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ednym z głównych problemów 

etycznych młodych Polaków żyjących 

w początkach XXI wieku, jest  

z pewnością problem odrzucenia 

społecznego, jakiego doświadcza młodzież 

– zwłaszcza ta żyjąca w małych 

miasteczkach i na wsiach, stanowiąca 

większość w Polsce. Młodzież ta,  

w większości uboga i niedostatecznie 

wychowywana przez zapracowanych 

rodziców, nie ma przed sobą dobrych 

perspektyw. Z jednej strony młodzi ludzie 

wiedzą, że bez wykształcenia nie będą 

mieli żadnej szansy na dobrze płatną pracę 

w przyszłości, lecz z drugiej strony zdają 

sobie również sprawę, że ich rodziny są 

zbyt biedne – najczęściej również 

wielodzietne, co niesie ze sobą 

konieczność utrzymania rodzeństwa – by 

mogli sobie pozwolić na studia wyższe. 

 

Innego rodzaju zagrożenia czyhające na 

młodzież, wiążą się z szeroko pojętą 

toksykomanią. Czym ona jest i co różni ją 

od uzależnienia – nałogu? Toksykomania 

to przewlekłe zatrucie spowodowane 

systematycznym przyjmowaniem środków 

odurzających i psychoaktywnych  

(w rzeczywistości są to toksyny), dla 

osiągnięcia stanu lepszego samopoczucia, 

pobudzenia, uspokojenia etc. Nałóg to już 

uzależnienie od danej substancji. Tak więc 

toksykomania to stan psychiczny  

(i fizyczny!) człowieka przyjmującego 

substancje toksyczne. Poprzedza 

uzależnienie się. Jako formy toksykomanii 

wyróżniamy: nikotynizm, alkoholizm, 

lekomanię i narkomanię. 

 

 

 

Przyczyny zagrożeo współczesnej młodzieży 

 

rodowisko, w którym żyje młody człowiek, ma ogromny wpływ na postawy 

zwiększające  spożycie alkoholu  lub picie umiarkowane. Mają tu znaczenie zwyczaje, 

nawyki. Picie w dużym stopniu zależy od kultury, a więc od niepisanych reguł i wierzeń, 

zgodnie z którymi żyje pewna grupa 

ludzi. Społeczne obyczaje są 

podłożem, na którym rodzą się normy 

zachowań. Są one nam wpajane od 

najwcześniejszego dzieciństwa, 

później je naśladujemy - często bez 

udziału świadomości. Specyficzne 

wymagania dotyczące sposobu 

zachowania różnią narody i grupy 

społeczne. Normy związane są  

z religią, płcią, wiekiem oraz klasą 

społeczną. Podstawowe zasady 

określają także sposób picia alkoholu. 

J 

Ś 

Zagrożenia wśród nas 



 
CO W SZKOLE PISZCZY 
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Sobota, 14 marca 2015 roku, była Dniem Otwartym w naszej szkole. Młodzież 

zainteresowana uczęszczaniem do naszej szkoły, z Mogielnicy i Lutoryża, została 

oprowadzona po salach lekcyjnych. Ich przewodnikami byli  nasi gimnazjaliści. Dla 

odwiedzających zostały przygotowane: prezentacja multimedialna, foldery opisujące atuty 

gimnazjum oraz poczęstunek na stołówce szkolnej. 

 

Biskup w naszej szkole 

2 marca naszą szkołę odwiedził Jego Ekscelencja biskup Jan Wątroba- Ordynariusz Diecezji 

Rzeszowskiej. Z tej okazji została przygotowana część artystyczna z udziałem 

przedszkolaków, uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Po niej ks. biskup spotkał się  

z przedstawicielami grona pedagogicznego i administracji. 

 

  

Dzieo Otwarty 



 
SPORT 
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14 marca 2015 r. w naszej szkole miała 

miejsce XIII Rodzinna Olimpiada Tenisa 

Stołowego. Uczniowie oraz ich rodzice 

walczyli ze sobą o puchar prezydenta 

miasta Rzeszowa. W sali gimnastycznej  

o godz. 9 zebrali się wszyscy miłośnicy 

tenisa stołowego, a także zaproszeni 

goście. 

W turnieju uczestniczyło 8 par w kategorii 

klas gimnazjalnych i 25 w kategorii szkół 

podstawowych. Walka toczyła się  do  

2 wygranych setów do 11 (gimnazja) lub 

do 2 wygranych setów do 6 (szkoły 

podstawowe). Na początku swoje mecze 

grali uczniowie, a następnie ich rodzice. 

Jeśli to nie przyniosło  rozstrzygnięcia,  to 

grało się tzw. „debel”.  

 

Po wielu zaciętych pojedynkach wyłonieni zostali zwycięzcy: Jakub Mordarski (SP nr 7)  

i Tomasz Mordarski w kategorii klas I-III SP, Katarzyna Kołaczko (SP nr 10) i Mariusz 

Kołaczko w kategorii klas IV-VI SP oraz Robert Kilar (Gimnazjum nr 13) i Marcin Kilar  

w kategorii klas I-III gimnazjum. 

 

Niebezpieczne sporty 
  

Rajd Dakar - (dawniej Paryż-Dakar) to 

doroczny rajd terenowy organizowany 

obecnie przez Amaury Sport Organisation 

na początku roku. Rajd dostępny jest 

również dla amatorów, którzy stanowią 

około 80 procent uczestników.   

W 2015 roku podczas trzeciego etapu rajdu 

śmierć  w wyniku przegrzania organizmu, 

poniósł polski motocyklista Michał Hernik. 

Stało się to na 206 km trasy z San Juan do 

Chilecito, 14 km przed metą, został 

znaleziony 300 metrów od trasy rajdu. 

Oprócz  niego śmierć poniosło 69 innych 

uczestników bardzo wyczerpującego  

i najtrudniejszego rajdu świata.  

W tym roku na starcie stanęło 15 Polaków. 

W kategorii Quady zwyciężył Rafał Sonik. 

Zrobił to jako pierwszy Polak w historii 

tego wyścigu. Następnym naszym 

reprezentantem, który stanął na podium 

tego  prestiżowego rajdu, był Krzysztof 

Hołowczyc. 

 

 

XIII Rodzinna Olimpiada Tenisa Stołowego 



 
W ŚWIECIE FILMÓW 
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„Bogowie” to polski dramat biograficzny z 2014 r. Jego reżyserem jest Łukasz Palkowski,  

a autorem scenariusza - Krzysztof Rak. Film został nagrodzony Złotymi Lwami na 39. 

Festiwalu Filmowym w Gdyni. 

  Scenariusz filmu oparto na faktach. Jego akcja rozgrywa się w latach 80. XX w., głównie  

w Warszawie i Zabrzu. Głównym bohaterem jest kardiochirurg Zbigniew Religa. Dąży on do 

przeprowadzenia pierwszego w Polsce skutecznego przeszczepu serca. W tym celu wraz ze 

współpracownikami, zakłada  klinikę kardiochirurgiczną w Zabrzu. W pełnym 

dramatycznych zwrotów akcji filmie śledzimy jego kolejne sukcesy i niepowodzenia na 

drodze ratowania ludzkiego  życia. 

Odtwórcą głównej roli jest Tomasz Kot. Muszę 

przyznać, że stworzył on wspaniałą, bardzo 

autentyczną kreację. Jego postać nie jest 

pozbawiona wad, takich jak m.in. skłonność do 

nadużywania   alkoholu. Budzi jednak podziw, 

gdyż niezłomnie dąży do celu, który jest bardzo 

szczytny. Przez to niemal od początku filmu 

bohater zyskał moją sympatię i wzbudził 

zaangażowanie emocjonalne.  

W role najbliższych współpracowników Religi – Mariana Zembali i Andrzeja Bochenka –

wcielili się Piotr Głowacki i Szymon Piotr Warszawski. Oprócz odtwórców głównych ról  

w filmie, w postacie epizodyczne, wcieliło się wielu znanych aktorów, takich jak Zbigniew 

Zamachowski, Jan Englert czy Ryszard Kotys. Godny zauważenia jest fakt, że sam Marcin 

Zembala zagrał jednego z członków komisji etyki lekarskiej. 

Wspaniałą pracę wykonał również 

scenarzysta Wojciech Rak, który przedstawił 

prawdziwą historię bardzo dokładnie, 

uzupełniając ją jedynie o drobne szczegóły. 

Wielkie brawa należą się również reżyserom.  

Ogromnym atutem filmu jest realistyczna 

scenografia, za którą odpowiadał Wojciech 

Żogała. Na szczególne wyróżnienie 

zasługuje charakteryzacja Tomasza Kota, 

która do złudzenia upodobniła go do Zbigniewa Religi. 

Oceniając „Bogów” starałem się być obiektywny i docenić pracę twórców. Film nie należy 

jednak do tych, które mnie zachwyciły, gdyż nie jestem entuzjastą dramatów. Niemniej jest 

on z pewnością warty obejrzenia, głównie ze względu na prawdziwość przedstawianych 

wydarzeń i charakterystyczną rolę Tomasz Kota. 

Recenzja filmu „Bogowie” 

Bartosz Stój 



 
PREMIERY GIER 
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Grand Theft Auto V [PC] 
 

Kolejna odsłona bestsellerowej serii studia Rockstar 

North, rozgrywająca się w olbrzymim, otwartym 

świecie miasta Los Santos oraz w jego okolicach, 

wzorowanych na krajobrazach Los Angeles oraz 

południowej Kalifornii. Twórcy rozbudowali tytuł pod 

względem fabuły i jej bohaterów, dodali wiele nowych 

elementów rozgrywki, a także sprawili,  

że świat gry zaczął naprawdę żyć własnym życiem. 

Grand Theft Auto V ponownie zabiera nas do świata wzorowanego na Kalifornii.  

W uniwersum Grand Theft Auto stan nosi nazwę San Andreas i składa się między innymi  

z miasta Los Santos, które stanowi główne miejsce akcji „piątki”. Tworząc swój świat 

Rockstar jeszcze raz postanowił sparodiować znaną nam rzeczywistość, ośmieszając 

ideologie, produkty, zjawiska i zachowania ludzi. Jednocześnie twórcy GTA V postarali się  

o rozbudowanie swojej produkcji pod każdym względem w stosunku do poprzednich odsłon 

cyklu. Premiera tej odsłony odbędzie się 14 kwietnia 2015 roku. Wszystkich 

zainteresowanych zapraszamy do bliższego zapoznania się z tą pozycją. 

 

The Sims 4: Witaj w Pracy 
 

Kolejną pozycją w tym zestawieniu jest dodatek do 

gry The Sims IV: Witaj w pracy. Twórcy Maxis 

skupili się w nim w szczególności na trzech nowych 

zawodach dla Simów- lekarskim, policyjnym, oraz 

naukowym. W pierwszym przypadku Simowie mogą 

zostać lekarzami i odbierać porody, przeprowadzać 

rutynowe badania oraz operacje ratujące życie.  

W drugim wcielają się w kadetów policyjnych, na 

których czeka emocjonująca kariera, zwieńczona objęciem stołka komendanta. Natomiast  

w trzecim przypadku wirtualni ludzie mogą zostać naukowcami, trudniącymi się 

wynajdywaniem rozmaitych urządzeń. 

 W związku z wprowadzeniem nowych zawodów, studio zatroszczyło się także  

o dodatkowe lokale, w tym szpital, posterunek policji i laboratorium naukowe. Nie zabrakło 

również nowych umiejętności. Simowie nauczyli się fotografować i piec, dzięki czemu mogą 

wytwarzać smakołyki i wykonywać świetne zdjęcia. Gotowe produkty da się sprzedawać albo 

używać jako dekoracji w domu. Poza tym wszystkim można zakładać własne firmy 

handlowe, więc nic nie stoi na przeszkodzie, by uruchomić swój własny biznes, np. piekarnię 

albo księgarnię.  



 
BECZKA ŚMIECHU 
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Coś na poprawę humoru 

 

Nauczyciel na chemii omawia doświadczenie: 

- A teraz patrzcie jak ten niebieski płyn zazieleni się na czerwono. 

 

Co to jest lekcja? 

- Jest to dłuższy okres potrzebny do przygotowania się do krótkiej przerwy. 

 

Dyrektor szkoły przechodzi korytarzem obok klasy, z której słychać straszny wrzask. Wpada, 

łapie za rękaw najgłośniej wrzeszczącego, wyciąga go na korytarz i stawia w kącie. Po chwili 

z klasy wychodzi kolejnych trzech młodzianów, którzy pytają: 

- Czy możemy już iść do domu? 

- A z jakiej racji? 

- No... przecież skoro nasz nowy pan od matematyki stoi w kącie, to chyba lekcji nie będzie, 

prawda? 

 

Matka pyta syna:  

- Co przerabialiście dziś na chemii? 

- Materiały wybuchowe. 

- Nauczycielka zadała coś do domu? 

- Nie zdążyła... 

 

Jadą samochodem informatyk, mechanik i chemik.  

Nagle staje im auto i mechanik powiada: 

-Coś z silnikiem! 

Chemik na to: 

-Paliwo jest złej jakości. 

Informatyk: 

-Wsiądźmy i wysiądźmy, może to coś da... 

 

Nauczyciel sprawdza zadanie domowe... 

- Otwórzcie zeszyty... Jagoda, kiedy odrabiasz lekcje? 

- Po obiedzie. 

- To czemu tej pracy domowej nie odrobiłaś? 

- Bo jestem na diecie.



 
COŚ DLA DETEKTYWÓW 
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Tajemnicza kradzież 

 

Spadek 20 milionów dolarów, jakie otrzymała pani Williwaw, nie zmienił jej wcale. Stała się 

może trochę więcej rozrzutna. Wybudowała piękny dom, urządziła gustownie 27 pokoi (tyle 

tylko apartamentów liczył dom), zajmowała się muzyką i szaradami.  

W sobotę wydała przyjęcie z okazji rocznicy swoich urodzin. Goście zjechali się już w piątek. 

Każdy przygotował jakiś miły upominek. Wśród nich była zapinka do paska wysadzana 

dużymi diamentami, drogocenna popielnica, sznur pereł, bransoletka, podomka chińska itd. 

Młoda kuzynka, Delia, także entuzjastka szarad, przygotowała bogatej ciotce komplet 

magazynu rozrywkowego i zaabonowała go dla niej na cały rok. 

Zaproszeni goście uradzili złożyć późnym wieczorem w piątek wszystkie prezenty na stół  

w pokoju jadalnym tak, by gospodyni domu w sobotę rano od razu je spostrzegła. Niestety,  

w ciągu nocy ktoś cichaczem zakradł się do pokoju i skradł wszystkie podarunki - nawet  

i komplet magazynu rozrywkowego. Jak to się mogło stać? 

Nic nie podejrzewający goście zastali panią Williwaw pogrążoną we łzach. Nastrój prysł. 

Atmosfera stała się ciężka. Każdy zastanawiał się i pytał, kto mógł skraść prezenty. W pokoju 

wrzało jak w ulu. 

Nagle zabrała głos Delia: 

- Droga Ciociu, szukajmy winnego wśród tych ludzi, którzy Cię 

nie lubią. Czy wiesz, kto jest takim typem? 

- O, tylko kuzyn Bob stara się zawsze mi dokuczyć, jakby 

chciał się zemścić, że nie dostał nic ze spadku. 

Aha! Klucz już jest - pomyślała Delia. 

- Gdzie byłeś Bob ostatniej nocy? - zapytała. 

- Spałem - odparł krótko zagadnięty. - Czułem się zmęczony, więc właśnie położyłem się 

spać, gdzieś przed dziewiątą. Spałem jak zabity. Dopiero przed minutą obudziłem się, bo 

budzik hałasował jak opętany. 

Delia zwróciła się do zebranych: 

- Sprawa jest prosta i jasna, moi państwo. Kiedy dzwonił budzik, była godzina dziesiąta 

trzydzieści. Oddaj zaraz wszystkie prezenty Bob! Jak mogłeś ważyć się na taki haniebny 

postępek! 

 

Pytanie: W jaki sposób Delia wykryła złodzieja? Odpowiedź jest naprawdę bardzo 

prosta. 

Odpowiedź na końcu numeru. Pomyśl, a później spójrz!



 
CIEKAWOSTKI O… 
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Najstarszymi organizmami świata są 

sosny z gatunków Pinus aristata i Pinus 

longavea, które rosną w Górach 

Skalistych. Wiek niektórych osobników 

wynosi około 6000 lat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pewne ptaki z południowo 

wschodniej Azji - salangany  -

budują gniazda, z których (gdy 

są puste) przyrządza się znany 

chiński specjał: zupę z gniazd. 

Dorosłe łososie, wracają na 

tarło do rzek, w których 

przyszły na świat,  mogą 

przepłynąć do 2500 km. 

Najliczniejszą rodziną okrytonasiennych są złożone 

(Asteraceae). Liczy ona 25 000gatunków. Zaraz po 

niej plasuje się rodzina storczykowatych 

(Orchidaceae) z 24 000 gatunków. 

Szkielet człowieka 

składa się 

zazwyczaj z 206 

kości. 

Ludzie leworęczni trochę częściej 

niż praworęczni zapadają na choroby 

psychiczne, ale są średnio bardziej 

twórczy. 

W ciągu roku każdy 

człowiek traci 

przeciętnie 4 kg 

martwego naskórka  

i 30 000 włosów. 

Na 100 dziewczynek rodzi 

się 106 chłopców. 

Sumaryczna powierzchnia wszystkich 

23 parków narodowych Polski 

stanowi 1% powierzchni kraju. 

Kret podczas patrolowania swych 

podziemnych tuneli napotyka 

bezkręgowce, które stanowią jego 

pożywienie. Gdy jest najedzony, tylko 

nadgryza zdobycz, żeby nie uciekła i 

zostawia ją sobie na później. 

Włosy człowieka 

rosną z prędkością 

0,35mm na dzień. 

W przeciągu 

miesiąca przyrastają 

więc o ok. 1 cm. 

Największym ssakiem jest płetwal błękitny ( do 200 ton),  

a najmniejszym - ryjówka etruska (3 g). Płetwal błękitny jest 

ponadto największym zwierzęciem, jakie kiedykolwiek 

zamieszkiwało Ziemię. Mózg waży tylko 2% masy 

ciała, a otrzymuje aż 30% 

krwi. 



 
KILKA PYTAO DO… 
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A. Mróz: Od jak dawna należysz do Związku Strzeleckiego?  

D. Majer: Do „Strzelca’’ należę już 9 lat. 

A. Mróz: Kiedy zacząłeś chodzid na zbiórki i co cię do tego zachęciło?  

D. Majer: Zacząłem chodzid w 1 klasie gimnazjum i zachęciło mnie to, że miałem możliwośd 

podniesienia oceny z zachowania oraz z wos-u i historii, a później sama struktura „Strzelca” wciąga. 

 A. Mróz: Czym zajmujecie się na zbiórkach? 

 D. Majer: Zgłębiamy wiedzę w zakresie służby mundurowej, a także dwiczymy musztrę. Strzelcy 

przechodzą szkolenia unitarne, w których skład wchodzi m.in. składanie i rozkładanie broni, 

zapoznanie się z odzieżą przeciwchemiczną, topografia, łącznośd itp. Po rocznym szkoleniu 

przechodzimy bardziej specjalistyczne kursy lekkiej piechoty.  

A. Mróz: W takiej organizacji z pewnością organizowane są rożne wyjazdy. Mógłbyś powiedzied 

jakie i czego się na nich uczycie? 

 D. Majer: W ciągu roku strzeleckiego jest bardzo dużo wyjazdów szkoleniowych, jak i turystycznych. 

Jednym z najbardziej wyczekiwanych jest wyjazd do Ośrodka Szkolenia Górskiego  

w Trzciaocu. Jest to jedyny poligon o charakterze górskim i przechodzimy tam cykl szkolenia 

unitarnego, czyli podstawowego. Oprócz tego wybranych 12 osób ma szansę dostad się na kurs 

dowódców drużyn. Jest także możliwośd przejścia szkolenia w zakresie ratownictwa medycznego/ 

ratownictwa pola walki oraz wspinaczki wysokogórskiej. Oprócz tego są także wyjazdy do Lwowa, 

Warszawy, Częstochowy itp. 

A. Mróz: W „Strzelcu” istnieje pewna hierarchia. Na jakim miejscu się w niej znajdujesz? 

 D. Majer: W „Strzelcu” hierarchia jest jak w wojsku. Są dowódcy i podwładni. Ja jestem drużynowym 

ZS i dowódcą plutonu Zwięczyca-Boguchwała. 

 A. Mróz: Co Ci się podoba w byciu strzelcem?  

D. Majer: W byciu strzelcem podoba mi się to, że mogę rozwijad swoje umiejętności militarne, 

przeżywad przygody pełne adrenaliny i niespodziewanych akcji. Dzięki „Strzelcowi” poznałem wielu 

ciekawych ludzi. Nie ma takich rzeczy, które mi się nie podobają. Owszem, czasem jest ciężko  

i warunki są ekstremalne, ale dzięki temu kształtuję i umacniam swój charakter.  

A. Mróz: Czy poza „Strzelcem” masz jakieś inne zainteresowania? 

 D. Majer: Oczywiście, że tak. Moją pasją są motocykle. Wraz z przyjaciółmi jeżdżę na zloty i spotkania 

motocyklowe. 

 A. Mróz: Dziękuje za rozmowę.

…Damiana Majera 



 
MODA I URODA 
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Zastanawiasz się jaki manicure będzie 

modny w letnim sezonie? Paznokcie pomalowane 

jedynie odżywką! Nie jesteś fanką tego pomysłu? 

Nic nie szkodzi, do łask powraca biel. Żegnamy 

ukochane miętowe odcienie na rzecz 

brzoskwiniowych i pastelowych błękitów. Jeden 

kolor na paznokciach to za mało? Wiosną i latem 

miksujemy co najmniej dwa. Najmodniejsze  

propozycje to: biel + srebrny (lub złoty), biel + 

niebieski, biel + różowy, srebro + czerń, róż + 

czerń. 

 

Wiosna i lato 2015 upłynie nam pod 

znakiem metalicznego stylu glam – 

przynajmniej w makijażowych trendach, bo 

to w nich nastała moda na złoto, gwiazdki, 

perełki i brokat. 

 

Jeden z najmocniejszych makijażowych 

akcentów nadchodzącego sezonu: 

„gwiezdny pył”  Niewątpliwie nie da się go 

nie zauważyć i nie sprawdzi się raczej na 

co dzień (chyba, że ograniczony do jednej 

gwiazdki przy powiece).  

 
 

Niebieski nadal mocno trzyma się w zestawieniu najgorętszych makijażowych trendów.  

W porównaniu do poprzedniego sezonu z odcienia granatu przerodził się w jaśniejszy błękit. 

Klasyk wśród klasyków. Czerwień na ustach to niezastąpiony sposób na uwodzenie. Nas  

w sezonie wiosna-lato 2015 uwiodły przede wszystkim karminowe, matowe szminki  

i malinowe błyszczyki. Koniecznie w zestawieniu z delikatnym makijażem powiek. 

 

Make up no make up wraca w prawie każdym sezonie jak bumerang. Wbrew pozorom wcale 

nie jest łatwy. Wymaga świetnego dobrania podkładu i delikatnego rozświetlenia. Bezbarwny 

błyszczyk i lekko połyskujący beżowy cień, idealne go wykończą.  



 
REDAKCJA PINEZKI 

Miłosz Hajduk, Robert Kilar, Adrian Miąsik, Adam Mróz, Anna Łagodzioska,  

Katarzyna Bartnik, Aleksandra Koba 
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Foto numeru 

 

 

 

Odkryj swój talent dziennikarski! Dołącz do naszej redakcji! Spotkania odbywają się  

w każdy wtorek od godz. 15.05 (sala informatyczna). 

 

Odpowiedź do zagadki: 

Jeżeli kładąc się do snu o godz. 9 nastawi się budzik na godz. 10.30 rano dnia następnego, 

budzik będzie dzwonił nie za trzynaście i pół godziny, ale za półtorej godziny. Rano nie 

będzie już dzwonił. Bob skłamał, a bystra Delia od razu zorientowała się, że w tej budzikowej 

historii coś nie jest w porządku. 

Podobnie jak w poprzednim roku szkolnym, dla naszych stałych 

Czytelników mamy konkurs. Do wygrania voucher do kina Helios na 

dowolny seans. Wystarczy kupować naszą gazetkę i zbierać kupony, które 

drukujemy na ostatniej stronie. Aby otrzymać nagrodę trzeba posiadać  

2 kupony. Następny w kolejnym numerze Pinezki. Zachęcamy do wzięcia 

udziału w zabawie. Naprawdę warto! 

Konkurs ! 

 

Kupon konkursowy 1/2 

Wpadnij na: 

w w w . z s 5 . r e s m a n . p l 


