówce szkolnej. Nagrodami głównymi są puchary Prezydenta 

Miasta Rzeszowa, a każdy uczestnik otrzymuje dyplom z upominkiem. Atmosfera podczas Olimpiady jest  

niepowtarzalna. Zadowolenie i uśmiech uczestników są najlepszym podziękowaniem za trud przygotowania  

i organizacji.  

Jak ocenia Pan uczniów naszej szkoły – ich zaangażowanie w życie szkoły, motywację do nauki,  

rozwijanie pasji i zainteresowań? 

- W naszym Zespole Szkół uczy się 534 osoby. Najmłodszą grupę stanowią przedszkolaki. Trochę starszą 

uczniowie Szkoły Podstawowej i najstarszą grupę młodzież gimnazjalna. Na każdym etapie kształcenia ucznio-

wie mają możliwość harmonijnego rozwoju i zdobycia umiejętności potrzebnych do podjęcia nauki na kolejnym 

szczeblu. Zdecydowana większość sumiennie podchodzi do swoich obowiązków, dając przykład innym wzorową 

postawą oraz uzyskując wysokie wyniki w nauce. Z przykrością stwierdzam,  że niektórzy uczniowie bardzo czę-

sto zapominają o obowiązkach, a jedynie pamiętają o swoich prawach. Taka sytuacja zazwyczaj ma przykre 

zakończenie. Mam nadzieję, że ci, którzy mają jakieś trudności, skorzystają z pomocy oferowanej przez peda-

goga szkolnego oraz pozostałych nauczycieli.  

Czy mógłby się Pan podzielić z nami swoimi zainteresowaniami, opowiedzieć o sposobach spędzania 

wolnego czasu? 

Z wykształcenia jestem muzykiem. Gra na instrumentach muzycznych oraz śpiew wokalny są moją pasją. Intere-

suję się informatyką i elektroniką. Czas wolny staram się poświęcać rodzinie.  

Dziękuję za rozmowę. 

…Pana Dyrektora Piotra Kłęka 

rozmawiała Jessica Sieńko 
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ZNACZENIA IMION 
 

 

 

 

 

Wiktoria - kobiety o tym imieniu są wyjątkowo żywiołowe. Łatwo zapalają 
się do wszelkich nowości, codzienne obowiązki szybko je męczą, pragną 
stale jakiegoś urozmaicenia. W towarzystwie są miłe, wesołe wręcz czaru-
jące. Łatwo zyskują sympatię innych osób. Odznacza się silnym i niezależ-
nym charakterem. Z niepowodzeń szybko się otrząsają, by z jeszcze więk-
szą energią pokonać wszelkie trudności. Wiedzą czego oczekują od życia. 
Nie znoszą czyjejś dominacji nad sobą, wręcz to one lubią stać ponad  
innymi.  
 

Co sądzisz o swoim imieniu? 

Wiktoria Budzisz:  Myślę, że znaczenie danego imienia odzwierciedla charakter  

osoby, która je nosi. Uważam, że tak jest i ze mną. Z tego co się orientowałam  

w mediach imię Wiktoria oznacza zwycięstwo i kobiety o tym imieniu są pewne siebie 

i lubią wyzwania.  

Przemysław - Przemysław to człowiek dobry, towarzyski, bardzo odda-
ny rodzinie i domowi. Lubi towarzystwo, szanuje swoich przyjaciół.  
Czasami bierze na siebie zbyt dużą odpowiedzialność i nie zawsze  
udaje mu się z tego wyjść zwycięsko. Jest osobą zaradną, która lubi po-
magać innym. Przemysław ciągle chce robić więcej, niż pozwalają mu na 
to jego siły. Jest dobrym obywatelem i patriotą. Jako mąż jest kochają-
cy, z kolei jako ojciec zyskuje szacunek dzieci. Przykłada wagę do  
tradycji. 
 

Co sądzisz o swoim imieniu? 

Przemysław Mach: Na początku mi się nie podobało, ale z upływem czasu się 

do niego przyzwyczaiłem. Teraz myślę, że jest fajne. Wielu osobom się podoba. 

Nie ma odpowiednika tego imienia w języku angielskim, z czego bardzo się cie-

szę.  

Jessica - kobiety o tym imieniu są prostolinijne, sprawiedli-
we i szlachetne. Nie należą do osób, które łatwo pozwala-

ją sobą kierować. Są przy tym wolne od małostkowości, od złośliwości czy 
podejrzeń. Cenią towarzystwo, lubią otaczać się osobami przeciwnej płci. 
Jeżeli na swojej drodze znajdą sobie mężczyznę swojego życia, są im wier-
ne do końca swych dni. 
 

Co sądzisz o swoim imieniu ? 

Jessica Sieńko: Jak byłam w podstawówce to nie przepadałam za swoim imieniem. 

Kiedy się przedstawiałam i mówiłam, że nazywam się Jessica, każdy pytał, jak się je 

pisze? Wtedy nienawidziłam swojego imienia i wkurzałam się za te pytania, ale dziś 

mnie to śmieszy. Teraz podoba mi się moje imię i uważam, że jest wyjątkowe,  

oryginalne oraz jedyne w swoim rodzaju. 

Redaktorzy prowadzący: 

Joanna Pałka 
Karolina Czaja 

Jessica Sieńko 

Wiktoria Budzisz 

Przemysław Mach 
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TROCHĘ KULTURY 

 

 

Redaktor prowadzący: 

       Klaudia Szłapa 

„Slumdog. Milioner z ulicy” jest to jeden z  najlepszych filmów jakie oglądnęłam do 
tej pory. Głównym bohaterem jest Jamal, mieszkaniec slumsów Bombaju, który  

w wieku 18 lat bierze udział w hinduskiej wersji "Milionerów". Od finałowej wygranej 
dzieli go ostatnie pytanie, jednak zanim zdąży na nie odpowiedzieć, aresztuje go 
policja. Funkcjonariusze chcą się dowiedzieć jak chłopak może wiedzieć tak dużo. 

Jamal opowiada prawdziwą historię dzieciństwa, przemocy i miłości swojego życia. 
To ulica była jego szkołą. Szkołą przetrwania. I wszystkie jego przeżycia były 

odpowiedziami na pytania w Milionerach. Za co cenię sobie 
ten film? Za to, że przy nim nie można się nudzić. Trzeba 

uważnie oglądać, żeby wiedzieć o co w nim chodzi. Zamiast 
oglądać głupie seriale na Disney Chanel polecam oglądnąć  

sobie ten dramat, który zostanie w głowie na długi czas. 

 

Autorką i równocześnie bohaterką książki pt. „Pamiętnik narkomanki” jest Barbara Rosiek. Urodziła się 25 
czerwca 1959 r. w Częstochowie. Pisarka, poetka, malarka. Ukończyła studia psychologiczne  
w Katowicach. 

Książka powstała z autentycznych zapisków prowadzonych przez panią Barbarę latami. Książka porusza 
wiele problemów: brak akceptacji ze strony otoczenia, niewyobrażalną wręcz samotność bohaterki, walkę 
ze szkołą, policją. To wszystko w ostateczności doprowadziło Basię do  
choroby zniewalającej duszę i ciało. Postać Basi pokazuje jak bardzo słaby 
staje się człowiek uzależniony. By zdobyć towar gotowy, jest niemalże na 
wszystko. Narkotyki doprowadziły ją na samo dno. Tam gdzie kończy się 
człowieczeństwo. Basia przez lata tkwiła w letargu. Zobojętniała na uczu-
cia, otoczenie. Nie miała przyjaciół, bo wśród narkomanów nie ma miejsca 
na przyjaźń - są tylko układy. Wszyscy jej znajomi byli ćpunami. Byli, bo 
wszyscy odeszli. 

Książka napisana została przede wszystkim ku przestrodze. Ukazuje jakie 
piekło niesie za sobą narkomania. Jest to książka drastyczna, lecz w za-
grożeniu, jakie niesie za sobą narkomania potrzebna. Książkę polecam 
młodym ludziom, rodzicom i nauczycielom, mimo iż została wydana po raz 
pierwszy przeszło dwadzieścia lat temu, jest nadal lekturą potrzebną  
i wciąż aktualną. Co mi dała ta książka? Dała mi to, że wiem jak niebez-
pieczne są narkotyki i że jak raz się spróbuje, to tak będzie się próbowało 
aż do końca.  

"Pamiętnik Narkomanki" 

„Slumdog. Milioner z ulicy” 
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Pomysłodawcą stworzenia Smarta 
był szwajcarski przedsiębiorca Nicolas Hayek, za-
łożyciel i właściciel firmy produkującej zegarki 
Swatch. Do realizacji swojej idei udało mu się prze-
konać na początku lat 90. XX wieku firmę Daimler 
AG, z którą zawiązał spółkę Mercedes-Swatch. 
Przyjęto, że samochód będzie wzorowany na po-
myśle i studyjnych rozwiązaniach autorstwa Johan-
na Tomforde z 1972 roku. 

Początkowo współpraca układała się po-
myślnie, jednak z czasem drogi kontrahen-
tów rozeszły się. Hayek uważał, że nowy 
samochód powinien być: pojazdem maleń-

kim, dla dwóch osób, z bagażnikiem na 

skrzynkę piwa, tanim jak auto z drugiej ręki, 

a jednocześnie bezpiecznym i wygodnym jak 

samochód normalnych rozmiarów. Koncern 
Daimler-Benz natomiast był nastawiony na 
zyski oraz opierał się na badaniach rynku. 

Ciekawostki motoryzacyjne 

Skuter to lekki, obudowany motorower lub motocykl, 
który prowadzi się bez obejmowania go nogami,  
o ograniczonych osiągach, z silnikiem i zbiornikiem pali-
wa najczęściej umieszczonymi pod kanapą. Posiada sta-
łe osłony nóg, obniżoną ramę ułatwiającą wsiadanie,  
a zamiast podnóżków podesty dające oparcie całej sto-
pie. Najlżejsze, z silnikiem do 50 cm³, są zaliczane do 
motorowerów. Przy budowie skutera na pierwszym miej-
scu stawia się wygodę i praktyczność przed osiągami. 

Małe koła i niska prędkość maksymalna, sprawiają, że 
skutery są użyteczne w ruchu miejskim, a rzadko spraw-
dzają się w terenie. Obecnie wśród skuterów można 
wyróżnić podgrupę maxi-skuterów które wyposażone 
są w duże silniki (do 800 cm³) i prawnie uznawane są 
za motocykle. Największymi producentami skuterów są 
obecnie: Piaggio, Peugeot, Aprilia, Yamaha, Suzuki, 
Honda, PGO, TGB, Kymco, a importerami w Polsce:  
Romet, Keeway, Motobi, Benzer, Zipp i Kingway. 

Redaktorzy prowadzący: 

Dominik Bator 
Damian Szalacha 



 

W ŚWIECIE KOMPUTERÓW 
Redaktorzy prowadzący: 

Kamil Pączek 
Piotr Jurek 
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 Sacred 2: Fallen Angel jest wielkim 

dziełem, ale również wielce niedopraco-

wanym. Tytuł z pewnością możemy pole-

cić każdemu lubiącemu gry typu 

hack&slash. Zapewnia wiele godzin 

dobrej zabawy. 

 Kiedy ta gra się pojawiła, była 
przedstawiana jako konkurencja dla 
Diablo. Teraz, kilkanaście miesięcy po 
premierze, zadajmy sobie pytanie… 
Czy dziecku Ascaronu należą się brawa,  

czy kubeł zimnej wody? Myślę, że w tym wypadku można skorzystać z obu 
opcji jednocześnie. Po podaniu Sacred 2: Fallen Angel do stołu okazuje się, że jest to gra bardzo 

smakowita, ale i ciężkostrawna. Gracze kolejny raz mogli zaobserwować sytuację, gdy do dystrybucji wchodził nie-
dokończony produkt. I jeszcze te problemy z serwerami i płynnością na niektórych komputerach... Na szczęście już 
kilka dni po premierze powstało kilka łatek, które teraz wpływają na jakość produktu. Dobrze, że produkcja ta jest 
na tyle grywalna, że już po chwili można częściowo wybaczyć twórcom pewne niedociągnięcia. 

 Możliwe do wyboru postacie prezentują nieco oryginalne podejście autorów do tematu. Co prawda mamy 
typowego fightera, którym jest przywołany ze świata umarłych Wojownik Cienia, jest też Wysoka Elfka – repre-

zentantka klasy władającej magią, ale już tworu, jakim jest Strażnik Świątynny nie można porównać z niczym innym. 
Postać ta jest starożytnym robotem, który w walce używa pulsującego działa – broni dystansowej. Maszyna ta rów-
nież dobrze radzi sobie na bliski dystans. Driada jest połączeniem łowcy i druidki, natomiast Inkwizytor,  to ‘ten zły’ 
parający się czarną magią. Mamy również znaną z poprzedniej części anielską wojowniczkę Serafię. Bohater musi 
wybrać swojego boskiego patrona – każdy z sześciu ma do zaoferowania potężne zaklęcie, z którego można od 
czasu do czasu korzystać. Wybór ten jest powiązany z obraniem ścieżki, którą będziemy kroczyć, niektóre bóstwa 
dostępne są dla dobrych postaci, a niektóre wręcz odwrotnie. W przypadku Serafii oraz Inkwizytora jesteśmy od-
górnie przypisani do kampanii: światła – wybierając anielską wojowniczkę i cienia w tym drugim przypadku. Opo-
wiedzenie się po stronie dobra lub zła wiąże się z inną linią fabularną, więc śmiało można przejść grę na dwojaki 

sposób – co zresztą za każdym razem wymaga poświęcenia sporej liczby godzin. Każdego bohatera określa sześć 
podstawowych współczynników (siła, zręczność, wytrzymałość, kondycja, inteligencja, siła woli) oraz masa różnorod-

nych statystyk. Jeśli chodzi o ścieżkę rozwoju, to bezsprzecznie można 
stwierdzić, że każdą postać dobrze zróżnicowano. Wszyscy podopieczni 
dysponują trzema kategoriami sztuk walki. Zawierają one po pięć zdol-
ności, które oprócz standardowego podnoszenia poziomu mogą, wraz  
z rozwojem postaci, zostać dodatkowo zmodyfikowane. Ulepszenia te 
przebiegają w trzech etapach, przy czym w każdym wybieramy jeden  

z dwu bonusów. Samych umiejętności w stylu kowalstwa, znajomości zbroi 
lub mieczy jest znacznie więcej i są one, z paroma wyjątkami, wspólne 

dla wszystkich postaci. Wszystko zręcznie podane, w sposób wywołujący 
efekt: „a wbiję sobie jeszcze jeden level”. 

KLAWIATURA I MYSZKA  

STEELSERIES WOW: CATACLYSM 

Klawiatura Shift: Cataclysm ma dwie 

wymienne wkładki z klawiszami, zwy-

czajną klawiaturą i z częścią nume-

ryczną z makrami oraz z dekoracjami 

z WoW’a. Przypominająca kosmicz-

nego żuka mysz ze względu na ga-

baryty naddaje się dla graczy o du-

żych dłoniach. Czternaście programo-

walnych przycisków rozmieszczono 

tak, że łatwo w nie trafisz, nie naci-

skając ich niechcący przy każdym 

poprawianiu chwytu. 
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Z AREN SPORTOWYCH 

Asseco Resovia mistrzem Polski! 

Redaktorzy prowadzący: 

Kamil Pączek 
Piotr Jurek 

Najmłodsi pokazali klasę 

Zawody "Wiosna 2012" były okazją dla skoczków z najmłod-

szych kategorii wiekowych do zaprezentowania swoich umie-

jętności. 

Trzeba przyznać, że Stal może być spokojna o przyszłość swojej sekcji. 

Te zawody zostały przeprowadzone w cudownej atmosferze. Dla najmłod-

szych adeptów tej trudnej dyscypliny sportowej, jaką są skoki do wody, 

była to spora frajda - podkreśla Kazimierz Łukaszewicz, jeden z najak-

tywniejszych działaczy rzeszowskiego klubu. 

Na trampolinie pojawili się główni bohaterowie widowiska. W kolejnych konkursach skakały dziewczęta i chłop-

c y  

z kategorii wiekowych E i D w konkursach z trampoliny 1m oraz 3m. W kategorii E wśród dziewcząt prym wiodła 

Ola Puterla, która wygrała zarówno konkurs z trampoliny 1m, jak i 3m. Dobrze zaprezentowała się również Karoli-

na Wolska, która zdobyła srebro na 1m i brąz na trampolinie 3m.  

W tej kategorii wiekowej srebro zdobyła jeszcze Karolina Giebułtowicz (tr. 3m) a brąz na trampolinie 1m przypadł 

Ani Naróg. Wśród chłopców złoto z 1m zdobył Filip Szymon, a z trójki Maksym Janik (również brąz z 1m) dwa 

srebrne medale zdobył Filip Jachim, a brązowym medalistą z trampoliny 1m został Maksymilian Stalec. 

W kategorii D medale zdobyli: Wiatr Łukasz - złoty, Baran Szymon - srebrny i Sikorski Kacper - brązowy 

(trampolina 1m). Wśród dziewcząt na podium stanęły: Błażowska Aleksandra - złoty medal a srebro i brąz wywal-

czyły odpowiednio Stachowicz Agata i Kozak Weronika. 

37 lat Rzeszów czekał na piąty tytuł mistrza Polski! I wreszcie 
się doczekał. Siatkarze Asseco Resovii pokonali po raz trzeci 
PGE Skrę Bełchatów, tym razem 3:0 (25:23, 25:21, 25:15)  
i zdobyli złote medale! Skra, po siedmiu latach dominacji, zosta-
ła zdetronizowana. Czwarty mecz finału PlusLigi rozpoczął się  
zupełnie inaczej niż trzecie, sobotnie spotkanie. Skra nie była 

już taka pewna 
siebie, a Asseco 
Resovia taka za-
gubiona, jak 
dzień wcześniej. 
Wyglądało na 
to, że blisko pięć 
tysięcy kibiców  
w hali Podpromie czeka wyrównany pojedynek. 
I właśnie tak było. Aż trudno było opisać euforię 

i szczęście wszystkich rzeszowskich kibiców :) 



 

Karaluch potrafi przeżyć bez 
głowy aż do 9 dni. 

 

 

CO, JAK, DLACZEGO... 
 

Redaktor prowadzący: 

Lidia Samborska  
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Dnia 21 marca rozpoczęła się wiosna. Właśnie tego 
dnia, dzień i noc trwają po 12 godzin. Z okazji 
tego dnia topi się Marzannę (to staropolski 
zwyczaj).  Ma ona symbolizować koniec zimy  
i początek wiosny. 

Żyrafa potrafi przeżyć bez wody 
dłużej niż wielbłąd. 

Bambus jest najszybciej rosnącą rośliną, rośnie 
ok. metr na dobę. 

Gepard potrzebuje dwóch sekund 
żeby rozpędzić się do 75km/h. 

Dzień kobiet 8 marca w Rosji jest 
dniem wolnym od pracy. 
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Największym kwiatem na świecie jest bu-
kietnica Arnolda rosnąca w Indiach i na Fili-
pinach. Ma średnicę 90 cm. 

Jedyny ptak, który potrafi latać do tyłu, to koliber. 

Rosa powstaje kiedy po ciepłym dniu  
w nocy para wodna zaczyna się skraplać. 
Ciężkie krople wody osiadają na chłod-
niejszych liściach. 

W języku Aborygenów wyraz koala 
oznacza ,,nie pij”. Odpowiednia na-
zwa dla tego zwierzęcia, ponieważ 
rzadko pije on wodę, wystarcza mu 
sok z liści eukaliptusa, którymi się żywi. 

Żuk nosoróg potrafi podnieść 
ciężar 850 razy przekraczający 
jego masę. 
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Instrukcja korzystania z ubikacji 
1. Ubikacja powinna być zawsze utrzymana w czystości. 

2. Do muszli klozetowej i pisuarów nie należy wrzucać śmieci, szmat, 
niedopałków, zapałek ani resztek jedzenia. 

3. Na muszlę klozetową nie należy wchodzić nogami, lecz siadać jak 
na krześle, całym ciężarem ciała, tak, aby pośladki całkowicie  

i dokładnie przylegały do deski klozetowej. Tułów powinien być 
wyprostowany, przy czym punkt ciężkości należy przenieść ze stóp na 

pośladki, kładąc ręce wzdłuż odpowiednich kolan. Siedzieć należy  
w taki sposób, ażeby nie pobrudzić deski.  

4. Pisuar nie służy do mycia głowy ani połowu ryb. 
5. Przed wyjściem z ubikacji należy umyć ręce. 

 
Instrukcja mycia rąk 

1. Ręce opłukać pod bieżącą wodą. 
2. Pobrać mydło z dozownika i myć ręce minimum 30 sekund. 

3. Spłukać ręce ciepłą wodą. 
4. Dokładnie osuszyć ręce papierowym ręcznikiem. 

5. Zużyty ręcznik umieścić w pojemniku do tego przeznaczonym. 
 

Luudzieee!!! Doceńcie to, że nie musicie biegać gdzieś za boisko do drewnianego  

domku z wyciętym trójkącikiem lub kółeczkiem.. Korzystajcie z dobrodziejstw cywili-

zacji (przecież potraficie)... 

Do czego służy WC? 

W związku z nasilającym się w szkolnych toaletach 
zjawiskiem spotkań towarzyskich, odpisywania lek-
cji, jedzenia ciastek (a pfeeee... _) , czy też buły  
z serem w sytuacji, gdy za cienką ścianką kabiny 
ktoś oddaje się swoim potrzebom fizjologicznym 

albo też z hukiem wydala z siebie CO, CO2  
i NOx, postanowiliśmy opublikować znaną niektó-
rym uczniom (są oni niestety w mniejszości) instruk-
cję korzystania z przybytku zwanego WC. Mamy 
nadzieję, że pomoże ona używać toalety zgodnie  

z przeznaczeniem. 

DO CZEGO SŁUŻY WC?  



 

STR. 16 

PudeŁek 
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3 urodzinowe okładki Cosmopolitan 
W maju polska edycja magazynu Cosmopolitan 
obchodzi swoje piętnaste urodziny. Z tej okazji 
redaktorzy gazety zdecydowali się zaprezento-
wać czytelnikom  aż trzy różne okładki. Możemy 
na nich zobaczyć Małgorzatę Sochę, Weronikę 
Rosati i Julię Rosnowską. 

Każda z nich pojawia się w innej stylizacji  
i kolorystyce. Jedyne, co je łączy, to urodzinowe 
atrybuty, które trzymają w rękach. Socha ma 
przy sobie prezent, Rosati – balony, a Rosnow-
ska - urodzinową babeczkę. 

Kryzys na rynku polskich seriali trwa. Polsat pod-
jął decyzję o zakończeniu dwóch swoich produkcji. 
Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, 
że oba seriale należą do najpopularniejszych na 
antenie stacji. 

Supermodelki często są przedstawiane 
przez media jako przedstawicielki jakiegoś 
innego gatunku - pozbawiony wad doskonały wzór do naśladowania. Prawda jednak jest 
taka, że piękności z okładek i sesji to efekt pracy stylistów, makijażystek, fryzjerów, foto-
grafów i wreszcie - grafików komputerowych. W rzeczywistości najlepiej opłacane modelki 
świata to zwykłe kobiety z wieloma niedoskonałościami, które tuszuje się kosmetykami lub 
odpowiednim krojem ubrań.  

Kolejne dwa seriale znikają z Polsatu 

 Top modelki bez    

makijażu ! 

 

Redaktorzy prowadzący: 
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Nowa sportowa kolekcja w Reserved!Nowa sportowa kolekcja w Reserved!Nowa sportowa kolekcja w Reserved!Nowa sportowa kolekcja w Reserved!    

Tej wiosny w sklepie Reserved  możemy znaleźć limitowaną kolekcję na 
Euro 2012, zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet. Kolekcja od dawna  
była oczekiwana z powodu tegorocznych zawodów piłkarskich. Bluzy, 
koszulki, dodatki i akcesoria w postaci czapek, pasków, japonek i ekolo-

gicznych toreb oznaczone zostały oficjal-
nym logo mistrzostw oraz archiwalnymi mo-
tywami związanymi z piłką nożną.  

Co słychać w modzie?  

PastelePastelePastelePastele    

Najsilniejszym trendem w nadchodzącym sezonie będą pastele. 
Tworzenie modnych zestawów czasami wymaga czasu, proponu-
jemy więc już teraz stanąć przed naszą szafą i wyciągnąć z niej 
wszystkie ubrania i dodatki, których tonacja chociaż odrobinę 
przypomina jakikolwiek pastelowy kolor.  
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Rada dla naszych CzytelniczekRada dla naszych CzytelniczekRada dla naszych CzytelniczekRada dla naszych Czytelniczek    

Najważniejsze jednak, żeby uważać z wszystkim tym, co wyraziste, łatwo jest 
bowiem przesadzić. Najmodniejsze połączenia to takie, w których kolorystyczne 
kontrasty pomiędzy poszczególnymi elementami stroju są jak najmniejsze.  Pa-
miętajmy, żeby nie kierować się ślepo trendami w modzie, bo niekoniecznie to, 

co jest modne, musi być ładne i się nam podobać. 

Neony!Neony!Neony!Neony!    

Jeśli lubicie wyróżniać się z tłumu, to koniecznie musi-
cie zwrócić uwagę na neonowe ubrania. Jeśli nie bo-
isz się mody i żywych kolorów, neony są dla Cie-
bie! Rezygnujemy z szarości i ponurych barw, teraz 
królują intensywne kolory, które rozweselą ulice  
i nasze samopoczucie! Neonowy trend polubiły już 
gwiazdy i celebrytki, które królują na światowych 
salonach. 

 Rock vs. romantic Rock vs. romantic Rock vs. romantic Rock vs. romantic ----    marcowy lookbook marcowy lookbook marcowy lookbook marcowy lookbook 

BershkiBershkiBershkiBershki 

Poznajcie dwie strony najnowszego lookbook’u hisz-
pańskiej marki. Wiosenna kolekcja to z jednej strony 
propozycje dla wielbicielek ostrego wizerunku, z dru-
giej dla miłośniczek delikatnych pasteli. 

 

Redaktorzy prowadzący: 
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ŚMIEJMY SIĘ BEZ LIKU 

 

Redaktorzy prowadzący: 

Patrycja Pilch 
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Sekretarka wchodzi do gabinetu: 
- Panie dyrektorze, wiosna przy-
szła! 
- Niech wejdzie! 

Mąż do żony: 
- Wiosna przyszła, taka piękna pogoda, a ty męczysz się 
myciem podłóg. Wyszłabyś lepiej na dwór i umyła samo-
chód... 

Zima. Dwa jelenie stoją na paśniku i żują ospale siano na-
łożone tu przez gajowego. W pewnej chwili jeden z jeleni 
mówi:  
- Chciałbym, żeby już była wiosna.  
- Tak ci mróz doskwiera?  
- Nie, tylko już mi obrzydło to stołówkowe jedzenie! 

Biedronka pyta stonogi: 
- Czemu nie byłaś w tym roku na lodowisku?? 
A stonoga na to: 
- Zanim założyłam łyżwy, nadeszła wiosna...  

Wiosna, las, ptaszki. Gawędzi student (po nieudanej sesji) 
z dziewczyną: 
- Nie wiem, co się ze mną dzieje? Chciałbym ulecieć dale-
ko - daleko, schować się głęboko - głęboko, zaszyć się 
gdzieś cicho - cicho. Czyżby to miłość? 
- Nie, kolego. To zaczął się wiosenny pobór do wojska. 

Rok 2100. Nad rzeką leżą trzy krokodyle. 
- Wiecie, dziadek mi opowiadał ,że kiedyś byliśmy zielo-
nego koloru - mówi jeden. 
- I podobno umieliśmy pływać - dodaje drugi. 
- Dosyć tych wspomnień! - przerywa trzeci. 
- Lecimy zbierać miód.  

Przychodzi blondynka do knajpki i mówi : 
- Poproszę frytki 
- Niestety, ale nie ma ziemniaków - odpowiada kelner 
- Nie szkodzi, mogą być z chlebem. 

- Gdzie podpisano traktat pokojowy po 
zakończeniu I wojny światowej? - pyta 
nauczyciel ucznia. 
- Na samym dole, pod tekstem. 

Tato, czy dzisiaj jest piękny dzień? -  
pyta się mały Jaś ojca. 
- Raczej nie. A dlaczego pytasz? 
- Bo pani od polskiego powiedziała 
wczoraj: "Pewnego pięknego dnia przez 
ciebie zwariuję".  

Ojciec - Nie jestem zadowolony z twoich 
stopni. 
Syn - Ja mówiłem nauczycielowi, ale nie 
chciał poprawić. 

Skończył się rok szkolny. Spotykają 
się dwaj koledzy. 
- I jak u ciebie? 
- Ojciec zlał mnie dwa razy. 
- Dlaczego dwa razy? 
- Pierwszy raz, jak mu pokazałem 
świadectwo ukończenia siódmej klasy, 
a drugi raz, jak się zorientował, że to 
jego stare świadectwo.. 



ZGADNIJ CO I JAK 
 

Redaktor prowadzący: 

Rafał Winiarski 

 

4. Jeśli coś ci się nie podoba, to... 
a) starasz się to przemilczeć...1 
b) jest ci to obojętne...3 
c) mówisz o tym prosto z mostu...5 
5. Czy można powiedzieć o tobie, że jesteś szczery, aż do 
bólu? 
a) zdecydowanie nie...1 
b) szczery, ale nie do bólu...3 
c) zdecydowanie tak...5 
6. Czy czujesz się niedoceniany przez innych ludzi? 
a) nie...1 
b) czasami...3 
c) często...5 
7. Czy odgrywasz się na innych za swoje niepowodzenia? 
a) nie...1 
b) czasami...3 
c) często...5 
8. Gdy ktoś zwraca ci uwagę na twoje błędy lub naganne 
zachowanie, wówczas... 
a) przepraszasz...1 
b) czujesz się niezręcznie, ale nie przepraszasz...3 
c) mówisz, że to nie jego sprawa...5 
9. Jak często traktujesz ludzi z góry? 
a) nigdy...1 
b) rzadko...3 
c) często...5 
10. Czy wierzysz w ludzką bezinteresowność? 
a) tak...1 
b) trudno powiedzieć...3 
c) nie wierzę...5 
 
Jeśli uzyskałeś(aś) 10-22 punkty 

Jesteś człowiekiem mającym w sobie delikatność jedwabiu. 
Miły, potulny i pełen wewnętrznego ciepła. Jesteś tak deli-
katny / delikatna, że nie potrafisz nikogo skrzywdzić, ani 
nawet powiedzieć przykrego słowa, a gdy jednak to się 
stanie, to zawsze bardzo tego żałujesz. Gdy masz do oznaj-
mienia przykrą wiadomość, to przeżywasz to tak, jakby ta 
zła wiadomość dotyczyła ciebie. Jednocześnie masz kruche 
wnętrze i bardzo łatwo cię zranić.  
Jeśli uzyskałeś(aś) 23-37 punktów 

Nie jesteś człowiek szorstki o charakterze papieru ściernego, 
ale delikatność też nie jest twoją domeną. Wszystko przez 
to, że czasami brakuje ci wyczucia chwili. Brakuje ci umiejęt-
ności współodczuwania i bywa, że gdy chcesz pocieszyć lub 
rozładować napiętą sytuację to robisz to w sposób na tyle 
nieudolny, że jeszcze pogarszasz sytuację. Szybko jednak 
się reflektujesz i starasz się naprawiać swój błąd. 
Jeśli uzyskałeś(aś) 38-50 punktów 

Jesteś szorstki / szorstka jak papier ścierny. Nie oznacza to 
wcale, że jesteś złym człowiekiem. Po prostu składa się na to 
wiele czynników natury osobistej, a są to miedzy innymi żal 
do świata, brak wiary w drugiego człowieka, permanentny 
zły humor i brak towarzyskiego obycia. Jeśli wszystkie te 
czynniki nachodzą na siebie, to wtedy każdy człowiek staje 
się opryskliwy w mowie i chropawy w zachowaniu. Czasami 
warto jednak nieco wyluzować. Gdy przestaniesz podejrze-
wać, że ludzie dybią na ciebie i świat zaczniesz przyjmować 
z lekkim przymrużeniem oka, to i twoja natura stanie się bar-
dziej delikatna. Oczywiście nigdy ta delikatność nie będzie 
zbyt ostentacyjna, ale jednak dobrze by było, abyś pokazał 
innym, że czasami potrafisz być delikatny lub delikatna. 
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ŚMIESZNE ZAGADKI!!! 
1.Jakie skuteczne lekarstwo powinien lekarz przepisywać na 
odciski?  
2.Jakie to są rośliny motylkowe?  
3. Jaki to przypadek: spadłem z krzesła?  
4. Co to jest: nieżywa istota, a ma serce?  
5. Co to jest: mała deseczka na długim sznurze, raz jest na 
dole, raz jest na górze?  
6. Co to jest: w butelce zatkać można korkiem, w dachu snop-
kiem, w ścianie kołkiem, lecz w kieszeni, o mój Boże, łata na-
wet nie pomoże?  
7. Z ilu sylab składa się scyzoryk?  
8. Co to jest: co Niemiec ma z przodu, to Turczyn ma z tyłu, 
mężatka nie ma wcale, a panna ma dwa w środku?  
9.Dlaczego ryby nie mają nóg ani rąk?  
10.Jak najskuteczniej poluje się na kangury?  
11.Kiedy z niej korzystają - rzucają ją, kiedy zaś nie korzy-
stają - noszą na plecach.  
12.Kogo nazywamy królem zwierząt w ogrodzie zoologicz-
nym?  
13.Czym różni się fortepian od słonia?  

ODPOWIEDZI!!! 

Odp.1. Buty o numer większe. 
Odp.2. To takie, na których często siadają motyle. 
Odp.3. Bolesny. 
Odp.4. Dzwon. 
Odp.5. Huśtawka. 
Opd.6. Dziura. 
Odp.7. Scyzoryk nie składa się z sylab, tylko na pół. 
Odp.8. Litera 'n'. 
Odp.9. Bo od wilgoci miałyby reumatyzm. 
Odp.10. Pyta się kangura czy ma rozmienić 10 dolarów, 
 a gdy zaczyna szukać dolarów w swojej torbie, można go 
łatwo obezwładnić. 
Odp.11. Sieć na ryby. 
Odp.12. Dyrektora ZOO. 
Odp.13. Fortepian można zasłonić, a słonia nie można 
 zafortepianić. 

Psychotest: Delikatny, delikatna 
Ludzie mają różne sposoby bycia, ale w skrócie można by je 
podzielić na szorstki i delikatny. A ty jaki jesteś? Delikatny?  

A może twój sposób bycia jest szorstki. Jaka jesteś - delikatna 
czy szorstka? To jest Twoja psychozabawa. Dowiedz się jak 

poznać siebie! 
1. Czy denerwuje cię zachowanie dużo starszych lub dużo 
młodszych ludzi? 
a) nie...1 
b) czasami...3 
c) często...5 
2. Czy zdarza się, że odpowiadasz niegrzecznie na grzeczne 
pytania? 
a) nie zdarza się...1 
b) zdarza się bardzo rzadko...3 
c) zdarza się często...4 
3. Gdy ktoś mówi do drugiej osoby "kocham cię" to wtedy 
zazwyczaj jest... 
a) autentyczny...1 
b) pod wpływem chwili...3 
c) zakłamany...5 
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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 zbie-

rać kupony, które drukujemy na ostatniej stronie. Zachęcamy do 
wzięcia udziału w zabawie. Naprawdę warto! 

UWAGA! Wiemy, że ze względu na niski nakład nie wszyscy 
mogli kupić numer 2 Pinezki, dlatego w następnym numerze 

wydrukujemy specjalny kupon bonusowy. 
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