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ENIGMA
30 styczeń . Numer IV, kontynuacja „KOLEJÓWKI” - „EUROSZKOŁY”

Hurra! Hurra!

Pierwszy semestr za Nami!
Ferie przed nami !

Laba ! :)

Będziemy mogli spać do woli, zapomnimy
o matmie i polaku, koszmarach szkolnych.
Spędzimy nieograniczony czas na skype
i spotkaniach towarzyskich oraz „grach
edukacyjnych”. :)
Dyrekcji, Nauczycielom, Koleżankom,
Kolegom życzymy miłych i bezpiecznych
wakacji zimowych oraz szczęśliwego
powrotu do rzeczywistości szkolnej.
Redakcja.

W tym numerze znajdziecie :
- „ Semestralne zestawienie wyników i frekwencji.”
- „ 10 sposobów na dobry wygląd.”
- „ Ankieta niespodzianka”
- „ Dekalog NO-LIFE. ”
- „ Niech żyje bal.”
- „Dzień Babci i Dzień Dziadka”
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PRYMUSI :

1 W: Karolina Górczewska 4,04
2 W: Ewelina Czajczyńska 4,22
3 W: Iwona Janowska 4,67
1 A :Monika Starystach 4,71
2 A: Hubert Kocur 5,07
3 A: Małgorzata Graczyk 5,27
1 EA: Jakub Tyszkiewicz 4,89
2 M: Adrian Małycha 3,93
3 M: Magdalena Greczycho 4,54
4 M: Patryk Sawiński 4,46
1 IM: Kamil Kuberski i Szymon Żelechowski 4,39
2 I: Andżelika Rumocka 4,21
3 I: Radosław Kowalczyk 4,92
4 I: Kamil Koralewski 4,45

Adrianna Gołębiowska
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13 sposobów na dobry wygląd
1. Trzymaj perfumy w lodówce, a twój zapach pozostanie piękny nie przez rok, a
przez trzy lata.
2. Gdy jesteś zmęczona, nie maluj dolnych rzęs, bo maskara podkreśli cienie pod
oczami.
3. Błyskawiczna poprawka makijażu: nie nakładaj kolejnej warstwy kosmetyków,
tylko opuszkami palców wykonaj masaż uciskowy twarzy. Sprawi, że kolorowe
pigmenty na nowo odżyją.
4. Najseksowniejszy sposób na czerwoną szminkę? Mocno wetrzyj ją w usta
palcem i odciśnij w chusteczkę. Efekt? Usta jak po zjedzeniu malin.
5. Jeśli chcesz mieć bielsze zęby to 2 razy w tygodniu zmieszaj pastę do zębów z
sodą oczyszczoną i wyszczotkuj zęby.
6. Szorstkie łokcie szybko staną się miękkie, jeśli będziemy je regularnie smarować
mieszanką soku cytrynowego i gliceryny w proporcji 1:1.
7. Twoja skóra "odpocznie" i zregeneruje się, jeśli wlejesz do kąpieli trochę mleka
albo jogurtu
8. Krzem, który znajdziesz w warzywach, ziarnach, zbożach i owocach morza
zapobiega łamliwości włosów, rozdwajaniu końcówek i przyspiesza ich wzrost.
9. Aby pozbyć się niedoskonałości w 4 dni, należy miejsce przetrzeć skórką od
banana przez ok. 15-20 minut.
10. Jeśli chcesz się pozbyć opuchlizny i podkrążonych oczu, należy schłodzone
plasterki ogórków nałożyć na oczy, na ok. 10 minut. Ogórek skutecznie usuwa
obrzęki, ale także wygładza oraz oczyszcza cerę.
11.Sposobem na pozbycie się 2 kg miesięcznie jest codzienne picie wody przed
posiłkiem.
12.Wieczorna gorąca kąpiel wspomoże trawienie. Pomoże Ci również szybciej
zasnąć, a głęboki, zdrowy sen przywróci równowagę poziomu cukru we krwi.
13.Jeśli chcesz mieć zawsze uniesione rzęsy, użyj zalotki, niekiedy sprawdza się
lepiej niż nie jeden tusz .
Daria Szulc

Ankieta przeprowadzona wśród
Uczestników Studniówki 2014
11.01.2014 r. zabrzmiał polonez rozpoczynający Studniówkę ,w której uczestniczyli
Maturzyści naszej szkoły wraz z partnerami oraz Dyrekcja, Nauczyciele i Goście.

16.01.2014 r. została przeprowadzona ankieta na temat najlepszej kreacji damskiej i
męskiej studniówkowej zabawy.
Zadano następujące pytania :
1. Która z dziewczyn z naszej szkoły miała najlepszą kreację studniówkową?
2.Który z chłopaków z naszej szkoły miał najlepszą kreację studniówkową?

W kategorii dziewcząt wygrała :

Emilia Olender
W kategorii chłopców wygrał :

Maciej Miziński

Agata Gorgiel

DEKALOG ”NOŁLAJFA"
Jam jest komp Twój, który Cię wywiódł z życia realnego do domu niewoli.
1. Nie będziesz miał konsoli cudzych przede mną.
2. Nie będziesz spamował czatu nadaremnie.
3. Pamiętaj aby każdy dzień poświęcić na granie.
4. Czcij kompa swego i myszkę swoją.
5. Nie cheatuj.
6. Nie feeduj.!
7. Nie flejm.
8. Nie reportuj teamu swego.
9. Nie pożądaj fragów bliźniego swego
10. ani żadnego Buffa który jego jest.

TEKSTY TYPOWEGO NOŁLAJFA
1. Jezus, co za noob.
2. Muszę zrobić pierwszego wina.
3. Co za kamper.
4. Gramy bez AWP
5. Paka na „B”
6. All mid.
7. GL&HF
8. X9 report
9. TS SKYPE?
10. Mogę do Gildii?
11. Jakie elo?

„Ballada Counter-Strike’owa”
Martin Lechowicz

!

„Bo jedni wolą spać
A inni chlać po parkach
A my wolimy grać
Po nocach w Counter-Strike'a

!

Jeden z nas miał M4
Reszta wzięła AK
Kupiliśmy jeszcze po granacie
I poszliśmy na A

!

Ale tamci na długiej
Czekali z AWP
Dwóch z nas dostało po headshot'cie
Więc poszliśmy na B

!

Ten z paką trochę lamił
Bo pinga 200 ma
W końcu pod drzwiami dostał z flasha
Więc pakę wziąłem ja

!

I już ją miałem zasadzać
Czas prawie kończył się
I nagle słyszę "stać! policja!"
I obudziłem się”

„Bo jedni wolą spać,a inni chlać po parkach,a my wolimy grać po nocach w
Counter-Strike'a ! „
Adrianna Gołębiowska

WYWIAD Z NOMINOWANYMI NA „SPORTOWCA ROKU 2014”

Aleksandra Napierała
1. Komu zawdzięczasz swój sukces?
Za zasługi dziękuję mojemu trenerowi, który wkłada całe serce w pracę, przygotowując nas do każdego
meczu. Dziewczynom z mojego klubu „Grom Wolsztyn” za miłą atmosferę, za wsparcie. Rodzicom,
którzy zawsze są ze mną.
2. Czy jesteś dumna, że zostałaś nominowana na „Sportowca Roku” i dlaczego?
Tak, jestem dumna. Bardzo cieszę się, że ktoś dostrzegł moje starania i systematyczną pracę.

!

3. Czy boisz się konkurencji?
Oczywiście, że się boję. Każdy z nominowanych zasługuje na wygraną, wszyscy chcą dojść do
określonego celu i dają z siebie wszystko. Ja osobiście wszystkim życzę jak najlepiej.
4. Jak oceniasz głosowanie na „Sportowca Roku“, które odbywa się od trzech lat?
Moim zdaniem jest jak najbardziej dobre. Każdy z nas może wygrać, niestety zwyciężyć może tylko
jeden.

!

5. Na kogo oddałaś swój głos?
Moją faworytką jest Katarzyna Dąbrowska, uprawiająca lekkoatletykę. Moje serce jest zawsze przy niej.

!

Dominik Piskorski
1. Komu zawdzięczasz swój sukces?
- Swojemu trenerowi piłki nożnej.
2.Czy jesteś dumny, że zostałeś nominowany na „Sportowca Roku” i dlaczego?
- Po części jestem, a po części jest mi to obojętne.
3. Czy boisz się konkurencji?
- Nie.
4. Jak oceniasz głosowanie na „Sportowca Roku“, które odbywa się od trzech lat?
- Jest to bardzo dobra inicjatywa.
5. Na kogo oddałeś swój głos?
- Na siebie. Moim zdaniem jestem najlepszy.
Tymoteusz Bil

DZIEŃ BABCI I DZIADKA
Babka, Dziadek- choć brzmi sucho, to właśnie tak nazywa się ten stopień pokrewieństwa.
Wolimy jednak: babcia, babunia, babusia, dziadzio, dziadziuś. Dzieciństwo bez tych
członków rodziny byłoby zupełnie inne.
To Święto obchodzimy nie tylko w Polsce, ale co
zabawne, obchodzone jest ono w różnych terminach.
W naszym kraju przyjęto, że babcie obchodzą swój
dzień 21 stycznia, a dziadkowie dzień później,
czyli 22. W tych dniach dzieci wręczają własnoręcznie
wykonane drobiazgi i laurki, składają życzenia, a
szczęśliwi dziadkowie odwiedzają przedszkola, szkoły
i ze wzruszeniem oglądają przygotowane inscenizacje.
Mamy nadzieję, że Wy pamiętaliście o swoich
kochanych Dziadkach ;)

Satyra w krótkich majteczkach.
Gdzie informatyk myję ręce?
- w e-kranie.

!

Pracownik często spóźniał się do pracy, bo zasypiał. Kierownik
zagrozili chłopu zwolnieniem i biedak kupił sobie kilka
budzików. Któregoś dnia budzi się rano 8:15 (do pracy na 8).
Budziki nawet nie gdaknęły. Przerażony leci do sąsiada dentysty i mówi:
- Rwij pan 4 zęby z przodu i pomaż pan mi twarz krwią,
powiem, że miałem wypadek.
Po zabiegu, pyta dentysty ile się należy, ten mówi 400zł. Gość
zdziwiony mówi, że normalnie jest 40zł od sztuki, dentysta na
to:
- Tak, ale dzisiaj jest niedziela...

Mózgowce...	

W każdym numerze na ostatniej stronie znajdziesz kącik, w którym
będzie można się zrelaksować i trochę pogłówkować. Zasada jest
prosta: rozwiązaną zagadkę przynosicie do Adrianny Gołębiowskiej z
klasy IIa. Wszystkie osoby biorą udział w losowaniu. Cztery losowe
osoby zdobędą numerek rotacyjny od odpowiedzi, czy
niezapowiedzianej kartkówki.
Pojazd na wakacje

!

Jeden z koncernów motoryzacyjnych wyprodukował dwa prototypy samochodów
terenowych. Są to śmiałe konstrukcje, w których napęd przenoszony jest na koła przy
pomocy zębatek.

Pytanie: Czy wiesz, którym z nich lepiej wybrać się na wakacje?
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