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Jak spędzić ferie... 
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SŁÓWKO OD REDAKCJI 
Drodzy Czytelnicy! 
 Święta już  dawno za nami ale to nie znaczy, że powinniśmy o nich  
zapomnieć! W tym czasie miało miejsce wiele ciekawych  i ważnych dla naszej  
szkoły wydarzeń, które dla Was opisaliśmy. Numer pojawia się później  
niż planowaliśmy,  bo ze względu na awarię wszystkie dane zostały usunięte :(  
 Ostatnio pisałem o rekordowym nakładzie „Pinezki”, lecz ostatni, jesienny numer  
naszej gazetki ustanowił kolejny rekord… uwaga – sprzedaliśmy aż 60 numerów!!!  
Za to  Wam dziękujemy bo  dzięki Wam mamy motywację do pracy.    
  

 

Redaktor naczelny 

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

 

Wielu psychologów jest zdania, że zima może być okresem 
depresji oraz kiepskiego samopoczucia. Dotyczy to zarówno 

dorosłych jak i dzieci. Pogoda skłania nas do siedzenia  
w ciepłym mieszkaniu, najlepiej przy kominku i odstrasza od 

wystawienia nosa na mróz. Aktywne spędzanie czasu na 
świeżym, mroźnym powietrzu w czasie tych paru miesięcy 

może jednak dostarczyć nam radości, wielu wspaniałych 
wspomnień oraz umocnić więzi rodzinne. Poniżej przedstawiamy proste i ciekawe pomysły  

na wspaniałe spędzenie czasu na zbliżających się feriach. 

Łyżwy  

Nie każdy jeździ na łyżwach jak osoby biorące udział w programie 
“Taniec na lodzie”. Wiele osób nie będąc mistrzami łyżwiarstwa spędza 

jednak swój wolny czas na lodowisku lub zamarzniętym jeziorku.  
Aby jeździć na łyżwach potrzeba oczywiście nieco praktyki oraz  

mocnych nóg. Sport ten jest uwielbiany również przez początkujących 
łyżwiarzy, którzy większość czasu spędzają leżąc 
na lodzie, niż poruszając się po nim. Oczywiście 
zamiast jazdy na łyżwach możesz też wybrać się 

na narty lub spróbować swoich sił  
na snowboardzie. 

Buźka na śniegu  

Wszystko czego potrzebujesz to kilka spryskiwaczy, wodę, barwnik  
oraz śnieg. Odrobina wyobraźni i kreatywności może przerodzić się  

w prawdziwe dzieło sztuki. 
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CO W SZKOLE PISZCZY... 
Redaktor prowadzący: 

Grzegorz Ciebiera 

 […]Niepodległość, trudne słowo […] Tak brzmią słowa pio-
senki patriotycznej, która zabrzmiała na szkolnej uroczysto-
ści upamiętniającej odzyskanie niepodległości przez Polskę. 
17 listopada uczniowie wszystkich klas zebrali się, aby 
oglądnąć przygotowaną przez uczniów naszej szkoły insce-
nizację. Pogoda nie dopisała nam. Świeciło słońce i nie było 
widać prezentacji multimedialnej, która była bardzo efek-
towna. Każdy kto chciał w pełni zobaczyć występ, mógł tra-
dycyjnie przyjść na wieczornicę. Na sali zgromadziło się 
wielu ludzi, w tym rodziców, którzy później szli na wywia-
dówkę :D Myślę, że choć trochę zrozumieliśmy komu za-
wdzięczamy naszą wolna Polskę,  w której żyjemy i uświa-
domiło nam to ile nasi przodkowie wylali krwi, aby osiągnąć 
obecną suwerenność . 

ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 

MIKOŁAJKI 
Hou! Hou! Hou!  Szóstego grudnia nikt nie pozostał bez prezentu. 
Około południa naszą szkołę odwiedził Mikołaj :D Razem ze swo-
imi aniołkami chodził po klasach i rozdawał cukierki, ale tylko 
grzecznym dzieciom ;D 

ANDRZEJKI 
Wieczór andrzejkowy to przede wszystkim czas wróżb i przepo-
wiedni. Uczniowie z klas I-III Szkoły Podstawowej także podtrzyma-
li tą tradycję. O tym co ich czeka w przyszłości mogli się dowie-
dzieć z wróżb przygotowanych wcześniej przez wychowawców. 
Dużo emocji wzbudziły także wspólne tańce i zabawy. Wszyscy 
świetnie się bawili i na długo zapamiętają ten wieczór. 

PRÓBNE EGZAMINY KLAS III GIMNAZJUM 
W dniach 7-9 grudnia uczniowie klas III gimnazjum pisali 
próbne egzaminy. Na początku zestresowani przychodzili do 
szkoły i oczekiwali tego co miało nastąpić. Teraz już ze spo-
kojem rozmawiałem z kilkoma uczniami na temat poziomu 
trudności. Opinie są bardzo zgodne. Największą trudność 
sprawiła im biologia, chemia, oraz oczywiście matematyka. 
Wbrew pozorom bardzo łatwa okazała się… historia. Ży-
czymy naszym trzecioklasistom jak najlepszych wyników. 



FOTORELACJA 
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A BYŁ PAN 

GRZECZNY??? 

PODSTĘPNY 
UŚMIESZEK 

JAK W 
NIEBIE!!! 

POKAŻ KOTKU 
CO MASZ W  
ŚRODKU!!! 

ANIOŁKI 
CHARLIEGO 

MIKUS W TYM 
ROKU SIĘ  

POSTARAŁ,  
NIE POWIEM,  

ŻE NIE! 

Redaktorzy prowadzący: 

Wiktoria Budzisz 
Grzegorz Ciebiera 



IN MY OPINION... 
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Redaktor prowadzący: 

Klaudia Szłapa 

 

 Polska  to kraj w którym żyjemy. Nie 
każdemu jest w nim dobrze. Bo jak wiadomo 

różnie się w życiu układa. Szkoła i praca 
robią swoje, potrafią człowieka naprawdę 

„wykończyć”. Są ludzie których wychowało 
podwórko. Są to dzieciaki z biednych  

kamienic. Uwierzcie mi, że wcale łatwo nie 
miały. Ta bieda ich często doprowadzała do 

kradzieży, gdyż nie miały co jeść. Czasem nie 
ma kto ich sprowadzić na prostą drogę 

i często kończą pod mostem  
w poprawczakach, w więzieniach albo pod 
naszą Biedronką pijąc sobie piwko. Życie to 
nie jest żadna bajka, nie zawsze kończy się Happy Endem . Życia nie 

wyreżyserujesz  jedyne co możesz w życiu zrobić to go zmienić, 
postawić na lepsze! Wiele polskich gwiazd i artystów wychowało się na 

ulicy, a teraz im się układa.  
Szkoła… przez to raczej każdy przechodził i wie, że wcale łatwo nie jest. 

Bo bez dobrze ukończonej szkoły trudno  
o dobrą pracę. Podstawówka, gimnazjum , 

liceum albo technikum, czy też szkoła 
zawodowa i studia. Są to etapy które 

musimy pokonać.  
Niektórzy po gimnazjum już nie kontynuują 

swojej edukacji i często kończą zbierając 
śmieci na ulicach w pomarańczowych 

kamizelkach. Chcesz tak skończyć ? Nie 
sądzę . Teraz jesteśmy w podstawówce  

i w gimnazjum. I teraz właśnie decydujemy 
o tym kim będziemy w przyszłości. 

Wykorzystajmy tą szansę!  



 Pinezka 6 

 DAWNIEJ I DZIŚ 
Redaktor prowadzący: 

Dominika Kubicz 

Na zdjęciu  po lewej   
od  góry:  
Michał Mazur, Bartek  
Hołoń,  Jakub Lis, Paweł 
Paśko, Jakub  Rzepka,  
Robert Kilar, Eryk Kubicz, 
Mateusz Nowak,  
Franciszek Bator , Sylwia 
Krupa, Weronika  
Gwizdak, Dorota Szpiech, 
Monika Grochola,  
Paweł Bednarski, Hubert 
Oczoś  

Na zdjęciu poniżej: Paweł Paśko, Jakub Ladziński, Adrian Miąsik, Jakub Rzepka, Paweł Bednarski,  
Mateusz Nowak, Wojtek Buczek,  Robert Kilar, Eryk Kubicz , Mateusz Mazur,  Hubert  Oczoś, Weronika 
Gwizdak, Sylwia Krupa, Bartek Gwiżdż, Dominika  Sereda, Dorota Szpiech, Monika Grochola  

Tym razem przedstawiamy wam klasę Vb. Wychowawcą klasy była Pani Beata 
Wiącek, a obecnie Pani  Agnieszka Grodecka-Nykiel.   
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ZGADNIJ KTO TO 
 

Redaktor prowadzący: 

D. Kubicz 

 

O ŚWIĘTACH... 
 
Po przepytaniu wielu uczniów naszej szkoły dowiedzieliśmy się co myślą o Świętach 
Bożego Narodzenia. Jedna z uczennic  powiedziała, że ,,według niej święta to czas,  
w którym spędza wiele czasu z rodziną  i właśnie to lubi w nich najbardziej‘’. Tak samo 
odpowiedziały jeszcze cztery osoby. Część z nich stwierdziła, że ,,najfajniejsze w tym 
czasie  są prezenty pod choinką oraz to jak one sprawiają, że ten czas jest wyjątkowy‘’. 
Pytaliśmy również o polskie tradycje, jak wiadomo na wigilijnym stole powinno się 
znaleźć dwanaście potraw, sianko pod ob-
rusem i wolne miejsce. Niestety nie wszy-
scy  przestrzegają tej tradycji. U niektórych 
potraw na stole jest tylko sześć albo osiem, 
a u wielu z nas nie znajdziemy sianka pod 
obrusem . Ale na szczęście u wszystkich w 
domu stoi choinka ubrana w kolorowe 
bombki, łańcuchy i światełka.  
 
 
 
W  następnym  numerze Pinezki napiszemy  
jak  uczniowie naszej szkoły spędzili ferie . 

 

 

 

W TYM KONKURSIE CHODZI O TO BY ZGADNĄĆ  

KTO JEST NA ZDJĘCIU OBOK I OKREŚLIĆ 

 ILE TA OSOBA MA LAT. ZWYCIĘZCĄ  

OKAŻE SIĘ TEN KTO BĘDZIE BLIŻEJ PRAWDY. 

SWOJE PROPOZYCJE WYSYŁACIE NA  

ADRES E-MAIL SZKOLNEJ GAZETKI PINEZKA: 

pinezka_13@o2.pl 

CZEKA NA WAS NAGRODA NIESPODZIANKA ! 

KONKURS „ZGADNIJ KTO TO” 



KILKA PYTAŃ DO... 
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Kiedy ksiądz zaczął myśleć o tym, aby zostać kapłanem? 
 Ta myśl pojawiła się w V klasie technikum. Była jedną z możliwości, które 
chciałem w życiu robić. Myślałem m.in. o studiach ekonomicznych, prawniczych, 
pedagogicznych i o pracy z dziećmi specjalnej troski. Teraz z perspektywy cza-
su widzę, że ta myśl o kapłaństwie kształtowała się i dojrzewała przez lata  
w Ruchu Światło-Życie. 
  
 Skąd ksiądz pochodzi? Mógłby ksiądz powiedzieć coś o swojej rodzin-

nej miejscowości? 
Urodziłem się w Jaśle i tu się wychowałem. Mogę powiedzieć, że prawa miejskie 
w 1366 r. nadał miasteczku król Kazimierz Wielki. W czasie II wojny światowej 
Jasło było w 97% zburzone, a jego odbudowę po wojnie rozpoczęło tylko 
365 mieszkańców. Słowo „jasło” oznacza żłób, a słowo „jasełka” to zdrobnie-
nie od „jasła”. 
  
 Jakie zajęcia z młodzieżą ksiądz prowadzi? Jakie dają one efekty? 

Przede wszystkim uczę religii w szkole, a w tym roku udało się zebrać grupkę, którą uczę języka migowego. 
Poza szkołą posługuję w parafii, gdzie z grup dziecięco-młodzieżowych zajmuję się: oazą, ministrantami, lekto-
rami, bierzmowanymi, dziećmi pierwszokomunijnymi. A co do szczegółów tych zajęć i efektów to trzeba by za-
pytać uczestników.  
  

Jaka zdaniem księdza jest dzisiejsza młodzież i na jaką ocenę zasługują uczniowie naszej szkoły? 
Dzisiejsza młodzież jest wspaniała, niesamowita, spontaniczna, mająca pasje, zaangażowana, otwarta na Boga. 
Kiedy mówi się o nich, że są źli to czyni się im wielką krzywdę, bo to nie jest prawda. Nie można oceniać wszyst-
kich patrząc na nich przez pryzmat niektórych. Nie potrafię ocenić młodzieży naszej szkoły, dlatego, że po 
pierwsze: uczę w większości dzieci ze szkoły podstawowej, po drugie: za mało spędzam z młodzieżą czasu, a po 
trzecie: nie znam ich tak dobrze, bym mógł postawić obiektywną ocenę.   
  
Co ksiądz najbardziej lubi w świętach Bożego Narodzenia? 

Świadomość tego, że Bóg przychodzi do człowieka jako małe, bezbronne dziecko. Tak bardzo nas kocha,  
że staje się człowiekiem, aby nam było łatwiej wierzyć.   
  
Jakie zwyczaje świąteczne obchodzone są w domu rodzinnym księdza? 

Opiszę tylko te, które są wpisane bardzo mocno w tradycję mojego rodzinnego domu. Przed wigilią obiera  
i kroi się jedno jabłko i potem każdy z członków rodziny zjada kawałek. To znak, że jesteśmy jedną wspólnotą, 
pomagamy sobie w trudnych chwilach i zawsze trzymamy się razem. Także po wieczerzy wigilijnej każdy z człon-
ków rodzinny klęka i modli się tak długo, jak tego potrzebuje, niektórzy wychodzą nawet do innego pokoju. To 
czas kiedy nikt nikomu nie przeszkadza dopóki wszyscy nie wrócą do stołu.   
  
Jaka jest księdza ulubiona kolęda? Dlaczego właśnie ta? 

„A wczora z wieczora”. Podoba mi się melodia i kiedyś nauczyłem się w krótkim czasie wszystkich zwrotek na 
pamięć, ale przyznam się, że dziś już wszystkich nie pamiętam. 
  
Jakie jest księdza motto życiowe? 

„Wybrałem go sobie za narzędzie” (Dz 9,15a). Są to słowa z mojego obrazka prymicyjnego, które towarzyszą 
mi od pierwszych dni pobytu w seminarium. Zawsze, także w chwilach trudnych, dawały mi nadzieję. Uświada-
miały, że to ja jestem narzędziem w ręku Boga, którym On chce się posługiwać. Bo taka jest tajemnica mojego 
powołania. To Bóg mnie wybrał, a mi się udało ten głos Boży usłyszeć. Nie wiem też jak moje życie będzie wy-
glądało – gdzie będę, co będę robił, ale wiem jedno, że będzie ze mną Bóg, który posłuży się mną, moimi zdol-
nościami, talentami, moim kapłaństwem, aby innym objawiać swoją obecność. 

rozmawiała: Jessica Sieńko 

ks. Tomasza Rusyna 



 

 

PALCEM PO MAPIE   
 

Redaktor prowadzący: 

R. Winiarski 
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Kamieńczyka, Szklarki, Podgórnej 

 - sudeckie wodospady 

WODOSP AD SZ KL AR KI M al owni czy Wo d o s p ad  Sz k lark i pomi ędzy Szkl arską Porębą a Pi echowi cami  odwi edzany j est przez 
l i cznych turystów z racj i  stosunkowo 

ł atwego dostępu.  Potok Szkl arka tuż 
przed uj ści em do rzeki  Kami ennej  

tworzy ponad 13-metrowej  wysokości  wodospad będący enkl awą Karkonoski ego Parku Narodowego.   

W ODOS PA D KA M I E Ń C Z Y KA  

W odospa d Ka m i e ńc z yk a  w Sz k l a r s k i ej  

Por ęb i e j e st  na j w i ę k sz ym  z  sude c k i c h 

w odospa dów .  Pot ok  K a mi eń cz
yk  wp a -

d a  t u t a j  w p r a wi
e 3 0 - met r owej  w

ys o-

k oś ci  wą wóz ,  t wo
r z ą c t r z y k a s k a d

y  

o wys ok oś ci  2 7  m
et r ów.  Za  ś r od k o

wym 

p r og i em z n a j d u j e
 s i ę z a s ł on i ęt a  wo

d n a  

k u r t yn ą  t z w.  Zł ot
a  Ja ma ,  od k r yt a

  

w ś r ed n i owi ecz u  
p r z ez  wa l oń s k i c h

 p o-

s z u k i wa cz y z ł ot a
 w K a r k on os z a c h

.   

WA R TO  ZO B A C ZY Ć  

W POL SCE!!! 

W ODOS PA D PODG ÓR N E J  

W odospa d Podg órne j  – t r z eci  p od  

wz g l ęd em wys ok
oś ci  wod os p a d  w

 p ol -

s k i ej  cz ęś ci  K a r k o
n os z y.  Wod y p ot ok u  

Pod g ór n a  s p a d a
j ą  z  1 0 - met r owe

g o p r o-

g u  s k a l n eg o d wi e
ma  k a s k a d a mi  d

o k o-

t ł a  ewor s yj n eg o.
 Da wn i ej  p on i ż ej

 wod o-

s p a d u  u s yt u owa n
a  b ył a  g os p od a ,

 d z i ś  

n i ei s t n i ej ą ca .   
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TROCHĘ KULTURY 

 

 

Redaktor prowadzący: 

       K.Szłapa 

 Byłam na filmie „Listy do M”. Powiem wam szczerze,  
że mi się podobało. Myślałam, że będzie to kolejna polska 
komedia z głupimi dialogami i jednym nudnym wątkiem. 
Myliłam się. Film był wspaniały, zabawny i wzruszający. Akcja 
działa się  w wigilię Bożego Narodzenia. Celem twórców filmu 
było udowodnienie, że wszystko się może wydarzyć w tym 
wyjątkowym dniu, że cuda się zdarzają! No tylko pasowałoby 
trochę w to uwierzyć ;) Listy do M wprowadzają nas  
w świąteczny nastrój, jest tam śnieg, którego u nas do niedawna 
brakowało. Nie będę Wam opowiadać o fabule, a niech Was 
ciekawość zżera. Idźcie do kina to się dowiecie - proste. Nie 
pożałujecie tej decyzji. Wątki są ze sobą powiązane i musicie 
oglądać uważnie, bo każdy mały szczegół na początku ma duże 
znaczenie na końcu filmu. Więc nie gadać tylko oglądać. 
Momentami na sali było cicho jak w kościele no nie pomijając 
tego, że jak zwykle ktoś się dusił colą albo dławił popcornem.  

No ale to standard.  

 

GrubSon właściwie to Tomasz Iwańca jest znanym artystą muzycznym Hip-hopu  i reggae. 

Jest jednym z moich ulubionych raperów. Jak zauważyłam nie tylko ja go słucham. Grubson cieszy się 
powodzeniem w naszej szkole zarówno wśród gimnazjalistów, jak i w podstawówce. Za co cenię 
Grubsona ? Hm… Może za szczerość w tekstach , za przesłanie które płynie w jego muzyce do na-
szych serc. Jego piosenki są o czymś. On nie pisze co drugiej piosenki o tym jak on to jest zakochany, 
czy zdradzony. Takie piosenki są już przereklamowane.  Każdy z nas potrafi zanucić jakiś fragment 
jego tekstu. No na przykład bardzo znana „Na szczycie” i te słowa: „Jestem tego pewny w głębi  
duszy o tym wiem, że gdzieś na szczycie góry wszyscy 
razem spotkamy się. Mimo świata, który kocha i rani nas 
dzień  w dzień gdzieś na szczycie góry wszyscy razem 
spotkamy się.” 

Moim zdaniem artysta, w tym przypadku raper,  nie 
powinien potrzebować błysków fleszy, reklamowa-
nia w TV,  aby być znany i doceniany. Jak się zaczęła 
moja przygoda z Grubsonem ? Heh … przez przy-
padek kolega mi wysłał jedną z jego piosenek. 
Spodobała mi się i zaczęłam słuchać go coraz czę-
ściej i częściej, aż stał się jednym z moich ulubionych 
raperów.  

Recenzja „Listy do M” 

                     Grubson 
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Recenzja książki „Oskar i Pani Róża”  

Książka „Oskar i pani Róża” Érica-Emmanuela Schmitta jest 
moją ulubioną książką. Mimo, że ja i książki w parze nie idzie-
my to jednak jakieś tam przeczytałam. Książka opowiada  
o chłopcu nieuleczalnie chorym na białaczkę. Pani Róża, wo-
lontariuszka - staruszka mająca za sobą karierę zapaśniczki, 
odwiedza go w szpitalu i wymyśla dla niego zadanie. Oskar 
ma napisać 12 listów do Boga, w których opisze swoje życie 
(dorastanie, dorosłość, których nigdy nie przeżyje). W powie-
ści autor opowiada, że 1 dzień z tych 12 symbolizuje dziesięć 
lat. Powieść kończy się listem pani Róży, w którym pisze ona, 
że Oskar zmarł. Dzięki temu opowiadaniu wiem co to znaczy 
„być człowiekiem”. Tę książkę czytałam 2 lata temu a jeszcze 
mi została w głowie, co świadczy o tym, że jest naprawdę god-
na poświęcenia choćby jednego wieczoru.  

Konkurs !!! Do wygrania bilety do teatru 
lub gry komputerowe! 

Mamy dla Was kolejny konkurs!  

Za zadanie macie wymyślić, stworzyć coś własnego.  

Macie do wyboru piosenkę, wiersz, opowiadanie, recenzję, rysunek, obraz. Te-
matyka jest dowolna może być o tym co was kręci, gryzie, Wasze przemyśle-
nia, opinie, przeżycia. Coś poważnego, śmiesznego i też wzruszającego. No na 
pewno coś Waszego!  
 

Nagrody: 

Wybierzemy 3 najlepsze prace i umieścimy je 
w kolejnym numerze Pinezki. Autor najlep-
szej pracy otrzyma bilet do teatru „Maska” 
albo grę komputerową. 

 

Prace prosimy wysyłać na adres e-mail ga-
zetki pinezka_13@o2.pl albo przekazać oso-
biście Rafałowi Winiarskiemu albo Panu  
Radosławowi Sztabie. 



 

 Od naszego miecza/księgi czarów podają tysiące wro-
gów, zdobywamy wspaniałe artefakty, ratujemy świat, itd. itp. 
… Dopóki nie padnie serwer w Ubisofcie… 

 Bohater kroczy przez świat pełen księżniczek, smoków i walających 

się po krzakach skrzyń ze złotem, a wszystko świeci się i błyszczy… aż za 

bardzo – każdy kamień wygląda jakby przyjechał z fabryki w Niemczech. 

By to wszystko zobaczyć oczywiście potrzeba nam armii hodowanej w zam-

ku i księgi z najpotężniejszymi czarami. Tą pierwszą zapewniamy sobie 

dzięki złotu z miasta i trzech surowców. Tylko trzech… siarka i inne rtęci 

wylądowały na śmietniku historii. Ale co z tą magią? W ‘szóstce’ została 

ona poważnie przetasowana i nie jest już alternatywą dla silnej armii,  

a jedynie jej wsparciem, dlatego nie ma co marzyć o wygranych bitwach 

dzięki kilku zaklęciom. 

 Rozwój bohatera to jedna z najmocniejszych stron gry. Można przesie-

dzieć kilkanaście minut planując jak wydać nowo zdobyty przedmiot czy punkt 

umiejętności… a sposobów rozwoju jest mnóstwo! Można się specjalizować  

w wybranej szkole magii albo ‘łyknąć’ po czarze z każdej dziedziny – kombi-

nacji jest wystarczająco by przejść grę kilka razy nie powtarzając schematu 

rozwoju. Ubocznym skutkiem jest karta bohatera wypełniona tyloma zakładka-

mi, że można się zgubić, zwłaszcza jeśli odkryjemy, że te malutkie robaczki to 

ikony otwierające kolejne okienka. 

 Do pełnego działania potrzebne jest stałe połączenie z Internetem.  

A gdy połączenie się zerwie albo w ‘Ubi’ padnie serwer gra automatycznie 

wychodzi do menu nie zapisując stanu gry. To drakońskie zabezpieczenie 

uzasadnione jest rzekomą integracją gry z usługami sieciowymi, co w prakty-

ce działa tak: jeśli chcesz grać  

w trybie lokalnym twój bohater 

gorzej się rozwija, ma gorszy ekwipunek i w ogóle jest gorszy niż jeśli 

grałbyś w trybie sieciowym. 

       Heroes 6 jest świetnym przykładem, że totalna dominacja grywalno-

ści nad fabułą nie przekreśla szans gry na wielkość. W połowie kampanii 

wciąż nie ma się pojęcia w jakim celu nasi bohaterowie toczą te zaciekłe 

walki na ekranie monitora. Jest jakiś cesarz, którzy ciągle wydaje dekre-

ty, które każdy ma w… nosie, jest dziewczyna, która podobno zabiła 

swojego ojca, potem umarła, ale wskrzesiła ją sympatyczna ciotka nekro-

mantka, więc jeżdżą po świecie pomagając orkom i aniołom, przy okazji 

zamieniając miasta w cmentarzyska. Dialogi wyglądają jak posklejane  

z rozmów przypadkowych osób, niekoniecznie mówiących na ten sam 

temat, a wszystko wygląda tak, że chyba większym absurdem jest tylko 

czwarta część ‘Władcy pierścieni’ napisana przez Dana Browna. 

 Najmocniej nowych Herosów z poprzednimi odsłonami serii łą-

czy syndrom jeszcze jednej tury. Zawsze jest coś jeszcze do zrobienia, 

jeszcze jeden lvl do wbicia, miasto do podbicia, skarb do zebrania albo 

wróg do zlania i nie zepsuje tego żadna z brzmiących jak drwina z ga-

tunku fantasy rozmówek bohaterów! 

Głośniki Genius SP-HF2020 

Jeden głośnik, nieważne jak dobry, nie 

jest w stanie grać jak porządne kolumny. 

Zauważyli to inżynierowie z Geniusa  

i przygotowali dla graczy drewniane ko-

lumny z czterema głośnikami w każdej. Na 

górze znajduje się głośnik wysoko-tonowy, 

poniżej zamontowano pojedynczy głośnik 

średnio-tonowy, a na dole dwa basowe, 

żeby podłoga dobrze drżała przy eksplo-

zjach. Jak na peryferia komputerowe te 

60 watowe głośniki są spo-

re, bo ich wielkość przekra-

cza 40cm. Szkoda tylko,  

że pilot – jak do wszystkie-

go co komputerowe – wy-

gląda jak byle jaka tanio-

cha…           Cena: ok. 340zł 

 

W ŚWIECIE KOMPUTERÓW 
Redaktorzy prowadzący: 

K. Pączek 
P. Jurek 
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Z AREN SPORTOWYCH 

X Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego 

Redaktorzy prowadzący: 

K. Pączek 
P. Jurek 

Stalowy Żuraw maskotką żużlowców PGE Marmy 
 Rzeszowscy żużlowcy mają swoją ma-
skotkę. Po ponad dwóch miesiącach wybrano 
najlepszy projekt, spośród kilkudziesięciu propo-
zycji przysłanych przez kibiców. Wygrał Stalowy 
Żuraw, którego projekt do klubu przesłała Justy-
na Wielgosz-Pisarek. Jak się wam podoba? 

 Konkurs na projekt maskotki ogłoszono w listo-
padzie. Do 15 grudnia do siedziby klubu wpłynęło kil-
kadziesiąt prac, z których wybrano trzy najciekawsze. 
Te zakwalifikowały się do finału, w którym wygrał pro-
jekt Justyny Wielgosz-Pisarek. 

 Autorka zwycięskiego projektu otrzyma karnet 
na mecze naszej drużyny w nadchodzącym sezonie 
oraz album Tomasza Burczyka "Od RTKiM do PGE 
Marma, czyli historia czarnego sportu w Rzeszowie". 
Ponadto wszyscy, którzy wzięli udział w konkursie 
otrzymają kartę kolekcjonerską z wizerunkiem Eugeniu-
sza Nazimka. 

 
 5 grudnia w naszej szkole odbył się Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego. Była  

to już dziesiąta edycja zawodów.  

 W tym roku wzięło w nich udział 56 uczniów, 
którzy przyjechali do nas ze SP: Nr 5, Nr 10 w Rze-
szowie oraz SP w Boguchwale i Lutoryżu. Zawodnicy 
byli podzieleni na 4 kategorie: kl. III, kl. IV, kl. V,  
kl VI. Po emocjonujących meczach wyłonieni zostali 
zwycięzcy: kl. III - Szostek Wiktoria SP Lutoryż i Mi-
tał Mateusz SP Lutoryż; kl. IV - Karabin Natalia SP 
5 i Wiktor Paweł SP 5; kl. V - Kilian Karolina SP 5  

i Solarski Konrad SP 7; kl. VI - Puczkowska Ka-
rolina SP 7 i Winiarski Mateusz SP 5.  
    Gratulujemy!!! 

 



 

 

CO, JAK, DLACZEGO... 
 

Redaktor prowadzący: 

L. Samborska  
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Czy wiesz, kto pierwszy świętował nadejście  
Nowego Roku 2012? 

Nowy Rok, jako pierwsi na świecie (o godzinie 11:00 czasu       
polskiego) powitali mieszkańcy Wyspy Kiritimati, położonej  
w centralnej części Oceanu Spokojnego między Australią  
a Hawajami.  

Czy wiesz, skąd pochodzi zwyczaj wysyłania kartek                   
świątecznych? 

Pierwszą kartkę z życzeniami z okazji Świąt Bożego Narodzenia  
wysłał w 1842 r. szesnastoletni londyński artysta, William Maw 
Egley, ale jego pomysł nie został doceniony przez adresata.  
W Polsce kartki świąteczne pojawiły się pod koniec XIX wieku  
i pomimo popularnych życzeń mailowych, telefonicznych, smsowych, 
wciąż lubimy je dostawać. 

Czy wiesz, dlaczego w okresie Świąt Bożego          
Narodzenia dzielimy się opłatkiem? 

Dzielenie się opłatkiem, choć niekoniecznie w Wigilię, 
praktykowali już najwcześniejsi chrześcijanie —       
otrzymywali go przede wszystkim wierni, którzy nie byli 
obecni na mszy. Od dawna, tuż przed wieczerzą,      
łamano się opłatkiem z członkami rodziny. Opłatek jest 
symbolem pojednania i wzajemnego szacunku oraz 
przebaczenia. Dzieląc się opłatkiem składamy sobie   
życzenia wszelkiego dobra. 

Czy wiesz, dlaczego do wigilijnego stołu        
zasiadamy kiedy na niebie pojawi się pierwsza 
gwiazdka? 

W Polsce wieczerzę wigilijną rozpoczynało się, 
gdy na niebie ukazywała się pierwsza gwiazda. 
Czyniło się tak na pamiątkę gwiazdy betlejemskiej, 
którą według Ewangelisty, św. Mateusza, ujrzeli 
Mędrcy, zwani też Trzema Królami. Zwyczaj ten 
był i nadal jest głęboko zakorzeniony w polskiej 
kulturze.  



 

STR. 15  

ŚMIEJMY SIĘ BEZ LIKU 
 

Redaktorzy prowadzący: 

Patrycja Pilch 
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Jasio pyta Tatę: 
- Jak myślisz, ile kilometrów jest z Warszawy 
do Lublina? 
- Sto osiemdziesiąt. 
- A z powrotem? 
- Tyle samo. 
- Niemożliwe! Przecież między gwiazdką a No-
wym Rokiem jest tylko jeden tydzień, a między 
Nowym Rokiem a gwiazdką prawie cały rok! 

Dzieci wybierają zawody aktorek, piosenkarzy, 
strażaków, policjantów, itp. Tylko Jaś mówi, że 
chciałby zostać Świętym Mikołajem.  
- Czy dlatego Jasiu, że roznosi prezenty? - pyta 
nauczycielka.  
- Nie. Dlatego, że pracuje raz w roku.  

- Mamo, z mego listu do św. Mikołaja 
wykreśl kolejkę elektryczną, a wpisz 
łyżwy.  
- A co, nie chcesz już pociągu?  
- Chcę, ale jeden już znalazłem  
w Waszej szafie.   

Mały chłopczyk pyta kolegę:  
- Jak myślisz, czy Święty Mikołaj istnieje?  
- Istnieje.  
- A skąd wiesz?  
- Bo rodzice nie kupowaliby mi takich głupich prezentów.  

Biznesmen przed świętami Bożego Narodzenia mówi do żony: 
- Kochanie, co mam ci kupić na gwiazdkę? 
- Może być jakiś drobiazg. Najlepiej jakieś małe BMW do jazdy po 
mieście! 

Przedszkolak pyta kolegę: 
- Co dostałeś na gwiazdkę? 
- Trąbkę. 
- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty! 
- To super prezent! Dzięki niej zarabiam codziennie złotówkę! 
- W jaki sposób? 
- Tata mi daje, żebym przestał trąbić! 

Po pasterce proboszcz pyta organistę: 
- Dlaczego kolędę "Lulajże Jezuniu" zagrał 
pan w rytmie disco polo? 
- Żeby Jezusek w kolebce szybciej przestał 
płakać. 
- No tak. Może Jezusek przestał płakać, ale 
szkoda, że pan nie widział jak ludzie tań-
czyli przed szopką! 



 

STR. 16 

PudeŁek 
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Rysiek z Klanu umrze ! 
Jak wiadomo Ryszard Lubicz zginie na sku-
tek  obrażeń, które odniesie w bójce. Pro-
dukcja nie chce aby śmierć aktora była po-
śmiewiskiem jak śmierć serialowej Hanki. 
Jak mówią media  nagrobek nie będzie 
prawdziwy, zastąpi go atrapa. Czy aby na 
pewno nie  będzie  to obiektem żartów ze 
strony telewidzów? :) 

Paris Jackson zdecydowała się na krok, na 
który długo nie pozwalał jej tragicznie zmar-
ły ojciec. Jako pierwsze z trójki jego dzieci 
trzynastolatka rozpoczęła właśnie karierę  
w show biznesie. Dziewczynka otrzymała 
swoją pierwszą rolę w filmie. Już za rok bę-
dziecie mogli ją zobaczyć w produkcji Lu-

ndon's Bridge And The Three Keys. Zastana-
wiamy się, czy tak wczesna kariera nie za-
szkodzi psychice młodej dziewczyny? 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zebrała  
w 2012 roku ponad 40 milionów złotych, wciąż 
trwa jednak liczenie pieniędzy, oficjalne wyniki 
będą dopiero 8 marca.  Czy padnie kolejny re-
kord? W 2011 roku na konto fundacji wpłynęło 
w sumie 47 248 415, 05 zł, od 1993 roku WOŚP 
zebrała ponad 133 miliony dolarów. 

Córka Jacksona  

 WOŚP 2012 

 

Redaktorzy prowadzący: 

Wiktoria Budzisz 
Grzegorz Ciebiera 



ZGADNIJ CO I JAK 
 

Redaktor prowadzący: 

R. Winiarski 

 

 
Zad.2.Wygrałeś(aś) dużą sumę pieniędzy. Mo-
żesz ją przeznaczyć na kupno auta. Co kupisz?  

- wehikuł starej daty - samochód terenowy 

 - wóz sportowy - mały samochód  

- drogi, reprezentacyjny wóz  

WEHIKUŁ STAREJ DATY: Jesteś spokojną osobą  
i trudno wyprowadzić cię z równowagi. Masz 
skłonności do filozofowania i refleksji. Jesteś nie-
zależny i samodzielny. Interesujesz się literaturą  
i sztuką, masz też spore zdolności artystyczne.  

SAMOCHÓD TERENOWY: Lubisz przygody, 
masz niespokojną i zaczepną naturę. Zmieniasz 
nastroje i partnerów jak rękawiczki ! 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 odzy-
wać do nikogo przez wiele dni ! Często obrażasz 
się bez powodu, trudno się z tobą dogadać. 

 MAŁY SAMOCHÓD: Masz bardzo skromne wy-
magania, zadowalasz się byle czym. Marzenia  
o majątku nie spędzają ci snu z powiek. Na świat 
patrzysz optymistycznie, jesteś niepraktyczny  
i niefrasobliwy. Potrafisz stworzyć doskonały na-
strój, jesteś bardzo lubiany.  

DROGI, REPREZENTACYJNY WÓZ: Jesteś odpo-
wiedzialny, można ci powierzyć najtrudniejsze 
funkcje, potrafisz doskonale zorganizować pracę. 
Przykładasz dużą wagę do spraw materialnych, 
krok po kroku dążysz do zdobycia majątku. To 
chyba najważniejszy cel w twoim życiu. Nie jesteś 
tolerancyjny, ostro wytykasz każdy błąd ! 

 
Zad.3.Odpowiadaj bardzo szybko. Nie oszukuj.  

Jakiego koloru jest krew?  

Jakiego koloru są wiśnie?  

Jakiego koloru są maki?  

Jakiego koloru różę dasz ukochanej/
ukochanemu?  

Jakiego koloru jest serce ?  

Jakiego koloru jest miłość?.  

A teraz szybko: Na jakim świetle przechodzimy 
przez ulicę? Nie. Nie na czerwonym!   
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Zad.1.Zwróć uwagę, jak najczęściej trzymasz 
ręce stojąc i rozmawiając z kimś lub na coś 
oczekując. 

 1. Ręce w kieszeniach: Jesteś aktywny i przed-
siębiorczy, często przejawiasz inicjatywę. Nie-
chętnie opowiadasz o sobie, zawsze chowasz 
jakiegoś asa w rękawie. Nie dowierzasz lu-
dziom, zachowujesz spory dystans. Trudno się  
z tobą zaprzyjaźnić! Jesteś złośliwy, każdemu 
wytykasz błędy. Masz poczucie humoru i dość 
cięty język.  

2. Ręce skrzyżowane na piersiach: Nie jesteś 
zadowolony z życia. Nie potrafisz walczyć, je-
steś przesadnie ostrożny i przeważnie w defen-
sywie. Drobne przeszkody sprawiają, że wyco-
fujesz się z realizacji planów. Uciekasz od od-
powiedzialności, wolisz wykonywać cudze pole-
cenia. Niechętnie zabierasz głos w dyskusji. 
Twoją jedyną metodą obrony jest przekora. 
Gdy często krzyżujesz również nogi - jesteś wy-
jątkowo powściągliwy i sztywny. Przepełniają 
cię lęki, obawiasz się krytyki.  

3. Ręce swobodnie opuszczone wzdłuż ciała: 
Doskonały z ciebie przyjaciel! Życzliwy i ser-
deczny, nie opuścisz nikogo w biedzie. Jesteś 
zgodny i spokojny, niełatwo wyprowadzić cię  
z równowagi. Znasz swoją wartość, potrafisz 
walczyć o słuszną sprawę i upierać się przy 
swoim zdaniu. Gdy trzeba, potrafisz zdecydo-
wanie odmówić.  

4. Ręce oparte na biodrach: Jesteś niczym ptak 
puszący piórka! Chcesz błyszczeć, ściągać 
wzrok i pokazywać się od najlepszej strony. 
Chętnie udajesz, koloryzujesz swoje zalety  
i osiągnięcia, opowiadasz o niesamowitych mi-
łosnych podbojach. Możesz być agresywny! 
Oceniasz ludzi krytycznie, wyraźnie brakuje ci 
tolerancji.  

5. Ręce na plecach: Jeśli dłoń lekko trzyma dru-
gą - to tzw. gest królewski. Nie odczuwasz lęku, 
jesteś swobodny i pewny siebie. Chcesz domino-
wać nad otoczeniem, często zachowujesz się 
protekcjonalnie.  Gdy jedna dłoń jest zaciśnięta 
w pieść - nie cofniesz się przed niczym, jesteś 
przebojowy i zawsze gotowy do ataku.  
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Odkryj swój talent dziennikarski! Dołącz do naszej redakcji!  
Spotkania odbywają się w każdy czwartek od godz. 14.05 (sala informatyczna). 
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Do zobaczenia w  następnym  

numerze Pinezki Wpadnij na: 

www.zs5.resman.pl 

KONKURS !!! 

Podobnie jak w poprzednim roku szkolnym, dla naszych 
stałych czytelników mamy konkurs z atrakcyjnymi  

nagrodami. Wystarczy kupować naszą gazetkę i zbierać 
kupony, które drukujemy na ostatniej stronie. Zachęcamy 

do wzięcia udziału w zabawie. Naprawdę warto! 

Kupon konkursowy 2(11/12) 


