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SŁÓWKO OD REDAKCJI 
 Witajcie! 

Macie przed sobą już czwarty numer gazetki szkolnej w tym roku. Od jakie-
goś czasu można zauważyć duże zmiany w pogodzie. Również w szkole  
i naszej redakcji nastąpiły pewne zmiany. Ponownie dołączyły do nas Aneta 
Warzybok i Joanna Pałka. Będą one prowadziły znany już Wam dział 
„Znaczenie imion”. W tym numerze również kilka słów o egzaminie gimnazjalnym, ekologii,  
egoizmie i nowym nabytku szkoły. Nie przedłużając już zostawiam Was ze świeżym  
egzemplarzem „Pinezki” i życzę miłej lektury! 

Redaktor naczelny 

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

Jak efektywnie i sprawnie się uczyć? 

Wyobraź sobie, że wracasz do domu ze szkoły. Po powrocie ponownie  

siadasz do książek i robisz powtórkę wszystkiego, czego się dzisiaj dowie-

działeś. Następnie przerabiasz materiał na taki język, który jest dla Ciebie 

prosty, zrozumiały, bogaty w metafory i analogie, dzięki którym potrafisz 

zrozumieć nawet najbardziej zawiłe definicje i teorie. Po zrobieniu wszyst-

kiego co konieczne możesz spotkać się z przyjaciółmi, iść na trening tenisa  

lub zająć się innymi rzeczami, na które masz ochotę. Sądzisz, że takie zacho-

wanie jest zarezerwowane tylko dla najpilniejszych uczniów? Jeśli tak, to  

grubo się mylisz. Ty także możesz systematycznie robić notatki, powtarzać 

materiał i przygotowywać się do egzaminów. Jak? Bardzo prosto – zbuduj 

nawyk. Nikt nie urodził się z genem systematyczności. Masz mózg i możesz 

nauczyć go odpowiednich reakcji i zachowań. Korzystaj z tych możliwości! 
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Zapraszamy Was do udziału w nowym konkursie organizowanym przez 

redakcję „Pinezki”! Zasady są bardzo proste. Zabawa polega na zrobie-

niu ciekawego, interesującego zdjęcia. Może być ono zabawne, dające 

do myślenia itp. Zgłaszane zdjęcie musi być wykonane przez Was, a jeżeli 

jest na nim jakaś inna osoba, musi ona wyrazić zgodę na udział w konkur-

sie. Zwycięzca otrzyma nagrodę w postaci darmowych 5 złotych do wyda-

nia w sklepiku szkolnym, a także publikację wygranego zdjęcia  

w kolejnym numerze „Pinezki”. Zdjęcia konkursowe wysyłajcie na nasz 

adres mailowy: pinezka_13@o2.pl. 



CO W SZKOLE PISZCZY... 

21 marca jak co roku  świętowaliśmy rozpoczęcie astronomicznej  
wiosny. Niestety, z naciskiem na „astronomicznej’’, ponieważ pogoda 
w żaden sposób nie przypominała aury, która zazwyczaj panowała 
podczas tego dnia. W szkole frekwencja była całkiem spora, zapew-
ne ze względu na temperaturę :) Samorząd Szkolny specjalnie na ten 
dzień przygotował różne atrakcje - m.in. szkolną edycję popularnego 
telewizyjnego programu muzycznego „Jaka to melodia’’. Tradycyjnie 
już odbył się konkurs na najlepsze, wiosenne przebranie. Cały dzień 
pomimo niesprzyjającej aury minął w sympatycznej i bardzo fajnej 
atmosferze. 

Pierwszy dzień wiosny 

Od niedawna w sali matematycznej (nr 17) pojawiła się nowa ta-
blica interaktywna. Jest to najnowszy zakup szkoły. W chwili obec-
nej trwa programowanie i podłączanie całego sprzętu. Według 
nieoficjalnych informacji nowy nabytek zacznie w pełni działać  
w połowie maja, ale już teraz po podłączeniu do komputera może 
on służyć jak każdy rzutnik multimedialny.  

Nowa tablica interaktywna  

Egzaminy gimnazjalne 
W dniach 24-26 kwietnia gimnazjaliści w całej Polsce musieli 
zmierzyć się z egzaminami podsumowującymi całe 3 lata  
nauki.  Nowością w tym roku był fakt, że w tym samym czasie 
egzaminy próbne pisali drugoklasiści. Celem było zapoznanie 
uczniów z tym, co czeka ich za rok. Trzecie klasy mają już 
wszystko za sobą, a po samych egzaminach zadałem im kilka 
pytań. Według nich najwięcej trudności sprawiła chemia,  
matematyka i rozszerzony angielski (ten ostatni jednak jak na 
razie nie jest brany pod uwagę podczas rekrutacji do szkół 
średnich). Nieco łatwiejszy był j. angielski, historia i WOS  
oraz biologia. Największą niespodzianką wśród gimnazjali-

stów, nie tylko w naszej szkole, lecz całej Polsce była praca pisemna w języku polskim. Zamiast spodzie-
wanej rozprawki, w tym roku pojawiła się charakterystyka. Myślę jednak, że wszyscy poradzili sobie z nią 
bardzo dobrze i nie sprawiła ona większych problemów. Nie można dokładnie powiedzieć, która część 
byłą prosta, a która mniej, ponieważ to zależy od własnej wiedzy i predyspozycji.  

Dyskoteka szkolna 
Dnia 10 kwietnia w naszej szkole odbyła się kolejna w tym roku dyskoteka szkolna, w której udział wzięli 
uczniowie klas 6 szkoły podstawowej i 1-3 gimnazjum. Mamy nadzieję, że wszyscy świetnie się bawili i nie 
była to ostatnia już w tym roku dyskoteka :-) 

G. Ciebiera 
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 Ekologia to nauka o środowisku naturalnym, jego przemianach i ich wpływie na żywe organi-
zmy. Masz do dyspozycji małą kulkę kręcącą się w kosmosie i zamieszkaną przez 6 miliardów lu-
dzi. To dom, Twój dom. Nie możesz się z niego wyprowadzić, uciec. Innych domów nie ma. Jest 
piękny, zielony, ale coś się w nim psuje. Jeśli zepsu-
je się do końca, jest już po Tobie. Po nas wszystkich. 
Kto to psuje? Ty. My wszyscy. Wyrzucamy odpady 
pod siebie,  używamy samochodów, elektrowni,  
lasera i opakowań z tworzyw. Obżarstwo, zachłan-
ność, grabież surowców i nieustający wzrost  
produkcji powodują zanieczyszczenia środowiska 
naturalnego. Pojawia się efekt cieplarniany,  
dramatycznie zmienia się klimat.  Ekologia to nauka 
która promuje najkorzystniejsze dla ludzkości meto-
dy rozwoju. Ma, na przykład, zapewnić wodę pitną 
wszystkim mieszkańcom Ziemi,  bo na razie jeden 
ma ocean, a drugi umiera z pragnienia. Jeden je za 4, a drugi umiera z głodu. Jeden leczony jest 
w super drogiej, prywatnej klinice, a drugiemu wciskane są zaklęcia. I wcale nie chodzi o dziele-
nie dóbr ziemskich po równo, tylko by każdy żył godnie.  

 Masz wrażenie, że chcesz być pępkiem świata? Że całe dobro świata należy się tylko Tobie?  
Pamiętasz, jak jako dziecko robiłeś rodzicom łaskę jedząc wybłaganego kotleta? Skąd to się bie-
rze? Najczęściej jest to wychowanie, rozpieszczanie. Komu nie 
wchodzi w krew bycie księżniczką, czy też księciem? Egoista 
niemal każde z rozpoczętych od siebie zdań zaczyna "bo ja...", 
"ja...", "chcę...". Dobrze traktuje ludzi, z których czerpie poży-
tek. Dla rodziców jest miły, jeśli dostanie nowego laptopa, naj-
modniejszy ciuch. Nie słucha innych, chyba, że go pochwalają, 
prawią komplementy i tym podobne. Nie bywa bezinteresow-

ny. Egoizm nie 
jest niczym orygi-
nalnym. Wszyscy 
chcemy, żeby 
było jak najlepiej 
dla nas. Jeśli inni 
mogą nam w tym tylko pomóc, to co w tym złego? 
Egoiście nie przyjdzie do głowy, że inni też mogą 
mieć takie same pragnienia i potrzeby, jak on. 
Egoista nie wie, co znaczy "wdzięczność".  

D. Kubicz  

A. Woś 
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 Drodzy Czytelnicy!  Chciałabym zaprezentować Wam kolejną odsłonę działu p.t: „Zabawne historie  
z życia uczniów”. Opiszę tu dwie kolejne historie. Mam nadzieję, że Wam się spodobają. ; ) 

                                                                    ,,Wielkie” wejście 

 Pewnego dnia wybrałam się do miasta wraz z trzema przyjaciółkami. Miałyśmy  
w planie kupić parę ciuchów. Przechodząc obok jednego sklepu zobaczyłam bluzkę, która 
bardzo mi się podobała. Pomyślałam, że muszę ją mieć. Chciałam wejść do sklepu. Nie 
wiem jak to się stało, ale weszłam prosto w szklaną szybę z takim impetem, że wszyscy 
ludzie będący w sklepie zaczęli się ze mnie śmiać. Największy ubaw miały moje koleżanki, 
które za każdym razem przypominają mi to wydarzenie, a ja już nigdy nie wejdę do tego 
sklepu. 

                                     Nieudany zakup 

 To było w tamtym roku. Robiłyśmy projekt z języka niemieckiego i potrzebowałyśmy 
bristolu. Pojechałyśmy z koleżanką do sklepu papierniczego. Była piękna pogoda, dlatego 
udałyśmy się tam na rowerach. Weszłyśmy do sklepu i wybrałyśmy najładniejszy kolor. 
Zadowolone ruszyłyśmy do domu. Niestety w jednym momencie koleżanka wypuściła bristol 
z ręki, a ja po nim przejechałam. Nie nadawał się już do użycia. Był cały pognieciony, a na 
środku odbite były koła od roweru. Co za pech. Musiałyśmy się wrócić i kupić go jeszcze 
raz. Tym razem bardziej na niego uważałyśmy. 

 

 

 

  

  

Drodzy Czytelnicy! Chciałabym Wam zaprezentować drugą odsłonę działu: ,, ciekawostki historyczne”. 
Mam nadzieję, że poprzednia Was zainteresowała. W tym numerze przedstawię Wam dwie nowe  

propozycje. Miłego czytania!  ; ) 

 

Zabójstwo prezydenta Abrahama Lincolna  

Abraham Lincoln--  (ur.(ur.1809r, zm.1865r) W 1860r. 
pierwszy raz objął urząd prezydenta USA. Opowia-
dał się za zniesieniem niewolnictwa, co przyczyniło 
się do ogłoszenia przez Stany Południowe secesji.  
W 1864r. został ponownie wybrany na prezydenta, 
a rok później zastrzelony. Doszło do tego w Teatrze 
Forda w Waszyngtonie. Czynu dokonał aktor John 
Wilkes Booth – jego zagorzały wróg, zwolennik Połu-
dnia. Kula przebiła prezydentowi mózg. Mimo to żył 
jeszcze około 10 godzin. Nie odzyskał jednak przy-
tomności. Zmarł około 7:22 
następnego dnia. Jak się 
później okazało Booth był 
szpiegiem zatrudnionym 
przez Konfederatów. Zda-
niem biografów Lincoln cier-
piał na zaawansowane po-
wikłania na wskutek długo-
trwałego, źle leczonego sy-
filisu i mógłby nie dożyć do 
końca swojej kadencji. 

Klątwa Tutenchamona 

Tutenchamon -(ur.1342-39 p.n.e., zm. 1323 p.n.e.) Nie 
był znaczącym władcą egipskim. Zmarł w wieku ok. 18-stu 
lat. Jego grobowiec pozostał nietknięty do 1922r. Wtedy 
to grupa badaczy odkryła miejsce jego spoczynku. 
Wszystko szło dobrze do czasu, kiedy osoby związane ze 
znaleziskiem zaczęły umierać (np. przez ugryzienie skor-
piona, wyskoczenie z okna). Wtedy zaczęto mówić o klą-
twie, która miała spotkać osoby zakłócające spokój fara-
ona. Przez kolejnych kilka lat co jakiś czasu ginął jakiś 
badacz. Przy życiu pozostał Howard Carter, dzięki które-
mu rozwiano mit mówiący o zemście faraona. Okazało 
się, że nie ma żadnego logicznego 
związku między tajemniczymi zgona-
mi. Również Egipcjanie nie mieli  
w zwyczaju rzucania klątw. Jednak 
teoria ta jeszcze przez długie lata 
miała swoich zwolenników, ale czy 
prawdą jest, że na jednej z inskrypcji 
widniał napis: ,,śmierć na prędkich 
skrzydłach dosięgnie tego, kto zakłuci 
spokój faraona”? Podobno tak. 

I. Wróbel 
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K a r ol i na -  ci ągl e pragn i e doj ść do sedn a sprawy.  Jest  bar-

dz o doci ek l i wa.  Ni e pot rafi  j edn ak  pracować syst emat ycz -

n i e.  Karol i n a j est  osobą mi ł ą,  z mysł ową,  t roch ę t aj emn i cz ą  

i  peł n ą maj est at u .  G dy ot acz an a j est  prz ez  adorat orów  

cz u j e si ę w swoi m ż ywi ol e.  W  mi ł ości  racz ej  n i est ał a,  w mał -

ż eń st wi e k on k ret n a i  n i e prz ewrot n a.  Koch a swoj a rodz i n ę,  

al e n i e prz ywi ąz u j e z byt  du ż ej  wagi  do ogn i sk a domowego.  

Posi ada n i ez wyk ł e z dol n ości  organ i z at orsk i e.  

K r ót ki  w yw i a d z K a r ol i ną  C za j a :  

C o są dzi sz o sw oi m  i m i eni u ? 

U waż am,  ż e moj e i mi ę n i e n al eż y do n aj faj n i ej sz ych .   

O gół em t o mi  si ę n i e podoba,  al e j u ż  si ę prz yz wycz ai ł am.  

M oż e dl at ego,  ż e z n aj omi  do mn i e n i e mówi ą po i mi en i u   

t yl k o po n az wi sk u .  C h ci ał abym mi eć n a i mi ę Kami l a.  

Na sza  opi ni a  na  t em a t  t eg o i m i eni a :   

Sądz i my,  ż e i mi ę Karol i n a j est  bardz o ł adn e i  modn e.  Zn amy wi el e t ak i ch  osób,   

al e i mi ę n am si ę n i e n u dz i  : )  

Ja ku b  -  J akub j es t  os obą r uc hl i wą,  akt ywną i  peł ną 

ener gi i .  Do dobr ego s amopoc zuc i a pot r zebuj e uc zes t -

ni c t wa w życ i u ś wi at a – mus i  do ws zys t ki ego s i ę mi e-

s zać ,  dor adzać ,  wybi er ać ,  zmi eni ać ,  i nac zej  c zuj e s i ę 

ni epot r zebny i  ni es zc zęś l i wy.  J ego s ł abym punkt em j es t  

duma,  pr agni eni e i mponowani a i  zys ki wani a apr obat y.  

J akub ni e j es t  dobr ym pr zyj ac i el em.  Szybko mu s i ę  

nudzi  ogl ądani e t yc h s amyc h t war zy,  pos zukuj e wi ęc  c o 

c hwi l a nowyc h.  
K ró t ki  w y w i a d  z Ja ku b em  R zep ką :  
C o  są d zi sz o   i m i en i u  ? Sądzę , że  moj e i mi ę j es t  bar dzo or ygi nal ne.  Ni e pr zepadam za ni m.  Wol ę  

j ak znaj omi  mówi ą mi  Kuba l ub po  nazwi s ku.  Bar dzo c hc i ał bym mi eć  na i mi ę  

Fr anek l ub Kar ol .  Na sza  o p i n i a  n a  t em a t  t eg o  i m i en i a :  
M amy t aki e s ame zdani e j ak Kuba.  M yś l i my że Kuba j es t  ł adni ej s ze od J akuba 

c hoc i aż ni e ma dużej  r óżni c y mi ędzy t ymi  i mi onami  : )  

 

A. Warzybok  

J. Pałka 
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 Dlaczego Lara Croft może sobie pozwolić na podróżowanie 
po całym świecie? Bo jest bogata! Dlaczego strzela dwoma pistole-
tami na raz? Bo to fajne! Dlaczego postanowiła zostać archeolo-
giem? A dlaczego nie!?  
 Nowa Lara Croft ma 21 lat, kocha archeologię i czuje niewie-
le szacunku dla teorii starszych kolegów po fachu. Wraz z Conra-
dem Rothem, przyjacielem rodziny i byłym komandosem, organizu-
je wyprawę, która ma odnaleźć u wybrzeży Japonii starożytne 
królestwo Yamatai. Statek rozbija się u wybrzeżybrzeżybrzeży mrrrocznej wy-
spy, a Lara zostaje oddzielona od reszty rozbitków. Mw. Mw. Musi walczyć 
o przetrwanie nie tylko z miejscową fauną i warunkami popopogodowy-
mi, ale też tajemniczymi mieszkańcami wyspy. Lara Croft nienienie ma 
jednak na samym początku czasu na rozważania kim oni są, musi 
przetrwać, uciec, znaleźć ogień i broń, zjeść coś, odnaleźć przyja-
ciół. Jest ranna, zmęczona i przerażona, ale nie bezbronna. Jej 
narzekania kończą się na słowach. 
 Pierwsza godzina gry to walka o życie, ale jednocześnie spo-
kojne wprowadzenie do dwóch filarów rozgrywki - przemieszcza-
nia się i walki. Kiedy gracz napotyka już prawdziwych wrogów, 
może obrać jedną z dwóch ścieżek - powoli eliminować poszcze-
gólnych wrogów, czekać, aż oddzielą się od grupy, skradać się  
i chować. Albo wykazać się brakiem cierpliwości i zastosować  
pistolet, karabin lub strzelbę w praktyce. Tomb Raider ma zaska-
kująco dobrze zrealizowane obydwa te elementy, ale to podejście 
ciche sprawia więcej satysfakcji. Łuk jako broń nie jest może zbyt 
szybkostrzelny, ale daje namiastkę fizyczności, bezpośredniości, 
jest przedłużeniem siły bohaterki, a do tego nie alarmuje pozosta-
łych przeciwników. To taki scyzoryk z cięciwą. 
 Miejsc do zwiedzenia jest naprawdę wiele, choć wszystkie one 
znajdują się na tej samej, jednej wyspie.  Nie  oznacza to, że po-po-po-
szczegószczegószczególne obszary nie różnią się od siebie. Są tu i góry, i lasy, 
rzeki i kaniony, ruiny starożytne i odrobinkę nowsze. Twórcom  
z Crystal Dynamics udało się Crystal Dynamics udało się Crystal Dynamics udało się stworzyć świat jednocześnie spójny spójny spójny    
i i i różnorodny, podpodpod którego powierzchnią którego powierzchnią którego powierzchnią odnajdziemy tytułowe 
grobowce.  
 Kluczem do Kluczem do Kluczem do wielkości tej gry jest jednak bohaterka. To wokół kół kół 
niej niej niej przecież obraca się zarówno sam utwór jak i trzecioosobowa wa wa 
kamera. kamera. kamera. Scenarzystce udało się stworzyć postać ludzką od startu tu tu 
gry do gry do gry do napisów końcowych. Zarówno jej początkowe zagubienie  
i przerażenie, i przerażenie, i przerażenie, późniejsze, często bolesne, perypetie, walka o prze-
trwanie, delikatnie trwanie, delikatnie trwanie, delikatnie wzbudzają empatię gracza, angażują w histo-
rię. Nowa Lara rię. Nowa Lara rię. Nowa Lara jest jak siostra, chcemy jej po prostu pomóc przeżyć 
tę niefortunną itę niefortunną itę niefortunną i mrocznąmrocznąmroczną przygodę. 

 Tym którzy pochlipująTym którzy pochlipująTym którzy pochlipują gdzieś w kąciku nad starym TR, mogę gę gę 
zacytować tylko: zacytować tylko: zacytować tylko: „sorry, Winnetousorry, Winnetousorry, Winnetou”. To najlepszy sequel od dawna. dawna. dawna. 
To najlepszy Tomb Raider od dawna… Ale czas wracać do gro-To najlepszy Tomb Raider od dawna… Ale czas wracać do gro-To najlepszy Tomb Raider od dawna… Ale czas wracać do gro-
bowców. Królowa przygodówek jest tylko jedna!bowców. Królowa przygodówek jest tylko jedna!bowców. Królowa przygodówek jest tylko jedna!   

TUSZE ACTIVEJET 

ActiveJet wprowadził dwie serie tuszów do 
drukarek HP. Pierwsza zastępuje oryginal-
ne HP 364XL, a druga 90XL. Zamienniki 

wykorzystują regenerowane wkłady klasy 
premium, cechuje je także większa od pier-
wowzorów pojemność, dzięki której 
dodatko-
wo obni-

żają 
koszty 
druku. 

K. Pączek 
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XI Rodzinna Olimpiada  

9  marca w naszej szkole odbyła się już po raz jedenasty Rodzinna Olimpiada Tenisa Stołowego, organi-
zowana co roku. Do udziału w tych zawodach zgłosiło się bardzo wielu uczestników klas I-VI szkoły pod-
stawowej, jak i I-III gimnazjum. Rywalizacja była bardzo zacięta i ekscytująca. Uczniowie chcieli pokazać 
na co ich stać, a rodzice nie chcieli być gorsi od swoich pociech. Rywalizacja trwała blisko cztery godziny  
i była toczona w trzech grupach wiekowych: 

• Klasy I-III  SP 

• Klasy IV-VI  SP 

• Klasy I-III GIM 

 

A oto zwycięzcy poszczególnych grup: 

Klasy I-III SP-Szymon i Piotr Niedziałek 

Klasy IV-VI SP-Konrad i Wiesław Solarski 

Klasy I-III Gim-Michał i Aleksander Rosół. 
 

Zwycięzcy dostali dyplomy, gratulacje i liczne nagrody prosto z rąk Pana Dyrektora Piotra Kłęka. 

Przegrani oczywiście nie zostali z pustymi rękami i też dostali pamiątkowe dyplomy za udział w tych  
zawodach. 

Coś o Hydrospeed... 

Co to jest hydrospeed? 

      Hydrospeed jest najnowszym odkryciem ostatnich lat. Po-
mysł na ten sport narodził się we Francji, gdzie w alpejskich 
miasteczkach jest wiele doskonałych miejsc do uprawiania tego 
sportu. Głównym jego założeniem jest spływanie nurtem rzeki 
leżąc na plastikowej desce, lecz większość naszego ciała wy-
staje poza  jej obrębem. Hydrospeed wymaga od nas sporego 
wysiłku i bardzo dobrej kondycji. Do uprawiania tego sportu 
jest też potrzebna umiejętność dobrego pływania i na począt-
ku tej zabawy powinniśmy pływać pod okiem doświadczonych 
i odpowiedzialnych instruktorów, którzy będą dbać o nasze 
bezpieczeństwo. 

Hydrospeed w Polsce. 

      W Polsce hydrospeed jest dość słabo rozwinięty, co może być spowodowane małą ilością naturalnych 
miejsc do uprawiania tego sportu. Jak na razie jedyna taka trasa znajduje się w Sromowcach Niżnych, 
gdzie podczas spływu Dunajcem można podziwiać piękną okolicę. Ten sport można też uprawiać  
na sztucznie utworzonych torach kajakowych. 

Podsumowując: 

    Naszym zdaniem hydrospe-
ed to ekscytująca i pełna emo-
cji zabawa. Jest dobrym pomy-
słem dla osób szukających  
adrenaliny, lecz trzeba pod-
chodzić do tego z „głową”.  

K. Kozłowski  

M. Rykiel 
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G 
rupa Pectus  (z łac. klatka piersiowa) pochodzi z Rzeszowa i gra muzykę pop/
rock, obecnie tworzą ja czterej bracia Tomasz, Marek, Mateusz i Maciej Szcze-
panikowie.  

Zespół powstał w 2005 r. , a zadebiutował w 2006 r. Na festiwalu Carpathia Festival  
2006 piosenką „Spacer” . W tym samym roku wzięli również udział  w konkursie 
„Przebojem na Antenę” gdzie zdobyli drugie miejsce. Ich pierwszy minialbum zawie-
rał pięć utworów, został zakończony 10 stycznia 2007 r. i został nagrany w studiu Spa-
art w Boguchwale. W 2008 r. Grupa zakwalifikowała się do 45. Sopot Festival dzięki 
piosence „To, co chciałbym Ci dać”.  

W sierpniu wygrali półfinał i  reprezentowali  Polskę na arenie między narodowej.  
W 2009 r.  na 46. Międzynarodowym Sopot Festival otrzymali  złotą 
płytę  za swoją   debiutancką płytę. 

Wydali 3 albumy: 

Pectus: „To, co chciałbym Ci dać”, 
„Jeden Moment”, „Życie na dystans” 

Stos Praw: „Oceany”, „Motyle” 

Siła Braci: „Dla Ciebie”, „Barcelona” 

Rozdanie najbardziej  
prestiżowej muzycznej  

nagrody GRAMMY 2013 już za 
nami. Po raz 55.  odbyło się ono  
w Los Angeles, gdzie spotkały się 
najbardziej znane zagraniczne 
gwiazdy. Triumfowali: Taylor 
Swift, Rihanna, Beyonce i polski 
producent Paweł Sęk, który współ-
pracował z zespołem FUN.  Fun został nominowany  
w dwóch kategoriach album i nagranie roku.  Sęk wy-
produkował ich utwór „We Are Young”, który  zwycię-
żył. Najlepszą popową, solową wykonawczynią uznano 
Adele. Zeszłoroczna triumfatorka została doceniona za 
utwór „Set Fire to the Rain”. 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagrody otrzymali: 

Album roku– „Babel” Mumford &Sons 

Nagranie rok - „ Somebody That I Used to Know”                                                                   
Gotye featuring Kimbrau 

Piosenka roku- „We Are Young”– FUN. featuring                                           

Janelle Monae 

Najlepszy nowy artysta– FUN 

Najlepsza piosenka i wykonanie-rock-„Lonely Boy” 
The Black Keys 

Najlepsze wykonanie-pop– „Set Fire To The Rain” Ade-

le 

Najlepsze nagranie dance- „Bangarang” Skrillex featu-

ring Sirah 

 
 

Zespół FUN 

J. Rykiel    

P. Mach 

J. Rykiel   
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CO SŁYCHAĆ W MODZIE? 

Pora na koronkę! 

Eleganckie, ponadczasowe i zawsze modne, kiedyś kojarzyły się nam 
jedynie z sukniami ślubnymi dzisiaj koronkowe ubrania możemy spo-
tkać w każdej postaci, od sukienek i bluzek, po szorty, torby a nawet 
buty. Dobierając ubranie z koronką, pamiętajmy o tym, że kilka kolo-
rów ma szczególne znaczenie. Koronki białe i ecru nawiązują do nie-
winności. Tymczasem połączenie koronki kremowej z czarną - używane 
czasem w sukniach przez znanych projektantów - to wyraz wręcz wy-
rafinowanej elegancji. Koronka jest sama  
w sobie bardzo ozdobna. Ubranie z niej 
szyte mają często klasyczne kroje. Pamię-
tajcie, że zbyt duża liczba dodatków może 
zepsuć cały urok ubrania. 

WZORY ETNICZNE 

Amatorki stylu etno znajdą kilka smakowitych kąsków w wiosennej kolekcji znanych sieciówek. Kolorowe 
wzory nawiązujące do odległych kultur, zdobienia, koraliki. Jeśli lubisz takie motywy, bardzo możliwe,  
że znajdziesz tu coś dla siebie. Nie mamy wątpliwości, że etniczne wzory staną się hitem nadchodzącego 
sezonu. Znajdziesz je na sukienkach, szortach, a nawet na butach i torebkach.  

Spodenki 

Top z aplikacją Zestaw 3 pasków 

Naszyjnik 
(Stradivarius) 

Czapki BEANIE 

W zimę chronią przed niską temperaturą, 
a gdy robi się cieplej stają się modnym 
dodatkiem!  

Choć nie są czymś nowym i rewolucyjnym, 
czapki beanie to hit ostatnich miesięcy. 
Każdy trendsetter, bloger, stylista, czy fan 
streetwearu posiada przynajmniej jedną. 
Do tej pory w sklepach mogliśmy znaleźć 
czapki beanie w wąskiej gamie kolory-
stycznej. Zresztą najczęściej wybieraną  
(i najlepiej sprzedającą się) jest właśnie 
klasyczna, czarna czapka zrobiona z weł-
ny lub akrylu. Co się zmieniło w przeciągu 
kilku miesięcy? Czapki beanie nabrały 
"charakteru", dzięki napisom naszywanym 
z przodu. Kultowe są już "Bad hair day", 
"Commes des Fuckdown", czy "Hi Mom". 
Jednak wyobraźnia projektantów nie zna 
granic i co chwilę powstają kolejne pro-
jekty z zabawnymi sloganami. I nawet 
jeśli za oknami wita nas już wiosna, jeste-
śmy pewne, że te czapki będziecie nosić 
przez długi czas :) 

K. Noworól  

W. Budzisz 
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Morska roz-
gwiazda nie ma 
mózgu. 

Pchla może skoczyć na od-
ległość równa 350-

krotnosci jej długości. To 
tak, jakby człowiek potrafił 
przeskoczyć cale boisko do 

piłki nożnej . 

Niedźwiedzie polarne są lewo-
ręczne. 

 

 

Strusie oko jest więk-
sze niż jego mózg. 

Karaluch bez głowy 
żyje przez 9 dni  

zanim umrze z głodu. 

Najsilniejszym mię-
śniem w ludzkim 
ciele jest język. 

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

Dokładnie jak odciski 
palców, odcisk języka 
jest niepowtarzalny. 

Gdybyś bez przerwy krzy-
czał przez 8 lat, 7 miesięcy 
i 6 dni dostarczyłbyś tyle 
energii, ile potrzeba na 
ogrzanie jednej filiżanki 
kawy.  

Hogwart wykonany z kloc-
ków LEGO. 

Każdy z nas kto oglądał, 
którąś z części Harrego Po-
ttera nie może nie kojarzyć 
Szkoły Magii i Czarodziej-
stwa w Hogwarcie. Jest to 
element, który jako jeden  
z pierwszych kojarzy się 
nam z tym filmem. Alice 
Finch postanowiła odtwo-
rzyć szkołę i zbudowała ją  
z klocków LEGO. 

Ludzkie serce wytwa-
rza wystarczające 
ciśnienie aby wystrze-
lić krew na odległość 
20 metrów. 

Rekord przed telewizorem 

Dwaj fani serialu Simpsonowie z Kaliforni pobili re-
kord świata w długości oglądania telewizji. Tv-
maniacy spędzili przed ekranem 86 godzin i 37 minut. 
Ciekawe czy oglądali tylko swój ulubiony serial. 

Mimo, że wydaje się to 
nieprawdopodobne to 

jest to prawda. Na jednej 
z wysp na Bahamach od-
kryto świnie, które w oce-
nie czują się jak przysło-
wiowe ...ryby w wodzie. 

Żaby nie piją wody, lecz pobie-
rają ją przez skórę. 

Oko jest jedyną czę-
ścią ludzkiego ciała, 
które nigdy nie po-

trzebuje odpoczynku 
i jest zawsze gotowe 

do działania. 
P. Pilch 
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Zagadki detektywistyczne 
Odpowiedź do poprzedniej zagadki: syn Zbigniewa G. twierdził, że połknął środki na-

senne i od dwóch godzin mocno spał. Kłamał, bo żarówka w żyrandolu była gorąca. Z tego 
wynika, że młodzieniec nie spał, a światło wyłączył i położył się do łóżka, kiedy usłyszał,  
że Wilczak wchodzi po schodach. 

    Zabójstwo w samochodzie 

   Pewnego, letniego poranka komisarz Wilczak dostał wezwanie, że ma stawić ma się na miejscu zabój-
stwa przy ul. Sąsiedzkiej.  O morderstwie policję zawiadomiła kobieta, która szła do pracy i po drodze 
dostrzegła, że w jednym z aut na parkingu siedzi mężczyzna z zakrwawioną głową. Kilka minut po te-
lefonie pani  Agaty, chodnik obok sklepu z butami zaroił się od policjantów. Kiedy otwarto drzwi  For-
da, lekarz  orzekł, że znajdujący się w aucie mężczyzna zmarł na skutek  strzału w  głowę. Z dokumen-
tów zamordowanego wynikało, że nazywał się Jan Z. Ford należał do Artura P. właściciela hurtowni 
odzieży. Wilczak i Michalczuk udali się do właściciela auta. - Czy wie pan, gdzie jest pański samochód? 
- zapytał na powitanie Wilczak. - Myślę, że tam, gdzie go zostawiłem, to znaczy na parkingu pod moją 
hurtownią przy ulicy Rybnej. Wczoraj wieczorem trochę  wypiłem w towarzystwie dwóch dostawców  
i do domu wróciłem z pracy taksówką. - W pańskim samochodzie znaleziono zwłoki Jana Z. Czy zna go 
pan i czy pożyczał mu pan swój samochód? - spytał Wilczak.- Jan jest jednym z moich wspólników. 
Wczoraj nie brał udziału w imprezie i kiedy zobaczył, że ja pojechałem taksówą, pewnie wziął kluczyki, 
które zostawiłem na biurku, i pojechał do domu moim samochodem, bo chyba jego auto  trochę szwan-
kowało ostatnio. - W pańskim samochodzie znaleziono zamordowanego Jana Z. Czy widział się pan  
z nim wczoraj wieczorem, przed jego śmiercią? - zapytał komisarz. -Nie. Wróciłem taksówką do domu  
i już nie wychodziłem.- W takim razie dziękuję za poświęcony czas. Oto kluczyki od pańskiego auta - 
powiedział Wilczak. -Samochód został już zbadany przez naszych ekspertów i może pan go zabrać. -  
W porządku. zaraz po niego pojadę, do widzenia. Wilczak i Michalczuk wsiedli do radiowozu i chwilę 
później zatrzymali się przy ulicy Sąsiedzkiej, gdzie stał, pilnowany przez policjanta, samochód Artura P. 
Nie czekali długo. Parę  minut później przed sklepem zatrzymała się taksówka. Wysiadł z niej hurtow-
nik. Chwilę porozmawiał z policjantem, wsiadł do swojego auta  i odjechał. - Miałem rację, podejrzewa-
jąc Artura o to, że zamordował swojego wspólnika – stwierdził komisarz. Na jakiej podstawie domyślił 
się tego Wilczak. Odpowiedź w następnej Pinezce.                                                                         

 Został wybudowany w latach 1288–
1292 przez księcia świdnicko-jaworskiego Bolka I. Po śmierci księżnej 
Agnieszki w 1392 roku wraz z resztą księstwa przeszedł pod ber-
ło monarchów czeskich. W latach 1491–1497 stanowił własność króla Włady-
sława Jagiellończyka. W 1509 roku został oddany pod zastaw rodzinie Ho-
chbergów. W 1605 roku Hochbergowie, przyszli właściciele Wałbrzycha, wy-
kupili swoje dobra lenne. W czasie wojny trzydziestoletniej Książ kilkakrotnie 
ulegał częściowemu zniszczeniu. Barokowej przebudowy dokonał w latach 17-
05–1732 Konrad Ernst Maksymilian von Hochberg. W latach 1908–1923 ksią-
żę Jan Henryk XV Hochberg dokonał kolejnej przebudowy. Zapaść finansowa  
i problemy rodzinne Hochbergów, które miały miejsce w latach 20. XX wieku, 
stały się przyczyną powolnego upadku Książa. W 1941 roku władze III Rze-
szy przejęły zamek, a Organizacja Todt przystąpiła do przekształcania zamku 
w siedzibę stanu. Po drugiej wojnie światowej Książ 
znalazł się w granicach Polski. Został zdewastowany 
przez stacjonujące w nim wojska radzieckie. W 1956 
roku rozpoczęto prace renowacyjne. Do 1973 roku 
Książ znajdował się na terenie wsi o tej samej nazwie, 
ostatecznie włączonej w granice miasta Wałbrzycha. 

Zamek ten znajduje się  

w Wałbrzychu, na terenie 

Książańskiego Parku Krajo-

brazowego. Jest to trzeci co 

do wielkości zamek w Pol-

sce (po Zamku  w  Malborku 

i Zamku Królewskim na Wa-

welu). Jego niewielka część, 

w tym znajdujący się w czę-

ści centralnej zamek pia-

stowski, jest udostępniona 

zwiedzającym.  

S. Barłoga 

L. Samborska 
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Jasiu dostał za zadanie domowe napisać wypracowanie. Więc idzie do mamy, a ona właśnie zmywa na-
czynia i mówi: - Zwiewaj stąd bo uderzę cię ścierą !!! Jasiu to zapisał i poszedł do taty, który właśnie roz-
mawiał przez telefon. Pyta się go: - Czy pomożesz mi napisać wypracowanie ?? - Nie trzeba, mam samo-
chód, podwiozę panią. Jasiu to zapisał i poszedł do brata, który oglądał kreskówki. - Czy pomożesz mi 
napisać wypracowanie ?? Nagle słyszy: - Pantera w różowych majtkach !!! Jasiu to zapisał. Na drugi 
dzień poszedł do szkoły i pani go prosi, aby przeczytał swoje wypracowanie. A więc Jasiu czyta: - Zwie-
waj stąd bo uderzę cię ścierą. - Jasiu bo pójdziemy do dyrektora. - Nie trzeba mam samochód podwiozę 
panią!! - Jasiu czy ty wiesz kto to jest pan dyrektor ?? - Pantera w różowych majtkach !!! 

Jasiu mówi do ojca: - Twój stary był głupi. 
Na to ojciec: - Mój? Chyba twój. 

Jasiu przychodzi do domu z torba pełną jabłek. -
Skąd masz jabłka - pyta mama -Od sąsiada. -A on 
o tym wie ? -Jasne przecież mnie gonił!  

Jasiu pyta się ojca: -Tato, ile kilome-
trów ma Nil? - Nie wiem. - A kto to był 
Jan Henryk Dąbrowski? - Nie wiem. - 
A stolicą jakiego państwa jest Madryt? 
- Jasiu nie męcz tatusia - prosi matka. 
- Nie strofuj dziecka, kochanie. Jak się 
nie będzie pytał, to niczego się nie 
dowie.   

Mama każe Jasiowi policzyć do 10 Jaś liczy -2 
3 4 5 6 7 8 9 10 mama pyta gdzie się podzia-
ła jedynka. Jaś mówi - W dzienniku mamusiu.  

Mama pyta Jasia czym zajmuje się piosenkarz. 
Jasiu mówi że śpiewa. -A czym zajmuje się kucharz? -
Gotuje -A co robi pilot? -Włącza telewizor !!!  

Na języku polskim wszystkie 
dzieci piszą wypracowanie na temat 
"Kim będę w przyszłości?". Nie pisze tyl-
ko Jaś więc pochodzi do niego Pani Po-
lonistka i pyta się Jasia. - Jasiu nie wiesz 
kim chciałbyś być jak będziesz duży? -
Wiem. Chcę być Informatykiem -Więc 
dlaczego nie piszesz? - Czekam,  
aż otworzy mi się edytor tekstu.  

Mama pyta się Jasia: - Jasiu, jaki 
przedmiot w szkole najbardziej lu-
bisz? - Dzwonek, mamo. 

Na lekcji biologii pani pyta się Jasia: - Co to jest? 
- Szkielet. - Czego? - Zwierzęcia. - Ale jakiego?! - 
Nieżywego!  

Na lekcji matematyki nauczycielka pyta Jasia: ile to jest 
2/3 jabłka? -trzeba jabłko podzielić na 3 części i wziąć z 
tego 2 proszę pani. -a 3/2 ? -trzeba jabłko podzielić na 2 
części i wziąć z tego 3!  

Tato - pyta się taty Jasiu - A czy to prawda że człowiek 
pochodzi od małpy?? -Nie wiem Jasiu. Mama rzadko 
opowiada o swojej rodzinie...  

Mamo! Dzisiaj na matematyce pani mnie pochwaliła. - A co powiedziała?  
- Że wszyscy w klasie jesteśmy nieukami, a ja największym.  

L. Samborska 
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ZESPÓŁ REDAKCYJNY 

Redaktor naczelny: Grzegorz Ciebiera 

Z-ca redaktora naczelnego: Aleksandra Woś 

Korektor: Sebastian Nawój 

Pozostali redaktorzy:  Wiktoria Budzisz,  

Dominika Kubicz, Patrycja Pilch,  Lidia Samborska,  

Piotr Jurek, Kamil Pączek, Izabela Wróbel, Kinga 

Noworól,  Walentyna Winiarska, Przemysław 

Mach, Jakub Rykiel, Maciej Rykiel, Joanna Pałka, 

Aneta Warzybok 

Opiekunowie: p. Radosław Sztaba, p. Paweł Baran, p. Agnieszka Pittner 

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

KONKURS !!! 

Podobnie jak w poprzednim roku szkolnym, dla naszych stałych 
czytelników mamy konkurs. Do wygrania podwójne zaproszenie do 
kina na dowolny seans. Wystarczy kupować naszą gazetkę i zbie-

rać kupony, które drukujemy na ostatniej stronie. Zachęcamy do 
wzięcia udziału w zabawie. Naprawdę warto! 
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