HUMOR
- Tato daj mi pięć złotych. - prosi Jasiu.
- Cztery złote? Po co ci te trzy złote? No dobra, masz te dwa złote
i nie zgub tej złotówki.
Przychodzi sadysta do sklepu zoologicznego.
- Czy są papużki nierozłączki?
- Są.
- To poproszę jedną.
- Tato, dlaczego ten pociąg zakręcowywuje?
- Nie mówi się zakręcowywuje tylko zakręca!
- Ale dlaczego on zakręca?
- Bo mu się szyny wygły.
- Dlaczego słoń ma pomarańczowe oczy.
- Nie wiem.
- Żeby się dobrze kryć w jarzębinie.
- Jak to? Nie widziałem nigdy słonia w jarzębinie!
- Widzisz, jak się dobrze schował!

Zadanie numeru:
Kto i kiedy wyprodukował pierwszą gumę do żucia??
Nagrodą za rozwiązanie zadania jest bon o wartości 10 zł.
Nagrodę za rozwiązania zadania z poprzedniego numeru otrzymuje
Dorota Kobiernik z klasy III b.

REDAKCJA MIESIĘCZNIKA:, Agata Kiełb, Agnieszka Kiełb, Justyna Pieniek, Dorota

Boguń, Łukasz Miazga, Sebastian Ożóg, Barbara Godek, Patrycja Perlak, Monika
Ziemniak, Katarzyna Popek, Iwona Miazga, Anna Ożóg, Sabina Orszak, Aneta
Krawczyk.
Małgorzata Maziarz – opiekun, Barbara Dobrzyńska i Teresa Surdyka - korekta.

Dwumiesięcznik gimnazjalisty i nie tylko
Nr 25 Marzec - Kwiecień 2005 Cena 1 zł

NARODZINY PIERWSZEGO MUMINKA
Pierwszy Maminek przyszedł na świat w „wygódce”, wyryty gwoździem przez
rozgniewaną nastolatkę – Tove Jansson. Nie był wcale sympatyczny, tylko czarny
i wredny. Miał spiczaste uszy i prawdopodobnie przedstawiał
brata Tove.
Wbrew przekonaniom to jednak nie Tove
wymyśliła Muminki. Były one wytworem
wyobraźni jej wuja – profesora Hammarstena,
który straszył niegrzeczne dzieci groźnym
trolem”mu – u – u – minem.
Tove Jansson (ur. 9 sierpnia 1914,
zm. 27 czerwca 2001), fińska malarka,
artystka i pisarka znana światu jako autorka
książek o Muminkach. Pierwsze opowiadanie
o Muminkach "The Little Trolls and the Great Flood" zostało wydane w 1945 roku,
jednak było napisane już 6 lat wcześniej. Pierwsza książka - "Kometa nad Doliną
Muminków" została wydana w 1946 roku. Ona i pozostałe odniosły wielki sukces opowiadania o Muminkach zostały przełożone na ponad 30 języków. Co więcej,
Muminki doczekały się swojej wersji teatralnej, filmowej, radiowej i telewizyjnej.
Do dziś ukazało się 13 książek o Muminkach. Na język polski
przetłumaczono 11.
Joanna Partyka klasa Ib

MANIAK

KOMPUTEROWY POLECA
„Słowniczek gracza”

Solucja - przewodnik po grze, podpowiadający kolejne czynności, aby dojść do finału.
Taka „mega-ściąga” zwykle przydaje się przy rozmaitych odmianach gier
przygodowych.
Shareware - w znaczeniu "wersja shareware". Program (albo jego
działający fragment, który mamy za darmo do dyspozycji przez
określony przez autora czas, by móc ocenić, czy warto nabyć jego
legalną kopię. Uwaga: po upływie wyznaczonego czasu należy
taki program wykasować z twardego dysku lub zarejestrować.
Naturalnie twórcy - znający życie - często na wszelki wypadek
wprowadzają do takich wersji dodatkowe ograniczenia (np.
niemożność zapisu, czy automatyczne zakończenie funkcjonowania po określonej
ilości dni lub uruchomień), ponieważ wielu użytkowników zupełnie się nie przejmuje
warunkami autora.
Rulez (także rulz, rólz, rules itp) - wyraz wielkiego uznania: Doom III rulez! (Doom
III rządzi, Doom III jest królem, Doom III ponad wszystko).
Za miesiąc opisze grę, o której w Górnie już chyba każdy słyszał. Na razie nie
zdradzę, jaka to gra. Powiem tylko, że jest to kolejna część świetnej gry.
Maniak komputerowy, Sebastian Ożóg

Aktualności szkolne
Marzec, chociaż kojarzy się wszystkim z wiosną, przywitał nas bardzo
zimową pogodą. Śnieżna zawieja ostro sobie poczynała, uniemożliwiając
niektórym uczniom dotarcie do szkoły przez kilka dni. Na szczęście drogowcom
udało się odśnieżyć drogi i wszyscy uczniowie mogli znów zasiąść w szkolnych
ławkach.
Rekolekcje wielkopostne w naszej szkole odbywały się w dniach
03.03 – 04.03.(czwartek, piątek) Pierwszego dnia o godz. 8.00 – odprawiona
została msza św. Później nastąpiło rozpoczęcie rekolekcji w Zespole szkół
w Górnie. Spotkanie ogólne odbyło się na sali gimnastycznej. Następnie w salach
lekcyjnych odbywały się spotkania poszczególnych klas z rekolekcjonistami.
W piątek 04.03. o godz. 8.00 uczniowie, nauczyciele i parafianie znów
zgromadzili się na mszy św. O godz. 9.00 została odprawiona Droga Krzyżowa,
której ostatnie stacje zostały przedstawione w formie scenki dramatycznej.
8 marca – Dzień Kobiet, to święto niezbyt hucznie obchodzono
w naszej szkole. Nie było akademii, większość chłopców zapomniała
o życzeniach dla swoich koleżanek i wychowawczyń. A szkoda, bo to takie miłe
święto.
Na szczególną uwagę zasługuje Misterium Męki Pańskiej
przygotowane przez zespół teatralny z Górna. Więcej o tym doniosłym
wydarzeniu możecie przeczytać na następnej stronie.
Pierwszy dzień wiosny w tym roku był obchodzony trochę wcześniej.
W piątek(18 marca) zajęcia lekcyjne były skrócone. Później wszystkie klasy
przygotowywały palmy wielkanocne. Jednakże wiadomość o wcześniejszym
przybyciu wiosny do Zespołu Szkół w Górnie nie do wszystkich dotarła. Znaleźli
się uczniowie, którzy w dniu 21.03. wybrali się na wagary. Część z nich jeszcze
tego samego dnia odnalazła drogę do szkoły, inni z bólem serca (lub innej części
ciała) przybyli w dniu następnym.
Przed nami przerwa wiosenna i Święta Wielkanocne. Z tej okazji
redakcja składa wszystkim czytelnikom serdeczne życzenia radosnych świąt,
mokrego dyngusa i udanego wypoczynku.

W tym numerze przedstawiamy
wywiad
z panią Bożeną Oczkowską.
1.Jak się zaczęła pani przygoda ze szkołą?
Nigdy w dzieciństwie nie marzyłam o tym, aby być nauczycielem-wychowawcą. Moje
myśli skierowane były w zupełnie innym kierunku. Decyzję podjęła moja mama.
Początkowo się buntowałam, byłam niezadowolona z wybranej szkoły. Przez kolejne lata
nauki nabierałam doświadczenia i przekonania, że to jest to, co chciałabym robić w
swoim życiu. A teraz mogę zdecydowanie stwierdzić, że kocham dzieci i pracę z nimi.
2.Nich nam pani powie coś o sobie i swojej rodzinie.
Moja rodzina to mąż Józek, córcia Sylwusia, synuś Robuś i drugi synuś, Dariuszek.
Sylwia jest studentką pierwszego roku europeistyki, Robert to uczeń trzeciej klasy
Technikum Elektronicznego, Darek jest uczniem drugiej klasy naszego gimnazjum.
3. Czy pamięta pani swoją pierwszą miłość?
Moją pierwszą, jedyną i ostatnią miłością był i jest mój mąż. Pamiętam jak się
poznaliśmy i spotykali. I tak to trwa 20 lat.
4.Jakie jest pani największe marzenie?
Mam dwa rodzaje marzeń. Są to marzenia realne, czyli te, które mogą się spełnić, jeśli im
pomożemy np. wyprowadzenie się do nowego domu, zamiana samochodu. A te nierealne
to np. wyjazd do USA. Zdecydowanie jednak moim największym marzeniem jest „nowy
dom”, wykształcenie i wychowanie moich dzieci na dobrych, wartościowych ludzi.
5. Co myśli pani o takim święcie jak Dzień Kobiet?
Podoba mi się to święto. Uważam, że należy podtrzymywać tradycję obchodzenia 8
marca.
6. Co chciałaby pani dostać od swojego męża na Dzień Kobiet?
Nie jestem wymagająca, wystarczy miłe słowo, do tego bukiet róż, tort i mała
niespodzianka w postaci najnowszego modelu Audi.

Aktualności sportowe
Świat
Najważniejszymi wydarzeniami sportowymi były niewątpliwie
Zawody Pucharu Świata oraz Mistrzostwa Świata w skokach narciarskich.
Mimo pokładanych nadziei występ Adama Małysza na
mistrzostwach nie spełnił oczekiwań. Nasz skoczek zajął
odpowiednio 6 miejsce na małej skoczni i 11 na dużej. A
wygrali Słoweniec Rok Benkowic i triumfator Pucharu
Świata Fin Jane Ahonen. W klasyfikacji generalnej Pucharu
Świata Adam Małysz uplasował się na 4 miejscu. Taką
samą lokatę zajął w lotach.
Kolejne ważne wydarzenia to rozpoczęcie meczów Ligi
Mistrzów po zimowej przerwie. Do ćwierćfinałów dostały
się: Chelsea, Juve, Bayern, Liverpool, Lyon, PSV.

Szkoła:
12 lutego w naszej szkole odbyły się zawody w piłce
siatkowej dziewcząt – półfinały, a tydzień później zawody w piłce
siatkowej chłopców (w Wólce Niedźwiedziej). Niestety ani drużyna
dziewcząt, ani chłopców nie zakwalifikowała się do finałów.
W marcu (17 i 18) odbyły się powiatowe zawody szachowe dla szkół
podstawowych i gimnazjów. III miejsce wśród dziewcząt zdobyła
uczennica klasy III a - Paulina Łach, a wśród chłopców III miejsce zdobył
Tomasz Piekut z II b. Ponadto na zawody wojewódzkie zakwalifikowali się:
Tomasz Warzocha, Arkadiusz Witkoś oraz Iwona Łach.
Łukasz Miazga i Paweł Dec

www.gornovia.republika.pl

Dziękujemy za poświęcenie nam czasu.
Wywiad przeprowadziły:

Barbara Godek, Magdalena Bachurska i Sabina Orszak

gimnazjumgorno.webpark.pl

Wynalazki – budowle
Pierwsze trwałe budowle wzniesiono około
10 000 lat temu. Początkowo używano
naturalnych materiałów, takich jak drewno i
kamienie. Większość prac wykonywano
ręcznie,
posługując
się
prostymi
narzędziami.
Obecnie
zaawansowane
technologicznie
maszyny
i nowoczesne materiały służą do
wznoszenia drapaczy chmur.
Stonehenge, megalityczna budowla w Anglii powstała około 5000 lat
temu. Znajdujące się tam ogromne kamienie ustawiono tak, aby wskazywały
dni letniego i zimowego przesilenia. Prawdopodobnie było to miejsce kultu
Słońca i Księżyca albo wielki polowy kalendarz.
Pierwsza
piramida
została
zbudowana
w Egipcie jako grobowiec dla panującego około
2624 – 2605 roku p.n.e. faraona Dżesera.
Natomiast największą piramidę egipską –
Cheopsa – zbudowano w Gizie w XXVI w.p.n.e.
jako
grobowiec
króla
Cheopsa.
Zaliczana jest do siedmiu cudów świata.
Jej wysokość sięga 146 m, a długość boku
kwadratowej podstawy wynosi ok. 230 m.
Koloseum (Amfiteatr Flawiuszów), największy
amfiteatr starożytnego świata, wzniesiony w Rzymie (70–82 r.) przez cesarzy
z dynastii Flawiuszów (dł. osi 188 i 156 m; wys. 48,5 m).
Mieścił ok. 50 tys. miejsc. Odbywały się tu m.in. walki gladiatorów;
od połowy XVIII w. otoczony opieką jako miejsce
męczeństwa pierwszych chrześcijan.
Akwedukty, z łacińskiego aquaeductus, od
aqua - woda, ductus - prowadzenie. Budowla
doprowadzająca wodę ze źródła położonego
odpowiednio wysoko (zazwyczaj górskiego z
uwagi na czystość
i niską temperaturę wody) rurami lub
przewodem otwartym, w której woda
płynie pod działaniem siły ciążenia.

SŁOŃCE NAGLE ZGASŁO
Wielki Post jest czasem refleksji nad bolesną męką i śmiercią
naszego Zbawiciela. Szczególną pomocą w naszych rozmyślaniach są
wystawiane w tym czasie Misteria Męki Pańskiej, które pomagają nam
wgłębić się w miłość Jezusa do nas, jaką okazał nam podejmując za nas
zbawczą mękę i śmierć na krzyżu.
Misterium przygotowane przez zespół teatralny z Górna
pt. „Słońce nagle zgasło”, wyreżyserowane przez p. mgr Dariusza
Kosaka odniosło jak dotąd ogromny sukces. W spektaklu udział wzięli
uczniowie z naszego gimnazjum i szkoły podstawowej oraz nauczyciele
i mieszkańcy Górna. W rolę Jezusa wcielił się nasz katecheta,
ks. Krzysztof Kołodziejczyk. Piłata zagrał Sebastian Ożóg, Judasza –
Dominik Dul, Piotra – Łukasz Chorzępa, Kajfasza – Jakub Ziemniak.
Narrację prowadziły p. mgr Halina Godek i Justyna Pieniek, a piękne
stroje zostały przygotowane przez p. mgr Danutę Ożóg. Do tej pory
misterium było wystawione w Górnie, Pruchniku koło Przemyśla, Medyni
Głogowskiej, Czarnej koło Łańcuta, Sokołowie Młp, w Wojewódzkim
Domu Kultury i Szkole Muzycznej w Rzeszowie.
Na każdym z występów gromadziła się bardzo liczna publiczność.
Wspaniała gra aktorów, z ks. Krzysztofem na czele, a także śpiew
i muzyka powodowały, ze misterium było odbierane w bardzo
emocjonalny sposób. Można było zauważyć, że publiczność ocierała łzy.
Za przygotowanie tak pięknego i profesjonalnego spektaklu dostawaliśmy
ogromne brawa i mnóstwo pochwał.
Muzyka i gra aktorów stała na najwyższym poziomie. Śpiew chóru
„Młody Duch” był wspierany przez zespół instrumentalny „Gloria
Domini” z Rzeszowa.
Mamy nadzieję ,że za rok nasze misterium odniesie równie duży
sukces.
Przygotowały: mgr Marta Perlak, Barbara Godek i Patrycja Perlak.

Akwedukty budowano już w II tysiącleciu p.n.e.- istniały one
np. w Knossos (Kreta, ok. 2000 p.n.e.), w Gezer (Palestyna,
około 1900 p.n.e.), w Mykenach (Grecja, około 1200 rok
p.n.e.). Większość tych budowli prowadzono pod
ziemią, tunelami, aby - niezauważone przez
nieprzyjaciela - zapewniały twierdzom zaopatrzenie
w wodę podczas oblężeń. Prawdziwy rozkwit
akweduktów nastąpił jednak dopiero w państwie
rzymskim. Pierwszy akwedukt rzymski zbudował w
312 roku p.n.e. Appius Klaudiusz, a w I wieku n.e. Rzym
zaopatrywany był w wodę przez akwedukty o łącznej
długości ok. 420 km.
Chiński Mur, budowla w Chinach o długości
ok. 2400 km., wysokości 4 – 16 m i szerokości 4 - 8 m mająca bronić przed
najazdami koczowników. Pierwsze odcinki muru pochodzą prawdopodobnie
z VI w. p.n.e.
Średniowieczne zamki – warowne budowle, siedziby
panów feudalnych lub urzędników państw. Pełniły również
funkcje gospodarcze i mieszkalne. Budowane były na
terenie sprzyjającym obronie, otaczane murami
obronnymi z basztami, wieżami oraz fosami i bramami
z mostami zwodzonymi.
Wieża Eiffla na Polu Marsowym w Paryżu,
zbudowana w latach 1887–89 przez G.A. Eiffla;
wys. 300,5 m, masa ok. 7 tys. ton; stalowa konstrukcja
kratowa wsparta na 4 podstawach, 3 tarasy. Wzniesiona
została z okazji Wystawy Światowej.
Statua Wolności, posąg w Nowym Jorku o wysokości
ok. 46 m., usytuowany na wysepce u wejścia do portu. Posąg
jest dziełem francuskiego rzeźbiarza F.A. Bartholdiego,
odsłonięty został w 1886 roku jako dar narodu francuskiego
dla USA w setną rocznicę uzyskania niepodległości.
Empire State Building - biurowiec znajdujący się
w Nowym Jorku. Zbudowany został na przełomie
lat 1929-31. Jest jednym z najwyższych budynków
świata - 381 metrów wysokości (z masztem
telewizyjnym - 448 metrów). Ma 102 piętra i stalową
konstrukcję szkieletową.
Przygotowały: Katarzyna Popek, Aneta Krawczyk i Patrycja Perlak.

SUMEROWIE - pierwotni, niesemiccy mieszkańcy południowej
Mezopotamii (od połowy IV tysiąclecia p.n.e.). Twórcy
wysokiej kultury, której uległ cały starożytny Wschód.
Rozwinęli oni m.in. rolnictwo (kanały nawadniające),
budownictwo (zigguraty). Wynaleźli też pismo
piktograficzne, przekształcone w klinowe, stworzyli
i rozwinęli różne dziedziny nauk (m.in. matematykę,
astronomię,
medycynę),
własną
sztukę
i literaturę.
Pierwsza wielka cywilizacja, stworzona przez Sumerów, powstała
około 5 tysięcy lat p.n.e. w dorzeczu Tygrysu i Eufratu i istniała
przez 3 tysiące lat. Później krainę tę nazwano Mezopotamią. Najstarsze ślady
produkcji rolniczej w tym rejonie sięgają 8 tysiąclecia p.n.e. Sumerowie
dzięki nawadnianiu pół uprawiali pszenicę, jęczmień, daktyle i melony.
Wykorzystanie rzek do nawadniania wymagało od mieszkańców
Mezopotamii wielkiego i zorganizowanego wysiłku. Nie wystarczało samo
budowanie kanałów, bo szybko ulegały one zamuleniu, mieszkańcy musieli
więc stale je oczyszczać. Odmienna sytuacja panowała na południu. Tam
kanały melioracyjne służyły osuszaniu gleby. Dodatkowo należało stawiać
zapory wodne i zbiorniki, do których kierowano nadmiar
wody; korzystano w niej w czasie suszy. Na tak
przygotowanej ziemi rolnicy zbierali plony nawet trzy
razy w roku, więc nie brakowało żywności.
Mieszkańcy Mezopotamii szybko się bogacili.
Pozwalało to na powstawanie wyspecjalizowanych
rzemiosł i rozwój handlu. Zmuszało także do obrony
nagromadzonych bogactw.
Sumerowie budowali domy z trzciny, a później z
cegieł zrobionych z gliny suszonej na słońcu. W każdym domu było kilka
pokoi, łazienka i studnia. Świątynie budowali w centrum każdego miasta –
państwa. Do roku 2000 p.n.e. pierwotne świątynie zamieniły się w wielkie
budowle w kształcie wieży, tzw. zigguraty. Król, pełniący także funkcję
najwyższego kapłana, prowadził uroczystości religijne i składał ofiary

w świątyni na szczycie wieży. Najważniejszymi miastami były Ur
i Uruk. Mimo licznych wojen prowadzonych na terenach
Międzyrzecza, Sumerowie wznosili pałace i świątynie, rzeźbili
posągi, dokumentowali zwycięzców i osiągnięcia królów.
Ludzie w dolinie Eufratu i Tygrysu budowali łodzie
i tratwy umożliwiające podróże morskie. Wyrabiali
ceramiczne naczynia. Jednak głównym i najbardziej
rozwiniętym zajęciem był handel, gdyż przez
Międzyrzecze prowadziły szlaki handlowe z Chin i Indii do Europy i Afryki.
Kupcy mezopotamscy wyprawiali się do sąsiednich krajów, oferując im
mezopotamskie tkaniny wełniane, ozdoby i broń oraz pszenicę, jęczmień, daktyle;
w zamian otrzymywali potrzebne im towary, przede wszystkim jednak chcieli
takich surowców jak drewno, złoto czy rudy metali, których tak brakowało
w Międzyrzeczu. Wymiana handlowa z czasem stała się bardziej złożona.
Zawierano umowy handlowe: początkowo wystarczyły tylko ustne, ale z czasem
przekonano się, że te na piśmie są bardziej pewne. Dla ułatwienia wymiany
towarów wprowadzono jednolity system miar wag, długości i powierzchni
w wielu krajach.
Sumerowie wierzyli, ze światem rządzi wielu bogów (politeizm - wielobóstwo),
a ludzie są stworzeni, aby im służyć. Obawiając się gniewu bogów, za swój
najważniejszy obowiązek uważali modlitwę. Szczególną cześć oddawano bogom
w święta, podczas których obowiązywał zakaz pracy, aby wszyscy mieszkańcy
mogli brać udział w uroczystościach kultu.
Wynalezienie przez Sumerów pisma jest jednym z ich największych
osiągnięć. Najstarszą formą było pismo obrazkowe - piktogramy. Za ich pomocą
można było przekazać nawet najbardziej skomplikowane informacje np. z połączenia ust i wody wyszło słowo
"pić". Z czasem obrazki stawały się bardziej
schematyczne i tak powstał z nich alfabet
zawierający ponad 700 znaków. Było to pismo
klinowe. Sumerowie stworzyli szkoły, w
których uczono pisma. Nauka trwała wiele lat.
Sumerowie określili także system miar
ciężkości i długości. Najmniejszą jednostką
długości był palec, większą dłoń - cztery palce, stopa, łokieć - siedem dłoni.
Odległość miedzy miastami określano w ilości dni potrzebnych do jej przebycia.
Jednostką wagi był talent - ok. 30kg. Oni także wymyślili zero i opracowali
system sześćdziesiątkowy. Przede wszystkim jednak zasłynęli jako wynalazcy
koła.
Przygotowały: Monika Ziemniak, Iwona Miazga i M.Maziarz.

