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Drodzy Czytelnicy! 

Przed nami długo wyczekiwane wakacje. Mamy nadzieję, że każdy spędzi je miło i pożytecznie. No 
dobra, to drugie już niekoniecznie ;) A zanim wprowadzicie się w wakacyjny nastrój polecamy ten, 
czwarty i ostatni w tym roku szkolnym numer „Pinezki”. Jak zwykle znajdziecie w nim wiele interesu-
jących tekstów. Szczególnie polecamy wywiad z Panią Jadwigą Basistą-Jandą, recenzje  

filmów, książek i gier oraz historię Kaliguli. Zapraszamy do lektury i do zobaczenia po wakacjach. 

Redaktor naczelna 

Kornelia Majer 

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

JAK SKUTECZNIE WALCZYĆ ZE STRESEM? 
 

Bezsenność, poczucie niepokoju, pustka w głowie, ból głowy, rozdrażnienie - stany 
znajome niemal wszystkim ludziom, związane z nieodłącznym towarzyszem życia  
i wszelkich ważnych wydarzeń: stresem. Aby dowiedzieć się, jak z nim walczyć pod-
czas sprawdzianu, czy innego stresującego wydarzenia, zapoznaj się z tymi radami. 

1. Myśl pozytywnie. To ważny czynnik, który pomoże wygrać ze stresem. Wiele osób  
- zupełnie niesłusznie - z góry skazuje się na niepowodzenie. Uważają,  że nie pora-
dzą sobie z egzaminem. Nic bardziej błędnego. Muszą myśleć pozytywnie. 

2. Nie porównuj się z innymi. Nie zastanawiaj się, jak wypadnie kolega i czy Twój wy-
nik będzie lepszy. Staraj się wypaść jak najlepiej na miarę swoich możliwości. 

3. Zwyczajna rozmowa, wspólny wypoczynek, a nawet wspólne zakupy. Kontakt  
z innym człowiekiem działa dobroczynnie nawet wtedy, gdy nie jest ukierunkowany 
na rozwiązanie konkretnego problemu.  

4. Jeśli wierzysz w magię przedmiotów – zabierz ze sobą ulubioną maskotkę, swój 
talizman. Takie drobiazgi wzmacniają poczucie pewności. Przed egzaminem nigdy 
nie licytuj się, kto więcej potrafi, kto ile razy już zdawał, to tylko potęguje stres.  
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2 czerwca - Dzień Bez Krawata. Krawat – pomimo, że symbolizuje 
sukces, dla wielu mężczyzn go noszących jest przykrym obowiąz-
kiem. 2 czerwca został ogłoszony Dniem Bez Krawata. Tego dnia w 
wielu firmach, w których na co dzień obowiązują stroje wizytowe, odstępują od tej reguły na rzecz 

mniej oficjalnych strojów. 

3 czerwca - Dzień Dobrej Oceny. Uczniowie teoretycznie nie powinni się obawiać, że tego dnia 

otrzymają niski stopień :) 

15 czerwca - Ogólnopolski Dzień Dogoterapii. Dogoterapia, czyli terapia z udziałem psa jest 
stosowana w Polsce od 1974 roku. W 2004 powołano Polski Związek Dogoterapii, a 3 lata póź-
niej ustanowiono Ogólnopolski Dzień Dogoterapii. Tego dnia organizowane są różnego typu sto-

iska dla osób chcących dowiedzieć się czegoś więcej o dogoterapii.  

24 czerwca - Dzień Przytulania. Idea narodziła się w głowie Juana Manna, który w 2004 roku 
wyszedł na ulice Sydney z transparentem "Darmowe przytulanie". Początkowe zdziwienie prze-

chodniów stopniowo ustępowało miejsca uśmiechom, gestom życzliwości i poparcia.  

 KALENDARZ ŚWIĄT NIETYPOWYCH 

PINEZKA STRONA 2

 SŁÓWKO OD REDAKCJI 
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 CO W SZKOLE PISZCZY Kornelia Majer 

Adrian Miąsik 

6 maja miała miejsce uroczysta akademia z okazji 
święta Konstytucji 3 maja, przygotowana przez 
Panią Agnieszkę Pittner i Pana Krzysztofa Korczy-
kowskiego. Z programem artystycznym wystąpili 
uczniowie klas 5a szkoły podstawowej oraz 1b i 2b 
gimnazjum. Przypomnieli oni wszystkim jakie były 
okoliczności uchwalenia tej pierwszej w Europie kon-
stytucji i do czego doprowadziły reformy Sejmu 
Wielkiego. Ubiór aktorów powalał. Wszystko wypa-
dło naprawdę realistycznie. Na uwagę zasługiwała 

także oprawa muzyczna i scenografia. 
 

1 czerwca, z okazji Dnia Dziecka i zbliżających się 
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej, Samorząd 
Uczniowski zorganizował drużynowy Szkolny Turniej 
FIFA 15 na konsoli Play Station 3. Rozgrywki toczyły 
się systemem pucharowym, co oznacza, że przegra-
na drużyna odpadała z rozgrywek. Z 16 drużyn naj-
lepsza okazała się ta złożona z Sebastiana Domino  
i Michała Koszelnika. W finale pokonała ona Jakuba 
Gargasia i Filipa Kłęka. Miejsce trzecie zajęli: Patryk 
Bokota i Jakub Stachowicz. Zwycięzcy otrzymali dy-
plomy, statuetki i piłkę meczową. Mamy nadzieję na 

kolejną edycję turnieju w przyszłym roku. 

30 maja przenieśliśmy się na chwilę do dalekiego 
Wietnamu i Kambodży. Stało się tak dzięki spotka-
niu z podróżnikiem, panem Grzegorzem Chachu-
rą, które miał miejsce w Domu Kultury w Zwięczycy. 
Gdy weszliśmy do środka, zobaczyliśmy… a raczej 
nic nie zobaczyliśmy, ponieważ okna były zasłonię-
te czarną folią, żeby lepiej widzieć zdjęcia wyświe-
tlane na ekranie. Podróżnik jest członkiem grupy 
turystycznej „Trzask”. Opowiadał naprawdę intere-
sujące rzeczy o zwyczajach ludności zamieszkującej 
tamte tereny. Nie raz rozśmieszył nas do łez. Naj-
bardziej w pamięci utkwił nam naprawdę śmieszny 

żart o pająku.       

4 czerwca na terenie naszego szkolnego boiska 
miał miejsce Piknik Rodzinny połączony ze Świę-
tem Szkoły oraz Dniami Osiedla Zwięczyca. Pod-
czas imprezy można było zobaczyć wiele wystę-
pów: przedszkolaków, uczniów szkoły podstawowej 
i gimnazjum oraz młodzieży z Osiedlowego Domu 
Kultury. Podziwialiśmy ich umiejętności taneczne, 
wokalne i aktorskie. Poszczególne występy zapo-
wiadali: Sabina Augustyn i Miłosz Hajduk z klasy 
IIIb gimnazjum. Zapewniono także atrakcje dla naj-
młodszych w postaci dmuchanego zamku, zjeżdżalni 
i trampoliny. Impreza cieszyła się dużą frekwencją  

i trwała do późnych godzin wieczornych.  
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KILKA PYTAŃ DO... 

PINEZKA STRONA 4

 KILKA PYTAŃ DO…  Elwira Prokop 

...Pani Jadwigi Basisty-Jandy 

Jak się Pani czuje w roli nauczyciela muzyki  
w naszej szkole? Co Pani sądzi o szkole  

i uczniach? 

Bardzo cieszy mnie fakt, że wykonuję zawód,  
który jest jednocześnie moją pasją. W Zespole Szkół 
nr 5 uczy się wiele uzdolnionych muzycznie dzieci, co 
napawa mnie ogromnym optymizmem i jeszcze bar-
dziej motywuje do codziennej pracy. Na co dzień 
mam mnóstwo okazji, żeby zaobserwować i wyłowić 
wiele talentów wśród młodych osób, które mają 
szansę zaistnieć i pokazać swoje możliwości podczas 
licznych akademii szkolnych oraz zajęć dodatko-

wych, jak chór, czy zespół taneczny cheerleaderek. 

Jaką jest Pani osobą, co Pani lubi, a czego nie? 

Albo inaczej… co Pani w duszy gra? 

Jaka jestem? Hmm… Z jednej strony jestem osobą 
bardzo energiczną, twardo stąpającą po ziemi.  
Z drugiej strony moją duszę wypełnia ogromna 

wrażliwość i empatia. Staram się iść przez życie pełna optymizmu i determinacji, nie spoczywam na 
laurach, ciągle się rozwijam i nieustannie poszerzam swoje horyzonty. Jak wszyscy wiedzą, jestem  
fanką Myszki Minnie, której postać idealnie odzwierciedla moją żywiołową osobowość. Każdy dzień 
niesie ze sobą nowe, niespotykane wcześniej doświadczenia. Staram się wyciągać z nich wnioski,  

co nieustannie kształtuje mój charakter. 

Jakiego rodzaju muzyki lubi Pani słuchać najbardziej? Jaki jest Pani ulubiony wokalista/

wokalistka lub zespół muzyczny? 

Nie jestem ukierunkowana na jeden konkretny gatunek muzyczny. Wszystko zależy od nastroju i oko-
liczności. Z jednej strony relaksuje mnie muzyka klasyczna, samochód lubię prowadzić przy aktualnych 
hitach radiowych, a na weselu dobrze bawię się przy największych polskich przebojach oraz rytmach 
disco… ;) Mój ulubiony wykonawca to zdecydowanie Shane Filan <serduszko>, który jest moim  
idolem już od czasów gimnazjum,  natomiast wokalistka – zdecydowanie Mariah Carey. Uważam, że 

ma nieziemski glos i doskonałą aparycję, a przy jej balladach można się naprawdę rozmarzyć… 

Wiemy, że jest Pani autorką bajki o uczuciowych problemach pewnej żaby  
(do obejrzenia na profilu szkoły na FB). Skąd pomysł na taką historię? Czy zamierza Pani pi-

sać więcej bajek dla dzieci? 

Geneza bajki „Historia Pewnej Żaby” sięga moich lat szkolnych. Napisałam ją w liceum. Pierwotnie 
miał to być prosty wiersz do ilustracji muzycznej. Wyobraźnia poniosła mnie jednak na tyle, że z jed-
nostronicowego wierszyka powstał cały scenariusz bajki wraz z tekstem i linią melodyczną wielu pio-
senek. Sam audiobook to dopiero początek, w trakcie najbliższych wakacji, wraz z moimi przyjaciół-
mi muzykami i aktorami, mam w planie wydanie dłuższej wersji z piosenkami do bajki. Nieustannie 
pracuję również nad kolejnymi bajkami i wierszami. Na co dzień tworzę scenariusze zabaw i spektakli 
okolicznościowych na wszelkie okazje oraz piosenki metodyczne, które wykorzystuję w swojej pracy. 
Pisanie sprawia mi ogromną przyjemność, a pozytywne opinie na temat mojej twórczości, dodają mi 

skrzydeł. 
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Z naszych informacji wynika również, że zajmuje się Pani choreografią i współtworzyła Pani 
spektakl wokalno-taneczny, który można było obejrzeć podczas Rzeszów Carpathia Festival. 

Co nam może Pani opowiedzieć o swoim udziale w tym wydarzeniu? 

Przy organizacji spektaklu muzycznego w ramach Rzeszów Carpathia Festival mam okazję pracować 
już 7 rok z rzędu. Sam spektakl z roku na rok coraz bardziej ewoluuje, a w każdej edycji staramy się 
zaprezentować całkiem odrębny program muzyczny. Profesjonalna kadra sprawia, że praca w Cen-
trum Sztuki Wokalnej jest niezwykle ciekawa i motywująca. Mam okazję pracować z młodzieżą pełną 
pasji, która szlifuje swoje umiejętności wokalno-taneczne pod okiem prawdziwych specjalistów. Choć 
każdy spektakl okupić trzeba wieloma godzinami ciężkiej pracy, to efekt końcowy potrafi napełnić 

mnie pozytywną energią i naładować baterię na kolejny rok pełen wyzwań. 

Na jakich instrumentach muzycznych potrafi Pani grać? Jaki jest Pani ulubiony  

i dlaczego właśnie ten? 

Każdy instrument jest wyjątkowy, a nauka gry na nim nie należy do najprostszych zadań. Instrument, 
który towarzyszy mi od dziecka, to fortepian. Przeżyłam z nim bardzo dużo cudownych, ale i trud-
nych chwil. Wiele godzin mozolnych ćwiczeń, 
mnóstwo wyrzeczeń, ale także ogromna satysfak-
cja po każdym udanym występie i zdanym egza-
minie spowodowało, że jest on moim ulubionym 

instrumentem. 

W naszej szkole nie brakuje osób posiadają-
cych muzyczne zainteresowania. Można się 
było o tym przekonać podczas szkolnego 
konkursu „Mam talent”, w którym była Pani 
jurorką. Niektórzy absolwenci gimnazjum 
kontynuują w szerszym zakresie swoją przy-
godę z muzyką – mają swoje zespoły, piszą 
piosenki, występują przed większą publiczno-
ścią. Co mogłaby Pani doradzić wszystkim, 

których marzeniem jest kariera muzyczna? 

Kariera artystyczna jest chyba jedną z najtrudniej-
szych. Oprócz talentu i przebojowości trzeba mieć 
w sobie dużo pokory. Najważniejsza jednak jest 
wytrwałość i ciągłe udoskonalanie swoich umiejęt-
ności. Artyści osiągający sukces nigdy się nie pod-
dają, a porażki traktują jako naukę i wyciągają  
z nich wnioski, aby po upadku podnieść się  

i kroczyć dalej w drodze do upragnionego celu. 

Co lubi Pani robić w wolnym czasie? Jakie 
ma Pani pasje i zainteresowania (poza muzy-

ką oczywiście)? 

Moją ulubioną formą spędzania czasu jest aktyw-
ny wypoczynek: jazda na rowerze, rolkach,  
a w zimie na snowboardzie. Zawsze chętnie widu-
ję się ze znajomymi oraz poznaję nowe osoby,  
od których mam okazję czegoś się nauczyć. 
Oprócz tego lubię zrelaksować się przy dobrej 
książce, a czasem po prostu mam ochotę  

dłuuuugo pospać ;)  
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KILKA PYTAŃ DO...  JAK ŻYĆ ZDROWO Zuzanna Prokop  
Klaudia Jajuga 

W tym numerze będzie o sportach popularnych w lecie, czyli ulubionym okresie dla dzieci i dorosłych. 

ŻEGLARSTWO 

Można płynąć pojedynczo, ale lepiej dwójkami. 
Najlepiej z osobą, która choć trochę przypada Ci 
do gustu i jeśli to ciężki spływ - ma nieco krzepy. 
Bo nawet najsympatyczniejsza osoba, może Ci się 
wydać odpychająca, jeśli siedzisz w rzece po pas, 
mając za towarzystwo martwego bobra, a ona nie 

ma siły się odepchnąć. 

Poza tym na spływie zwykle nie jesteś sam, tylko  
towarzyszą Ci jacyś ludzie. Jeśli choć trochę chcesz,  
z pewnością Cię znajdą, przez znajomego znajo-

mego, albo bardziej nowocześnie - przez Internet. 

Nie musisz ich znać. Poznasz ich zadziwiająco do-
brze podczas spływu rzeką. Czeka Cię niejedna 
kłoda, niejedna przenioska, niejeden zator kajako-
wy, który sprzyja budowie silnych więzi, opartych 

na zmęczeniu i adrenalinie. 

Podobno trening czyni mistrza. Nie oszukujmy się, 
jeśli chcesz być dobry/a, to musisz bardzo dużo 
trenować samodzielnie. Jednak jeśli jesteś zbyt 
leniwy/a, to tutaj otwiera się pole do popisu. Otóż 
możesz startować w zawodach dla amatorów. 
Tam nikt Cię nie pyta czy jesteś dobry, czy zły, 

tylko jedziesz i już.  

Aby zacząć poprawiać technikę jazdy na rowerze, 
musisz czuć się pewnie i swobodnie. Aby to osią-
gnąć, powinieneś dopracować wszystkie elementy 
kolarskiego rzemiosła, począwszy od roweru, po-
przez prawidłową sylwetkę, odpowiedni ubiór, 
dietę i adekwatne do możliwości obciążenia tre-
ningowe. Jeżeli pominiesz któryś z tych elementów, 
może okazać się, że nie będziesz mógł w pełni 

wykorzystać naszych umiejętności. 

Pewnie zdziwili się ci wszyscy, których wiedza  
o żeglowaniu ogranicza się do przeczytania lektu-

ry „Stary człowiek i morze”. Nic bardziej mylnego. 

Jeśli masz łódź (własną, pożyczoną) to zaraz znaj-
dą się tacy, którzy chcą z Tobą płynąć. Znajomi na 
pewno, rodzina także, a także całe stado prawie 
zupełnie obcych ludzi, których możesz spotkać  
w porcie. Za każdą, nawet drobną przysługę jaką 
Ci wyświadczą (np. pomoc w zacumowaniu), chęt-
nie przyjmą podziękowanie w formie darmowej 

przejażdżki.  

Żeglarze to twardzi, ale i zabawowi ludzie,  

a wspaniałe wrażenia z rejsu gwarantowane. 

Życzymy wszystkim naszym Czytelnikom miłych  

i aktywnie spędzonych wakacji !  

KOLARSTWO 

SPŁYW KAJAKOWY 

SURFING 

Surfing w Polsce? Odpowiedź brzmi: Tak! Mekką 
polskich surferów są Chałupy na Helu. Na plaży 
między Władysławowem a Chałupami, o ile wa-
runki są sprzyjające, prawie zawsze można spo-
tkać surferów. Zwykle najlepsze warunki są  
w sierpniu, więc jeśli akurat jesteś na Helu, to na-

prawdę warto spróbować. 

Surfing to sport ekstremalny, przekonasz się o tym, 
gdy spadając z deski uderzysz mocno w dno. Jeśli 
jednak nie brakuje Ci odwagi, to czym prędzej 

wypożycz deskę  i łap fale.  
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KILKA PYTAŃ DO...  W KRÓLESTWIE ZWIERZĄT Zuzanna Prokop  

Lemurek myszaty należy do najmniejszych przedstawicieli rzę-
du naczelnych. Długość jego ciała wynosi ok. 13 cm, długość 
ogona to ok. 12 cm, masa ciała ok. 50 g. Ma popielatoszarą 
sierść z białym brzuchem i pręgą między oczami. Prowadzi noc-
ny tryb życia. Żyje w niewielkich stadach. Buduje gniazda na 
wysokich drzewach lub chroni się w dziuplach. Żywi się owada-

mi, owocami i małymi ptakami.  

Najbardziej charakterystyczną częścią ciała trzewikodzioba 
jest gruby, szeroki, lecz krótki dziób. Zwykle jest opuszczony ku 
dołowi, często nawet oparty na szyi. Jest on poruszany silnymi 
mięśniami, dzięki czemu ptak może chwytać śliskie, duże ryby 
dwudyszne. Stosunkowo duże oczy są przesunięte ku przodowi, 
co wspomaga widzenie trójwymiarowe. Upierzenie szare z zie-
lonkawym połyskiem. Długość ciała wynosi ponad 150 cm, roz-
piętość skrzydeł ponad 260 cm, masa ciała 6-6,7 kg. W sytu-
acji zagrożenia często kłapie dziobem, wydając donośny,  
głuchy dźwięk, "klekocząc" podobnie jak bocian. Trzewikodziób 
jest dużym ptakiem, dlatego też rzadko kiedy lata. Gdy  

jednak to czyni, wykorzystuje prądy powietrzne.  

Ryjkonosowe – rząd niewielkich, naziemnych ssaków łożysko-
wych o wydłużonym nosie i cienkich, krótkich kończynach.  
Kończyny tylne są dłuższe od przednich, skoczne. Zamieszkują 
najbardziej na północ wysunięte obszary Afryki Północnej oraz 
większość Afryki subsaharyjskiej. Nie występują w Afryce Za-
chodniej i na Saharze. Zajmują różnorodne siedliska – od ob-
szarów suchych lub kamienistych po zarośla i lasy tropikalne. 

Ryjkonosowe osiągają do ok. 30 cm długości ciała (bez ogona).  

Ambystoma meksykańska jest płazem jadalnym, cennym 
zwierzęciem laboratoryjnym, bywa także hodowana w akwa-
riach. W warunkach naturalnych gatunek występował na połu-
dnie od miasta Meksyk, stolicy Meksyku, w dwóch jeziorach Xo-
chimilco i Chalco (2300 m n.p.m.). Obecnie zasięg jego wystę-
powania obejmuje jedynie południowe części jeziora Xochimilco 
wraz z otaczającymi je kanałami i mokradłami. Jezioro Chalco 
prawie całkowicie wyschło w wyniku celowego jego osuszenia, 
które miało zapobiec okresowym zalewaniom okolicy. Spotyka-

ny był też w jeziorach Texcoco, Zumpango i Xaltocan.  

Tamaryna wąsata to małpa szerokonosa z podrodziny pazur-
kowcowatych. Występowanie: Ameryka Południowa - lasy 
deszczowe południowo-zachodniego dorzecza Amazonki,  
w Brazylii, Boliwii i Peru. Sierść szara z domieszką rdzawobrą-
zowego koloru, dłonie i stopy czarne, ogon brązowy. Głowa 
mała, charakterystyczne długie, białe wąsy (stąd nazwa wąsa-
ta). Żyje w grupach rodzinnych, prowadzi nadrzewny tryb  
życia, jest aktywna w dzień. Wszystkożerna - zjada głównie 
owady, owoce i nektar. Gatunek ten nie jest zagrożony  
wymarciem. Ma status LC w Czerwonej Księdze Gatunków  

Zagrożonych.  



STR. 8 

 

MARSJANIN 

„Najpotężniejszą siłą we wszechświecie jest siła woli.” 

                                                                   - Andrzej Majewski 
 

          „Marsjanin” to najnowsze dzieło Ridleya Scotta z gatunku fantastyki 
naukowej. Film po raz pierwszy ukazał się w polskich kinach  
2 października ubiegłego roku. Powstał on na podstawie powieści Andy’ego 

Weira pt. „Marsjanin”. 

         Produkcja opowiada o losach Marka Watneya (Matt Damon) wcho-
dzącego w skład marsjańskiej ekspedycji, który podczas ewakuacji na statek 
kosmiczny zostaje uderzony i odrzucony przez kawałki anteny. Po krótkich 
poszukiwaniach, prowadzonych w czasie burzy piaskowej przez pozostałych 
uczestników wyprawy, botanik zostaje uznany za zmarłego i pozostawiony 

na Czerwonej Planecie. W rzeczywistości jest on tylko ranny. Po odzyskaniu przytomności uświadamia  
sobie, że pozostał sam na obcej planecie, z niewielkimi zapasami wody, żywności i tlenu, bez łączności  
z Ziemią oraz uznawany za martwego, więc nie może liczyć na pomoc. Jednak nawet jeśli agencja NASA 
wiedziałaby, że żyje, a misja ratunkowa wyruszyłaby natychmiast, dotarliby długo po tym, jak skończą 
mu się zapasy niezbędne do przeżycia. Mark zostaje zdany na siebie. Wykorzystując swoją naukową  
wiedzę, umiejętności i pomysłowość oraz determinację i dystans do sytuacji w jakiej się znalazł, Watney 

rozpoczyna niesamowitą walkę o przetrwanie na Marsie. 

          „Marsjanin” był nominowany w kategorii „Najlepszy film” do tegorocznych Oscarów, natomiast od-
grywający główną rolę Matt Damon - w kategorii „Najlepszy aktor”. W sumie produkcja miała 7 nomina-
cji do Oscara oraz 52 nominacje do innych nagród. Warto wiedzieć, że około 50 stron scenariusza jest 
materiałem NASA, która służyła naukową konsultacją przy produkcji filmu. Ciekawe jest też to, że wyko-
rzystane w filmie namioty pełniące funkcję bazy na Marsie zostały zbudowane przez firmę „Freedomes" 

ze Szczecina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Matt Damon − amerykański aktor, scenarzysta i producent filmowy, urodzony 

8 października 1970 r. w Cambridge. Debiutował w filmie "Mystic Pizza", 
ale jego pierwszą większą rolą była kreacja w filmie "Szalona odwaga",  
w którym grał żołnierza uzależnionego od heroiny. Sławę przyniósł mu film 
"Buntownik z wyboru", do którego scenariusz napisał wspólnie ze swoim bli-
skim przyjacielem Benem Affleckiem - obaj zostali uhonorowani Oscarem  

w kategorii „Najlepszy scenariusz oryginalny”.   

 
Grał między innymi w filmach: „Ocean’s Thirteen”, „Władcy umysłów”, 

„Teoria wszystkiego”, „Interstellar”. 

 TROCHĘ KULTURY Aleksandra Rzepka 
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CZERWONA KRÓLOWA 

"Jedno kłamstwo stworzyło moje nowe życie, drugie kłamstwo może  
mi je odebrać." 
 

         Istnieją książki, od których nie możemy się oderwać i czytamy je 
z zapartym tchem. Książki, które pochłaniamy w ekstremalnym tempie. 
Książki, wywołujące uśmiech, dreszcze, podekscytowanie, śmiech, a tak-
że rozczarowanie, smutek, złość, ból. Książki, w których się całkowicie 
zatracamy, które wciągają nas, wyłączając z rzeczywistości i na długo 
pozostają w naszych sercach. Taką książką jest na pewno "Czerwona 

królowa" Victorii Aveyard. 

          Mare Molly Barrow to 17-letnia mieszkanka Norty. Okrutnego 
świata podzielonego ze względu na kolor krwi. Masz srebrną krew? 
Jesteś kimś ważnym, lepszym, pławisz się w luksusach, a dodatkowo 
posiadasz nadprzyrodzone moce i umiejętności. Moc kontrolowania 
ogniem, wodą, moc wpływania na psychikę innych, umiejętność przeni-
kania myśli i wnikania do umysłu. Do wyboru do koloru. Ile Srebrnych, 
tyle nadprzyrodzonych zdolności. Twoja krew jest czerwona? No cóż... 
Jesteś zwykłym, biednym człowieczkiem, żyjącym w nędzy, wykorzy-

stywanym jako tania siła robocza i przymusowo wysyłanym na wojnę. 

"Tak jest urządzony ten świat. Czerwoni służą, Czerwoni pracują, Czerwoni walczą. Do tego się nadają.  
Do tego są stworzeni." 

Nabór do wojska. Właśnie taki los czeka wkrótce Mare. Chcąc pomóc rodzinie i zarobić trochę grosza, 
kradnie. Można, by powiedzieć, że był to jej jedyny talent. Dzięki niespodziewanej pomocy od nieznajo-
mego, życie Mare wreszcie może ulec zmianie. 17-latka dostaje pracę na dworze królewskim, a tym sa-
mym szansę na polepszenie sytuacji materialnej rodziny i uniknięcie naboru do wojska. Wszystko byłoby 
idealne, gdyby nie pewien incydent... Incydent, który jeszcze bardziej utrudnia i komplikuje życie Mare.  
To właśnie tam, w zamku królewskim, na oczach wielu bezlitosnych Srebrnych zostaje odkryty nowy talent 
dziewczyny. Talent, o którym posiadaniu nawet sama Mare nie miała pojęcia. Moc, którą nie ma prawa 

posiadać Czerwona... Moc, która dla Srebrnych stanowi ogromne zagrożenie. I tu sprawa się komplikuje... 

"Od tej pory do końca swoich dni musisz kłamać. Od tego zależy twoje życie.” 

Wszystkim, którzy tej książki nie przeczytali, którzy słyszą o niej po raz pierwszy, a także tym, którzy są 
wobec niej sceptycznie nastawieni - z całego serca gorąco polecam. Zachęcam do przeczytania tej  

cudownej książki!  

 

Vicotria Aveyard urodziła się i dorastała w East Longmeadow w stanie 
Massachusetts. Najbardziej znana jest z serii książek „Czerwona Królowa”. 
Wyjechała do Los Angeles, by studiować na Uniwersytecie Południowej  
Kalifornii. Swoją pierwszą powieść napisała w rok po ukończeniu kursu sce-

nopisarskiego. W Los Angeles mieszka do dziś. Jest pisarką i scenarzystką. 

 

Ciekawostki: 

 Pierwsza część serii „Czerwona Królowa” w Polsce została wydana  

18 lutego 2015 roku przez Wydawnictwo Otwarte. 

 Zainspirowani książką „Czerwona Królowa” Victorii Aveyard, Peter  

and Jacob napisali piosenkę „The Red Queen”.  

 

 TROCHĘ KULTURY Karolina Pietrucha 
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HISTORIA JAKIEJ NIE ZNACIE Maksymilian Filip 
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Niezrównoważony „Bucik” - Kaligula 

Gaius Iulius Caesar Augustus Germanicus – trzeci cesarz rzymski, znany  
powszechnie jako Kaligula, zapisał się w historii świata głównie tym, że był  
po prostu nienormalny. Podobno swojego konia miał ochotę mianować senatorem, 
a to nie najbardziej kontrowersyjny z jego pomysłów. Chcecie wiedzieć więcej  

o tym chorym władcy absolutnym? Zapraszam do lektury. 

Urodził się 31 sierpnia 12 roku n.e. i był synem Germanika, uwielbianego przez 
wojsko dowódcę rzymskiego, któremu w zasadzie zawdzięcza swój pseudonim, pod 
którym znamy go dziś. Otóż nasz bohater, kiedy był mały, wiele czasu spędzał w obo-
zach wojskowych z ojcem i tam dość szybko stał się maskotką żołnierzy. Swój pseudo-
nim zawdzięcza jednemu z elementów ubioru legionistów. Sandały, które nosili nazywa-
ne były caligae, więc na język polski „Kaligula”, można przetłumaczyć jako „bucik”. 
„Bucik” dorastał w miarę bezstresowo, przynajmniej do momentu, w którym zmarł jego 
ojciec. Prawdopodobnie został otruty przez cesarza, ponieważ bał się on rosnącej po-
pularności Germanika. Wtedy Kaligula, jego rodzeństwo i matka trafili do Rzymu. Jed-
nak radość nie trwała długo, ponieważ jego matka znienawidziła panującego cesarza  
i z ich domu zrobiła miejsce schadzek dla opozycji, ale cesarz szybko ich wykrył i na podstawie fałszywych dono-
sów i oskarżeń uznano ją za organizatorkę zamachu na cesarza. Razem ze starszym rodzeństwem Kaliguli została  

zesłana i tam wszyscy zmarli na wskutek tortur, wykonanych najprawdopodobniej na polecenie władcy. 

Kaligula trafił pod opiekę babki mając 19 lat, czyli w roku 31 dotarł na wyspę Capri, gdzie rezydował  
cesarz i jego małoletni wnuk Tyberiusz. Zarówno Tyberiusz, jak i Kaligula, byli spadkobiercami Cesarstwa Rzymskie-
go, więc umieszczając ich na wyspie, cesarz chciał ich uchronić przed regularnymi wówczas zamachami. Na tej wy-
spie Kaligula zakochał się w Enni, żonie Makrona, szefa pretorianów, ale dowódca tej elitarnej formacji nie za bar-
dzo się tym przejmował. Bardziej zależało mu na zdobyciu wpływów po śmierci cesarza, a ta miała szybko nadejść, 

ponieważ miał już 70 lat.  Mąż i kochanek tej samej dziewczyny, zawarli sojusz. 

 Nic nie zapowiadało krwawych rządów. Kaligula kazał sprowadzić prochy matki i braci oraz umieścić je  
w mauzoleum Augusta, poza tym wprowadził ulgi podatkowe oraz zniósł cenzurę niektórych dzieł m.in. historyków 
opozycyjnych. Jednak Kaligula przeszedł poważną chorobę, prawdopodobnie mózgu, co bardzo zmieniło naszego 
bohatera, również fizycznie. Swetoniusz pozostawił nam taki opis: „Wzrost miał wysoki, cerę bardzo bladą, propor-
cje niewłaściwe, nadmiernie cienką szyję i golenie. Oczy i skronie wpadnięte, czoło szerokie i wpadnięte, czoło sze-

rokie i posępne, włosy rzadkie z łysiną pośrodku”. 

Szybko zaczął wietrzyć spiski i szukać zamachowców, podob-
nie jak Stalin, a to porównanie nie pada tu przypadkiem, po-
nieważ obaj byli ludźmi podobnego formatu. Nakazał zabój-
stwo młodego Tyberiusza, podobny los spotkał Makrona. Kali-
gula zadbał o to, aby ten trafił do Egiptu i tam otrzymał list,  
z rozkazem samobójstwa. Trzeba jednak przyznać, że był 
człowiekiem o ciekawym humorze. Drobniaki, które rzucał bie-
docie, były zazwyczaj fałszywe, lubił też czasami wydać roz-
kaz „spałowania” ludzi idących do cyrku, tylko dlatego,  
że „zakłócali” mu sen. Lubił czasami bawić się w proroka,  

na przykład przepowiadał klęskę głodu, po czym sam zamykał spichlerze w mieście. Był też mistrzem ciętej riposty. 
Podczas jednej z uczt roześmiał się głośno i dwaj konsulowie spytali, co tak go strasznie bawi, na to ten odpowie-

dział, że po prostu przypomniał sobie, że jednym rozkazem może kazać ich udusić. 

W 38 roku zmarła jego ukochana siostra i Kaligula zarządził potwornie ciężką żałobę. Nie tylko nie można 
było śmiać się, czy bawić, ale nawet myć. A co więcej, po jakimś czasie cesarz zaczynał skazywać ludzi na śmierć, 
ponieważ „niezbyt mocno przeżywali narodową żałobę”, tak jak to miało miejsce w Korei Północnej kilka lat temu. 
Miał zadatki na biznesmena. Otworzył na Palatynie dom publiczny, a osoby, które skorzystały z tych usług, były 
wpisywane do rejestru jako osoby pomnażające majątek cesarza. Kaligula rządził przez 4 lata. Cesarz miał manię 
prześladowczą, cały czas twierdził, że ktoś czyha na jego życie. Wiele osób skazał w związku z tym na śmierć, ale 

nie wszystkich udało mu się wyeliminować. 

24 stycznia 41 roku, miały miejsce igrzyska. Kaligula w pewnym momencie stwierdził, że wróci do pałacu,  

ale drogę zastąpili mu zamachowcy. Próbował uciekać, ale najpierw dostał jeden cios, a później kolejnych 30... 
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 W ŚWIECIE WIRTUALNYM Adrian Miąsik 

Shadwen 
          Shadwen to opracowana z myślą o pecetach nietypowa skradan-
ka fantasy. Kierujemy zabójczynią, która musi zgładzić króla. W tym 
celu po cichu eksplorujemy mapy, unikamy wykrycia i dyskretnie eliminu-
jemy strażników. Rozgrywka jest niestandardowa, gdyż czas płynie na-
przód tylko wtedy, gdy nasza postać się porusza, co pozwala dokład-
nie zaplanować każdą akcję. Akcja gry przenosi nas w realia fantasy,  
a kampania opowiada historię tytułowej zabójczyni imieniem Shadwen, 
która otrzymuje zlecenie zabicia króla. Podczas realizacji tej misji spoty-

ka jednak sierotę Lily i postanawia zabrać ją ze sobą. 

          Obecność dziewczynki w istotny sposób wpływa na rozgrywkę  
i fabułę. Wszystko musimy bowiem wykonywać na jej oczach. Dlatego 
każdy gracz zostaje zmuszony do regularnego decydowania, czy lepiej 

wybrać prostszą drogę i zamordować strażników, czy też spróbować oszczędzić dziecku widoku rozlewu 
krwi poprzez znalezienie alternatywnych metod realizacji celów. Bardzo ciekawa i wciągająca gra,  

polecam ją wszystkim miłośnikom akcji i Asassina. Premiera gry miała miejsce 21 maja. 

RollerCoaster Tycoon World 

          Kolejna odsłona serii RollerCoaster Tycoon. Gracz wciela się w zarządcę parku rozrywki i musi 
stworzyć niesamowicie atrakcyjne miejsce dla klientów. By tego dokonać, należy zatroszczyć się o rozma-
ite atrakcje oraz kolejki górskie. Produkcja stawia na zabawę w multiplayerze i aspekty społecznościowe.  
 
          Deweloperzy oddali do dyspozycji graczy szereg rozmaitych narzędzi, dzięki którym możemy  
zbudować swoje rozrywkowe imperium. Na terenie parku da się robić właściwie wszystko – od kształto-
wania terenu, przez tworzenie trasy kolejki górskiej, po ustawianie każdego innego elementu. Jednym  
z najważniejszych narzędzi jest możliwość dowolnego kształtowania torów w pełnym 3D dzięki nowemu 
edytorowi. Dodatkowo twórcy przygotowali różne rodzaje i style ścieżek oraz umożliwili wyginanie szyn 
w niemal wszystkich kierunkach, co pozwala stworzyć taką kolejkę górską, jaką sobie tylko wymarzymy. 

Gorąco polecam tę grę, jej premiera odbyła się 31 maja. 
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 NA SPORTOWYCH ARENACH Adrian Miąsik 

TURNIEJ SPORTOWY W ZST 

28 kwietnia reprezentacja naszego gimnazjum pod opieką  
p. Barbary Budziwół i p. Agnieszki Jurzysty, wzięła udział  
w Konkursie Informatycznym i Turnieju Sportowym organizowa-
nym przez Zespół Szkół Technicznych w Rzeszowie. W zawo-
dach brało udział około 70 uczniów w każdej dyscyplinie,  
rywalizacja trwała bardzo długo i była zacięta. Zawodnicy  
z naszej szkoły walczyli dzielnie i ostatecznie wywalczyli I miej-
sce w Turnieju Piłki Nożnej, III miejsce w Turnieju  Tenisa Stoło-

wego i IV miejsce w Turnieju Piłki Siatkowej.  

 NAJDZIWNIEJSZE SPORTY 

Buzkaszi znane jest także jako Kok-boru lub 
Oglak Tartis - a oznacza to po tadżycku 
"wyrywanie sobie kozy", co doskonale wręcz opi-
suje ten narodowy sport Tadżyków, Uzbeków  
i Turkmenów. W rozgrywce biorą udział dwie 
drużyny na koniach, a ich zadaniem jest przewie-
zienie pozbawionego głowy korpusu kozła  
(w przeszłości używano czasem do tego ciał nie-

wolników) do bramki. Gra przeniosła się także do innych krajów, gdzie używa się bardziej cywilizowa-
nej piłki. W grze właściwie nie ma żadnych zasad. Dozwolone jest bicie konia lub jeźdźca trzymanymi 
(często w zębach) małymi biczami (nahajkami), przepychanie, strącanie z konia. Nie ma żadnych upo-
mnień lub kar. W grze zawodnicy muszą wykazać się niezwykłą sprawnością fizyczną, zręcznością  
oraz sprytem. Do gry wykorzystywane są specjalnie do tego celu szkolone konie, które potrafią osłonić 

jeźdźca własnym ciałem, gdy ten spadnie podczas potyczki. 

 

1. Im jest ich więcej, tym mniej waży. 

 

2. Dlaczego na polu rosną topole? 

 

3. Jak nazywa się ulubiona kawa potwora z Loch Ness? 

 

4. Co kanibal je na obiad? 

 

5. Ilu potrzeba pesymistów, żeby zmienić żarówkę? 

 

6. Ilu potrzeba optymistów, żeby zmienić żarówkę? 

 

7. Jak się nazywa kot, który leci? 

 

8. Jak się nazywa mąż, który zabił żonę?   

 

 ZGADNIJ CO I JAK Elwira Prokop 

1. Dziury w serze       2. Bo ToPole.      3. Nesscafe!       4. Michałki z Wawelu.         
5. Żadnego. To strata czasu. Nowa i tak na pewno nie będzie działać.        6. Żadnego. Stara za chwile zacznie działać.        7. Kotlecik       8. Żon-kill      
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 BECZKA ŚMIECHU Jakub Stachowicz 

Idzie facet przez pustynię, jest bar-
dzo spragniony, widzi sklep z krawa-
tami. ”Po co mi krawat?” - myśli. Idzie 
dalej, a tam basen z zimną, czystą 
wodą, a u góry napis: ”Bez krawa-

tów nie wpuszczamy”.  

Połam język!  
Czego trzeba strzelcowi do ze-
strzelenia cietrzewia drzemiącego 
w dżdżysty dzień na drzewie?  

 Dwóch wariatów bawi się w chowanego. Jeden mówi  

do drugiego:  
- Ja schowam się w szafie, a ty mnie szukaj.  
Szuka 10 min, 20 min, 1godz i tak cały dzień. Wkurzył się. Puka 
do tej szafy i mówi:  

- Wyłaź z tej szafy, bo nie mogę cię znaleźć.  

Bliźniaki wracają ze szkoły i od 
progu wołają:  
- Mamo, mamo! Wygrałaś konkurs 
klasowy "Czyja mama jest najpięk-
niejsza?". Wszyscy głosowali na 
swoje własne mamy, a Ty dostałaś 

dwa głosy... 

Czego nie może powiedzieć ośmio-
latek?  
Że nie oglądał żadnej bajki od 

dziesięciu lat.  

Pani pyta Jasia:  
- Jasiu, powiesz jakieś zdanie  
w trybie oznajmującym?  
- Koń ciągnie wóz.  
- Brawo! A teraz przekształć to 
zdanie tak, aby było zdaniem  
rozkazującym.  

- Wio!  

Idzie kulawy i mówi:  
- Ale dziury!  
A pijany na to:  

- Trzeba je omijać tak jak ja.  

W szpitalu dla psychicznie chorych 
lekarz robiący obchód spostrzega 
jednego z pacjentów z wędką zanu-
rzoną w balii:  
- No i co - pyta - dużo pan już rybek 
złowił?  
- Zwariował pan, panie doktorze,  

w balii?  
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Odkryj swój talent dziennikarski! Dołącz do naszej redakcji!  
Spotkania odbywają się w każdy wtorek o godz. 15:05 (sala informatyczna). 

Zdjęcie na okładce: Mateusz Bubicz, Krystian Lewko, Amelia Flejszar 
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 ZESPÓŁ REDAKCYJNY 

Kupon konkursow
y 4 (15/16) 

Przyszedł czas na rozstrzygnięcie 
naszego konkursu. W tym numerze 
drukujemy ostatni kupon konkurso-

wy. Wiemy, że nie każdy miał 
szansę nabyć wszystkie 4 numery „Pinezki”, dlatego do udziału  

w konkursie dopuszczamy posiadaczy minimum 3 kuponów  
konkursowych. Losowanie  nagrody - podwójnego zaproszenia 

do kina Helios odbędzie się we wtorek, 14 czerwca, na przerwie 

o godz. 11.35 w sali 23. Zachęcamy do udziału w konkursie! 

Do zobaczenia po wakacjach ! 
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