
Numer trzeci!

Wiosna

Pierwszy  Dzień Wiosny  rozpoczyna się
21 marca - jest to data umowna.
 Astronomiczna wiosna rozpoczyna się,
gdy słońce przekracza równik.
Ma  to  miejsce  zazwyczaj  20  lub  21
marca  (  stąd  też  data  pierwszego dnia
wiosny  kalendarzowej).  Astronomiczna
wiosna  kończy  się  letnim przesileniem.
Jest  to  najdłuższy  dzień  w roku:  20-21
czerwca.  A  ostatni  dzień  wiosny
kalendarzowej to 21 czerwiec.

 

Marzanna-  to  słowiańska  bogini  zimy,
którą  symbolizowała  słomiana  kukła  o
kobiecej  postaci.  Owijano  ją  białym
płótnem,  zdobiono  wstążkami  i
koralami.  Tradycja  nakazywała,  aby
dziecięcy orszak z Marzanną i zielonymi
gałązkami  jałowca  w  dłoniach,  obszedł
wszystkie  domy  we  wsi.  Po  drodze
podtapiano Marzannę w każdej wodzie,

jaka  się  nadarzyła.  Wieczorem kukłę
przejmowała  młodzież.  W  świetle
zapalonych  gałązek  jałowca
wyprowadzano  Marzannę  ze  wsi,
podpalano i  wrzucano do wody.  Pali
się lub topi Marzannę, aby przywołać
wiosnę.

Autor tekstu: Kamil Rogocz

CIEKAWOSTKI
WIELKANOCNE

1.Na  święta  wielkanocne
dostaje  się  w  prezencie
średnio od 100 do 300 zł;-)

2.Kiedyś,  okres  wolny  od
pracy  był  dłuższy  -  trwał
nawet 3 dni.

3.W  języku  niemieckim  i
angielskim  słowo
,,Wielkanoc”,  przypomina
słowo  „wschód”,  czy  też
pregermańską  boginię
wiosny– Ostarę.

4.Tradycja  jedzenia  mazurka
przybyła  z  Azji,
najprawdopodobniej z Turcji.

5.Kiedyś,  gdy  piekło  się
drożdżowe  baby  –  kuchnia
była  zamykana  na  klucz,  by
nikt nie zaszkodził ciastu.

6.Szwedzki  Wielki
Czwartek(ew. Wielka Sobota)
przypomina nasze Halloween.

Autor tekstu: Mateusz Domińczak

Dzień Kobiet

Dzień  Kobiet  –  coroczne  święto
obchodzone  8  marca  od  1910  roku.
Pierwszy  Dzień  Kobiet  obchodzony
był  28  lutego  1909,  ustanowiony
przez  Socjalistyczną  Partię  Ameryki
po zamieszkach i strajkach w Nowym
Jorku.  W  Polsce  był  obchodzony  na
szeroką skalę do 1993 roku.

Dzień  Kobiet  jest  obecnie  oficjalnym
świętem  w  Albanii,  Algierii,  Armenii,
Azerbejdżanie,  Białorusi,  Bośni  i
Hercegowinie,  Brazylii,  Bułgarii,  Burkina
Faso, Kamerunie, Chinach, Kubie, Laosie,
Kazachstanie,  Kirgistanie,  Macedonii,
Mołdawii,  Mongolii,  Czarnogórze,
Polsce,  Rumunii,  Rosji,  Serbii,
Tadżykistanie,  Ukrainie,  Uzbekistanie,
Wietnamie,  Włoszech  i  Zambii.
Mężczyźni  wręczają  wtedy  znajomym
kobietom  –  matkom,  żonom,
partnerkom,  koleżankom  kwiaty  i
drobne podarunki. W niektórych krajach
(jak  Rumunia)  dzień  ten  jest
równoznaczny  z  dniem  matki,  podczas
którego dzieci ofiarują drobne prezenty
swoim matkom i babciom.

Autor teksu: Michał Kędzia



Dzień Kobiet

Ciekawostki

1.Do 1993 roku 8 marca – Dzień Kobiet –
miał  charakter  święta  państwowego  –
zniósł go rząd Hanny Suchockiej. W Rosji
ten dzień jest nadal wolny od pracy.

2.Kobiety… Przeciętna kobieta krytykuje
się średnio 36 razy na dzień. Ale czy ma
rację? Spójrzmy:

3.Kobiecy  słuch  funkcjonuje  sprawniej:
lepiej  słyszą,  przypadkowe  melodie
łatwiej wpadają kobietom w ucho, lepiej
potrafią je powtórzyć.

4.Kobiecy  smak  także  jest  lepszy.
Odczuwają go silniej,  także ich nos jest
lepszy  niż  nos  mężczyzn.  Wrażliwiej  i
dokładniej odczuwają zapachy.

5.Co do wzroku – tu także wiodą prym –
kobiece  oko  odróżnia  więcej  odcieni,
zatem kobiety  widzą  – indygo,  turkus  i
lazuryt  a   mężczyzna  po  prostu  –
niebieski.

6.Żyją dłużej. Bardziej dbają o zdrowie i
przeżywają płeć brzydką średnio o 6 lat.
Kobiety  genetycznie  są  silniejsze  niż
mężczyźni.

7.Już  jako  dziewczynki  wodzą  rej  –
szybciej uczą się czytać, pisać, liczyć.

PANOWIE NIE ZAPOMNIJMY O
KWIATACH – 8 MARZEC!

Autor tekstu: Michał Kędzia

Wiersze

Dzień Kobiet

Marzec wyjął grosik srebrny,

Teraz będzie mu potrzebny.

Do kwiaciarni marzec pobiegł,

Kupić bukiet na Dzień Kobiet.

Wszystkim przedstawicielkom płci 
pięknej

składamy najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia,

pomyślności i samych pięknych dni w 
życiu.

Życzymy, by uśmiech rozpromieniał 
Wasze twarze

i byście zawsze czuły się doceniane.

Autor tekstu: Michał Kędzia

Lany Poniedziałek
Drugi dzień Świąt Wielkanocnych jest
ustawowo  wolnym  dniem  od  pracy.
Często  bywa  nazywany  lanym
poniedziałkiem,  ze  względu  na
ludowy  zwyczaj  śmingusa-dyngusa.
Jaki jest zwyczaj tego dnia?

Przez  większość  osób  ten  dzień
nazywaną jest śmingusem-dyngusem.
Zwyczaj ten polegał na symbolicznym
okładaniu  się  witkami  wierzby  po
nogach,  a  także  wzajemnym
oblewaniu  się  wodą.  Jeśli  ktoś  nie
chciał być polewany mógł wykupić się
podarunkiem  w  postaci  jaj  oraz
smakołyków.

W  dzisiejszych  czasach  śmingus-
dyngus  polega  na  wzajemnym
oblewaniu  się  zimną  wodą,  a
największą  popularnością  cieszy  się

wśród młodzieży. Polewanie wodą miało
zapobiegać  chorobom,  a także  sprzyjać
płodności,  więc  z  tego  powodu  najczęściej
wodą polewano dziewczęta.

Autor tekstu: Łukasz Berger

Jaki powinien być dziennikarz ?

      Pogoń za sensacją i zaskakującym
tematem oraz  spotkania  ze  znanymi  i
intrygującymi  ludźmi  –  to  „chleb
powszedni”  dziennikarza.  Wielu  marzy
o redakcyjnym stanowisku i dołączeniu
do  prestiżowej  redakcji.  Dobrym
dziennikarzem  może  być  każdy  i  nie
trzeba kończyć kierunkowych studiów i
kursów.

     Dobry dziennikarz powinien:

1.  pisać z pasją – gdy pisanie artykułów
jest  sposobem  na  samorealizację,
samorozwój  i  samodoskonalenie  oraz
gwarantuje spełnienie zawodowe, robisz
to  z  przyjemnością.  A  wtedy  nie
pracujesz,  tylko  realizujesz  pasję.
Profesja z pasją nigdy się nie nudzi, nie
męczy  i  nie  demotywuje.  Pasja  jest
największym  motywatorem  i
mobilizatorem.  Jest  źródłem
zaangażowania.  Pracujesz  szybko  i
bezstresowo, kiedy robisz to, co kochasz.
W  pracy  dziennikarskiej  najważniejsze
jest  budowanie  portfolia.  Warto
uczestniczyć w praktykach i stażach, czyli
uczyć  się  od  najlepszych  i
najzdolniejszych.  Dzięki  doświadczeniu
doskonalisz  swój  warsztat.
2. mieć  specjalizację –  dobrze  jak
dziennikarz  ma  ulubiony  krąg



tematyczny:  dziedzinę,  w  której  jest
ekspertem.  Jeśli  potrafisz  pisać
bezbłędnie i z polotem na tematy, które
są związane ze studiami, jesteś mistrzem
klawiatury.  Jako  specjalista  jesteś
wiarygodny i  autentyczny. Wiele portali
internetowych  poszukuje  redaktorów  z
wykształceniem,  np.  ekonomicznym,
biologicznym,  humanistycznym,
medycznym  lub  po  budownictwie  czy
architekturze  do  prowadzenia  portali
tematycznych.  Specjalista  zrobi  to
najlepiej,  ponieważ  posiada
specjalistyczną wiedzę.

3. posiadać „giętkie pióro” –  dobry
tekst to taki, który czyta się w całości.
Przyjemny  w  lekturze,  spójny  we
wnioskach, intrygujący, zaskakujący i
oryginalny  –  taki  czyta  się  od
początku do końca. Ważną cechą jest
również  poprawność  językowa  i
stylistyczna,  czyli  bezbłędność,
bogate  słownictwo  i
komunikatywność.

Autor tekstu: Łukasz Berger

Top premiery gier

1.Tom Clancy's  Ghost Recon:  Wildlands
7 marca 2017 PC,PS4,XONE

2.For  Honor  14  lutego  2017
PC,PS4,XONE

3.Sniper  Elite  4  14  lutego  2017
PC,PS4,XONE

4.Outlast 2 18 marca 2017 PC,PS4.XBOX

ONE

5.Sniper: Ghost Warrior 3  4 kwietnia
2017 PC,PS4,XONE

6.Need for Speed 2017 (Premiera gry
zaplanowana  jest  na  rok  2017 )
PC,PS4,XONE

7.Mass Effect:  Andromeda  21 marca
2017 PC,PS4,XONE,WiiU

8.Conan  Exiles  (Premiera  gry
zaplanowana  jest  na  rok  2017 )
PC,PS4,XONE

9.Horizon Zero Dawn 28 lutego 2017
PS4

10.Tekken 7 2 czerwca 2017 PS4

Autor tekstu: Łukasz Berger

W ŚWIECIE GIER

Resident  Evil  VII:  Biohazard,  czyli
nowa produkcja  studia  Capcom.  Ten
pierwszoosobowy  fabularny  survival
horror  jest  grą  wydaną  24  stycznia
2017 roku.

Gra  jest  możliwa  do  kupienia  na
platformę Steam w cenie 50.00€.

Twórcy  zaimplementowali  kluczowe
elementy  survival  horroru  –  wysoki
poziom  trudności  i  bardzo  małe
zapasy  amunicji  –  czyli  coś  czego
wszyscy gracze po prostu nie znoszą.

Gra była zapowiadana już od targów
E3 w roku 2016 gdzie została bardzo
ciepło przyjęta.

Rozgrywka  toczy  się  w  opuszczonej
rezydencji.  Kierujemy  osobą  zwaną
Ethanem  i  poszukujemy  zaginionej
żony. Przed nami było wielu śmiałków
którzy  próbowali  eksplorować  ten
obiekt – nikt nigdy nie wrócił. Twórcą
scenariusza  jest  Richard  Pearsey,
który tworzył też scenariusze do:

-F.E.A.R.:  First  Encounter  Assault
Recon

-Spec Ops: The Line.

Resident  Evil  VII  jest  grą  bardzo
ciekawą  pod  stroną  nie  tylko
rozgrywki,  ale  także  graficzną  –  gra
jest  na  autorskim silniku  RE  Engine.
Oprawa  graficzna  naprawdę  mocno
wprowadza  nas  w  klimat  grozy  i
pozwala  nam  zauważyć  najmniejsze
detale.

Wady  tej  gry?  Na  pewno  cena.  W
stosunku  do  czasu  gry  który
najlepszym  zajmuje  1.5  h  a  średnio
około  5  godzin  co  jest  naprawdę
słabym czasem, gra na jeden wieczór.

Autor tekstu: Mateusz Domińczak

DLACZEGO WARTO POMAGAĆ?

W dzisiejszym świecie nie wszyscy mają
równe  szanse.  Niektórzy  rodzą  się
chorzy,  innym  choroba  się  przytrafia.
Takim osobom trzeba pomagać.

  Dlaczego  warto  bezinteresownie
pomagać  innym  ludziom?  Przede
wszystkim dlatego, że pomoc słabszym,
pokrzywdzonym  sprawia,  że  możemy
naprawdę nazwać się ludźmi. Pomaganie
innym  bez  oczekiwania  na  policzalne
korzyści  sprawia,  że  każdy  czuje  się
lepszy,  bardziej  wartościowy.  Pomoc
innym  nadaje  życiu  głębszy  sens,
sprawia,  że  można  poczuć,  po  co  się
żyje.  Miłosierdzie,  zrozumienie,
słuchanie drugiego człowieka pozwalają
też dowiedzieć się wiele o nas samych,
odkryć i poznać siebie. Pomoc innemu to
najbliższa  forma przebywania  z  drugim
człowiekiem.

  Na co dzień jesteśmy skupieni na sobie,
swoich  potrzebach,  swoich  sprawach.



Często  nie  zauważamy  innych,  ich
problemów, ich ograniczeń. Wówczas to,
co  nas  dotyka,  odbieramy  jako
gigantyczne  problemy,  z  którymi  nie
można  sobie  dać  rady.  Trzeba  zawsze
patrzeć na tych, którzy mają gorzej – to
pomaga  docenić  to,  co  się  samemu
posiada,  i  wyzwala  chęć  niesienia
pomocy w miarę swoich możliwości.

  Nigdy też nie wiadomo, jak potoczy się
nasze życie. Wierzę, że to, co wysyłamy
w  świat,  wróci  do  nas  prędzej  czy
później. Jeśli w świat, do ludzi wyślemy
dobro, naszą pomoc, nasz czas – to na
pewno  zaprocentuje.  Los  może  się
szybko  odmienić,  każdy  zna  przecież
kogoś,  kto  był  królem  życia,  a  nagle
wszystko  się  odmieniło  –  wypadek  czy
choroba. Nigdy nie wiadomo, kiedy my
będziemy potrzebowali pomocy.

  Bezinteresowna pomoc drugiej osobie
to najlepsza  nauka drugiego  człowieka,
nauka  człowieczeństwa.  To  też  nauka
udzielania  pomocy  i  proszenia  o  nią.
Choroba,  bieda,  ograniczenia  –  nie  są
wstydliwymi sprawami.  To część  życia i
trzeba  pamiętać,  że  w  każdej  chwili
mogą one dotknąć każdego.

  Pomagając  bezinteresownie,
sprawiamy  też,  że  świat,  w  którym
żyjemy,  staje  się  bardziej  ludzki,
przyjazny.  Nie  jest  bezdusznym
miejscem,  gdzie  rządzi  tylko  pieniądz.

Nawet  najmniejsza  pomoc  jest
cegiełką, która buduje lepszy świat.

Autor tekstu: Victoria Mroskowiak

Słowo „Kocham Cię” w stu różnych
językach:

1. Afrykański - Ek het jou lief

2. Albański - Te dua

3. Angielski - I love you

4. Arabski - Ana behibak (ek)

5. Armeński - Yes kez sirumen

6. Bambara - M'bi fe

7. Bangla - Aamee tuma ke bhalo 
aashi

8. Białoruski - Ya tabe kahayu

9. Bisaya - Nahigugma ako kanimo

10. Braille - :..:| ..:| |..-.. .::":.., :.:;

11. Bułgarski - Obicham te

12. Chiński Kantoński - Ngo oiy ney a

13. Chiński Mandaryński - Wo ai ni

14. Chorwackim - Volim te

15. Czeski - Miluji te

16. Czicziwa - Ndimakukonda

17. Duński - Jeg Elsker Dig

18. Esperanto - Mi amas vin

19. Estoński - Ma armastan sind

20. Etiopejski - Afgreki'

21. Farerski - Eg elski teg

22. Farsi - Doset daram

23. Filipiński - Mahal kita

24. Fiński - Mina rakastan sinua

25. Francuski - Je t'aime, Je t'adore

26. Gaelickim - Ta gra agam ort

27. Georgiański - Mikvarhar

28. Greckim - S'agapo

29. Gujarati - Hoo thunay prem karoo 
choo

30. Hawajski - Aloha wau ia oi

31. Hebrajski - Ani ohev otah (otah)

32. Hiligaynon - Palangga ko ikaw, 
Guina higugma ko ikaw

33. Hinduski - Hum Tumhe Pyar Karte 
hae

34. Hiszpański - Te quiero

35. Hmong - Kuv hlub koj

36.  Holenderski - Ik hou van jou

37. Hopi - Nu' umi unangwa'ta

38. Ilonggo - Palangga ko ikaw

39. Indian Navaho - Ayor anosh'ni

40. Indonezyjski - Saya cinta padamu

41. Inuit - Negligevapse

42. Irlandzkim - Taim i' ngra leat

43. Islandzkim - Eg elska tig

44. Japoński - Aishiteru

45. Jidisz - Ikh hob dikh

46. Kambodzkim - Soro lahn nhee ah

47. Kanadyjski - Naanu ninna 
preetisuttene

48. Kapampangan - Kaluguran daka

49. Kataloński - T'estimo

50. Kiswahili - Nakupenda

51. Konkani - Tu magel moga cho

52. Koreański - Sarang Heyo

53. Korsyckim - Ti tengu caru

54. Kreolski - Mi aime jou

55. Libański - Bahibak

56. Litewski - Tave myliu

57. Łaciński - Te amo



58. Łotewski - Es tevi miilu

59. Malajski - Saya cintakan mu / Aku 
cinta padamu

60. Malayalam - Njan Ninne Premikunnu

61. Marathi - Me tula prem karto

62. Marokański - Ana moajaba bik

63. Migowy (pl) -  Zaciśnięte w pięści 
ręce skrzyżowane na piersiach. Pięści 
dotykają            przeciwległych ramion.

64. Mohawk - Kanbhik

65. Morse (pl) - -.- --- ---- .- --/---. .. .

66. Nahuatl - Ni mits neki

67. Niemieckim - Ich liebe dich

68. Norweski - Jeg Elsker Deg

69. Pandacan - Syota na kita

70. Pangasinan - Inaru Taka

71. Papiamento - Mi ta stimabo

72. Perski - Doo set daaram

73. Pig-latin - Iay ovlay ouyay

74. Plemienia Indian Czejenów - Ne 
mohotatse

75. Portugalski - Eu te amo

76. Rosyjski - Ya tebya liubliu

77. Scott Gaelic - Tha gradh agam ort

78. Serbski - Volim te - Serbia

79. Setswana - Ke a go rata

80. Sindhi - Maa tokhe pyar kendo 
ahyan

81. Siuksów - Techihhila

82. Słowackim - Lu`bim ta

83. Słoweński - Ljubim te

84. Swahili - Ninapenda wewe

85. Szwedzkim - Jag alskar dig

86. Tagalog - Mahal kita

87. Tahitian - Ua Here Vau Ia Oe

88. Tajski - Chan (Phom) rak khun

89. Tajwański - Wa ga ei li

90. Tamil - Nan unnai kathalikaraen

91. Telugu - Nenu ninnu 
premistunnanu

92. Tureckim - Seni Seviyorum

93. Ukraiński - Ya tebe kahayu

94. Umuński - Te ubesk

95. Urdu - mai aap say pyaar karta 
hoo

96. Walijski - 'Rwy'n dy garu

97. Węgierski - Szeretlek

98. Wietnamski - Anh (Em) ye^u em

99. Włoski - Ti amo

100. Yoruba - Mo ni Fe

Autor tekstu: Wiktoria Laufer

Najlepiej zarabiający   piłkarze
świata

10.  miejsce: Ezequiel  Lavezzi (Hebei
China Fortune) - 270 tysięcy funtów
tygodniowo.
Luty  2016  roku,  Lavezzi,  grający  od
czterech  lat  w  Paris  Saint  Germain,
otrzymuje ofertę z Chin. Argentyńczyk
w  sezonie,  w  którym  dochodzi  do
transferu, jest zaledwie rezerwowym,
ma 30 lat na karku i decyduje się na
propozycję Hebei China Fortune. 270
tysięcy  funtów  tygodniowo  to
znacznie  więcej  niż  otrzymywał  w
Paryżu. Koniec z presją, nastał czas na
zarabianie ogromnych pieniędzy. 

9.  miejsce: Paul  Pogba (Manchester
United)  -  290  tysięcy  funtów
tygodniowo
Zestawienie  najdroższego  zawodnika
świata i piłkarza, który wybrał się na
sportową emeryturę do Chin.

8.  miejsce: Graziano  Pelle (Shandong
Luneng)  -  290  tysięcy  funtów
tygodniowo.
Pelle 31-letni Włoch w Azji nie błyszczy
skutecznością.

7. miejsce: Neymar (FC Barcelona) - 305
tysięcy funtów tygodniowo.
Zaledwie 24 lata ma zawodnik z Brazylii,
a  wystąpił  już  75  razy  w  narodowych
barwach.  To  sprawia,  że  może  stać  się
absolutnym  rekordzistą  pod  względem
liczby  rozegranych  meczów,  a  także
zdobytych bramek. Z pewnością jeszcze
podpisze kontakt lukratywniejszy niż 305
tysięcy  funtów  tygodniowo,  gdyż
tendencja  w  światowym  futbolu
postępuje właśnie w tym kierunku.

6.  miejsce: Hulk (Szanghaj  SIPG)  -  320
tysięcy funtów tygodniowo
Szybko  wracamy  do  Chin,  ponieważ
kolejny  zawodnik  z  wysoką  pensją  gra
właśnie  z  Azji.  Hulk  latem  tego  roku
kosztował aż 50 milionów funtów, a na
dodatek  zapewnił  sobie  pensję  na
poziomie  320  tysięcy  funtów
tygodniowo, co, przeliczając na rok, daje
mu ponad 15 milionów funtów.

5. miejsce: Lionel Messi (FC Barcelona) -
336 tysięcy funtów tygodniowo
To  absolutnie  najlepszy  obok  Cristiano
Ronaldo  piłkarz  świata.  Mimo  tak
wysokich umiejętności, obecnie zajmuje
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dopiero  piątą  pozycję  wśród  najlepiej
zarabiających zawodników świata. To się
jednak wkrótce zmieni, ponieważ Messi
niedługo  ma  podpisać  nowy  kontrakt,
który  sprawi,  że  i  tak  olbrzymia  już
pensja mocno poszybuje w górę.

4. miejsce: Gareth Bale (Real Madryt) -
350 tysięcy funtów tygodniowo
Awans  na  tak  wysoką  pozycję
zawdzięcza  nowemu kontraktowi,  który
podpisał  ledwie  kilka  tygodni  temu.
Jednak  zapewnia  mu  on  pozostanie  w
Realu  Madryt  do  aż  2022  roku.  350
tysięcy  funtów tygodniowo sprawia,  że
jest on najlepiej zarabiającym piłkarzem
z Wysp Brytyjskich w historii futbolu.

3.  miejsce: Cristiano  Ronaldo (Real
Madryt)  -  365  tysięcy  funtów
tygodniowo
To  obecnie  najlepiej  zarabiający
zawodnik  w  Europie.  Zdobywca  "Złotej
Piłki" sprzed kilku tygodni. On, podobnie
jak  Gareth  Bale,  niedawno  związał  się
nowym  kontraktem  z  Realem  Madryt.
Nie tylko przedłużył go do 2021 roku, ale
i  dostał  podwyżkę.  365  tysięcy  funtów
tygodniowo  to  17,5  miliona  funtów
rocznie.  A  to  tylko  sam  kontrakt  z
Królewskimi,  ponieważ  Portugalczyk
może  liczyć  na  olbrzymie  wpływy  z
umów ze sponsorami czy własnych firm.

2. miejsce: Oscar (Szanghaj SIPG) -  400
tysięcy funtów tygodniowo

Jeden  z  najbardziej  dyskusyjnych
transferów  ostatnich  lat.  O  ile
przejście  do  Chin  zawodników  30-
letnich  można  jeszcze  jakoś
wytłumaczyć,  tak  Oscar  stracił  w
oczach  kibiców.  25-latek,  który
mógłby  grać  na najwyższym  poziomie
jeszcze przez wiele sezonów, zdecydował
się  przyjąć  propozycję  z  Chin.  Wybrał
pieniądze i to nie małe.

1.miejsce: Carlos  Tevez (Shanghai
Shenhua)  - 615  tysięcy  funtów
tygodniowo
Codziennie jego konto jest bogatsze o 88
tysięcy  funtów,  a  to  oznacza,  że  co
godzinę  inkasuje  3,6  tysięcy  funtów.
Kwoty z innej planety.

Autor tekstu: Łukasz Galus

Top 5 Najciekawsze Transfery w Piłce
Nożnej

1.  Oscar Dos Santos – Z poprzednim
klubem  Chelsea  grał  dobrze.  Teraz
jest  piłkarzem  Chińskiego  Shanghai
SIPG     i  będzie  zarabiał  400  tysięcy
funtów  tygodniowo.  Klub  z  Chin
wydał 60,00mln €.

2.  Julian Draxler  –  Poprzedni  klub
Niemca VfL Wolfsburg      zaakceptował
ofertę  Klubu FC Paris  Saint  Germain
kwotę  40,00mln  €.  Draxler  będzie
zarabiał 850 tysięcy  €.

3.  Dimitri Payet – Oświadczył, iż gdy
West Ham United  nie sprzeda go do
Olympique  Marseille nie  założy  już
koszulki West Hamu .
West  Ham zgodził  się  i  zarobił  na
francuzie 29,30mln €.

4.  Memphis  Depay –  Nie  miał
gwarantowanego  miejsca  w
podstawowej  drużynie  Manchesteru
United  ,dlatego  przeniósł  się  z  Old
Trafford
Na  Parc  Olympique  Lyonnais  za
16,00mln €.

5.  Gabriel  Jesus  -Przeszedł  z  klubu
Sociedade  Esportiva  Palmeiras do
Manchesteru City za 32,00mln
€.
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Autor tekstu: Łukasz Galus

Chor  z  owski Flash  

Kim  jest,  czy  ma  rodzinę,  jak
wygląda?  Tego  od  wielu  miesięcy
próbują  dowiedzieć  się  mieszkańcy
Chorzowa.  W  ich  życie  wkroczył
niedawno  tajemniczy  superbohater.
Flash,  jak  sugeruje  jego  imię,  chce
działać błyskawicznie, a cel ma jeden:
nieść  pomoc  każdemu,  kto  jej
potrzebuje.  Flash  ukrywa  się  pod
maską,  ale  nam  udało  się  z  nim
spotkać, a nawet porozmawiać!:-)

Autor tekstu: Wiktoria Laufer

„Mam Talent”

Dnia  14  grudnia  2016  roku  w
Gimnazjum  nr  5  odbył  się  finał
konkursu  „Mam  Talent”,  podczas
którego  uczniowie  kl.  I-III  mogli

zaprezentować  swoje  umiejętności  i
pasje  taneczne,  muzyczne,
gimnastyczne  i  teatralne.
Organizatorkami  konkursu  były:  mgr
Joanna  Stanowska  i  mgr  Paulina
Niegowska.  Konkurs  miał  na  celu
rozwijanie kreatywności uczestników,
promowanie  i  odkrywanie  młodych
talentów,  popularyzację  działań
artystycznych  oraz  propagowanie
alternatywnych  form  spędzania
wolnego czasu. W jury, które oceniało
występy  młodych  artystów,  zasiadł
gość  specjalny-  Chorzowski  Flash,
który  został  specjalnie  na  tę  okazję
zaproszony.

Wywiad z ,,Chorzowskim Flashem”

Dnia 15 grudnia 2016 w naszej szkole
odbył się ,, Mam Talent ''. Wtedy też,
na  specjalne  zaproszenie  Pani  mgr
Joanny  Stanowskiej  odwiedził  nas
Chorzowski  Flash-  Oskar,  z  którym
przeprowadziliśmy  wywiad.  Miłej
lektury :)

V-  Czy  nie  przeszkadza  Panu
zainteresowanie  Pana  osobą,  brak
prywatności ?

F- Życie prywatne na pewno na tym
cierpi.  Rodzina jest  zaniedbywana w
jakimś  stopniu,  ale  na  szczęście  w
pełni też to toleruje.

V- Czy gdyby mógł Pan cofnąć czas i być
kimś innym zrobiłby Pan to?

F-  Tak,  bo  każdy  ma  jakieś  swoje
marzenia,  lecz  ta  rola  i  miejsce,  w
którym teraz jestem i spełniam się w roli
Flasha w pełni mi odpowiada.

V- Czy pańska rodzina akceptuje Pańską
pracę?  Czy  odpowiadają  im  godziny
pracy?

F- W moim przypadku praca zaczyna się
bardzo  wcześnie,  a  kończy  w  późnych
godzinach.  Tym  samym,  czasem  jest
mało czasu dla rodziny.

V-  Które  wydarzenie  wspomina  Pan
najmilej?

F- Każde spotkanie z osobami, z którymi
mam  do  czynienia,  bardzo  mile
wspominam.

V-  Co  poza  wykonywanym  zawodem
Pana fascynuje ?

F- Zdecydowanie adrenalina i sport.

V- Jakie ma Pan hobby?

F- Piłka nożna i jazda na quadzie.

V- Dlaczego jest Pan w przebraniu?

F-  Ponieważ,  tajemnica  smakuje
najlepiej.

V- Co ten kostium oznacza ?



F- Oznacza on mega moce;-)

V- Dlaczego nazwa Chorzowski Flash?

F-  Stworzyliśmy  super  bohatera,  czyli
Chorzowskiego Flasha.

V- Dlaczego wybrał Pan taką rolę ?

F- Żeby ludziom uświadomić, że każdy z
nas może być takim super bohaterem i
pomagać innym.

V- Czy jest Pan szczęśliwy i spełniony 
wykonując tę pracę ?

F- Zdecydowanie tak!

V- Dziękujemy bardzo za wywiad :)

F- Dziękuję również.

Victoria Mroskowiak, 2 b


















