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      Drodzy Czytelnicy! 
 Oto pierwszy w tym roku szkolnym numer gazetki 
"Pinezka". Jak zwykle po wakacjach, w szkole wita nas wiele 
zmian i nowych, lepszych rzeczy. Nasza gazetka również się 
zmieniła. Redagowanie dalszych numerów objęły klasy IIa i Ia 

gimnazjum. Z całych sił będziemy starali się informować Was o sprawach 
szkolnych i sportowych,  pozytywnie Was zaskoczyć, a także rozbawić do łez. 
        

         Redaktor naczelny  
                          Rafał Winiarski 

L isty  i   poradyL isty  i   poradyL isty  i   poradyL isty  i   porady    

  
 
 W 
naszej gazetce powstał nowy dział "Listy i porady". 
Możecie nam przesyłać swoje wiadomości, a w nich  
piszcie co chcecie, przesyłajcie nam własne wiersze lub opowia-
dania ,  pomysły  jak ulepszyć  naszą  gazetkę ,  

lub podzielcie się z nami swoimi przeżyciami i zmartwieniami. Nasz szkolny  pedagog 
Pani  Joanna Dziedzic chętnie poradzi Ci co masz zrobić. Swoje listy przesyłajcie na na-
szego Emila: pinezka_13@o2.pl Gwarantujemy Wam anonimowość! Dla autorów najcie-
kawszych listów lub opowiadań następny numer gazetki gratis! 

Masz jaki ś  problem? Coś  Ci ę  dr ę czy? - napisz 

A może po prostu chcesz się z nami podzielić swoją opinią? - napisz 
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Jak opanować stres? 

Stres to stan napięcia spowodowany trudną sytuacją, z któ-
rą nie umiemy sobie poradzić, a jest to sytuacja stresowa. 
Więc jak należy postępować?  
Uświadom sobie co jest u Ciebie najczęstszym czynnikiem 
wywołującym stres. Zaobserwuj swoje niepokoje. Nie igno-
ruj ich i nie lekceważ. Zaobserwuj też jak Twoje ciało reagu-
je na stres. Ustal następnie, co możesz zmienić. Wypróbuj różne metody rozłado-
wania stresu: gimnastykę, słuchanie spokojnej muzyki, głębokie oddychanie,  
myślenie o czymś przyjemnym. Zapytaj przyjaciół co im pomaga w trudnych 
chwilach. Kiedy już znajdziesz najlepszą metodę panowania nad stresem stosuj ją 
wtedy, gdy pojawi się źródło stresu. Zawsze możesz też zwrócić się o pomoc do 
pedagoga szkolnego, nauczyciela lub innej osoby dorosłej.  
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 "Podziel się posiłkiem" to ogólnoświatowa akcja, 
która była przeprowadzana również w naszej okolicy. 
Przy ulicy Beskidzkiej w delikatesach Centrum 24 i 25 
września w godzinach od 9.00 do 18.00 czternastu na-
szych uczniów wzięło udział w zbieraniu żywności. 
Hojni ludzie ofiarowali przeważnie makarony, ryże  
i inne produkty długoterminowe, ogólnie zebrano po-
nad cztery wózki pełne darów. Lecz jak na naszą okoli-
cę darczyńców było niewielu, ludzie nie zdają sobie sprawy jakie to ważne. Gdyby 
każda osoba w Zwięczycy ofiarowała po jednym produkcie to moglibyśmy nakar-
mić mniej więcej dwa razy tyle uczniów, ile jest w naszej szkole. Zachęcamy wszyst-
kich do udziału w podobnych akcjach, a za każdy ofiarowany produkt 
serdecznie dziękujemy! 

    Tego roku 
rozpoczęcie 
nauki prze-
biegło bar-

dzo sprawnie. Szkoła Podstawowa rozpoczęła 
go o 8.00 mszą świętą, którą sprawował  
ks. Tomasz Rusyn, a Gimnazjum o godzinie 
10.00. Dla starszych uczniów mszę św. odpra-
wił proboszcz ks. Stanisław Ruszel. Po uroczy-
stościach w naszej świątyni parafialnej, zaczęło się oficjalne rozpoczęcie roku przez 
Pana Dyrektora mgr Piotra Kłęka w sali gimnastycznej. Pogoda w tym dniu nas nie 
rozpieściła, gdyż niemiłosiernie lało. Padało, ale myślę, że przez to chciało się wra-
cać do szkoły, po tych pięknych, pełnych wrażeń wakacjach. 

ROZPOCZĘCIE ROKU  
SZKOLNEGO 2010/11 

NOWI NAUCZYCIELE 
 W tym roku dołączyli do nas nowi na-
uczyciele — pani od matematyki Dagmara 
Krztoń, języka niemieckiego Ewelina Żuczek i 
pan od muzyki—Dominik Maziarz. Dodatko-
wo jeszcze zmieniła nam się pani pedagog, 
jest nią obecnie pani Joanna Dziedzic. Sądzi-
łem , że  trudno będzie  się do nich przekonać, 

lecz było odwrotnie. Nowi nauczyciele okazali się otwarci, mili, sprawiedliwi i po-
mocni. Sądzę, że każdy z nas pod opieką naszych nowych nauczycieli będzie się 
chętnie i dobrze uczył. 

CO  W  SZ K O L E  PISZ CZ Y ...CO  W  SZ K O L E  PISZ CZ Y ...CO  W  SZ K O L E  PISZ CZ Y ...CO  W  SZ K O L E  PISZ CZ Y ...    

MY TEŻ POMAGAMY 

Ł. Gaj 

Ł. Gaj 

      Ł. Gaj 
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Nasza szkoła 17 września miała uczestniczyć w sprzątaniu 
świata. Niestety, warunki pogodowe uniemożliwiły nam zreali-
zowanie całej akcji, ale  każdy z nas pamięta o naszej planecie  
i ten dzień przypomniał, jak bardzo jest ona ważna. Dbajmy  
o nasze środowisko!! 

SPRZĄTANIE ŚWIATA 

Święto to powstało prawdo-
podobnie przez analogię do 
Dnia Kobiet. Po raz pierwszy Dzień Chłopaka był obchodzo-
ny w 1999 roku na wyspach Trynidad i Tobago. Jest to święto 
dość młode i dlatego obchodzone na całym świecie w róż-
nych dniach, np. w Rosji i na Ukrainie 23 lutego, w Brazylii 
15 lipca, w Norwegi 7 października, w Kanadzie 25 listopa-
da. W Wielkiej Brytanii i Irlandii International Men’s Day 
czyli Dzień Chłopaka obchodzony jest 5 kwietnia. Także w 
Polsce nie ma zupełnej zgodności co do dnia, w którym nale-
ży obchodzić to święto. Większość źródeł podaje 30 wrze-

śnia, ale niektóre wskazują na 10 marca. Prawdopodobnie za klika lat będziemy obcho-
dzić to święto jednego dnia we wszystkich krajach. Póki co przyjmijmy, że obchodzone 
jest ono w Polsce w dniu 30 września. I w tym właśnie dniu życzymy wszystkim osobni-
kom płci męskiej wszystkiego najlepszego ! 

DZIEŃ CHŁOPAKA 

J. Sieńko 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 
13 października o godzinie 10.30 cała nasza szkolna 
społeczność wzięła udział w akademii z okazji Świę-
ta Edukacji Narodowej. Tą uroczystość rozpoczął 
Dyrektor Szkoły Pan Piotr Kłęk. Wyróżnił on też na-
szych najlepszych  nauczycieli. Uczniowie zaprezen-
towali scenkę humorystyczną. Gromkie brawa, jak 
zwykle, zdobył nasz szkolny zespół cheerleaderek. 
Na koniec wyróżnieni zostali wszyscy zaangażowani w  akcję „Podziel się posiłkiem”,  
o  której piszemy na str. 3. 

 OTRZĘSINY KLAS PIERWSZYCH 

Ł. Gaj 

 R. Winiarski 

W dniu 5  października  w domku  myśliwskim w Woli 
Zgłobieńskiej odbyły się tradycyjnie  „otrzęsiny” klas  
pierwszych. Celem tej imprezy było przyjęcie młodych 
uczniów do grona gimnazjalistów.  W imprezie wzięli 
udział prawie wszyscy z klas pierwszych. Wiele roz-
maitych konkurencji przygotowały w całości klasy II A 
i IIB. Otrzęsiny prowadzili: Gabriela Lampart i Serafin 
Gubernat. 

R. Winiarski 
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K I L K A  P Y T AK I L K A  P Y T AK I L K A  P Y T AK I L K A  P Y T AŃ D O . . . D O . . . D O . . . D O . . .     PANI  DAGMARY KRZTOŃ 

W październiku i listopadzie odbędzie się etap szkol-
ny konkursów przedmiotowych. Najwcześniej z języ-
ka angielskiego, przyrody, fizyki i historii. Dokładne 
terminy znajdują się na stronie internetowej Kurato-
rium Oświaty w Rzeszowie. Wszystkich zaintereso-
wanych udziałem w konkursach prosimy o kontakto-
wanie się z nauczycielami poszczególnych przedmio-
tów. Nie marnujcie więc czasu i weźcie się do roboty! 
Nadszedł czas nauki ;) 

KONKURSY PRZEDMIOTOWE 

J. Sieńko i  Ł. Gaj  

 

Czy lubi Pani swoją pracę i dlaczego? 

- Bardzo lubię moją pracę. Przekazywanie wiedzy matematycznej, postępy 
uczniów, kontakt z młodzieżą— to wszystko mnie cieszy i inspiruje. 

Jeżeli miałaby Pani możliwość cofnięcia się w czasie, jaki kierunek stu-
diów by Pani wybrała? Czy byłaby to dalej matematyka, czy może jakiś 
inny przedmiot? 

-Zawsze wiedziałam, że będę nauczycielem. A że matematykiem?- to już zweryfi-
kowało życie. Cofnięcie się w czasie nie jest możliwe, ale jestem pewna, że ponow-
nie wybrałabym matematykę. Liczby, diagramy, figury geometryczne to jest to, 
co lubię. 

Jak się Pani podoba w naszej szkole? 

-Bardzo mi się podoba. Szczególnie przerwy są fascynujące. Ta szkoła ma po prostu klimat. 

Co myśli Pani o naszych uczniach? 

-Patrząc na uczniów myślę, jak bardzo z upływem czasu zmienia się mentalność, moda, zainteresowania. 
Każdy młody człowiek to osobowość, która na tym etapie się kształtuje i fajnie, że mogę być obserwatorem. 

Jakiej muzyki Pani słucha? 

-Wszystkiego co leci w RMF-FM. 

Gdzie Pani w tym roku spędziła wakacje? 

-Głównie z dzieckiem na basenie, ale kilka wycieczek, w tym do zabytkowego Krakowa, też miało miejsce. 

Jakie jest Pani hobby? 

-Taniec, taniec i jeszcze raz taniec. Uchylając rąbka tajemnicy dodam, że latynoskie klimaty mają dla 
mnie szczególne znaczenie.       

Dziękujemy Pani za wywiad. 

 

Od redakcji: Pani Dagmara Krztoń w chwili zamknięcia tego numeru już nie pracuje w naszej 
szkole. Życzymy jej wielu sukcesów, a w progach naszej szkoły ponownie witamy  
Panią Małgorzatę Jamrozy. 

 

J. Sieńko 
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 „StreetDance”  to  opowieść o dziewczynie imieniem 
Carly, która ma wszystko, czego pragnie. Jest zakochana  
w  Jay’ u , który doprowadził  całą ich streetdance’ową ekipę 
do  ostatniego etapu mistrzostw  Wielkiej  Brytanii. Jednak Jay  
oznajmia ,  że  porzuca ich grupę  i odchodzi od  Carly, a jej  
świat  wali się w gruzy. Jednak po serii problemów jakie prze-
szła Carly , zaczyna poważnie wątpić w swoje przywódcze 
umiejętności. Zbawieniem dla Carly i jej zespołu okazuje się 
Helena, dyrektorka szkoły baletowej. Zachwycona umiejętno-
ściami i entuzjazmem ulicznych tancerzy proponuje nietypo-
wy układ: udostępni im luksusową salę w Akademii Baletowej, w zamian za współpra-
cę z jej studentami. Helena ma nadzieję, że Carly zaszczepi pasję i zapał w jej podopiecz-
nych przed zbliżającymi się przesłuchaniami do Royal Ballet... 

 

CO NOWEGO W KINIE? 

MOST DO TERABITHII 
 
 

 Jess Arons pochodzi z ubogiego domu farmerów, a Le-
slie Burke jest córką zamożnego pisarza. Więcej ich dzieli niż 
łączy.  Zaprzyjaźniają się i razem przenoszą w wyobraźni do 
wymyślonej przez oczytaną Leslie krainy o nazwie Terabi-
thia. W Terabithii panuje szczęście i pokój. Niestety, zdarza 
się tragedia. Leslie tonie w rzece, gdy próbuje przedostać się 
na wyspę, na której razem z przyjacielem stworzyła tajemni-
cze królestwo. Jess musi sobie poradzić z tą sytuacją. 

 Książka bardzo dobrze oddaje przeżycia chłopca, który musi pogodzić się ze 
śmiercią przyjaciółki. Autorka napisała ją opierając się na przeżyciach własnego syna, 
którego przyjaciel zginął rażony piorunem.  Książka godna polecenia! 

A. Warchoł 

A. Warchoł 
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ZAMEK W ŁAŃCUCIE     PA L CE M  PO  M A P IE ...PA L CE M  PO  M A P IE ...PA L CE M  PO  M A P IE ...PA L CE M  PO  M A P IE ...    

 Zamek powstał w 2 połowie XVII w. Pierwszy-
mi właścicielami zostali Lubomirscy, którzy go kupili. 
Dlatego często używa się zwrotu Zamek Lubomir-
skich w Łańcucie. Od tego czasu przez kolejne poko-
lenia był rozbudowywany i upiększany. 

Tereny fortyfikacji ziemnej zamieniono na  ogrody.  
W 1745 roku właścicielem  zamku w Łańcucie  został  
Stanisław Lubomirski, którego żoną była Izabela  
Lubomirska z Czartoryskich. Po śmierci Stanisława 

Lubomirskiego władzę  nad zamkiem objęła jego żona, a po jej śmieci w 1816 roku  
przeszedł w ręce jej wnuków— Alfreda i Artura Potockich. 

Potoccy  w czasie II wojny światowej nie byli prześladowani przez Niemców, a  w zam-
ku mieścił się sztab Wehrmachtu. Przed wkroczeniem  Armii Czerwonej 1 sierpnia  
1944 roku Alfredowi Potockiemu udało się uciec na zachód i zabrać ze sobą wiele dóbr. 
W czasie wojny  zamek pozostał nienaruszony, po wojnie przejęły go władze i powstało 
muzeum.  

 Zamek otacza park, w którym znajduje się zbudowany w 1902 roku zespół stajni i 
wozowni. Znajduje się tam  unikatowa  kolekcja pojazdów. Co  roku w maju w zamku 
odbywa się festiwal muzyki. Kręcono tu sceny do 
filmów  „Trędowata’’ i „ Hrabina Cosel ’’. Zamek 
pełni także funkcję reprezentacyjną (rok 1996 spo-
tkanie 9 prezydentów Europy Środkowej.) Na tere-
nie zamku znajdują się kolekcje sztuki  cerkiewnej, 
a także  izba pamięci Dziesiątego Pułku Strzelców 
Konnych. W  2008 roku zespół zamkowy został 
uznany przez Prezydenta  RP za pomnik historii. 

P. Żuk 

A. Warchoł 

 Anna Wyszkoni (ur. 21 lipca 1980 w Tworkowie) – polska 
piosenkarka i autorka tekstów. Śpiewaniem zainteresowała się już  
w dzieciństwie. W 1996 została wokalistką zespołu „Łzy”. Otrzy-
mała w czasie swojej dotychczasowej kariery bardzo dużo na-
gród, miedzy innymi nagrodę dla najlepszej wokalistki na festi-
walu "Po-Graj" w Opolu, gdzie występowała już wspólnie z grupą 
„Łzy”. 25 lutego 2010 wygrała statuetkę VIVY Comet w kategorii 
„Dzwonek Roku” ("Czy ten pan i pani") oraz zaśpiewała nomino-
waną piosenkę i utwór „Muzyki Moc”, nagrany z innymi wokalistami związanymi z 
VIVĄ. Piosenki Ani Wyszkoni, które cieszą się teraz dużą popularno-
ścią, to m.in." "Lampa i sofa" oraz "Wiem, że jesteś tam”.       A. Warchoł  

ANIA WYSZKONI 
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 Och Jesień, czas złotych liści i osłupiałych drzew. Lecz mimo ważnych wy-
darzeń historycznych, ludzie nie przywiązują zbytniej uwagi do tego okresu. Je-
sień jest bardziej ważna dla zwierząt przygotowujących się do okresu zimowego  
i poetów, którzy rozwijają swoją duszę artystyczną. Dlatego przygotowaliśmy kil-
ka wierszy poświęconych tej prze roku. 

     ...JESIENI 

 

 

Jak nie kochać jesieni...  
 
Jak nie kochać jesieni, jej babiego lata, 
Liści niesionych wiatrem, w rytm deszczu tańczących. 
Ptaków, co przed podróżą na drzewie usiadły, 
Czekając na swych braci, za morze lecących. 
 
Jak nie kochać jesieni, jej barw purpurowych, 
Szarych, żółtych, czerwonych, srebrnych, szczerozłotych. 
Gdy białą mgłą otuli zachodzący księżyc, 
Gdy koi w twoim sercu codzienne tęsknoty. 
 
Jak nie kochać jesieni, smutnej, zatroskanej, 
Pełnej tęsknoty za tym, co już nie powróci. 
Co chryzmatem bieli, dla tych, co odeszli. 
Szronem łąki maluje, ukoi, zasmuci. 
 
Jak nie kochać jesieni, siostry listopada, 
Tego co królowanie blaskiem świec rozpocznie. 
Co w swoim majestacie uczy nas pokory. 
Tego, co na cmentarzu wzywa nas corocznie. 

Tadeusz Wywrocki  

WIERSZ NA JESIENNY CZAS 

R. Winiarski 
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B. Le 

Karta ma potężny system chłodzenia z mie-
dzianymi, ośmioma ciepłowodami. Schładza-
na jest przez jeden 100-milimetrowy wentyla-
tor. GPU pracuje z częstotliwością 850 MHz,  
a procesor 4.8 GHz. Nowy model ma łącznie  
4 GB pamięci  RAM typu GDDR5 i zapewnia  
obsługę interfejsu  programowania  DirectX 
11. Wyposażono go w jedno gniazdo DVI, 
HDMI i DisplayPort, a także w trzy gniazda  
zasilania. Najprawdopodobniej karta będzie 
kosztować ponad 3500 zł. 

Karta GRAFICZNA RADEON HD 5970 ARES FIRMY ASUS 

Od niedawna można kupić w naszym kraju naj-
mocniejszą wersję notebooka.  

Acer Aspire 7745G z kartą grafiki ATI Mobility 
Radeon HD 5850 1024 MB, pamięci DDR5. Model 
z matrycą 17.3 cali (1600x900), procesorem czte-
rordzeniowym  Intel Core i 5-540M 2.53 GHz, 4 
GB RAM DDR3 pamięci, dyskiem twardym z po-
jemnością 640 GB i systemem operacyjnym Win-
dows 7 Home Premium. Notebook ten kosztuje 
około 3800 zł.       

NOTEBOOK  ACER ASPIRE 

B. Le 

NA WESOŁO 
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 Blizzard długo kazał czekać światu  na 
kolejną odsłonę Starcrafta. Drugie wcielenie 
legendarnej gry opowiada dobrą historię, łą-
cząc ze sobą cechy gry strategicznej i zręczno-
ściowej.  

  Blizzard skonstruował drugą część Star-
crafta, na tej samej zasadzie co jedynkę: nadal 
trzeba produkować robotników, by wydobywali 
kryształy i gaz, którymi płaci się za konstruowa-
nie jednostek, lecz misje są bardziej zróżnicowa-
ne, niezbyt dużo tu questów polegających na 

zbudowaniu wielkiej armii i „wykoszeniu” przeciwnika co do jednego. Zamiast tego 
mamy np. zebrać pewną sumę materiałów, wydobyć artefakt ze świątyni. Nowy Star-
craft czerpie pomysły na misje z popkultury: najlepszym przykładem jest zadanie w 
którym mamy się bronić przed zombie. Starcraft 2: Wings of Liberty 
opowiada rewelacyjną historię oraz zachwyca piękną grafiką. Jed-
nak jeśli kogoś nie wciągnie fabuła, misje których sensowność opie-
ra się wyłącznie na niej mogą go zniechęcić do kontynuowania 
kompanii. Wtedy pozostaną już tylko potyczki z SI oraz multiplay-
er, który jest rewelacyjny. Szkoda tyko, że grę podzielono na trzy 
części, a na kolejne trzeba będzie jeszcze trochę poczekać...  

RECENZJA GRY STARCRAFT II: WINGS OF LIBERTY 

Pierwszą stroną internetową ocenianą w tym roku na łamach naszej  
gazetki będą  

 Są na niej zamieszczone „różne”, 
komiksy. Pisząc różne mam na myśli śmie
-szne (w większości), takie o (mało takich) 
i nieśmieszne (gdzieś tak z 15%). Nie ma 
tu klasycznego systemu oceniania 1-10, 
czy 1-6. Ocenia się tylko na: mocne i słabe 
(jak by ktoś nie wiedział to mocne, zna-
czy, że śmieszne, a 
słabe, że nieśmieszne). 
Zachęcamy do odwie-
dzenia strony szcze-
gólnie tych, którzy 
mają doła)! 

 

CIEKAWA STRONA INTERNETOWA KOMIXXY.PL   

K.Pączek 

K.Pączek P.Jurek 
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Z  A R E N  SPO R TO W Y CH ...Z  A R E N  SPO R TO W Y CH ...Z  A R E N  SPO R TO W Y CH ...Z  A R E N  SPO R TO W Y CH ...    

 

W dniu 19 września 2010 r. po wygranym 14 biegu 4:2  
w meczu Startem Gniezno Rzeszowianie mogli się  
cieszyć z awansu! 

 Żużlowcy Marmy-Hadykówki po dwóch latach przerwy 
znów są w Ekstralidze! Start Gniezno pokonał na swoim torze 
Marmę 47:43, ale drużyna z Rzeszowa zdobywając punkt bonu-
sowy w dwumeczu zapewniła sobie awans do Ekstraligi! Naj-
lepszym zawodnikiem spotkania był Lee Richardson (Marma 16 pkt), natomiast wśród 
żużlowców Startu najwięcej punktów zdobył Michał Szczepaniak (11 pkt). W ostatnim 
spotkaniu sezonu Marma-Hadykówka pokonała przed własną publicznością łotewski 
Lokomotiv Daugavpils 48:41. Najlepszym ich zawodnikiem okazał się Rafał Okoniew-
ski, który był niepokonany. 

 

Lech Poznań po golach Arboledy (47 min.)  
i Peszki (80 min.) pokonał Red Bull  
Salzburg 2:0 

 W 34 minucie obrońcom urwał się Sławomir Pe-
szko jednak jego akcja zakończyła się na bramkarzu go-
ści. W ostatnich dziesięciu minutach pierwszej połowy 
gra Lecha nabrała szybkości. Jednak do końca pierw-
szej części gry gole nie padły. Druga połowa zaczęła się 
dla Lecha wyśmienicie. Po dośrodkowaniu z rogu bo-
iska piłkę głową do bramki skierował Manuel Arbole-
da.  

 Poznaniacy uskrzydleni prowadzaniem wyraźnie 
nabrali pewności. Dzięki temu udało im się wyprowa-
dzić kilka groźnych ataków. W 80 min. mistrzowie Pol-
ski przeprowadzili piękną akcję, którą celnym strzałem 
z a k o ń c z y ł  S ł a w o m i r  P e s z k o .  S z e ś ć  
minut później groźnie z dystansu uderzył Kriwiec. Jed-
nak piłka odbiła się od słupka. Wynik nie uległ już 
zmianie i Lech wygrał z Red Bullem 
Salzburg 2:0. 

SKORO JUVE SIĘ NIE DALI, TO Z SALZBURGIEM WYGRALI! 

P.Jurek K.Pączek 

P.Jurek  K.Pączek 

MARMA  W EKSTRALIDZE! 
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Co to jest wszechświat ? 
 Cały świat i wszystko poza nim jest wszechświatem.  
Są nim wszystkie planety, gwiazdy, Ziemia  
i zwierzęta, ty i ja – wszystko. 
 

Dlaczego rano wschodzi  
Słońce ? 

Słońce tak naprawdę wcale nie wschodzi! To Ziemia obra-
ca się i dlatego każdego ranka pokazuje się Słońce. Ziemia 
jest jak obracająca się piłka. Gdziekolwiek jesteś, jasno robi 
się, kiedy twoja część Ziemi kieruje się w stronę Słońca. 
Wtedy rozjaśnia się niebo i rozpoczyna się nowy dzień. 

 

Kto potrafi powiedzieć bez zegarka, która jest  
godzina ? 

 Wszyscy to potrafimy! W każdym z nas jest coś takie-
go, co nazywamy zegarem biologicznym. To on nas budzi 
rano i mówi, że jest czas na śniadanie. 

 Przez cały dzień wiemy, kiedy jest czas na pracę, za-
bawę i jedzenie. Kiedy nadchodzi wieczór, robimy się zmęczeni  
i idziemy spać. 

CO , JA K , D L A CZ E G O ...CO , JA K , D L A CZ E G O ...CO , JA K , D L A CZ E G O ...CO , JA K , D L A CZ E G O ...    

J. Sieńko 

NOWY STADION W RZESZOWIE ? 
 

 Wszyscy słyszeli pogłoski o nowym stadionie w 
Rzeszowie, ale te plotki to prawda. Jedyny taki w kraju 
nowoczesny, zadaszony tor żużlowy, z podgrzewaną 
płytą boiska piłkarskiego może powstać w Rzeszowie. 
Taki pomysł „podrzuciły” dwie optymistyczne kobiety: 
Marta Półtorak i Barbara Kuźniar-Jabłczyńska. Sprawę 
już znają  Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc  
i marszałek województwa. Całkowity koszt tego przed-
sięwzięcia wyniesie około 50 mln zł. Na początku przyszłego tygodnia miasto ogłosi 
przetarg na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego nowego stadionu. Jest to 
kolejny rok poświęcony temu, aby w stolicy Podkarpacia powstał obiekt sportowy  
z prawdziwego zdarzenia. 

 

R. Winiarski 



 

STR. 13 

ŚM IE JM Y  SIM IE JM Y  SIM IE JM Y  SIM IE JM Y  SIĘ............    

HUMOR Z ZESZYTÓW SZKOLNYCH 
• Michał Anioł malował sobie po ścianach kaplicy  

Sykstyńskiej. 

• Mówi, że nie umie mówić.  

• Tylko przez kobiety są wojny, bo to one przeważnie  
rodzą żołnierzy. 

• Bakterie, które rozmnażają się przez kichanie, prowa-
dzą koczowniczy tryb życia. 

• Wszystkie grzyby są jadalne, ale niektóre tylko  
jeden raz.  

• Układ oddechowy przechodząc przez nos i gardło 
wpada do żołądka. 

• Węglowodan jest to węgiel zamoczony w wodzie. 

• Sosny znoszą szyszki. 

• Ślimaki są jadalne, ale tylko we Francji. 

 

Co to jest lekcja ? 

Lekcja to dłuższy 
okres potrzebny do 
przygotowania się 

do krótkiej przerwy. 

 

Krok 1. Upewnij się, że gdzieś w okolicy była policja  
(jeśli jej nie było wyklucza to pozostałe punkty). 

Krok 2. Pójdź do szkoły na nogach. 

Krok 3. Rozpowiedz w swojej klasie, że  przesłuchiwała Cię 
policja. 

Krok 4. Powiedz mamie, żeby napisała Ci usprawiedliwie-
nie, bo spóźniłeś się na autobus ( jeśli nie jeździsz autobu-
sem, tylko np.: autem z rodzicami to raczej nie musisz im 
wyjaśniać, dlaczego Cię nie było), więc poszedłeś na nogach, 
a po drodze zobaczyłeś pracujących policjantów. Jeden  
z nich zaczepił Cię i przesłuchiwał pół godziny, a gdy  
w końcu doszedłeś do szkoły, właśnie skończyła się lekcja. 

Krok 5. Można to dostosować też do własnej wersji wydarzeń. 

Polecamy, sposób sprawdzony— działa:)  

                    
  

SPOSÓB NA… WYTŁUMACZENIE NIEOBECNOŚCI 

K.Pączek P.Jurek 
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REKORDY 

 Włoch Vittorio Innocente ustanowił nowy rekord 
świata w podwodnej jeździe na rowerze, pedałował 
swoim specjalnie przystosowanym rowerem do głębo-
kości 66,5 m w morzu w pobliżu Genui. 

Najbardziej wytatuowana seniorka to 
Isobel Varley z Wielkiej Brytanii, któ-
rej tatuaże pokrywają 93% powierzch-
ni ciała. 

Największy scyzoryk został zaprojektowany przez Telmo Cadavez  
i ręcznie wykonany przez portugalczyków Virgilio, Raul i Manuel Pi-
res. Otwarty nóż ma 3,9 m długości i waży 122 kg. 

K.Pączek  P.Jurek 

- Jasiu, jeśli powiem: "Jestem pięk-
na", to jaki to czas?  
- Czas przeszły, proszę pani! 

Mama patrzy przez okno i widzi, 
jak Jasio pije wodę z kałuży:  
-Nie pij tej wody, przecież tam żyje 
mnóstwo bakterii!  
-Już nie! Przejechałem je kilka razy 
rowerem! 

W szkole: 
- Hej ty tam, pod oknem-kiedy był 
pierwszy rozbiór Polski? - pyta na-
uczyciel 
- Nie wiem. 
-A w którym roku była bitwa pod 
Grunwaldem? 
- Nie pamiętam. 
- To co ty właściwie wiesz? Jak 
chcesz zdać maturę? 
- Ale ja tu tylko kaloryfer napra-
wiam.... 

Pani od biologii pyta Jasia:  
- Jasiu wymień mi 5 zwierząt  
mieszkających w Afryce.  
Na to Jaś: - 2 małpy i 3 słonie. 

BECZKA ŚMIECHU 
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ZGADNIJ CO I JAK 

Odpowiedzi 
Ad.1. W pokoju był dziadek syn i wnuk,  
nie było 2 ojców i 2 synów. 
Ad.2. Maria. 
Ad.3. Siostrą brata. 
Ad.4. 1.20 godziny i 80 minut to tyle sa-
mo.  
Ad.5.  Kwiatów mam trzy: jedną róże, 
jednego irysa i jednego tulipana. 
Ad.6. Rozwolnienia 
 

1. W pokoju było dwóch ojców i dwóch 
synów. Dostali 1200 złotych do podziału. 
Jak to możliwe, że każdy dostał po 400 
złotych? 
 
2. Ojciec Marii ma 5 córek.  
Oto ich imiona: 
- Nana 
- Nene 
- Nini 
- Nono 
Jak ma na imię piąta córka? 

 
3.Kierowca Fiata ma brata. Brat kierowcy 
Fiata nie ma brata. Kim jest kierowca  
Fiata? 
 
 
4.Pewien pacjent został zamknięty w za-
kładzie psychiatrycznym, w pokoju bez 
klamek. Pomieszczenie było kwadrato-
we. Pacjent cały czas chodził od ściany 
do ściany, i tak w koło. 
Jak to możliwe że dwie ściany przecho-
dził w czasie 1.20 godziny a dwie w cza-
sie 80 minut? 
 

5.Ile mam kwiatów, jeżeli wszystkie są 
różami z wyjątkiem dwóch, wszystkie są 
tulipanami, z wyjątkiem dwóch i wszyst-
kie są irysami z wyjątkiem dwóch? 
  
6.Jest siedmiu krasnoludków. 
Na stole stoi sześć słoików ogórków  
i sześć szklanek mleka. Czego nie dosta-
nie siódmy krasnal? 
       

Wygrałeś (aś) dużą sumę pieniędzy. Mo-
żesz ją przeznaczyć na kupno auta. Co 
kupisz? 
- wehikuł starej daty 
- samochód terenowy 
- wóz sportowy 
- mały samochód 

PSYCHOTEST 

WEHIKUŁ STAREJ DATY: Jesteś spokojną 
osobą i trudno wyprowadzić cię z równowa-
gi. Masz skłonności do filozofowania i reflek-
sji. Jesteś niezależny i samodzielny. Interesu-
jesz się literaturą i sztuką, masz też spore 
zdolności artystyczne. 

SAMOCHÓD TERENOWY: Lubisz przygo-
dy, masz niespokojną i zaczepną naturę. 
Zmieniasz nastroje i partnerów jak rękawicz-
ki ! Chcesz żyć barwnie i szybko. Sprawdzasz 
się jednak w przyjaźni, jesteś lojalny i wierny. 

WÓZ SPORTOWY: Jesteś wrażliwy, ambitny 
i nerwowy. Łatwo wpadasz w gniew, ale 
równie łatwo potrafisz zamknąć się w sobie  
i nie odzywać do nikogo przez wiele dni ! 
Często obrażasz się bez powodu, trudno się  
z tobą dogadać. 

MAŁY SAMOCHÓD: Masz bardzo skromne 
wymagania, zadowalasz się byle czym. Ma-
rzenia o majątku nie spędzają ci snu z po-
wiek. Na świat patrzysz optymistycznie,  
jesteś niepraktyczny i niefrasobliwy.  



 

 

Tradycyjnie już, dla naszych stałych czytelników mamy konkurs  
z atrakcyjnymi nagrodami. Wystarczy wyciąć i zachować kupony  

konkursowe ze wszystkich numerów Pinezki, jakie ukażą się  
w tym roku. Pod koniec roku szkolnego posiadacze kompletu 

kuponów wezmą udział w losowaniu niespodzianki.  Kupon konkursow
y nr 1 

KONKURS 

Zachęcamy do wzięcia udziału w zabawie! 
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