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Z KRONIKI SZKOLNEJ GAZETKI „PINEZKA”
PISEMKA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ

W CZARNOWĄSACH

JAK POWSTAŁA „PINEZKA”?

Szkoła to miejsce, w którym każdy z nas spędza wiele godzin, a właściwie sporą część swojego życia. Tutaj 
rozgrywają się ważne dla nas wydarzenia. Żeby jednak w pełni korzystać z życia szkoły trzeba wiedzieć co 
,prócz nauki, ma nam ona do zaoferowania. Do tego niezbędna jest informacja. Zrozumienie tej potrzeby było 
pierwszym krokiem do stworzenia gazetki szkolnej. Uczniowskie pismo miało także umożliwić nam mówienie o 
tym co nas porusza i interesuje.

Pomysł stworzenia gazetki szkolnej wysunęła Pani Dyrektor Ewa Drop we wrześniu 2003 roku, której 
zależało na tym abyśmy my uczniowie mogli się realizować w każdej dziedzinie. Opiekunem pisma została pani 
Aneta Pęcherz. W szkole rozeszła się wieść o możliwości redagowania pisma, ale początki nie były łatwe! Nikt 
raczej nie zamierzał na stałe wiązać się z pracą nad pismem.

Pierwsze spotkanie redakcyjne odbyło się 9 września 2003r. Uczestnicy długo zastanawiali się nad nazwą
gazetki. Dopiero drugie spotkanie przyniosło rezultaty i zdecydowano, że szkolne pismo nazwiemy „PINEZKA”
Sporządziliśmy plan naszych działań i tematów, którymi postanowiliśmy się zająć.



PIERWSZY EGZEMPLARZ „PINEZKI”

Pierwszy numer szkolnego pisma ukazał się w PAŹDZIERNIKU 2003r. Nad jego 

redagowaniem pracowało wiele osób m.in.:

Aleksandra Ripel –LILI      Katarzyna Centner     Aneta Gwość Aleksandra Misa    Ewa Kozioł
Magdalena Łachacz –SHANTI      Kamila Słobodzian     Martyna Konecka –MARK       

Krystian Zowada     Łukasz Waleska   Denis Panusch Marcin Wilk

Michał Legin  Agnieszka Starosta     Michalina Sobecka         Emilia Mikulla

Zebrano pierwsze materiały i informacje, powstały pierwsze artykuły. Na kartach „PINEZKI” zaistniały stałe 
rubryki takie jak: NOWINKI KULTURALNE, KĄCIK POETYCKI, OPOWIADANIA W ODCINKACH, WIADOMOŚCI 
SPORTOWE, 
Z TERMINARZA PANI DYREKTOR, HUMOR SZKOLNY.        

Po wydaniu pierwszego numeru, natychmiast należało zabrać się do pracy nad kolejnym wydaniem. Ponownie 
odbyło się zebranie, wybór tematów i ruszyliśmy do gromadzenia niezbędnych materiałów. Pomysłów nie brakowało. 
Jednak początkowo najwięcej trudności sprawiało nam opracowanie techniczne gazetki. Nie każdy posiadał w domu 
komputer. Wiele artykułów było pisanych ręcznie, potem inni musieli je przepisywać, na koniec korekta i układ 
tekstu. To była żmudna praca. Brakowało także osoby, która na stałe zajęłaby się szatą graficzną naszej gazety. W tym 
zakresie ogromną pomoc okazała nam pani Beata Motyka, która zaprojektowała stronę tytułową „PINEZKI” i grafikę
pierwszej rozkładówki.
Grafikę do kolejnych wydań opracowywali już różni uczniowie i była ona bardziej lub mniej udana, podobnie jak 
nasze „wprawki literackie”.

Z czasem praca nad kolejnymi numerami pisma wielu z nas tak zainteresowała, że zostali w zespole redakcyjnym 
na dłużej.

PINEZKA



DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁU REDAKCYJNEGO GAZETKI 
SZKOLNEJ „PINEZKA” W ROKU SZKOLNYM 2003/2004

Głównym celem  działalności zespołu redakcyjnego gazety było umożliwienie  prezentacji na 
szerszym forum umiejętności pisarskich  twórców  pisma, samodzielnego zdobywania informacji, organizacji 
własnej pracy, a także urozmaicenie życia szkolnego.
Gazeta  jest adresowana do  uczniów obu typów szkół, dlatego też skład zespołu redakcyjnego  tworzą
uczniowie zarówno z Gimnazjum jak i ze Szkoły Podstawowej w Czarnowąsach.

K. Suszniak, J. Salwerowicz, M. Sobecka, A. Starosta, M. Konecka, K. Zowada, M. Wilk, M. 

Łachacz, K. Słobodzian to osoby, które regularnie pracują nad kolejnymi numerami pisma.

Ponadto wielu innych uczniów  miało swój udział w pracach nad gazetką w większym bądź mniejszym 
stopniu np. publikując artykuły jednorazowo.

Ze względu na specyficzny charakter pracy dziennikarskiej, zespół spotyka się raz w tygodniu lub w 
zależności od potrzeb ,jednak nie jest to stały dzień i nie są to zawsze spotkania pełnego składu zespołu. 
Praca nad kolejnymi numerami, artykułami jak i całokształtem gazetki szkolnej nie przebiega bez trudu, co 
wynika z braku  naszego doświadczenia w różnych rodzajach zadań dziennikarskich.

Do tej pory zostały wydane trzy szkolne numery ”PINEZKI”, w miesiącach: październiku, grudniu i 
styczniu. W miesiącu listopadzie przygotowano specjalne wydanie pisma dla rodziców, odrębne dla każdego 
typu szkoły.

Prowadzona jest kronika z działalności zespołu redakcyjnego, a także rachunkowość zysków i 
wydatków z tytułu wydawania pisma. Dotychczas wydano i rozprowadzono 140 egzemplarzy numerów 
odpłatnych i 103 nieodpłatne egzemplarze wydania specjalnego dla rodziców. 

Z inicjatywy pana mgr R. Kawałko została podjęta współpraca z „NEWSWEEK JUNIOR” POLSKA. 
Wydawnictwo dostarczyło interesujące materiały dotyczące warsztatu pracy nad szkolnym pismem. 



„PINEZKA” –ROK SZKOLNY 2004/2005

Od chwili podjęcia pracy przez zespół redakcyjny pisma ukazało się 13 numerów 
„PINEZKI”, w tym 2  wydania specjalne dla rodziców. Wydania specjalne miały na celu 
dostarczyć rodzicom najważniejszych informacji dotyczących Sprawdzianu po VI klasie i 
Egzaminu gimnazjalnego.

W tym czasie skład zespołu redakcyjnego stanowią:

Krystian Zowada - redaktor naczelny
Martyna Konecka – zastępca red. naczelnego
Magdalena Łachacz
Kamila Słobodzian
Kamil Suszniak
Piotr Radziej
Jan Salwerowicz
Marek Kłodziński
Marek Więcek
Łukasz Kowalczyk
Aron Schubert

Wśród społeczności szkolnej „PINEZKA” znalazła już swoich stałych czytelników. Wielu 
uczniów , choć nie na stałe współpracuje z redakcją, ,to jednak wspiera pracę zespołu 
dostarczając pojedyncze artykuły i informacje... W końcu „PINEZKA” to uczniowska gazeta!

Nasze pismo przynosi niewielkie dochody, które są przeznaczane głownie na zakup 
papieru. 



Każdy w zespole ma do spełnienia określone funkcje i zadania:

KRYSTIAN  ZOWADA – red. naczelny „PINEZKI”, 
to on pracuje nad ka żdą
kolejn ą rozk ładówk ą i grafik ą pisma.

MARTYNA KONECKA -zastępca redaktora 
naczelnego, zawsze poszukuje  
ciekawych i aktualnych tematów.

KAMILA S ŁOBODZIAN
I MAGDALENA ŁACHACZ – staraj ą się dostarcza ć

ciekawe informacje kulturalne.

KAMIL SUSZNIAK I  DENIS PANUSCH
– gromadz ą aktualno ści sportowe.

PIOTR RADZIEJ
– opracowuje PINEZKOWE krzy żówki.



Rok szkolny 2005/2006

Redaktor naczelny Krystian Zowada i jego zastępca Martyna Konecka 
kończą naukę w gimnazjum i tym samym odchodzą z zespołu. 
Najważniejsze obowiązki przejmują po nich Magdalena Łachacz i Kamila 
Słobodzian.

W składzie zespołu „ PINEZKI” są także:
Piotr Radziej,
Natalia Małecka

Kamil Suszniak,
Marek Więcek,
Łukasz Kowalczyk,
Aron Schubert.

Wydano 8 numerów „PINEZKI” szkolnej i 1 numer wydania specjalnego dla 
rodziców. Zostaje także opracowana Kronika „ PINEZKI” zawierająca archiwalne 
już egzemplarze pisma.



ROK SZKOLNY 2006/2007r.

W zespole redakcyjnym pracują nadal: Kamila Słobodzian, Magdalena Łachacz, Piotr Radziej i Natalia 

Małecka.

Zespół wybrał redaktora naczelnego  i jego zastępcę. Kolejny rok funcje te będą pełniły (bez zmian) Magdalena 

Łachacz i Kamila Słobodzian. Gazeta szkolna nadal jest redagowana pod kierunkiem pani Anety Pęcherz.

Przed nami postawiono wiele  tematów do omówienia na łamach naszego pisma, tym bardziej, że w ostatnim 

czasie tak dużo dzieje się w polskich szkołach o czym donoszą ogólnopolskie media. I jak tu nie pisać o szkole w 

szkolnej gazecie!

W I semestrze roku szkolnego 2006/2007 zespół redakcyjny szkolnej gazetki „ Pinezka” spotykał się raz w 

tygodniu. Zmianie uległ dotychczasowy skład zespołu redakcyjnego, obecnie stanowią go:, która zajmuje 

się kroniką i numerami archiwalnymi pisma. M. Łachacz, K. Słobodzian, P. Radziej,M. Gbur, Ż. 

Jaskórzyńska, M. Czubak, K. Danisz, M. Sowa, D. Motzko, D. Kupilas, S. Kupilas, A. 

Semenowicz, P. Galińska oraz Natalia Małeck,  która zajmuje się kroniką i archiwizacja pisma.

Szczególną aktywnością wśród działających w zespole wykazały się Magdalena Łachacz i Kamila 

Słobodzian, które samodzielnie poszukiwały ciekawych tematów i redagowały znaczną część gazetki.

W II semestrze do zespołu dołączyli: P. Danisz, R. Buchta, J. Fit.

W bieżącym roku szkolnym ukazało się 6 numerów „ Pinezki”.



Na zakończenie roku szkolnego przyznano wyróżnienie i nagrody książkowe za trzy lata 
niezwykle aktywnej  pracy w zespole dla
Magdaleny Łachacz i Kamili Słobodzian - uczennic klasy III gimnazjum, które w bieżącym 
roku ukończyły szkołę.  Nagrody sfinansowała Rada Rodziców.

Bardzo Wam DZIĘKUJEMY za pracę , którą włożyłyście tworząc nasze 
pisemko. 

Będzie nam Was brakowało!!!



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEJ 
GAZETKI „ PINEZKA” W  I i II SEMESTRZE ROKU 

SZKOLNEGO 2007/2008

W roku szkolnym 2006/2007 nasz zespół redakcyjny szkolnej gazetki „ Pinezka” spotykał się raz w tygodniu w 

następującym składzie:

Marta Gbur – redaktor naczelny zespołu, Marcela Czubak, Agnieszka Starosta, Michalina Sobecka, Natalia

Małecka, Paulina Galińska, Daria Bień, Agnieszka Semenowicz, Katarzyna Michałowska, Natalia Woźny, 

Agnieszka Gbur, Marta Kłodzińska.  

W tym czasie ukazały się 3 numery gazetki – wydanie dla uczniów, łącznie 90 egzemplarzy. Ponadto zespół przygotował

egzemplarz „ Pinezki” do konkursu „ Moja szkoła w Unii Europejskiej” – VI edycja, który poprzedzony był wystawą

poświęconą mniejszościom narodowym w Polsce.

Niezwykły wkład pracy w  tegoroczne wydania gazetki wniosły: Marta Gbur, Michalina Sobecka i Agnieszka 

Starosta.

Za pieniądze uzyskane ze sprzedaży w br. szkolnym i kwocie pozostałej z poprzedniego roku szkolnego zostały 

sfinansowane bilety do Kinoplexu w Opolu na film pt. „Opowieści z Narnii – Książę Kaspjan”. 

Wycieczka odbyła się 13 czerwca 2008 r. w godz.13.45 – 17.30, uczestnicy z własnych pieniędzy opłacili koszt podróży tj. 

bilety MZK. W wycieczce uczestniczyło 11 osób wraz z opiekunem ( P. Galińska, K. Michałowska, A. Semenowicz, M. 

Sobecka, A. Starosta, N. Małecka, M. Gbur, M. Czubak, N. Woźny, M. Kłodzińska, A. Gbur.

Wyjazd był udany!!!


