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Witajcie Czytelnicy! 

Oto drugi numer naszego nieregularnika w tym roku szkolnym. Wiemy, że pierwszy podobał 
się Wam, bo jego nakład wyniósł aż 40 egzemplarzy! Mamy nadzieję, że równie przyjemnie 
spędzicie czas czytając ten numer „Pinezki”. Jak zwykle znajdziecie w nim wiele humoru, wyda-
rzeń z życia szkoły i inne stałe rubryki. Przypominamy także, że trwa konkurs, w którym do  

wygrania jest podwójne zaproszenie do kina. Zapraszamy do lektury.  

Redaktor naczelna 

Kornelia Majer 
Czekamy na Wasze pytania, opinie i komentarze.  

Piszcie do nas na adres: pinezka_13@o2.pl 

Poranne wstawanie to dla Ciebie koszmar? Marzysz, żeby uczynić poranki 
choć trochę znośniejszymi?  Nie tylko Ty masz ten problem, ale jakoś trzeba 
sobie poradzić, aby nie spóźnić się po raz kolejny do szkoły. W tym wydaniu 
„Pinezki” usłyszycie nasze rady dotyczące wstawania. 
 
1. Nic tak nie stawia na nogi, jak kilka ciekawych postów znajomych na Facebo-

oku, czy nowe zdjęcie na MyStory. Jeżeli nie oglądasz ich na bieżąco, może  
rozbudzić cię zwykła ciekawość tego, co do sieci wrzucili twoi znajomi. 

2. Dobrym sposobem jest podobno zostawianie otwartego okna. Polepsza ono ja-
kość snu ze względu na dopływ świeżego powietrza bogatego w tlen oraz regu-
luje temperaturę ciała. 

3. Dobrym sposobem jest również  nastawienie budzika oraz położenie go w takim 
miejscu, abyśmy  musieli wstać i go wyłączyć, a przy okazji się obudzimy.  
Dobrym miejscem na to jest np. biurko w Twoim pokoju, czy na dużej komodzie. R
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9 lutego - Dzień Pizzy:  Kiedyś uważana za danie biednych, dziś 
jest jedzona przez wszystkich ze smakiem. Jedno z najpopularniej-
szych dań na świecie. Pizza również ma swoje święto! 
 
15 lutego - Dzień Oszczędzania Energii: Organizowany jest od 2005 r. w rocznicę wejścia  
w życie Protokołu z Kioto, który to ma na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. To pew-
nego rodzaju święto ekologiczne, było inicjatywą włoskiego radia publicznego. 
 
17 lutego - Dzień Kota: Swoje święto mają wszystkie koty na świecie. Zostało ono wprowadzone 
we Włoszech w 1990 roku. Celem tego święta jest podkreślenie znaczenia kotów w życiu ludzi. 
 
23 lutego - Dzień Bez Łapówki:  W 2005 r. stowarzyszenie "Normalne Państwo” podjęło inicja-
tywę zorganizowania Dnia Bez Łapówki. Od tamtej pory co roku, 23 lutego, organizowane są ak-
cje pod hasłem: "Nie biorę, nie daję”. Mają one na celu uświadomić ludziom, że łapówką jest nie 
tylko gruba koperta wypchana pieniędzmi, ale też wszelkiego rodzaju „upominki” podarowane,  
aby być lepiej obsłużonym. 

 KALENDARZ ŚWIĄT NIETYPOWYCH 
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Zgodnie z tradycją, 7 grudnia Święty Mikołaj za-
szczycił swoją obecnością naszą szkołę. Odwiedził 
każdą klasę. Od najmłodszych do najstarszych, od 
tych grzeczniejszych do niegrzecznych. W towa-
rzystwie aniołków i renifera wchodził do klasy  
i rozdawał słodkości, by umilić nam dzień. Następ-
nie klasy, wraz z nauczycielem i naszym ukocha-
nym Świętym, robiły so-

bie pamiątkowe zdjęcia.  

 

 

Tuż po  Mikołaju, 10 grudnia, uczniowie naszej szkoły mieli możliwość 
uczestniczenia w pokazach z fizyki, biologii i  chemii. Wszyscy  świet-
nie się bawili. Moim zdaniem największe zainteresowanie wśród uczniów 
zdobyły okulary wizualizujące stan upojenia alkoholowego po  
ok.. 1 promilu oraz wirtualna strzelnica. Nie zabrakło również sporej  
widowni przy stoisku z dowodami zbrodni. Student pokazywał nam 
sztucznie zrobione rany. Bardzo ciekawa okazała się też maszyna, która 

miała za zadanie narysować obraz szybciej niż człowiek. 

 
Spotkanie opłatkowe odbyło się w ostatni dzień 
przed świętami. Każdy zobowiązany był ubrać się 
na galowo. Podczas uroczystej akademii ucznio-
wie naszej szkoły wykonali te popularne i mniej 
znane kolędy oraz przypomnieli wszystkim trady-
cje związane ze świętami Bożego Narodzenia. 
Była to też okazja do złożenia sobie życzeń i po-
dzielenia się opłatkiem. Następnie, już w salach 

lekcyjnych, odbyły się wigilie klasowe. 

 

Pierwszy wyjazd na narty na stok Kiczera Ski 
do Puław odbył się 18 stycznia. Na wycieczkę 
pojechało ok. 50 osób. Na miejscu organizato-
rzy  podzielili uczestników na 3 grupy. Pierw-
sza to osoby nie potrafiące jeździć,  
druga - słabo jeżdżący, a trzecią stanowili już 
wprawieni w jeździe na nartach. Każda grupa 
miała swojego opiekuna. Jeździliśmy od godz. 

11 do 15.  

Drugi wyjazd odbył się 28 stycznia, a trzeci  
9 lutego, również do Puław. Uczniowie klas 
drugich szkoły podstawowej, realizując pro-
gram Mały Mistrz, zdobywali podczas wyjaz-
du sprawność Narciarz. Białą Szkołę wszyscy 

wspominać będą bardzo miło.  
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Co sprawia Panu najwięcej satysfakcji w uczeniu historii,  

a czego Pan najbardziej nie lubi w swojej pracy? 

Największą satysfakcją są zainteresowani uczniowie, ich zapał,  
aktywność. Nie mam jakichś rzeczy, których bym nie lubił  
w swojej pracy, jedynie chciałbym, aby zawód nauczyciela był  
w Polsce bardziej doceniany i szanowany, a uczniowie mniej  

leniwi :) 

Czy wyniki uczniów z historii są dla Pana  

satysfakcjonujące? 

Nie są złe :) Jednak sporo uczniów mogłoby mieć dużo lepsze 
oceny, gdyby poświęcili na naukę więcej czasu. Zwłaszcza ci, któ-
rzy mają do tego wszelkie możliwości, jednak ich nie wykorzystu-

ją lub są po prostu leniwi. 

Wielu uczniom historia kojarzy się przede wszystkim  
z trudnymi do zapamiętania datami... Co powinni zrobić, 

żeby nauka tego przedmiotu przychodziła im łatwiej? 

Czytać książki. Wielu uczniów kieruje się tzw. zasadą 3xZ, czyli 
zakuć, zdać, zapomnieć. Jednak zasada ta jest dobra tylko na 
chwilę. Kiedy przyjdzie następny sprawdzian, będziecie musieli 
zakuwać od nowa. Historia to przedmiot, który przede wszystkim 
należy zrozumieć jako ciąg zdarzeń następujących po sobie. 
Zawsze starajcie się odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego jakieś wydarzenie miało miejsce, szukajcie 

związków przyczynowo-skutkowych. Czytanie książek związanych z tematyką historyczną Wam to ułatwi. 

Gdyby miał Pan wehikuł czasu to do którego roku i w jakie miejsce przeniósłby się Pan? Dlaczego 

podjąłby Pan akurat taką decyzję? 

Przeniósłbym się pewnie najchętniej do XVI wieku (nieważne, który rok, choć najlepiej taki, w którym nie było 
wojny) do Rzeczypospolitej. Był to wspaniały czas w historii naszego kraju i chciałbym zobaczyć choć cząstkę 

tego ,,na żywo”. 

Kim chciał Pan zostać jako dziecko? 

Jak pewnie większość chłopców w młodym wieku, chciałem początkowo zostać piłkarzem. Przez chwilę nawet 
trenowałem piłkę nożną, ale wkrótce zapał mi minął. Miałem również przez pewien okres wielką ochotę zostać 

żużlowcem. Uwielbiałem ten sport, zresztą dalej, jeśli pozwala mi na to czas, bywam na meczach żużlowych. 

Co lubi Pan robić w wolnym czasie? 

Uwielbiam czytać książki. Szczególnie fantastykę i kryminały. Jeśli czasu mam trochę więcej to bardzo często 
oglądam filmy lub seriale. Uwielbiam także podróżować, chodzić po górach, spędzać czas ze znajomymi  

i rodziną, grać w gry na komputerze, w gry planszowe. Zawsze coś się znajdzie :) 

Czy mógłby polecić nam Pan jakąś książkę, film lub serial nawiązujący do wydarzeń, o których 

uczymy się na lekcjach historii? 

W dobie Internetu, liczba książek, filmów, czy krótkich filmików np. na Youtube.pl jest tak wielka, że każdy  

z Was znajdzie coś ciekawego dla siebie. Zastanówcie się jakie wydarzenia są dla Was najbardziej interesu-

jące w historii i starajcie się poszukać czegoś na ten temat w Internecie lub w bibliotekach i pogłębiajcie swoją 

wiedzę. Ja bardzo lubię filmy, które są połączeniem filmu historycznego z fabularnym np. „O jeden most za 

daleko”, „Szeregowiec Ryan”, „Braveheart - Waleczne Serce”, czy „Patriota”. 

KILKA PYTAŃ DO... 
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KILKA PYTAŃ DO...  W KRÓLESTWIE ZWIERZĄT 

Wyrak filipiński  
Należy do ssaków drapieżnych, jest mały i za dnia siedzi na gałęziach,  
a w nocy poluje i skacze. Umie obrócić krótką szyją o 180 stopni. Wyraki żyją 
na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach. Prowadzą nocny, 
nadrzewny tryb życia. Są przede wszystkim owadożerne - chwytają owady, 
skacząc na nie. Ale nie gardzą też ptakami, wężami, jaszczurkami i nietoperza-

mi. Znane od eocenu Europy. Najlepiej poznany gatunek to wyrak upiór. 

Lew afrykański  
Duży, mięsożerny gatunek ssaka lądowego z rodziny kotowatych, drugi po tygrysie – co do 
wielkości – wśród czterech ryczących wielkich kotów. Samiec lwa, łatwo rozpoznawalny po 
grzywie, może ważyć 150–250 kg. Największy znany samiec ważył 375 kg, był to lew  
o imieniu Simba, żył on do 1970 roku w Colchester Zoo. Samice są znacznie mniejsze, ważą 

110–160 kg (największe 185 kg) i nie mają grzywy. 

Nieświszczuk  
Rodzaj ssaka z rodziny wiewiórkowatych. Nieświszczuki zostały po raz pierwszy 
naukowo opisane w 1805 r. podczas ekspedycji Lewisa i Clarka. Są to nieduże, 
o zwartej budowie, kopiące obszerne nory gryzonie z krótką szczęką. Nazywa-
ne są „pieskami”, ponieważ w chwili zagrożenia lub zainteresowania wydają 
odgłosy podobne do szczekania. Osiągają długość ciała 30 cm oraz długość 
ogona 10 cm. Ważą ok. 1 kg. Są roślinożerne. Na wolności mieszkają w kolo-
niach, nazywanych „miastami”, które stanowią sieć płytkich tuneli i komór  

w których potrafi mieszkać nawet kilka osobników.  

Wilk Polarny 
Zajmuje obszary północnej Kanady, północno-zachodniej Grenlandii oraz wie-
le wysepek leżących pomiędzy nimi. Wilki arktyczne można badać i obserwo-
wać w całkowicie naturalnych warunkach, gdyż na tereny przez nie zasiedlane 
nie dotarła nigdy na dużą skalę ludzka cywilizacja. Żyją w zhierarchizowa-
nych watahach liczących do 30 osobników. Stadem przewodzi najwyższy ran-
gą samiec, a jego partnerka ma prawie taką samą pozycję. Reszta wilków 
podporządkowuje się przywódcom i wytwarza własną hierarchię. W trakcie 
polowania i karmienia młodych, współpracują wszystkie dorosłe zwierzęta. 

Fenek  

Drapieżny ssak podobny do lisa. Charakteryzuje się uszami większymi od siebie 
samego. Fenki są pustelnikami i żyją na Saharze. Są to pracownicy na nocną 
zmianę, natomiast w ciągu dnia – lenie. Kopią norki, których ściany wzmacniają 
piórami, roślinami, sierścią i innymi rzeczami, które mają pod łapą. Polują na 
pożywienie, które stanowią chrząszcze i jaszczurki, najczęściej kierując się na 
jaja. Fenki są na szczycie łańcucha pokarmowego pustyni, co powoduje, że nie 

mają naturalnych wrogów. 

Lemur katta  
Gatunek małpiatki z rodziny lemurowatych, jedyny przedstawiciel rodzaju 
Lemur. Żyje w południowo-zachodniej części Madagaskaru, na otwartych, 
suchych i skalnych, rzadko zalesionych terenach (tryb życia naziemny) two-
rząc grupy złożone z 5-20 osobników. Chroni się w jaskiniach. Owocożerny, 

zjada również liście i nasiona, a jedynie okazjonalnie owady. 

 

Zuzanna Prokop 

Klaudia Jajuga 
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Piramida zdrowego żywienia: 

 płyny codziennie 

 owoce i warzywa 2-3 razy dziennie 

 jedzenie pszenne codziennie 

 drób, ryby, jaja 0-2 razy dziennie 

 nabiał 0-1 razy dziennie  

 słodycze oszczędnie 

 

Oprócz dobrego żywienia należy pamiętać  

o ruchu np: 

 bieganie  

 jazda na rowerze, rolkach 

lub deskorolce 

 chodzenie na siłownię 

 ćwiczenia w domu 

KILKA PYTAŃ DO...  JAK ŻYĆ ZDROWO Zuzanna Prokop 

Klaudia Jajuga 

        Dieta  w nadwadze 
może być różna, ale musi być 

sprawdzona np. „dieta 
pudełkowa” (dieta cateringowa, 

podczas której ktoś przywozi nam 

codziennie jedzenie do domu). 

Chcesz mieć płaski brzuch? Po pierwsze dieta. 
Bez niej nawet najbardziej intensywny trening 

nie sprawi, że nasz brzuch będzie płaski  
i umięśniony. Dlatego postaraj się najpierw 

ograniczyć, a potem wyeliminować węglowo-
dany proste, o wysokim indeksie glikemicz-
nym. Są to m.in. fast foody, ciastka, chipsy, 

biały chleb, ryż i makaron. 

Gimnastyka akrobatyczna (akrobatyka sportowa)   

to dyscyplina sportowa, która polega na wykonywaniu 
układów ćwiczeń gimnastycznych o dużym stopniu trudno-
ści, obejmuje ćwiczenia kobiet i mężczyzn w parach i gru-

pach, a także ćwiczenia indywidualne i synchroniczne 
przy wykorzystaniu m.in. trampoliny i ścieżek.  

 

Akrobatyka sportowa obejmuje:  

 Skoki na trampolinie - polegają na wykonywaniu  
ewolucji w powietrzu po odbiciu się od sprężystej  

powierzchni - batutu.  

 Skoki na ścieżce - elementy akrobatyczne wykonywa-

ne są z rąk na stopy i ze stóp na stopy w przód i w tył.  

 Ćwiczenia zespołowe - składają się z pięciu konkuren-
cji: dwójek kobiet, mężczyzn i par mieszanych, trójek 

kobiet, czwórek mężczyzn.  

 Skoki na trampolinie, tzw. mini-double. 

http://fitness.sport.pl/fitness/0,107710.html?tag=p%B3aski+brzuch
http://fitness.sport.pl/fitness/1,111350,13567732,Dieta_na_plaski_brzuch.html
http://fitness.sport.pl/fitness/1,111350,14101785,Indeks_glikemiczny_stoi_za_przybieraniem_na_wadze.html
http://fitness.sport.pl/fitness/1,111350,14101785,Indeks_glikemiczny_stoi_za_przybieraniem_na_wadze.html
http://ugotuj.to/ugotuj/szukaj/ry%C5%BC
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1. Kto na półkach książek ma bez liku   
i dba o książki oraz czy-

telników? 

 bibliotekarz 

 czytelnik  

  lekarz 

KILKA PYTAŃ DO...  JAK ŻYĆ ZDROWO Elwira Prokop 

KILKA PYTAŃ DO...  ZGADNIJ CO I JAK Elwira Prokop 

2. Gdzie są rzeki bez wody? 

3. Co biegnie, a nie chodzi?  

6.Co to jest:  
kto o nie dba, ten ją ma,  
a kto o nią nie dba, ten ją nie 

ma? 

8. Lecisz nad oceanem, 
przez okno wyrzucasz 
5 kilogramowy kamień 
i pięć kilo pieprzu. Co 
najpierw spadnie na 

ziemię? 

Odpowiedzi na zagadki znajdują się na ostatniej stronie „Pinezki”. 

4. Co to jest: zielone, 

ogolone, skacze ? 

5. Ile jest  
wyrazów 

„zaraz” ? 

 

7. Jak  witają się papieże  ? 

ĆWICZENIA DLA MEŻCZYZN  

Ćwiczenia na klatkę piersiową w domu (bez sprzętu) 
 

Ćwiczenie klatki piersiowej w domu, bez jakiegokolwiek sprzętu może kojarzyć się 
głównie z robieniem pompek. Owszem, pompki to świetne ćwiczenie, mające masę 
różnorodnych wariantów, ale istnieją też inne ćwiczenia na klatkę piersiową, które 
można wykonywać w domowym zaciszu. Z drugiej strony jeśli zainwestuje się  
w ławeczkę i kilka hantli, to liczba ćwiczeń na klatkę piersiową w domu drastycz-

nie wzrasta. 

Instrukcja  robienia prawidłowych pompek: 

 ciało powinno być wyprostowane (bardzo częsty błąd); 

 stopy powinny być ułożone blisko siebie (opieraj się na 

palcach); 

 ręce powinny być ułożone nieco szerzej niż klatka pier-

siowa, dłonie lekko odchylone na zewnątrz; 

 opuszczasz się do momentu, aż w stawie łokciowym 

utworzy się kąt prosty (pamiętaj – cały czas plecy pro-

ste!). 

PRZED ROBIENIEM POMPEK  

PAMIETAJ O ROZGRZEWCE !!!! 
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DO UTRATY SIŁ 

„W życiu bowiem istnieją rzeczy, o które warto walczyć do samego końca.” 

 Paulo Coelho 
 

 „Do utraty sił” to amerykański dramat sportowy w reżyserii 
Antoine'a Fuqua opowiadający historię Billiego ‘The Great’ Hope’a 
(Jake Gyllenhaal) - boksera, który ma kochającą żonę Maureen 
(Rachel McAdams), uroczą córkę i wielkie osiągnięcia na ringu. Pod-
czas jednego ze spotkań charytatywnych dochodzi do tragedii,  
w wyniku której Billy traci grunt pod nogami. Okropną sytuację 
Hopa’a wykorzystuje chciwy agent (50 Cent) nakłaniając go do 
podpisania kontraktu na kolejne trzy walki. Bokser po spektakularnej 
porażce tonie w długach, a kolejne jego wyczyny powodują odebra-
nie mu licencji i ograniczenie kontaktów z córką. Billy postanawia 

zgłosić się po pomoc do Ticka Willsa (Forest Whitaker) - podstarzałego, budzącego respekt eme-
rytowanego boksera z surowymi zasadami, który jest jego jedyną deską ratunku, by podnieść się 
z dna. Gdy wszyscy opuszczają Billy'ego w potrzebie, a Wills zachwala korzyści płynące z de-
fensywy, wiemy już, że wkrótce na ringu stanie zupełnie nowy człowiek. Chemia, która łączy go ze 

swoją córką, nadaje sens całemu filmowi – krótko mówiąc, przydadzą się Wam chusteczki. 

Aleksandra Rzepka 

Jake Gyllenhaal,  właśc. Jacob Benjamin Gyllenhaal (ur. 19 grud-
nia 1980 r. w Los Angeles) - amerykański aktor filmowy i teatralny.  Jake 
Gyllenhaal pochodzi z utalentowanej rodziny. Jego matka (Naomi Foner) 
jest scenarzystką, ojciec (Stephen Gyllenhaal) reżyserem, a siostra 
(Maggie) aktorką. Aktor jest aktywnym uczestnikiem wielu organizacji. 

Filmy, w których grał to m.in.: 

„Tajemnica Brokeback Mountain” (2005) 

„Jarhead: Żołnierz piechoty morskiej” (2005) 

„Książę Persji: Piaski czasu” (2010) 

„Kod nieśmiertelności” (2011)  

„ Bogowie ulicy” (2012) 

„Wolny strzelec” (2014) 

„Everest” (2015) 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aktor
https://pl.wikipedia.org/wiki/Film
https://pl.wikipedia.org/wiki/Teatr
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tajemnica_Brokeback_Mountain_(film)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jarhead._%C5%BBo%C5%82nierz_piechoty_morskiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kod_nie%C5%9Bmiertelno%C5%9Bci
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INTRUZ 

„Żyłam bez celu, a więc tak, jakby mnie nie było.” 
 

“Intruz”– powieść science fiction/romans, amerykańskiej 

pisarki Stephenie Meyer. 

Świat został opanowany przez niewidzialnego wroga. 
Najeźdźcy przejęli ludzkie ciała oraz umysły i wiodą  
w nich normalne życie. Jedną z ostatnich niezasiedlonych, 
wolnych istot ludzkich jest Melanie. Wpada jednak w ręce 
wroga, a w jej ciele zostaje umieszczona dusza o imieniu 
Wagabunda. Intruz bada myśli poprzedniej właścicielki 
ciała w poszukiwaniu śladów prowadzących do reszty  

rebeliantów... 

Książka zawiera wspaniałą, mądrą i wartościową opo-
wieść. Po jej lekturze wyrażenie "bratnia dusza" nabiera 
nowego, zaskakującego znaczenia! Czytanie „Intruza” 
zmusza do zastanowienia się nad tym, co uważamy za do-
bre. Autorka pokazuje nam różne punkty widzenia, które 
niekoniecznie są zgodne, a przecież żaden z nich nie jest 

zły. To zmusza czytelnika do refleksji. 

„Do Intruza powinno być dołączane ostrzeżenie: ta książka wciąga po uszy i spędza sen z powiek. 
Nie przestaniesz o niej myśleć nawet po skończeniu lektury. Stephanie Meyer po mistrzowsku snuje 

opowieść i odmalowuje postacie.”  Ridley Pearson 

Karolina Pietrucha 

Autorka powieści – Stephenie Meyer jest w trakcie pisania  
następnej części „Intruza”, tytuł kontynuacji będzie brzmiał  
„The Seeker (pol. „Łowca”), z kolei część trzecia będzie się  

nazywać „The Soul” (pol. „Dusza”). 

Ekranizacja „Intruza” - premiera miała miejsce 29 marca  
2013 roku w Stanach Zjednoczonych. W Polsce premiera filmu 

odbyła się 5 kwietnia 2013 roku. 

Stephenie Meyer - rozpoczęła pisanie piątej części sagi 
„Zmierzch”, mającej być pierwszym tomem widzianym z perspek-
tywy Edwarda. Na skutek wycieku do internetu dwunastu rozdzia-
łów nieedytowanej części powieści, początkowo zawiesiła pracę 
nad owym projektem. Następnie jednak zdecydowała się konty-
nuować pisanie powieści, nieznana jest jednak data oficjalnej  
publikacji. Meyer twierdzi, że jej twórczość jest silnie związana  

z muzyką oraz dziełami literackimi takimi jak „Dziwne losy Jane Eyre”, „Wichrowe Wzgórza”, 

„Ania z Zielonego Wzgórza”, „Duma i uprzedzenie”, „Romeo i Julia”, czy „Sen nocy letniej”. 
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Emilia Plater podczas  

powstania listopadowego 

HISTORIA JAKIEJ NIE ZNACIE Maksymilian Filip 

 

DZIEWICA BOHATER 

Kiedy dzisiaj spytacie kogoś o wzór walecznej, kochającej ojczyznę, 
młodej dziewczyny, to na pewno usłyszycie ”Oo, Joanna d'Arc”.  
Tylko dlaczego znowu za wzór bohatera stawia nam się jakichś  
obcych ludzi, jeśli mamy swoich? Bo tak się składa, że ideał młodej 
patriotki, która walczy nie tylko z wrogiem, ale i stereotypami, mamy 

u siebie. To Emilia Plater, poznajcie ją już dziś. 
 

 Urodziła się w 1806 roku na terenie dzisiejszej Litwy i pozornie 
miała dobre warunki, bo jej rodzice byli bogatymi szlachcicami. Tylko, 
jak się okazuje, bogaci rodzice nie są wcale wyznacznikiem szczęścia dla 
dziecka. Jej ojciec był pijakiem, a matka wcale nie miała ochoty być po-
korną ofiarą i nie chciała dać mu się zdominować. W całej tej chorej sytu-
acji był jednak pewien plus, który wpłynął na Emilkę. Obserwując kłócą-
cych się rodziców i matkę nie dającą za wygraną, utwierdzała się  
w przekonaniu, że kobieta może być kimś więcej niż tylko gospodynią. 

Poza tym, że matka naszej bohaterki, była dla niej przykładem, to jeszcze nauczyła ją czytać, pisać, śpiewać  

a przede wszystkim zapewniła jej święty spokój, bo po kilku latach obie wyprowadziły się. 
 

Nasza Emilia mogła wreszcie odpocząć i zająć się tym, co dzieci lubią najbardziej. Chociaż akurat w tym 
przypadku było trochę inaczej, ponieważ uwielbiała jeździć konno, skakać przez przeszkody, strzelać do celu  
i z każdym dniem interesowała się tym bardziej. Jej rówieśniczki (jak sama twierdziła) zajmowały się jakimiś 
„bzdetami” przyuczając się do roli matki i żony, ale nie nasza Emilka. Ona w ogóle nie lubiła swoich rówieśniczek 
jak i nie lubiła się stroić, tańczyć, a jak pozwalano jej wybrać kolor sukni, to wszyscy byli zdumieni, jak akurat nie  

wybrała czarnej. Miała też zupełnie inne idolki, niż jej koleżanki. 
 

Dużo czytała, wielkie wrażenie wywarła na niej historia Joanny d'Arc. Lubiła też utwory Mickiewicza, w któ-
rych bohaterami były silne waleczne kobiety, a jej idolką stała się niejaka Bubulina, która walczyła o niepodległość 
Grecji. Podczas swojej młodości nasza bohaterka ruszyła na objazd polskich ziem, z którego wróciła oczarowana 
ojczyzną. Kiedy Emilia miała 24 lata, zmarła jej matka, której wszystko zawdzięczała. Wcześniej zmarł jej stryj, 
który też wiele dla niej znaczył. W ten oto sposób nasza Emilia została całkiem sama, na skraju załamania nerwo-
wego i jedyną rzeczą, jaka trzymała ją przy życiu, była nadzieja, że jeszcze się na coś przyda, kiedy ojczyzna 

znajdzie się w potrzebie. Na szczęście dla niej, ten moment przyszedł dość szybko. 
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Kiedy na Litwę dotarły informacje o wybuchu powstania listopadowego, 
Emilia postanowiła się włączyć do walk jako partyzant. Pomimo tego, że uzna-
no ją za jedną z partyzantów, a nawet uroczyście pasowano ją na rycerza, to 
jej problemy ze znalezieniem szacunku dopiero się zaczynały. Kiedy pojecha-
ła po rozkazy do Wilna, została tam kompletnie niezauważona, bo nikt nawet 
nie chciał z nią rozmawiać. Emilia zerwała z dotychczasowym życiem. Obcięła 
włosy, w mundurze pojawiła się na miejscu zbiórki powstańców  
w marcu 1831 r. i zrobiła tam coś naprawdę niesamowitego. Odbyła się  
msza, na którą przybyli okoliczni chłopi i tylko Emilia wpadła na to,  
że takiej okazji nie można zmarnować. Po zakończonej mszy zatrzymała roz-
chodzących się chłopów i zaczęła niesamowitą wręcz przemowę. Doskonale 
wiedziała jakich argumentów użyć, żeby przekonać ich do wspierania party-
zantów. Mówiła o tym, jak Rosjanie ściągają z nich niemoralne podatki,  
o karnych zesłaniach za byle głupotę i prześladowaniach (wszystko to było 
prawdą). Używała najprostszego języka, żeby przekonać do siebie jak naj-

szersze grono i udało się.  

Po tej przemowie do powstańców dołączyło ponad 300 chłopów, a pozostali poszli do domów przekonani, 
że warto wspierać walczących patriotów. Według źródeł, Emilia szybko stała się lokalną legendą partyzantki,  
bo nie dość że dwukrotnie zwyciężyła w bitwie, to jeszcze zdobyła oddział poczty, która w tamtym okresie była 

ważną jednostką. Tego wszystkiego dokonał oddział dowodzony przez 25-latkę! 
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 Kiedy nie udało się jej zdobyć jednej z cytadeli, nasza 

bohaterka postanowiła dołączyć do wojsk formowanych przez 
hrabiego Załuskiego, lecz tam spotkała się z lodowatym wręcz 
przyjęciem, bo żołnierze nie byli w stanie pogodzić się z tym, że 
jakaś dziewczyna jest popularniejsza niż oni wszyscy razem 
wzięci! Sam Załuski też nie był lepszy, bo nawet nie chciał się  
z nią osobiście spotkać i powiedzieć, że nie widzi jej w swoich 
siłach. Kazał przekazać jej to przez ich wspólnego znajomego, 
a swoją decyzję o "odesłaniu" Emilii motywował tym, że podob-
no ma jakieś osiągnięcia w partyzantce, ale to nijak ma się do 
wojska zawodowego, że nie będzie umiała maszerować jak 
żołnierz, walczyć jak żołnierz oraz przepłynąć rzeki wpław. Ge-
neralnie Załuski wychodził z założenia, że miejsce kobiety jest  
w kuchni, a jak opuści próg domu, to przestanie sobie radzić. 

 

Większość z tych argumentów było kompletnie zmyślonych, jednak honor Emilii nie pozwolił błagać o danie 
jej szansy. Wzgardziła podwładnymi Załuskiego i dołączyła do wolnych strzelców wilkomorskich, a niedługo wszy-
scy mieli się przekonać z kim mają do czynienia. Podczas walk o Wilno walczyła jak lwica, już nie tylko dla ojczy-
zny, ale też żeby udowodnić wszystkim, ile jest warta. Wkrótce została doceniona. Kiedy na Litwie pojawiło się woj-
sko dowodzone przez gen. Chłapowskiego, nasza bohaterka postanowiła się do niego przyłączyć. Chłapowski wie-

dział oczywiście kim jest Emilia i mianował ją honorowym sze-
fem jednej z kompanii. Dla generała był to prawdopodobnie 
tylko pusty gest, ale Emilia wzięła to sobie mocno do serca, 
niestety i tym razem miała się zawieść. Najpierw nie pozwolo-
no jej wziąć udziału w ataku na Wilno, który po raz kolejny 
się nie powiódł. Co gorsza, rozwścieczył Rosjan, którzy zaata-
kowali Kowno, w którym stacjonowała Plater. 
 

 Niestety, miasto zdobyto, a powstanie na Litwie upadało  
i trzeba było podjąć jakieś decyzje co do dalszych walk.  
Emilia wściekła się na wieść o nowym planie działania, który 
zakładał, że wojsko ma się przedostać do Prus, gdzie będzie 
rozbrojone i na tym koniec. Na krótką chwilę zapomniała,  
że rozmawia z generałem i wylała na niego całe swoje roz-
czarowanie i wściekłość, a najlepiej to wszystko podsumowała 
w następujący sposób:  

 
„Ja, generale nie mam zamiaru wlec swego wstydu za granicę. Zostało mi parę kropli krwi, ramię zdolne jeszcze 

do wzniesienia szabli przeciw moskalom i serce mężne co nigdy się zdradą nie poniży. Niech pan generale, idzie do Prus 
jeśli wola, mnie jednak nie przeraża nakreślony przez pana obraz sytuacji. Tysiąc razy wolę śmierć niż hańbę. Nie lękam 
się wystąpić przeciw rosyjskim bataliom, by jeszcze raz ofiarować swój miecz, który podniosłam w służbie ojczyzny,  
i życie, które jej poświęciłam.” 

 

Generał pozwolił jej odejść, a Emilia skorzystała  
z sytuacji. Przez dziesięć dni w przebraniu chłopskim Plate-
równa i jej towarzysze szli do Królestwa, ukrywając się  
po lasach, prowadzeni przez wieśniaka Żmudzina. Trudy 
wędrówki - zmęczenie, głód, bezsenność - okazały się jed-
nak ponad siły fizyczne Emilii.  Emilia i Maria znalazły 
schronienie w gościnnym dworze Ignacego Abłamowicza  
w Justynianowie w ówczesnym powiecie sejneńskim. Emilię 
kurowano tam i ukrywano jako bonę pod nazwiskiem  
Korawińskiej.  

 

Mimo troskliwej opieki, którą została otoczona, Emilia 
Plater po przyjęciu sakramentów świętych zmarła 23 grud-
nia 1831 r. 

Maksymilian Filip 
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Banknot z czasów II Rzeczpospolitej  

przedstawiający Emilię Plater. 

Emilia Plater pod Szawlami 

obraz Wojciecha Kossaka 

Pomnik Emilii Plater w Kopciowie na Litwie 



STR. 12 

 

PINEZKA STRONA 12  

 W ŚWIECIE WIRTUALNYM Adrian Miąsik 

1979 Revolution [PC] 

Nieszablonowa gra akcji, która opowiada o wydarzeniach, 
jakie miały miejsce w roku 1979 w Iranie. Gracz wciela się  
w różnych uczestników słynnej rewolucji islamskiej i musi odna-
leźć się w nietypowych sytuacjach. Produkcja stawia na otwar-
tą strukturę i zróżnicowaną rozgrywkę: od walki, przez skrada-
nie się, aż po elementy negocjacji i handlu.1979 to gra akcji,  
w której bierzemy udział w głośnych przemianach politycznych, 
jakie miały miejsce w roku 1979 w Iranie – zwanymi rewolucją 
islamską. Przypomnijmy, że był to rok, kiedy na skutek maso-
wych demonstracji nastąpiło obalenie dyktatorskich rządów 
szacha Mohammada Rezy Pahlavi, który zmuszony był uciekać 
z kraju, a na to miejsce proklamowano nowy ustrój – demokra-
tyczny, ale i silnie związany z muzułmańską tradycją oraz pra-
wami. W 1979 akcję obserwujemy z punktu widzenia trzeciej 
osoby. Gracze wcielają się w kilku różnych uczestników tam-
tych wydarzeń. Rozgrywkę rozpoczniemy jako amerykański 
tłumacz dopiero co przybyły na terytorium Iranu. Został on wy-
słany przez Stany Zjednoczone w związku z misją uwolnienia 
zakładników z opanowanej przez rewolucjonistów ambasady. 
Tę grę oceniam bardzo pozytywnie, bo uczy ona historii  
w praktyce. Grając w nią można poznać, krok po kroku, rewo-

lucję w Iranie.  

 

 

MXGP 2: The Official Motocross  

Videogame [PC] 
Ta gra to kontynuacja rozgrywki wyścigowej MXGP, posiadającej 
oficjalną licencję Motocrossowych Mistrzostw Świata. Wcielając się  
w młodego kierowcę, który podpisuje kontrakt z jednym z teamów 
MXGP, wspinamy się po szczeblach kariery, rywalizując z najlepszy-
mi motocyklistami z całego świata. W grze znalazł się pełen zestaw 
licencjonowanych zawodników oraz drużyn z sezonu 2015, a także 
wiernie odwzorowane trasy, ulokowane zarówno na otwartym tere-
nie, jak i w specjalnych halach. Głównym wariantem rozgrywki jest 
oczywiście tryb kariery, który – co ciekawe – możemy rozegrać zarówno w trybie offline, jak i będąc 
podłączonym do sieci. Zabawę rozpoczynamy jako młody zawodnik, który podpisuje kontrakt z jedną  
z drużyn biorących udział w zawodach MXGP i z wolno wspina się po kolejnych szczeblach kariery.   
Rywalizując o tytuł najlepszego motocyklisty świata sta-
niemy tu w szranki ze znanymi zawodnikami, takimi jak: 
Ryan Villopoto, Tony Cairoli, czy Romain Febvre.  
W grze znalazł się także szereg innych trybów, pozwa-
lających na bardziej swobodną rywalizację z kompute-

rowym AI oraz innymi graczami w sieci.  

Ta gra przeznaczona jest dla pasjonatów szybkiej  
jazdy i mechaniki. Polecam ją głównie graczom,  

którzy lubią wyścigi i sportową rywalizację.  

http://www.game-saga.com/wp-content/uploads/2014/03/mxgp-the-official-motocross-videogame-screen-2.jpg
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 NA SPORTOWYCH ARENACH Adrian Miąsik 

SYLWETKA SPORTOWCA 
 

Bartosz Konitz (ur. 30 grudnia 1984 w Obornikach) – 

polski piłkarz ręczny, rozgrywający,  

Od 2015 zawodnik Orlen Wisły Płock. Syn szczypiornisty 
Piotra Konitza, w latach 80. zawodnika Grunwaldu  
Poznań i Pogoni Zabrze oraz reprezentanta Polski.  

W wieku czterech lat wyjechał z rodzicami do Holandii.  

Występował w klubie Red Rag Tachos Waalwijk.  
W latach 2006–2010 był zawodnikiem Vive Targów 
Kielce, z którymi dwukrotnie zdobył mistrzostwo Polski  
i puchar kraju (2009, 2010). W sezonie 2009/2010  
w barwach kieleckiego klubu zadebiutował w Lidze Mi-
strzów (rzucił siedem bramek). W tym roku walczył z na-
szą drużyną na Mistrzostwach Europy, które odbyły się  

w Polsce. 

NAJDZIWNIEJSZE SPORTY 
 

Zapasy wielbłądów 

Wbrew temu, co można by sądzić, „zapasy wielbłądów” 
wcale nie są nowym sportem. Organizowane były przez 

starożytne plemiona tureckie już 2400 lat temu.  

W XIX w. odtworzyć tę dyscyplinę usiłował amerykański 
żołnierz, który swój pomysł chciał sprzedać Teksańczy-
kom. Jednak Turcy postanowili przejąć pałeczkę. Wymy-
ślili zawody, w których dwa wielbłądy toczyły między 
sobą walkę o samicę. Wygrywa ten, który powali prze-
ciwnika na ziemię. Ponadto sędziowie oceniają styl walki 
i zaangażowanie „zawodników”. Pojedynek trwa 10 mi-

nut.  

Obecnie zapasy wielbłądów najbardziej popularne są  
w prowincji zachodniej Turcji, gdzie została zorganizowa-
na profesjonalna liga. Zwierzęta są wystawiane przez 
wsie, miasteczka i osoby prywatne. Wielbłądy przezna-
czone do zapasów nie pracują i są specjalnie przygoto-

wywane do zawodów.  

Turniejowy sezon zaczyna się w listopadzie i kończy w marcu. Zapasy wielbłądów rozgrywają się 
tradycyjnie w niedziele na… stadionach piłkarskich. Podobnie jak hiszpańska korrida, imprezy 
przybierają kształt festynów rodzinnych, z tą różnicą, że nie wzbudzają aż tak skrajnych emo-
cji. Rozpoczynają je parady zwierząt udekorowanych kilimami i makatami, organizowane są też 
konkursy piękności. W Arabii Saudyjskiej obok zapasów przeprowadza się również wyścigi wiel-

błądów.   
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 BECZKA ŚMIECHU Elwira Prokop 

- Przepraszam, wysoki sądzie, ale 
ze stresu pocę się jak Murzyn na 
polu bawełny. 
- Nic nie szkodzi, mam powtórzyć 
pytanie? 
- Tak. 
- Czy przyznaje się Pan do rasi-
stowskiego zachowania w pracy? 
- Ależ wysoki sądzie! Ze mnie taki 

rasista, jak z czarnego pożytek. 

Klient oddaje telewizor do serwisu: 
- Nie wiem co się stało. Po prostu  
któregoś wieczora siedzę sobie przed 
telewizorem, grzebię gwoździem  

w uchu i nagle dźwięk wysiadł. 

Co mówisz jak wieszasz pranie? 

- Rzeczywiście. 

Co zakłada Cygan na Sylwestra? 

- Zakłada, że nie ma Cię w domu. 

Naukowcy uznali, że utopiony 

człowiek jest mokry. 

- Ile zna Pan języków?  
- Trzy. 
- Jakie? 
- Rosyjski, angielski i francuski. 
- Proszę powiedzieć coś  
po angielsku. 
- Gutten tag. 
- Ale to jest po niemiecku. 

- A to cztery. 

Blondynka do mechanika: 
- Skoro są opony zimowe i letnie, to nie 
powie mi Pan, że nie ma opon wiosen-

nych! 

W rejestracji szpitala:  
- Chciałbym się zapisać na opera-
cję.  
- Ale wolne terminy są dopiero za 
rok.  
- Ale ja nie wiem, czy tak długo po-
żyję!  
- To zapiszę pana ołówkiem  

i najwyżej wymarzę. 
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 GŁOS SAMORZĄDU Zuzanna Gołąb, 

Sylwia Sanecka 

II NOC FILMOWA 

5 lutego 2016 r. odbyła się w naszej szkole długo 
wyczekiwana impreza - II Noc Filmowa. Podobnie jak 
w zeszłym roku, od wczesnego wieczora do rana na-
stępnego dnia były wyświetlane filmy reprezentujące 
różne gatunki filmowe, od  komedii po horror.  
Frekwencja dopisała - w imprezie wzięło udział  
69 uczniów z klas VI szkoły podstawowej i I-III gim-

nazjum. Opiekę nad uczniami sprawowało 5 nauczycieli. Uczestnicy Nocy Filmowej mieli także 
możliwość wzięcia udziału w konkursie, w którym nagrodami były płyty DVD z filmami. By je zdo-
być, należało odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących prezentowanych filmów. Już teraz z nie-

cierpliwością czekamy na kolejną edycję tej imprezy. 

 

MAM TALENT 

Wszyscy wiedzą, że 21 marca to pierwszy dzień wiosny, 
ale niewiele osób zdaje sobie sprawę, że jest to również 
Ogólnopolski Dzień Promowania Talentów. Z tej racji  
w naszej szkole odbędzie się konkurs „Mam talent”, którego 
celem będzie umożliwienie uczniom szkoły podstawowej  

i gimnazjum prezentacji swoich uzdolnień i pasji.  

Ładnie śpiewasz? Tańczysz? Grasz na jakimś instrumencie? 
Masz talent plastyczny? A może inna dziedzina jest Twoją 
mocną stroną? To właśnie konkurs dla Ciebie! Nagrodą 
główną jest tablet firmy Lenovo. Zdobywcy kolejnych miejsc 
otrzymają podwójne zaproszenie do kina i nagrody książ-
kowe, a wszyscy uczestnicy nagrody pocieszenia. Zachęca-

my do wzięcia udziału w konkursie. 

OLIMPIADA TENISA STOŁOWEGO 

12 marca odbędzie się Rodzinna Olimpiada Tenisa 
Stołowego. Będzie to już XIV edycja tej  
imprezy. Każdego roku cieszy się ona dużym zain-
teresowaniem naszych uczniów, którzy rywalizują  
w dwuosobowych drużynach, wraz ze swoimi rodzi-
cami. Celem zawodów jest popularyzacja tenisa 
stołowego jako dyscypliny przyjaznej dla każdego 
oraz rozwijanie sportowych kontaktów międzyludz-
kich. Tradycyjnie turniej będzie rozegrany  
w 3 kategoriach wiekowych: rodzic i uczeń klas I-III 

SP, klas IV-VI SP oraz I-III Gimnazjum.  
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A PRZED NAMI:  
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Odpowiedzi  do zagadek ze str. 7: 

1. bibliotekarz 

2. na mapie 

3. czas 

4.  żaba 

5. 12 

6. pajęczyna 

7. papież jest  jeden 

8. nic, przecież wpadną do wody  

 

Redaktor naczelna:  Kornelia Majer 

Z-ca redaktora naczelnego: Maks Filip 

Pozostali redaktorzy: Zuzanna Gołąb, 
Klaudia Jajuga, Adrian Miąsik, Karolina 
Pietrucha, Elwira Prokop, Zuzanna Prokop, 
Aleksandra Rzepka, Sylwia Sanecka,  

Kamil Sołek 

Opiekunowie: p. Radosław Sztaba,  

p. Agnieszka Pittner 

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

Do zobaczenia w  następnym 

numerze „Pinezki” ! 
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Wpadnij na: 

www.zs5.resman.pl 

www.facebook.com/zs5rzeszow 

Kupon konkursow
y 2(15/16) 

Podobnie jak w poprzednich latach, dla  
naszych stałych czytelników mamy konkurs.  

Do wygrania zaproszenie do kina na dowolny 
seans. Wystarczy kupować naszą gazetkę  

i zbierać kupony, które drukujemy na ostatniej stronie.  
Zachęcamy do wzięcia udziału w zabawie.  

Naprawdę warto! 


