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Jak zorganizować sobie czas w wakacje? 

 W wakacje często tak jest, że nie mamy nic do roboty i się nudzimy, a  wakacje zaczy-
nają się już niedługo, dlatego trzeba jakoś miło wykorzystać ten czas, najlepiej poza do-

mem. Jeśli nigdzie nie wyjeżdżacie, macie tu listę rzeczy, które pomogą wam w walce 
z wakacyjną nudą.   
1. Praca- znajdźcie sobie jakąś pracę, najlepiej roznoszenie ulotek, nie napracujecie się 
dużo, a zarobicie. Ale jeśli chcecie zarobić dużo, lepsza będzie bardziej opłacalna  
i równocześnie cięższa praca. Jednak oprócz ulotek trzeba mieć ukończone 16 lat, żeby 
pracować gdziekolwiek. 
2. Spacery, chodzenie na plażę itd.- warto spędzać czas w wakacje na powietrzu, dlate-
go dobrym sposobem jest wychodzenie na spacery czy na plażę i to całodniowe, zaw-
sze się znajdzie ktoś chętny, np. kolega, koleżanka, grupa znajomych, rodzeństwo itd.  
3. Sport- można się zapisać na jakieś zajęcia sportowe, np. tenis, odkryty basen albo też 
inne zajęcie na świeżym powietrzu. 
4. Można samemu uprawiać sport, np. jeździć na rolkach lub rowerze. 
5. Czytanie książek- w miejskiej bibliotece jest ich pełno. 
6. Sprzątanie i pomaganie rodzicom w domu- będą szczęśliwi, że im pomagasz.  

       7. Słuchanie muzyki przed komputerem i granie w różne gry.    
       8. Gotowanie- można ugotować obiad dla całej rodziny lub zrobić kolacje. 

SŁÓWKO OD REDAKCJI 
Drodzy Czytelnicy! 

Trzymacie w rękach ostatni już numer gazetki „Pinezka” w tym roku szkolnym. Wakacje 
coraz bliżej, a co za tym idzie, widać spore rozluźnienie na szkolnych korytarzach. Chyba, 
że kogoś czekają dodatkowe poprawy lub zaliczenia - to co innego :) Zarówno tym 
pierwszym, jak i tym drugim życzę miłej lektury i mam nadzieję, że spotkamy się w tym 
samym lub jeszcze większym gronie we wrześniu.  W imieniu całej redakcji życzę Wam 
słonecznych, pełnych przygód i leniwych wakacji :-) 

Redaktor naczelny 

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

Dnia 29 kwietnia po raz kolejny naszą szkołę odwiedził rzeszowski podróżnik - Grze-
gorz Chachura. Podczas dwugodzinnej prezentacji w bardzo ciekawy i interesujący 
sposób zaprezentował zdjęcia dodając komentarze z całych dwóch miesięcy pobytu  
w Meksyku. Pokazał jaką wielką metropolią jest to miasto oraz prawdziwe oblicze 
tego wspaniałego kraju. Dodatkowo usłyszeliśmy wiele wskazówek i porad dotyczą-
cych podróżowania. Po skończonym pokazie uczniowie mieli okazję, aby m.in. przymie-
rzyć oryginalne meksykańskie sombrero. Możliwe, że u niektórych osób rozbudziła się 
chęć podróżowania? :) 

Spotkanie z podróżnikiem 

9 maja w całej Europie obchodzi się dzień Unii Europejskiej. Data ta jest nieprzy-
padkowa, ponieważ właśnie tego dnia 1950 r. wybitny francuski polityk Fryderyk 
Shuman przedstawił swój pomysł zjednoczenia Europy, co w konsekwencji spowodo-
wało powstanie Unii Europejskiej. W szkole odbyła się krótka akademia, podczas 
której wspomnieliśmy ten dzień i dowiedzieliśmy się trochę na jej temat. Była to też 
bardzo dobra okazja, do zaprezentowania projektu gimnazjalnego wykonanego 
przez grupę projektową klasy IIa pod kierownictwem p. Joanny Korab  
pt. „Najciekawsze legendy Zjednoczonego Królestwa”. Poznaliśmy niektóre, z naj-
bardziej znanych i rozpoznawalnych legend. Punktem kulminacyjnym całego dnia 
był konkurs zorganizowany przez p. Radosława Sztabę o Unii Europejskiej.  

Dzień Unii Europejskiej 

Prezentacja projektów gimnazjalnych 
Zgodnie ze szkolną tradycją dnia 3 czerwca obchodziliśmy nasze święto - Dzień Dziecka. W związku z tym  
w tym dniu nie było zajęć lekcyjnych. Wszyscy spotkaliśmy się o godzinie 9:30 na sali gimnastycznej, aby 
obejrzeć pokaz przygotowany przez grupę akrobatyczną oraz zawodników karate. Następnie uczniowie gim-
nazjum zebrali się na drugim piętrze, aby obejrzeć to, nad czym drugoklasiści pracowali przez cały rok. Łącz-
nie zaprezentowanych zostało 10 projektów z wielu różnych przedmiotów, dzięki czemu każdy mógł dowie-
dzieć się czegoś interesującego na dany temat. W tym dniu odbył się również turniej piłki nożnej dla gimna-
zjum. Zwycięskiej klasie III gratulujemy :) 

7 czerwca po raz pierwszy w historii szkoły i całego osiedla  uroczystym ape-
lem oddaliśmy cześć 19 poległym podczas pacyfikacji Zwięczycy w 1943 r. 
Czteroosobowe delegacje z klas gimnazjalnych wraz ze szkolnymi harcerzami 
udały się na pełne obchody tej rocznicy, które rozpoczęły się mszą św. w pa-
rafii św. Józefa. Następnie wszyscy zgromadziliśmy się na placu przed szkołą, 
gdzie odbył się apel poległych z udziałem Prezydenta Rzeszowa, Pana Tade-
usza Ferenca. Kulminacyjnym punktem obchodów było spotkanie w Osiedlo-
wym Domu Kultury (gdzie z częścią artystyczną wystąpili uczniowie szkoły),  
a następnie złożenie symbolicznych kwiatów i zniczy na mogiłach poległych. 

70. rocznica pacyfikacji Zwięczycy 

Jak co roku 8 czerwca w naszej szkole odbył się Piknik Rodzinny połączony ze 
Świętem Szkoły. Była to idealna okazja do spędzenia soboty aktywnie 
(szczególnie, że pogoda dopisała wyśmienicie). Rodzice mieli okazję, aby obej-
rzeć to, co do zaprezentowania miały ich pociechy z przedszkola, a także ze 
szkoły podstawowej i gimnazjum. Podczas pikniku prowadzone były licytacje,  
z których dochód przeznaczony był na cele szkolne. Z roku na rok można  
zauważyć coraz większe zainteresowanie tą imprezą, z czego bardzo się  
cieszymy :) 

Piknik Rodzinny 



 

 

 

Wolność jest dążeniem każdego człowieka ,marzeniem każdego poety, ideałem rewolucjonisty, 
i nadzieją więźniów – ale co to jest wolność? Jaka jest twoja wolność? Wolno ci myśleć co chcesz.  
Z mówieniem, co myślisz mogą już być kłopoty. Z robieniem czego chcesz jest już całkiem podle, bo masz na sobie 
kaftan bezpieczeństwa założony przez rodziców, którzy mają nad Tobą władzę rodzicielska  i chcą, żebyś był bez-
pieczny. Ten kaftan to 100 zakazów i 100 nakazów. Jeszcze o sobie nie decydujesz. Nigdy nie decydowałeś . Chy-
ba, że nazwiesz decyzją jakie spodnie włożysz jutro do szkoły i czy nie spóźnisz się na pierwszą lekcję. Pojęcie wol-
ności ma to do siebie, że często jest nadużywane. Być mo-
że myślisz, że wolność polega na robieniu wszystkiego, co 
ci się żywnie podoba. Jesteś w błędzie. Nawet prawo te-
go zabrania,  bo społeczeństwo stałoby się wtedy dżun-
glą , w której prawa dyktują najsilniejsi  tłumacząc się tym 
że ,,robią co chcą’’ . Wolność jest „zespawana” z odpo-
wiedzialnością na amen. Chcesz posmakować? Urywaj się  
z lekcji, chodź na wagary, nie pisz klasówek, nie odrabiaj 
prac domowych. Na koniec roku nawet cię nie dopuszczą 
do poprawki i będziesz powtarzać klasę. Skorzystałeś  
z wyboru wolności i właśnie ponosisz konsekwencje. Tajemnicą wolności jest dalekowzroczność. Możesz być wolnym, 
gdy patrzysz dalej i rozważasz warianty konsekwencji swych czynów i wiesz czego chcesz. Zanim podejmiesz decy-
zje, rozejrzyj się i zbadaj ograniczenia jakie postawiono wokół ciebie. Teraz zaczniesz być tak naprawdę wolnym. 
Uczysz się korzystać z rad i dokonywać właściwych wyborów. Bo wolność nie jest dla wariatów. 

Dominika Kubicz 

Zamek w Krasiczynie – zamek wybu-
dowany w stylu renesansowo-
manierystycznym, pierwotnie zbudo-
wany na przełomie XVI i XVII w. Budo-
wę zamku rozpoczął Stanisław Krasic-
ki. Charakterystyczne dla niego są 4 
odmienne wieże narożne: Boska, Pa-
pieska, Królewska i Szlachecka. Zamek 
jest otoczony parkiem.  

Kasztelan przemyski Stanisław Krasicki, syn Jakuba, 
pod koniec XVI w. przystąpił do rozbudowy warow-
nej siedziby. Powstał obronny zespół pałacowy na 
planie prostokąta, otoczony murem obronnym z czte-
rema narożnymi basztami. Kolejnym właścicielem był 
Marcin Krasicki, który rozbudował i przekształcił su-
rowy zamek w rezydencję obronną. W latach 1594-
1614 rozbudowano skrzydło północne .W następ-
nych latach zamek trafił w ręce wojewody lubelskie-
go Jana Tarły, który był stronnikiem Augusta II, co 
spowodowało, że w roku 1726 Krasiczyn został naje-
chany przez wojska rosyjskie i Kozaków. Zamek zo-
stał poważnie zniszczony. Zrabowano wyposażenie 
komnat, zdewastowano zamkową kaplicę oraz zbu-
rzono basztę papieską. W latach 30. XIX w. Krasi-
czyn został zakupiony przez Leona Sapiehę. W rę-
kach Sapiehów Krasiczyn przetrwał do 1939. Urodził 
się tu m.in. kardynał Adam Stefan Sapieha. Sapieho-
wie wprowadzili zwyczaj sadzenia drzew w pałaco-
wym parku po narodzinach każdego dziecka: syna –
 dębu, córki – lipy. Drzewa te rosną do tej pory. 
W 1852 miał miejsce pożar zamku. Na początku  
II wojny światowej zamek został ograbiony przez 
żołnierzy sowieckich. 

 

Lidia Samborska 



 

KILKA PYTAŃ DO... 

Pani Eweliny Surowiec 

Aleksandra Woś 

Jakie odnosi Pani wrażenia po pierwszym roku nauczania w naszej szkole? 

Praca w Zespole Szkół nr 5 sprawia mi dużą satysfakcję. Wykonuję ją z dużą radością. Staram 
się dostrzegać w młodzieży pozytywne cechy i je rozwijać. Mam nadzieję, że wśród moich 
uczniów są osoby, które zainteresowały się nauczanym przeze mnie przedmiotem. Zdaję sobie 
sprawę, że nauka języka niemieckiego nie jest łatwa i nie wszystkim sprawia przyjemność, jed-
nak w dzisiejszych czasach dobra znajomość języków obcych jest konieczna. W szkole jest duża 
grupa uczniów, która uczy się z pasją, zainteresowaniem i mnie to cieszy. 
 

Czy od zawsze chciała Pani zostać nauczycielką?  

Tak. Wychowałam się w rodzinie nauczycielskiej, gdyż 
moja mama jest nauczycielką i to ona zaszczepiła mi 
pasję do tego zawodu. Wybór kierunku studiów na 
uczelni pedagogicznej zrodził się w pierwszej klasie li-
ceum, w momencie gdy zaczęłam uczyć się języka nie-
mieckiego. Nauka tego przedmiotu stała się moją pasją 
i już po pierwszej klasie liceum byłam pewna, że zosta-
nę nauczycielką języka niemieckiego. Tak też się stało. 
 

Czy zna Pani płynnie jakieś inne języki poza  

niemieckim? 

Oczywiście. Od szkoły podstawowej uczyłam się języka 
angielskiego, który dawał nowe możliwości poznawania 
kultury krajów Europy Zachodniej. Pamiętam jak w wol-
nych chwilach tłumaczyliśmy teksty znanych piosenek. 
Popularne i powszechne stało się wtedy oglądanie pro-
gramów w oryginalnej wersji np. programów muzycz-
nych i filmów. 
 

Czy ma Pani jakieś hobby? 

Moje hobby to książki, podróże, zwiedzanie nowych miejsc, poznawanie kultury innych naro-
dów. Świetnie czuję się również w fartuszku przy pieczeniu pysznej szarlotki czy okazałego tor-
tu. Dużą radość sprawia mi też aktywne spędzanie wolnego czasu: jazda na rowerze, wędrówki 
po górach i oczywiście spacery z moją rodziną. 
 

Czy ma Pani jakieś marzenia? Takie, które może nam Pani zdradzić. 

Jak każdy człowiek, ja też mam marzenia, moje największe związane jest z podróżami. Chciała-
bym jeden rok w życiu poświęcić na podróżowanie. Pragnę zwiedzić Afrykę, Azję i Amerykę  
Łacińską. 

                                                                                      Dziękuję za rozmowę. 

 



 

 

 

 

 Drodzy Czytelnicy! Chciałabym zaprezentować Wam ostatnią już odsłonę działu pt.: ,, Zabawne hi-
storie z życia uczniów”. Mam nadzieję, że przedstawione przeze mnie historie przypadły Wam do gustu,  

a te, które prezentuję poniżej przyjmą się równie dobrze. Dlatego zachęcam do czytania ! ;) 

 Kuzynka czy mama ? 

 Pewnego dnia musiałam pilnować mojego kuzyna, pod nieobecność jego rodziców. Postanowiłam, że pojedzie-
my razem do sklepu na rowerach. Kupiliśmy wszystko, czego potrzebowaliśmy, ale on nadal chciał więcej. Powie-
działam mu, że nie możemy kupić więcej rzeczy. Wyszliśmy ze sklepu, lecz on nie chciał mnie słuchać, powiedział,  
że nie pojedzie do domu, dopóki nie kupię mu tego, czego chce. Nagle jakiś starszy pan siedzący koło sklepu po-
wiedział do mojego kuzyna, żeby słuchał się mamusi. Pomyślałam: ,,czy ja aż tak staro wyglądam?” Kuzyn zaczął 
się ze mnie śmiać i do tej pory wypomina mi tę sytuację. ;)    

                                          Zwariowana przejażdżka  

 Pewnego dnia pojechałem z kolegami na zakupy do hipermarketu. Idąc do sklepu, za-
uważyl iśmy wózki na zakupy. Wpadl iśmy na pomysł ,  żeby s ię  

w nich przejechać. Kolega wszedł do środka, a ja jeździłem  
z nim po całym parkingu. Niestety nie zauważyłem krawężnika. 
Uderzyliśmy w niego. Kolegę wyrzuciło z wózka i po chwili obo-
je leżeliśmy na ziemi. Bardzo się poobijaliśmy, a wózek był  
w opłakanym stanie. Przednie kółka odpadły. Szybko odstawili-
śmy go na miejsce, a nasi koledzy za każdym razem nam to wy-
pominają. ;D 

 

 

 

Iza Wróbel 

  

  

 

Kochani Czytelnicy! Zapraszam Was do przeczytania ostatniej ciekawostki historycznej w tym roku  
szkolnym. W tym numerze przedstawię Wam bardzo ciekawe zagadnienie. Zapraszam do czytania! ;) 

Tajemnica bursztynowej komnaty 

   Bursztynowa komnata uważana jest za symbol zaginionego skarbu. W 1701r. Fryderyk I Hohen-
zollern zamówił wykonanie bursztynowego gabinetu w swoim pałacu. Po jedenastu latach prace 
nad komnatą zostały zakończone. Efekt był zdumiewający. Ściany pomieszczenia pokryte były 
bursztynem. W 1716r. gabinet otrzymał Piotr I Wielki z rąk Fryderyka Wilhelma jako dowód lojal-
ności i przyjaźni. W 1743r. do gabinetu dodano różne ozdoby 
np.: lustra i meble. W roku 1941 został zrabowany przez Niem-
ców i przewieziony do królewieckiego zamku. Ostatnie informacje 
o komnacie pochodzą z 1944r. Później wieść o niej zaginęła. Nie 
została odnaleziona przez Rosjan w 1945 r., kiedy to zdobyli za-

mek królewiecki. Udało im się zła-
pać kustosza zamkowego, który zaj-
mował się komnatą w czasie jej 
przechowywania w zamku. Jednak 
mężczyzna zaginął w niewyjaśnio-
nych okolicznościach. Bursztynowa 
komnata przez wiele lat była poszukiwana przez tysiące poszukiwa-
czy. Gdzie jest teraz i co się z nią stało? Tego najprawdopodobniej 
nie wie nikt.  



 

 

 

Aneta Warzybok 

Joanna Pałka 

Magdalena-odznacza się dużym temperamentem, bystrym umysłem  
i znaczną impulsywnością. Trudno się do niej zbliżyć, nie liczy się ze 
słowami, ale ma wielkie serce. Cechuje ją ogromna miłość bliźniego, 
która niekiedy przybiera przesadną formę, ale nadaje jej prawdziwe 
bogactwo psychiczne. 

Krótki wywiad z Magdą Knutel :) 

Co sądzisz o swoim imieniu? 

Magda: Według mnie to imię jest beznadziejne i w ogóle  do mnie nie pasuje. 
Bardziej bym chciała mieć na imię  Paulina. 

Monika-Monika jest osobą spokojną, lubiącą ład i porządek. Uwiel-
bia towarzystwo, ceni sielankę rodzinną. Dzięki łagodnemu charak-
terowi, umiejętnościom dyplomatycznym posiada dobre kontakty  
i bezkonfliktowe życie. 

Krótki wywiad z Moniką Solarską :) 

Co sądzisz o  swoim imieniu? 

Monika: Uważam, że moje imię jest dosyć ładne i pasuje do mojej osobo-
wości. Gdybym miała zmienić imię, dałabym sobie Milena. :) 

 

 

Paulina- Paulina jest nerwową choleryczką, bardzo pobudli-
wą. Łatwo traci zimną krew. Jest wyniosła i sprawia wrażenie 
osoby w pretensjach. Wydaje się być dumną i pogardliwą, ale  
w rzeczywistości jest niespokojna i niepewna. Jest inteligentną 
osobą, zdaje sobie z tego sprawę i daje to odczuć innym. 

 

Krótki wywiad z Pauliną Kubicką :) 

Co sądzisz o swoim imieniu? 

Paulina: Moje imię w ogóle mi się nie podoba, bo jest zbyt popular-
ne. Może dlatego znajomi do mnie mówią po nazwisku. Chciałabym 
mieć na imię Magda. 

Magdalena  

Kumorek 

Monika  
Brodka 

Paulina  

Krupińska 



 

 Za górami, lasami, żyła sobie księżniczka. Zakochał się w niej 

zakuty w stal książę. Niestety, księżniczce w międzyczasie coś się 
poprzestawiało i zaczęła wyrzynać w pień miliony istnień. Niezrażo-

ny tym książę uratował ukochaną i… żyliby długo i szczęśliwie, gdy-

by nie Heart of the Swarm, dodatek do StarCrafta II. 

 Starcraft II : Heart of the Swarm jest drugą z trzech części trylogii Star-
craft II. Tworzona przez Blizzarda strategia czasu rzeczywistego cieszy się 
wielką popularnością na całym świecie. Świetne multi, w którym bardzo do-
brze bawią się gracze początkujący jak i zaawansowani, a także przyjemny 
single, którego przejście daje kupę frajdy –dobra fabuła, niesamowite prze-
rywniki filmowe, dobrze wyważony poziom trudności, no i oczywiście emocjo-
nujące misje. Są to zalety nie tylko Wings of Liberty, ale także kontynuacji, 
czyli Heart of the Swarm, który jest tak samo dobry jak pierwsza część. 

 O ile 3 lata temu kierowaliśmy przede wszystkim poczynaniami terran, 
tym razem mamy do czynienia z zawierającą ponad 20 misji kampanią zer-
gów. Jej kluczową postacią jest Sarah Kerrigan, która po wydarzeniach ze 
StarCrafta oraz Wings of Liberty pragnie zemścić się na imperatorze Meng-
sku – to przez niego została ona pochwycona przez zergi i stała się 
„Królowa Ostrzy”. Aby zrealizować swój cel, musi na nowo zjednoczyć roz-
proszony Rój. 

 W kampanii dla pojedynczego gracza powraca wiele postaci znanych 
z poprzednich odsłon serii, m.in. Jim Raynor czy Nova. Twórcy wzbogacili 
rozgrywkę o elementy gier RPG akcji – Kerrigan bierze aktywny udział  
w większości misji, a przed każdą z nich możemy wybrać zestaw umiejętno-
ści, jakimi będzie dysponować. Ponadto, podczas rozgrywki możemy ulep-
szać jednostki – mogą one ewoluować po zainfekowaniu kolejnych światów, 
jakie odwiedza Kerrigan ze swoją armią. W osiągnięciu ostatecznego celu 
Królowej Ostrzy pomagają doradcy – Izsha oraz Abathur. 

 W HotS twórcy wprowadzili spore zmiany w trybie rozgrywki wielo-
osobowej. Oprócz dodania nowych jednostek dla każdej z ras,  uproszczono 
interfejs gry, wprowadzono możliwość tworzenia klanów, a także system 

zdobywania ‘expa’. Nowe opcje zostały udostępnione osobom obserwu-
jącym i komentującym mecze. 

 Z punktu widzenia oprawy audiowizualnej gra również dobrze się 
prezentuje. Twórcy skorzystali z okazji, aby ulepszyć system fizyki, a tak-
że niektóre efekty graficzne. Muzyka obfituje we fragmenty z wykorzy-
staniem gitary elektrycznej oraz mroczne kawałki, nawiązujące do styli-
styki bezwzględnej, biologicznej rasy zergów. Tak jak w przypadku in-
nych produkcji firmy Blizzard, na uwagę zasługują również wysokiej jako-
ści filmy oraz przerywniki stworzone w oparciu o silnik gry. 

 Blizzard spełnił swoje obietnice, a "HotS" jest grą pod każdym 
względem udaną. Niektórzy będą narzekać na balans, ale niezadowole-
ni znajdą się zawsze. Jeśli graliście w "WoL" nie muszę was namawiać do 
kupna "HotS". Dla tych, którzy ze "StarCraftem" nie mieli do tej pory kon-
taktu jest to świetny moment, żeby zacząć. Nie będziecie żałować.   

OSTATNI ROK XP 

8 kwietnia 2014, 10 lat po premierze 
Microsoft  Service Pack 3 zakończy się 
wspieranie Windowsa XP. Oznacza to 

min. brak łatek, ale jeśli nie chcesz 
przesiadać się na 
„ósemkę”, do tego 
czasu na rynek po-
winna trafić kolejna 

wersja systemu 

 

K. Pączek 



 

Kajakarstwo i spływy kajakowe. 

Kajakarstwo-trafiło do Europy na przełomie lat 50. 
i 60. XIX w. Zaczęto wtedy używać łodzi wzorowa-
nych na kajakach eskimoskich. 

Pierwszy na świecie klub kajakarski założył Szkot 
John MacGregor, który w 1865 roku zbudował Rob 
Roya – kajak drewniany z poszyciem klepkowym, 
przepływając nim następne rzeki Wielkiej Brytanii  
i w Europie. 

W Polsce za prekursora turystyki kajakowej uchodzi 
etnograf Zygmunt Gloger, który w 1872 odbył wy-
cieczki po Wiśle, Bugu, Niemnie i Biebrzy. Za po-
czątek zorganizowanej działalności uważa się rok 
1928, kiedy to w ramach Polskiego Związku Nar-
ciarskiego powstała 
Komisja Kajakowa . 
W 1930 roku Komisja 
przeistoczyła się  
w samodzielny Polski 
Związek Kajakowy. 

Osiągnięcia Pola-
ków na Mistrzostwach Świata: 

Złoto -1958,1971,1975,1977,1994 

Brąz - 1995,2000,2006,2011 

 

Spływy kajakowe są niezwykłą formą rozrywki  
i spędzania wolnego czasu, na  którą możemy za-
prosić całą nasza rodzinę wraz z przyjaciółmi. Na 
spływ kajakowy,  wybrać się w  miejsca w kraju i na 
świecie, gdyż jest to bardzo znany sport na świecie.  

Podczas takiego „wypadu” na kajaki można wie-
czorem zrobić ognisko gdzieś na łące albo pośpie-
wać piosenki i dobrze się bawić. 

Polecane rzeki: 

-Wieprza 

-Piława 

-Łeba 

-Chocina 

-Kulawa 

-Kłonecznica  

Spływy kajakowe w okolicy : 

-Strzyżów-Babica 

-Babica-Rzeszów 

-Strzyżów-Rzeszów 

 

Bojery, czyli latanie po wodzie. 

 

Bojer to kadłub z trzema płozami napędzany siłą 
wiatru, dającą możliwość nadania prędkości nawet 
do 140km/h, lecz najczęściej „lata się po lodzie”  
z szybkością 60km/h. Pokrywa lodowa utrzymuje 
się na jeziorach od połowy grudnia do końca marca, 
jednak najlepsze miesiące na uprawianie sportu to 
styczeń i luty. 

 

Bojery z niszowego sportu z każdym sezonem zy-
skały większą popularność, dzięki niesamowitym 
prędkościom można poczuć się wolnym i oderwać 
od szarej rzeczywistości. Polscy bojerowcy byli wie-
lokrotnymi medalistami na mistrzo-
stwach świata i Europy. 

 

Bojery w Polsce 

Pokrywy lodowe w Polsce są do-
syć delikatne i dlatego nie ma zbyt wielu miejsc do 
uprawiania tego sportu. Najwięcej wypożyczalni 
sprzętu i lodowisk jest w jednym z najzimniejszych 
obszarów polski-na Mazurach. Ze względu na dużą 

ilość zbiorników 
wodnych i solidne 
zimy wiele osób 
decyduje się na 
wyjazd właśnie  
w ten region.  

 

 

Oto jedne z polecanych miejsc: 

• Jezioro Drwęckie (Warmia) 

• Jezioro Krzywe (Olsztyn) 

• Zalew Wiślany w pobliżu Gdańska 

• Jezioro Kierskie  (Poznań) 

• Jezioro Niegocin w Giżycku 

• Jezioro Wigry (Wigierski Park Narodowy) 



 

NOWOŚCI FILMOWE 

W ostatnim czasie na ekrany kin weszło 
wiele nowych produkcji. Jedną z nich jest 
Iron Man 3. Film ten jest kolejną odsłoną 
przygód Tony’ego Starka. W tej części 
miliarder, którego życie legło w gruzach, 
wyruszy w podróż, która wystawi na pró-
bę siłę jego charakteru i ducha walki.         
Iron Man  spróbuje odnaleźć tego, który 

stoi za jego problemami. Wkrótce genialny 
Tony Stark stanie do walki z przeciwnikiem, 
który nie zna granic. Film zapowiada się 
niezwykle ciekawie i myślę, że warto bę-
dzie wybrać się do kina, by go obejrzeć. 

Iron Man 3 

  Szybcy i wściekli 6 

Kolejną ciekawą produkcją jest film 
„Szybcy i wściekli 6”. Film jest kontynuacją 
znanej prawie każdemu serii Szybcy  
i wściekli. Dom i pozostali kierowcy po sko-
ku na milionera z Brazylii zarobili 100 mi-
lionów dolarów, lecz dalej byli poszukiwa-
ni przez organy prawa. Policjant Hobbs, 
który dobrze zna się z ekipą z Rio, daje im propozycje nie do odrzucenia, zostaną uwolnieni ze 

wszystkich ciążących na nich zarzutów jeśli 
pomogą złapać inną grupę przestępców. Na 
początku Dom nie chce się zgodzić, lecz gdy 
dowiaduje się, że może być w to zamieszana 
jego była dziewczyna Letty, która to podobno 
zginęła w wypadku samochodowym parę lat 
wcześniej, zmienia zdanie i decyduje się na 
pomoc Hobbsowi. Film wchodzi do kin 24 ma-
ja. Gorąco polecamy i zapraszamy do obej-
rzenia go. Na pewno będzie się Wam podo-
bał. Nie  zabraknie w nim również emocjonu-
jących pościgów. 

 
Dawid Sieńko 

Mateusz Korziewicz 



 

CO SŁYCHAĆ W MODZIE? 

Kinga Noworól i Wiktoria Budzisz 

Beyoncé dla H&M 

Beyonce została twarzą letniej kolekcji H&M. Już w maju na 
wieszakach zawiśnie kolekcja "Beyonce as Mrs. Carter in 
H&M". Ubrania mają nawiązywać do najnowszego albumu 
gwiazdy oraz trasy koncertowej, w ramach której Beyonce od-
wiedzi również Polskę. 
W linii Beyonce znajdą się m.in.: kostiumy kąpielowe, stroje 
plażowe, zwiewne letnie sukienki, krótkie szorty podkreślające 
pośladki, a także mnóstwo akcesoriów i dodatków. Wszystko 
utrzymane w stylu glamour z rajskimi akcentami. 

Spodenki jak z lat 80-tych! 

Szorty to jedna z ulubionych części garderoby blogerek modowych 
i gwiazd z całego świata od ostatnich dwóch lat. Najmodniejsze są 
te z wysokim stanem i postarzanym wyglądem. Mogą być sprane, 
postrzępione, dziurawe, ćwiekowane, pofarbowane i wyglądające 
niczym wyjęte z szafy starszej siostry. Dobrym pomysłem jest też 
wykonanie samemu pomysłowych spodenek. Przecież jest to bar-
dzo proste!  

Okulary przeciwsłoneczne!  

W nadchodzących sezonach najgorętszym trendem są ekstrawaganckie oku-
lary przeciwsłoneczne. Wielkie, kolorowe, zabawne, ozdobione cekinami,  
czy nawet łańcuszkiem w stylu Seleny Gomez i Lady Gagi to wielki hit!  
Wiosną i latem 2013 to właśnie one najlepiej uzupełnią stonowane wieczoro-
we, czy skromne codzienne stylizacje.  
 

W wielkich, specyficznych okularach przeciwsłonecznych zakochali się rów-
nież projektanci tacy jak Gucci, czy Chanel. Oni lansują styl retro i futuro  
w jednym. Specyficzny dawny design w nowym wykonaniu tworzy całkowicie 
odmienną jakość. My już nie możemy doczekać się większej ilości słońca.    
Lato nadchodź!  
 

Specjalnie dla Was wybrałyśmy aż 6 modeli okularów przeciwsłonecznych, 
które z chęcią miałybyśmy w swojej kolekcji. Najbardziej podobają nam się 
okrągłe wariacje nt. słynnych lenonek, wielkie okulary oraz zwariowane  
i zabawne modele. 



 

   Wigilia Wszystkich Świętych (tytuł oryginału Hallowe'en Party) – to po-
wieść kryminalna  znakomitej brytyjskiej pisarki. Agatha Christie jest naj-
bardziej znaną na świecie twórczynią  kryminałów oraz najlepiej sprzedają-
cą się autorką wszech czasów. Jej utwory znajdują się na trzecim miejscu na 
świecie (zaraz po Biblii i utworach Szekspira) pod względem popularności.                                                    
Fabuła książki opiera się na wydarzeniach, które miały miejsce podczas 
przyjęcia z okazji Halloween. Właśnie wtedy zostaje popełnione morder-
stwo, którego ofiarą jest nastoletnia dziewczynka -Joyce Reynolds.  Jedyną 
poszlaką jest to, że przed śmiercią  Joyce wszystkim chwaliła się, że widziała 

morderstwo. Wykryciem sprawcy zajmuje się detektyw Herkules Poirot. Wytrwale dąży do 
rozwiązania sprawy. Niestety wkrótce ginie brat wcześniejszej ofiary- Leopold. Poirot odkry-
wa, że kluczem do rozwiązania wszystkich zagadek jest zbrodnia sprzed lat, o której dowie-
działy się dzieci. Rozpoczyna więc śledztwo, którego wynik możecie odkryć czytając tę książ-
kę. Jest naprawdę godna uwagi, a finał jest bardzo zaskakujący.  

W  św iecie krym inałów  

  Odpowiedź do wcześniejszej zagadki: oddając Arturowi P. kluczyki, komisarz Wilczak nie powiedział, 

gdzie stoi auto. Jednak Artur P. zjawił się na miejscu. Jeżeli nie zamordował wspólnika, to skąd wiedział, 

gdzie znajduje się jego samochód? 

 Kradzież brylantowego naszyjnika 

  Komisarza Wilczaka i Michalczuka wezwał Piotr G. znany w mieście biznesman. – Brylantowy naszyjnik miał być 
prezentem dla mojej żony od naszej córki -rozpoczął zeznania Piotr G. – Wczoraj położyłem ją na stoliku w moim 
gabinecie w drewnianym, rzeźbionym pudełeczku i wyszedłem załatwić kilka spraw. Wieczorem, przy kolacji, 
kiedy Ala chciała dać mamie prezent, okazało się, że naszyjnik zniknął. Myślę, że za kradzież odpowiedzialne 
jest któreś z moich dzieci i dlatego wezwałem pana, aby znalazł pan złodzieja. Piotr G. pokazał Wilczakowi pu-
dełeczko. Aby otworzyć jego bardzo skomplikowany zamek, kciukiem lewej ręki należało nacisnąć małą dźwignię 
na jego wieczku. Wtedy z boku wysuwał się cienki bolec, który Piotr G. wyciągnął prawą ręką, a następnie otwo-
rzył pudełko. Komisarz zaczął przesłuchiwanie czwórki dzieci Piotra G. Pierwszą była Alicja G.                                            
– W gabinecie ojca byłam wczoraj tylko jeden raz- zeznała. Weszłam tam razem z Julianem. On odłożył do  
biblioteczki pożyczoną książkę, ja natomiast wyjęłam jedną do przeczytania przed snem. Kiedy zamykałam 
drzwiczki biblioteczki, wszedł ojciec. Wyszliśmy razem po chwili wspólnej rozmowy.                                                                                                    
– Ja w gabinecie byłam bardzo krótko i sama- zeznała Marta G.- Na stoliku położyłam korespondencję do taty  
i wyszłam. Kiedy wchodziłam, w drzwiach minęłam wychodzącą z pokoju Weronikę. Wtedy w pokoju leżała jesz-
cze ta szkatułka, ale jej nie dotykałam.                                                                                                            
– Do pracowni ojca wszedłem wraz z Alicją. Włożyłem do biblioteczki książkę, a siostra wyciągała jakąś inną.  
W gabinecie zastał nas ojciec. Po krótkiej rozmowie razem wyszliśmy. - powiedział Julian.  Ostatnią przesłuchiwa-
ną osobą była Weronika G. Kiedy usiadła w fotelu naprzeciw Wilczaka. Bezwładnie osuwającą się lewą rękę 
dyskretnie przytrzymała prawą ręką i oznajmiła: - W pokoju taty byłam sama, przez chwilę. Zabrałam potrzebne 
mi dokumenty i kiedy wychodziłam w drzwiach minęłam się z wchodzącą do gabinetu Martą.  Po wysłuchaniu ze-
znać Wilczak wiedział kto ukradł naszyjnik, ale jak się tego domyślił ? Odpowiedz na ostatniej stronie „Pinezki”. 

Sylwia Barłoga 



 

    

„ENEJ” – grupa muzyczna tworząca utwory na pogra-
niczu pop’u, rock’a i muzyki alternatywnej, a nazwa 
pochodzi od  głównego  bohatera „Eneidy” Iwana Ko-
tlewskiego. Zespół  powstał w 2002r.,   pochodzi  
z Olsztyna, ale ma korzenie ukraińskie, założyli go 
Piotr i Paweł Sołoduchowie oraz Łukasz Kojrysa. Na 
początku zespół grał muzykę związaną z kulturą ukra-
ińską, lecz w 2005r. zaczął szukać nowego brzmienia. 
Zadebiutował rok później na konkursie festiwalu Union 

of Rock Węgorzewo 2006 występ docenili  dziennikarze, w tym samym roku dostał on jeszcze 
dwie inne nagrody publiczności . Na prośbę Mariusza Kwasa w 2007 r. nagrał oficjalny  hymn 
olsztyńskich juwenaliów, poprowadzili drugą edycję Festiwalu Rockowego „Kierunek Olsztyn”. Ich 
debiutancki utwór „Ulice” ukazał się 2008r. Rok 2011 był rokiem najbardziej zasobnym w suk-
cesy dla zespołu „Enej”, ponieważ wtedy postanowili wystąpić w programie „Must be the music. 
Tylko Muzyka”. Przeszli do finału, w którym zajęli 1. miejsce pokonując Conrada Yaneza i Toma-
sza Dolskiego. Po tym zwycięstwie ich kariera ruszyła w błyskawicznym tempie, bo 30 czerwca 
zespół wystąpił na Heineken Open’er Music Festiwal. 

J.Rykiel P.Mach 

Jakub Rykiel 

Gala Billboard Music Awards 2013 odbyła się w nocy 19 maja w Las Vegas. Nagrody przyzna-
wane są za popularność, a sama impreza była pełna światowych gwiazd muzyki! Madonna, Justin 
Bieber, WillIam Taylor Swift, Selena Gomez czy Chris Brown. Taylor Swift na Billboard Music 
Awards stała się wielką zwyciężczynią, ale o spodziewanym sukcesie mówiła już liczba nominacji 
Taylor do BMA.  Po kilka statuetek odebrali też Gotye i Rihanna. Poniżej sprawdź pełną listę zwy-
cięzców Billboard Music Awards 2013 i show Justina Biebera, Seleny Gomez i Taylor Swift. Nie tyl-
ko odbierali statuetki, ale dali też show na scenie! 

Oto niektórzy zwycięscy :Top Artist: Taylor Swift 
Top New Artist: One Direction 
Top Male Artist: Justin Bieber 
Top Female Artist: Taylor Swift 
Top Duo/Group: One Direction 
Top Billboard 200 Artist: Taylor Swift 
Top Hot 100 Artist: Maroon 5 
Top Digital Songs Artist: Taylor Swift 
Top Radio Songs Artist: Rihanna 
Top Touring Artist: Madonna 
Top Social Artist: Justin Bieber 
Top Streaming Artist: Nicki Minaj 
Top Pop Artist: One Direction 
Top R&B Artist: Rihanna 
Top Rap Artist: Nicki Minaj 
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Żaby nie piją wody, lecz 
pobierają ją przez skórę. Patrycja  Pilch 

Mimo, że wydaje się to nieprawdo-
podobne, to jest to prawda. Na jed-
nej z wysp na Bahamach odkryto 

świnie, które w oceanie czują się jak 
przysłowiowe ... ryby w wodzie. 

Pchła może skoczyć na odle-
głość równą 350-krotnosci 
jej długości. To tak, jakby 
człowiek potrafił przesko-
czyć całe boisko do piłki 

nożnej . 

Rekord przed telewizorem 

Dwaj fani serialu „Simpsonowie” z Kaliforni pobili rekord 
świata w długości oglądania telewizji. Tv-maniacy spę-
dzili przed ekranem 86 godzin i 37 minut. Ciekawe, czy 
oglądali tylko swój ulubiony serial. 

Oko jest jedyną częścią ludzkiego 
ciała, które nigdy nie potrzebuje 
odpoczynku i jest zawsze gotowe 

do działania. 

Telefon komórkowy ma juz 40 lat 

40 lat temu - 3 kwietnia 1973 ro-
ku - została przeprowadzona 
pierwsza rozmowa przez przeno-
śny telefon komórkowy - podał 
portal BBC News. 

Usta zdemaskują sprawce 

Odcisk ust jest niczym odcisk palca: pozostawiony na 
brzegu szklanki czy niedopałku papierosa, może zde-
maskować sprawcę przestępstwa. Wszystko dzięki po-
krywającym usta bruzdom, tworzącym unikalny system 

linii, który nie zmienia się przez całe nasze życie. 

Odnaleziono spaghetti sprzed 500 mln lat 

Skamieniałość stworzonka sprzed 500 mln 
lat, przypominającego kawałek spaghetti, 
znaleziono w Kanadzie. 

Arystokratyczne perfumy 

Trzy osoby na świecie za perfumy zapłaciły rekordo-
wą sumę 215 tys. dolarów. Król Anglii Karol I miał 
zapachowego doradcę, za to prezydent USA John  
F. Kennedy perfum nie używał wcale, bo uważał,  
że jego naturalny zapach jest wystarczająco  
atrakcyjny. 

Słonie są jedy-
nymi zwierzęta-
mi, które nie po-
trafią skakać. 

W laboratorium stworzono mecha-
niczną pszczołę! 

Amerykanie skonstruowali pierw-
szego robota w kształcie owada, 
który waży zaledwie 80 miligra-
mów i macha dwoma skrzydłami  
z częstotliwością 120 uderzeń na 
sekundę. Na razie fruwa jedynie  
w laboratorium - informuje 
„Science”.  

USA szkoli ludzi na wypadek ataku 
zombie. Studenci epidemiologii prze-
prowadzili na Uniwersytecie Michigan 
w USA ćwiczenia na wypadek ataku 
zombie. Symulacja miała na celu 
przygotowanie się na wypadek na-
wet najbardziej nieprzewidywalnych 
zagrożeń i katastrof. 

 



 

Jasiu wpycha się do kolejki w sklepie.  
Sprzedawca mówi do Jasia:  
- Jasiu, stań na końcu kolejki.  
- To niemożliwe, tam ktoś już stoi.  

- Tato, mama mówiła, że ta szyba w naszych 
drzwiach wejściowych jest nietłukąca.  
- Tak, Jasiu.  
- Otóż muszę ci powiedzieć, że oboje bardzo 
się myliliście.  

Na lekcji plastyki pani każe 
przedstawić wiosnę. 
Podchodzi pani do Jasia i mówi:  
- Czemu nic nie narysowałeś.  
- Ale ja naprawdę narysowałem.  
- Ale co?  
- Osła i łąkę.  
- A gdzie jest ta łąka?  
- Osioł zjadł.  
- A gdzie jest osioł?  
- A najadł się i poszedł.  

Jasiu pragnął mieć papugę.  
Rodzice zdecydowali się kupić.  
Mama pyta Jasia-Jaka jest pogoda? A Jasiu na to-Ale leje. Papuga 
to zapamiętała.  
Jasiu wybiera się do szkoły z papugą i z pewnego domu słyszy  
-Oddawaj te pieniądze złodzieju! Papuga to zapamiętała. Mama 
Jasia szykuje tatę Jasia do pracy i mówi-Uważaj na zakrętach ko-
chanie! Papuga to zapamiętała. W niedziele Jasiu zabiera papugę 
do kościoła.  
Ksiądz kropi kropidłem a papuga- Ale leje!  
Ksiądz zbiera na ofiarę a papuga-Oddawaj te pieniądze złodzieju!  
Ksiądz się zdenerwował i zaczął ganiać papugę po kościele a papu-
ga do niego  
-Uważaj na zakrętach kochanie!  

Na lekcji:  
- Nowak, podaj liczbę dwucy-
frową.  
- 34.  
- A jeśli przestawisz cyfry?  
- Nie wiem.  
- Siadaj. Kowalski podaj liczbę 
dwucyfrową.  
- 18.  
- A jeśli przestawisz cyfry?  
- Nie wiem.  
- Jasiu podaj...  
- 33.  

Tata mówi do Jasia:  
- Ale jesteś brzydki  
A Jasio mówi:  
- Mam to po Tobie 

Wuefista każe dzieciom robić 
"rowerek".  
Wszyscy wykonują ćwiczenie, tylko 
Jasio położył się na plecach i trzyma 
nieruchomo nogi w górze.  
- A Ty co?- pyta nauczyciel.  
- A ja jadę z górki...  

W przedszkolu pani 
pyta dzieci:  
- Ile jest 2+1?  
- Trzy! - pierwszy 
krzyczy Jaś.  
- Doskonale Jasiu - 
chwali pani - w na-
grodę dostaniesz 3 
cukierki.  
- Jaka szkoda, że nie 
powiedziałem pięć 
- wzdycha po cichu 
Jaś.  

Dlaczego blondynka ma na swoim 
biurku ser?  
Bo karmi myszkę!  

- Jasiu! Umyj ręce przed wyjściem 
do szkoły! 
- Dlaczego? Przecież nie będę się zgłaszać!  

Co robi Chuck Norris kiedy 
wstaje?  
- Mówi słońcu wstawaj.  

- Przeczytałeś trylogię Sienkiewicza? 
- To trzeba było przeczytać? 
- Tak, na dzisiaj. 
- Ojejku, a ja przepisałem...  

Lidia Samborska 

Mówi Jasiu do kolegi:  

-Mama zbiła mnie za coś, czego nie zrobiłem. 

-A czego nie zrobiłeś? 

-Pracy domowej. 



 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY 

Redaktor naczelny: Grzegorz Ciebiera 

Z-ca redaktora naczelnego: Aleksandra Woś 

Pozostali redaktorzy:  Wiktoria Budzisz,  

Dominika Kubicz, Patrycja Pilch,  Lidia Samborska, 

Sylwia Barłoga, Kamil Pączek, Izabela Wróbel, 

Kinga Noworól, Przemysław Mach, Jakub Rykiel, 

Maciej Rykiel, Kamil Kozłowski, Aneta Warzybok, 

Joanna Pałka, Mateusz Korziewicz, Dawid Sieńko 

Opiekunowie: p. Radosław Sztaba, p. Paweł 

Baran, p. Agnieszka Pittner 

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

KONKURS !!! 

To już koniec tegorocznego konkursu. W tym numerze drukujemy 
ostatni kupon. Przypominamy,  że posiadanie kompletu kuponów 
(czyli pięciu) uprawnia do udziału w losowaniu nagrody, które  

odbędzie się 21 czerwca (piątek) na długiej przerwie  
o godz. 11.25 w sali nr 20. Czeka zaproszenie do kina dla dwóch 

osób na dowolny seans. Zachęcamy do wzięcia udziału  
w zabawie!  
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Do zobaczenia w  następnym  

roku szkolnym! 
Wpadnij na: 

www.zs5.resman.pl 

Odpowiedź do zagadki detektywistycznej: 

Alicja kupiła naszyjnik, więc nie miała po-

wodu go kraść. Julian będąc z Alicją w ga-

binecie nie odważyłby się ukraść kolii, poza 

tym otwarcie szkatułki było dość trudne, 

więc gdyby chciał zrobić to po kryjomu, 

zajęłoby mu to za wiele czasu i dostrzegła-

by go Alicja. Weronika również tego nie 

zrobiła, gdyż miała bezwładną rękę i nie 

byłaby w stanie otworzyć pudełeczka. Wil-

czak domyślił się więc, że bransoletkę ukra-

dła Marta. 


