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Nauczyciel do uczniów przed świętami: 

-Życzę wam, dzieci, wesołych świąt, dużo radości i abyście 

wrócili po świętach mądrzejsi. 

- Nawzajem – odpowiada klasa chórem. 

 

 

Jasio pisze list do Świętego Mikołaja: 

Chciałbym narty, łyżwy i sanki dla mnie  

….. i jeszcze grypę dla pani od matematyki. 
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Dwumiesięcznik gimnazjalisty i nie tylko 

Nr 33   Listopad - Grudzień  2006    Cena 1 zł  

Zadanie numeru:  

Podaj nazwę gazu, związku chemicznego, którego masa 

cząsteczkowa wynosi 17 u. Odkrywcą tego gazu jest ten sam 

uczony, który odkrył tlen. 

 
 

Nagrodą za rozwiązanie tego zadania  jest dopłata do szkolnej wycieczki  

w wysokości 10 zł. 

 



W tym numerze przedstawiamy wywiad z p. Małgorzatą 

Berłowską. 
Jak zaczęła się pani przygoda z j. niemieckim?  
Moja przygoda z j. niemieckim rozpoczęła się w VII klasie szkoły 
podstawowej. Był to pierwszy język obcy, który poznałam. 

Najbardziej spodobało mi się to, że dzięki temu mogłam 
porozmawiać z ludźmi z całkiem innego kraju, poznać ich sposób 
życia, dowiedzieć się o czym rozmawiają na co dzień, co ich 
śmieszy, a co smuci. Najbardziej do nauki j. niemieckiego 
zachęciła mnie pani profesor z liceum. Uczyła nas bez książek i 
zeszytów ćwiczeń, ale za to przy pomocy ciekawych artykułów z 
młodzieżowych czasopism niemieckich. Wtedy myślałam, że to 
bardzo fajnie uczyć się np. z tekstu o fanach muzyki heavy metal; 
dziś gdy sama jestem nauczycielem, wiem, że to bardzo trudna 

sztuka i że moja pani germanistka była naprawdę dobrym 
pedagogiem. To głównie dzięki niej uczę dzisiaj w szkole. 

Czy mogłaby Pani opowiedzieć kilka słów o sobie i swojej rodzinie. 
Od 5 lat pracuję jako nauczyciel języka niemieckiego. Razem z mężem i dwójką dzieci mieszkam  
w Zwięczycy, małej miejscowości na przedmieściach Rzeszowa. Mój mąż – Artur, z wykształcenia 
prawnik administracyjny od niedawna jest radnym gminy Boguchwała. Mamy dwie córeczki :  
4 - letnią Marysię i 2 – letnią Zuzię. 

Czy podoba się pani w naszej szkole? 

W waszej (teraz już naszej)  szkole pracuję od niedawna, więc nie zdążyłam jeszcze wszystkich 
dobrze poznać, ale to, co zaobserwowałam, bardzo mi się spodobało. Widzę, że lubicie szkolę, 
nauczycieli, siebie nawzajem i że wszyscy dobrze się tu czują, a to bardzo ważne. Mam nadzieję,  
że przyjmiecie mnie do  swego grona z życzliwością i nasza współpraca będzie przebiegać pomyślnie. 

Czy bardzo różni się nauka studentów od nauki gimnazjalistów? 
Myślę, że nie ma bardzo dużej różnicy pomiędzy nauką młodzieży w gimnazjum, a nauką studentów. 
Zarówno wśród studentów jak i gimnazjalistów są tacy, którzy chcą się uczyć, bo wiedzą, że język 
obcy przyda się zawsze, niezależnie od tego, jaki zawód będą wykonywać. Ale są i tacy, którzy 

otwarcie mówią już na pierwszych zajęciach, że nie potrzebują znać żadnego języka, a tym bardziej 
niemieckiego. Na szczęście są to tylko jednostki. Studenci chyba bardziej chcą się uczyć języków 
obcych, bo  często byli już za granicą i wiedzą, jak bardzo taka znajomość jest potrzebna. Podchodzą 
do nauki bardziej serio. 
Jakie jest pani hobby? 
Moim hobby jest czytanie książek i piesze wędrówki. Niestety, ostatnio na żadne z tych zajęć nie 
mam czasu. Bardzo lubię horrory i thrillery Stevena Kinga, a kiedy mam dużo wolnego czasu,  
to z całą rodziną jedziemy w góry. Lubimy Pieniny, Bieszczady i mało znane szlaki w Beskidzie 

Niskim. 

Czy lubi pani podróże i czy odwiedziła pani jakiś ciekawy kraj? 
Bardzo lubię podróże i gdybym mogła, to podróżowałabym ciągle. Moim marzeniem jest wyjechać 
do jakiegoś dalekiego kraju np. Japonii i  zamieszkać tam na kilka lat, by poznać dobrze kraj, ludzi 
kulturę, obyczaje i tradycje. Do tej pory udało mi się odwiedzić Niemcy i Czechy. Oba kraje bardzo 
mi się podobały i oba uważam za ciekawe. Zarówno Niemcy jak i Czechy są podobne do Polski pod 
względem kultury. Ludzie też tak bardzo się od nas nie różnią. Podobają się nam te same rzeczy, 
śmieszą te same sytuacje. Zachęcam do odwiedzenia obu tych krajów, żeby się o tym przekonać  
„na własnej skórze”. Uważam, że każde miejsce jest ciekawe i warte poznania i nie zawsze musi 

znajdować się bardzo daleko 
Dziękujemy za rozmowę.                                                            B. Godek, M. Bachurska, S. Orszak 

Aktualności sportowe 
PIŁKA NOŻNA: 

1.  W 14 kolejce Premiership odbyło się szlagierowe spotkanie pomiędzy 

Manchesterem United a Chelsea Londyn. Mecz zakończył się wynikiem 1:1,  
a strzelcami bramek zostali - Luis Saha i Ricardo Carvalho. 

2. Wyniki innych ciekawych spotkań z 14 kolejki Premiership: 

Liverpool - Manchester C. - 1:0 

Bolton - Arsenal - 3:1 
Aston Villa - M'boro - 1:1 

3. W Premiera Division warto wspomnieć o dwóch bardzo 

ciekawych spotkaniach: FC Barcelona pokonała Villareal 4:0, a bohaterem 
meczu został strzelec dwóch bramek - Ronaldinho. Pozostałe gole dla Barcy 

strzelili Gudjonsen i Iniesta. W drugim interesującym spotkaniu Premiera 

Division Valencia nie dała rady na własnym boisku pokonać 
Real Madryt, z którym przegrała 0:, a strzelcem jedynej bramki 

w tym meczu był kapitan "królewskich" - Raul. 

4. Górnovia Górno zakończyła rundę jesienną na 6 miejscu  

w Rzeszowskiej lidze okręgowej. 

SIATKÓWKA: 
Polscy siatkarze świetnie poradzili sobie na Mistrzostwach Świata  

(9 wygranych spotkań). Wygrywając z Rosją zakwalifikowali się do 
półfinałów, a po meczach z Bułgarią i Brazylią zdobyli ostatecznie srebrny 

medal. 

TENIS STOŁOWY: 
W szkolnych zawodach rejonowych drużyna z Górna  

w składzie: Sebastian Godek i Paweł Piersiak, zajęła 3 miejsce. 

Zawody odbyły się w Nowej Sarzynie. 

SZACHY:  
Drużyna z Górna w składzie: Michał Perlak, Grzegorz Dudzik, 

Dawid Szewczyk i Martyna Godek, wywalczyła 3 miejsce w finale 

wojewódzkim igrzysk młodzieży szkolnej w szachach drużynowych. Zawody 
odbyły się w Leżajsku. 
Przygotowali: Sebastian Godek i Przemysław Biega 

www.gornovia.republika.pl 



Kinomaniak poleca 
"Sezon na misia" to nowa animacja wytwórni Sony 

Picture, w której powstały takie kultowe produkcje dla 

najmłodszych jak "Król lew", "Potwory i spółka" czy "Toy 

Story 2".  

Bohaterem filmu jest Boguś – „nietypowy” miś grizzly. 

Zamiast buszować po lasach i siać postrach  

w dziczy, żyje spokojnie w miasteczku ze swoją opiekunką 

Beth. Mieszka w jej garażu, gdzie jest wygodnie i 

ciepło.Czasami pracuje w przedstawieniach organizowanych przez Beth, których 
jest główną atrakcją - jako jedyny na świecie udomowiony grizzly. Jego całe życie 

układa się idealnie, dopóki nie wkroczy w nie pewien jednorożny jeleń. Seria 

niefortunnych zdarzeń spowoduje, że Beth uzna, iż najwyższy czas, aby miś 

powrócił do puszczy. Boguś sądzi inaczej i zrobi wszystko, by wrócić do domu. 

Szczególnie, że nowi znajomi z lasu uznają go za dziwaka i ciągle robią sobie z 

niego żarty. Zaczyna się jednak sezon myśliwski i zwierzęta będą musiały 

zjednoczyć siły, żeby walczyć o przetrwanie. Okaże się, że najlepiej w kryzysowej 

sytuacji poradzi sobie właśnie dwójka zwierzęcych outsiderów- Boguś i jeleń Elliot. 

”Sezon na misia" to bajka, która przede wszystkim niesie ze sobą 

podstawową prawdę - fakt, że ktoś jest inny, wcale nie oznacza, że jest gorszy. 

Przekazanie tego dzieciom i młodzieży na pewno się przyda, tak jak przypomnienie 
o tym niektórym dorosłym. 

Iwona Miazga 

 

Maniak komputerowy wyjaśnia 
Visual Basic - łatwy do opanowania język 

programowania o stosunkowo dużych możliwościach. 

Świetny do szybkiego pisania prostych programów. 
Wale - z ang. wale- fala. Format zapisu plików 

muzycznych. Pliki te mogą być zarówno monofoniczne, 

jak i stereofoniczne. W zależności od założonej jakości  

(częstotliwość próbkowania i rozdzielczość sygnału) 
jedna minuta muzyki zapisana w formacie wale może zajmować od 0,6  

do 27 megabajtów.  

Wizualizacja - element odtwarzacza muzycznego, wyświetlającego w rytm 
muzyki barwne, szybko zmieniające się wzory. 

Wyszukiwarka - serwis internetowy znajdujący na życzenie różnego typu 

informacje na podstawie wprowadzonych słów kluczowych. 

Zasobnik systemowy - obszar w prawej części paska zadań,  

w którym niektóre programy lub aplikacje systemowe umieszczają 

swoje panele kontrolne.                                                          Tomasz Polak 

Aktualności szkolne 
 

Listopad  
  Jest już tradycją naszej szkoły, że w pierwszym tygodniu 

listopada uczniowie wraz z wychowawcami wybierają się na parafialny 

cmentarz, aby zapalić znicze i pomodlić się za zmarłych. Szczególną pamięcią w tym 

okresie otaczamy patrona szkoły ks. Mieczysława Lachora.  

 3 listopada w naszej szkole odbył się wzruszający wieczór poetycki pt. „Takie 

piękno nazywa się Miłosierdzie”. Całość imprezy została przygotowana 

przez p. mgr Danutę Ożóg i p. mgr Dariusza Kosaka.  

Na tę uroczystość do naszej szkoły przybyło wielu dostojnych gości m.in. 

p. Kurator – Maciej Karasiński,  prof. Kazimierz Ożóg – autor komentarzy 

wykorzystanych w programie, dr Zenon Ożóg, ksiądz Dziekan,  

p. Burmistrz. Na początku wszyscy w skupieniu wysłuchali wykładu  

dr. Z Ożoga na temat miłosierdzia. Z kolei uczniowie naszej szkoły 
zaprezentowali się w przepięknym programie słowno – muzycznym.  

W dniach 9 – 12 listopada zespół wokalny z naszego gimnazjum wraz  

z opiekunem p. mgr Dariuszem Kosakiem uczestniczył w warsztatach muzycznych dla 

zespołów i solistów w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu 

Piosenki Religijnej i Patriotycznej ”Polonia Semper Fields” w 

Dębicy. 

 Rocznica Odzyskania Niepodległości została uczczona 

13 listopada akademią, na którą złożył się piękny montaż słowno – 

muzyczny przygotowany przez gimnazjalistów pod kierunkiem p. 

mgr Tomasza Majki. Po występach wszyscy w skupieniu wysłuchali wykładu  

o patriotyzmie, który wygłosił pan prof. Kazimierz Ożóg. Przypomniał on wszystkim 
zgromadzonym, czym jest patriotyzm, co znaczy Ojczyzna i jak powinien postępować 

każdy człowiek, by być patriotą. Pan profesor zwrócił się do młodych słuchaczy 

„Ojczyzna dzisiaj woła – wypełniaj swoje obowiązki, mów poprawnie po polsku, czytaj 

książki, odrabiaj zadania, ucz się historii, zwiedzaj zabytki.”. 

 Andrzejki, jak co roku były wieczorem wróżb i zabaw. Najwięcej radości 

wzbudziła dyskoteka. 

Grudzień 

 6 grudnia odwiedził naszą szkołę Mikołaj i wszystkim, którzy 

byli chociaż trochę grzeczni, rozdawał cukierki. Ponieważ wszyscy  

w tym roku zostali nimi obdarowani, nasuwa się wniosek, że zarówno 

uczniowie jaki nauczyciele byli grzeczni albo prawie grzeczni. 

 12  i 13 grudnia uczniowie klas trzecich zmierzą się  
z egzaminacyjnym stresem. Będą pisać próbne egzaminy i w ten sposób 

zweryfikują własną wiedzę.  

 Przed nami najpiękniejszy okres roku – czas Bożego Narodzenia. Z tej okazji 

redakcja Gimzetki życzy czytelnikom wszystkiego, co najlepsze. 

Anna Ożóg 

  



Energia kolorów 
Nie ma kolorów dobrych i złych. Każdy wibruje w specyficzny 

sposób, który w jednej sytuacji może nam pomóc, w innej zadziała 
niekorzystnie, dlatego warto poznać język barw. Wiedząc, że ulubiony kolor 

jest odbiciem charakteru człowieka, łatwiej będzie ocenić, jaki on jest. 

Ludzie noszący ubrania o ciemnych kolorach są skromni, delikatni, 

nieśmiali, zaś ludzie lubiący stroje kolorowe często są pogodni, pełni humoru 
i energiczni. 

Zielony 

Jest barwą pogody. Relaksuje, wiąże się ze spokojem, 
optymizmem oraz równowagą. To także kolor nadziei. 

 

Różowy 

Symbolizuje szczęście. Kojarzony jest z emocjonalnym 

podejściem do życia. Wzbudza ciepłe uczucia. 
 

Pomarańczowy 

Podkreśla intelekt i poprawia koncentrację, symbolizuje 

zdrowie i siłę witalną. Jest pogodny, pełen energii. To kolor 

entuzjazmu. 
 

Biel 

Mówi o czystości i niewinności. Na wschodzie biel jest 

kolorem żałoby. 
 

Czerń 
Symbolizuje żałobę, ale emituje również zmysłową, pełną 

tajemnicy wibrację. 
 

Szary 

To barwa smutku i depresji. 
 

Czerwony 

Kojarzy się z powodzeniem i zdrowiem. Dodaje energii. To 
kolor walki i miłości. 

 

Niebieski 

To kolor spokoju, harmonii i pogody ducha. Symbolizuje 

wiedzę i wewnętrzną siłę. Kojarzy się z łagodnością. 
 

Alicja Doktor, Agnieszka Stępniewska 

 

 

         Sławni chemicy 
Antoine Lavoisier (1743 - 1794) był francuskim chemikiem i fizykiem. 
Sformułował pierwszą wersję prawa zachowania materii, obalił teorię 
flogistonu udowadniając, iż proces spalania polega na łączeniu się substancji 
spalanej z tlenem, a także dokonał analizy i syntezy wody. Jego studia nad 
analizą elementarną doprowadziły między innymi do określenia składu 

chemicznego dwutlenku siarki i kwasu siarkowego(VI) i azotowego(V). 
Sformułował prawo zachowania masy. Jego podręcznik „Traité 
élementaire de chimie” wydany w roku 1789 zapoczątkował rozwój 

nowoczesnej chemii. Lavoisier jest często nazywany ojcem nowoczesnej chemii.  
Amadeo Avogadro di Quaregna ( 1776 – 1856) był włoskim fizykiem, chemikiem i prawnikiem, 
profesorem uniwersytetu w Turynie. Należał do głównych twórców nowoczesnej teorii atomowo – 
cząsteczkowej budowy materii. Wprowadził pojęcia gramoatomu i gramocząsteczki. Wynalazł 
metodę wyznaczania masy atomowej i masy cząsteczkowej. Wyznaczył liczbę Avogadra (zwaną 

obecnie stałą Avogadra -  NA = (6,02 ∙ 10
23

 mol
–1) i sformułował prawo Avogadra, mówiące 

o tym, że równe objętości różnych gazów zawierają jednakowe liczby atomów. 
Henry Cavendish (1731 – 1810) był angielskim chemikiem i fizykiem. 
Odkrył wodór - wyznaczył  jego wodoru i stwierdził, że jest palny, ustalił 
skład powietrza, wody, kwasu azotowego. Wyznaczył względną gęstość 
dwutlenku węgla. Badał rozpuszczanie metali w kwasach. Odkrył zasadę 
równoważności (prawo stosunków równoważnych). Obliczył gęstość kuli 
ziemskiej. Zajmował się także procesami gnicia i fermentacji. Za pomocą 

skonstruowanej przez siebie wagi skręceń wyznaczył wartość stałej 
grawitacji, przez co otrzymał masę Ziemi. H. Cavendish prowadził również 
prace w zakresie elektrostatyki, wprowadził pojęcie potencjału elektrostatycznego, odkrył (ale nie 
ogłosił) prawa zwane dzisiaj prawami Coulomba i Ohma. 
Dmitrij Iwanowicz Mendelejew (1834 – 1907) był rosyjskim chemikiem W roku 1869 odkrył  
prawo okresowości dotyczące pierwiastków chemicznych. Wszystkie znane wówczas pierwiastki 
zestawił w tablicę, szeregując je według wzajemnych ciężarów atomowych  (obecnie używa się 
terminu masa atomowa ). Właściwości pierwiastków skojarzył z miejscem, jakie ów pierwiastek 

zajmował w układzie okresowym. Na podstawie swojego układu przewidział istnienie i właściwości 
innych pierwiastków: skandu, galu  i germanu. Tablicę tą nazwano później tablicą  Mendelejewa 
i była ona pierwotną formą układu okresowego. Jako chemik Mendelejew pracował w różnych 
działach tej dziedziny nauki, szczególnie w zakresie chemii roztworów. Na cześć uczonego, od jego 
nazwiska, 101 pierwiastek nazwano "mendelew ". 
Joseph Priestley (1733 – 1804) był angielskim chemikiem i fizykiem, a także pastorem i teologiem. 
W 1794 z powodu sympatii do Wielkiej Rewolucji Francuskiej i antypatii do kościoła 
anglikańskiego zmuszony został do emigracji do Stanów Zjednoczonych. Odkrył tlen w wyniku 

termicznego rozkładu tlenku rtęci oraz amoniak, chlorowodór, kwas 

siarkowy(IV), tlenek siarki(IV), tlenek azotu, tlenek węgla(II) i tlenek 
węgla(IV). Badał przyswajanie dwutlenku węgla przez rośliny, odkrył wodę 
sodową. Prowadził badania jakościowe także nad innymi substancjami: 
dwutlenkiem siarki oraz związkami rtęci. Dokonał katalitycznego rozkładu 
etanolu na wodę i etylen. Prowadził badania w dziedzinie elektrostatyki.  
Był zwolennikiem teorii flogistonu. Opublikował też prace na temat 
wychowania, historii, religii, polityki, elektryczności. 

Aleksandra Burek, Joanna Partyka 

http://pl.wikipedia.org/wiki/1743
http://pl.wikipedia.org/wiki/1794
http://pl.wikipedia.org/wiki/Chemia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Chemia


 

Jak być piękną ???????? 
W tym numerze ,,  Gimzetki’’ udzielimy wam rad na 

temat pielęgnacji włosów. Na pewno każda z was chciałaby, aby 

były one piękne i zdrowe. Z naszą pomocą może się to udać. 
Bardzo ważne jest perfekcyjne ciecie, bo pozwala nam układać 

włosy na różne sposoby, a i tak zawsze wyglądają idealnie. 

Niestety nie każda z nas może cieszyć się doskonałą kondycją włosa. Dlatego zanim 

zaczniemy je modelować, musimy zrobić  szybką kurację pozwalającą na odzyskanie 

ich siły i witalności. Pierwszy krok to odpowiednio dobrany szampon. Włosy 

obciążone nadmiarem składników odżywczych lub myte nieodpowiednim 

szamponem szybko się przetłuszczają, sprawiają problemy przy układaniu, fryzura 

się rozpada.  

Szampony typu 2 w 1 zawierają substancje natłuszczające , dlatego nie są  

wskazane dla włosów tłustych. Takie włosy wymagają szamponów usuwających 

nadmiar łoju nagromadzonego wokół cebulki włosa i hamujących jego wydzielanie 

się z gruczołów. Dla dziewczyn posiadających ten typ włosów polecamy płukanki 
ziołowe. Regularne korzystanie z nich skutecznie usuwa nadmiar sebum.  

Do codziennego użytku polecamy szampony z dodatkiem mięty, łopianu lub 

pokrzywy. Wysoka temperatura przyspiesza wydzielanie się łoju, dlatego tłuste 

włosy należy płukać chłodniejsza wodą. Przetłuszczającym się włosom nie służy 

stylizacja na gorąco np. prostownica, ponieważ przesusza pasma, a pobudza do pracy 

gruczoły łojowe. Dla dziewczyn, które mają włosy pozbawione naturalnego blasku 

lub zniszczone zabiegami fryzjerskimi , mamy również kilka rad. Utracona urodę 

może przywrócić  im zimna woda (warto płukać nią głowę po umyciu), sok  

z cytryny (dodawany do wody przeznaczonej do spłukiwania) oraz kosmetyki 

regenerujące przeznaczone dla zniszczonych włosów. Blasku fryzurze ujmuje twarda 

woda, która najczęściej płynie w kranie. Pamiętajcie także o dokładnym spłukiwaniu 
szamponu, jego resztki pozostawione we włosach sprawiają, że stają się one matowe.  

Włosom zniszczonym nie służy suszarka, ponieważ gorące powietrze 

sprawia wrażenie matowych włosów. Dziewczyny, które mają cienkie i rzadkie 

włosy, niech się nie martwią, dla nich tez znajdziemy kilka wskazówek. O tego 

rodzaju fryzurę należy dbać szczególnie. Polecamy szampony delikatne. By dodać 

włosom sprężystości i chronić je przed uszkodzeniami, zalecamy stosowanie lekkich 

odżywek nie wymagających spłukiwania. Dziewczyny, które mają rozdwajające się 

końcówki mogą również znaleźć tu coś dla siebie. Skrócenie włosów jest 

radykalnym, ale skutecznym sposobem, ponieważ najczęściej rozdwajają się włosy 

długie. Są  jednak i inne sposoby, aby utrzymać końcówki w dobrej formie polecamy 

natłuszczenie ich olejkiem rycynowym. Wszystkie rady na temat pielęgnacji włosów 
zamieściłyśmy dla tych, którzy chcą mieć zdrowe piękne i włosy. Wierzymy,  

że z naszą pomocą uda się to osiągnąć. 

           

Patrycja Perlak, Katarzyna Popek, Aneta Krawczyk 

 

 

WYNALAZKI – sport 
Łuk  pojawił się około 35 tysięcy lat p.n.e. i na długie tysiąclecia stał się 

podstawową bronią. Używały go wszystkie armie starożytności oraz średniowiecza.  

Do naszych czasów przetrwał tylko jako sprzęt sportowy, choć używany jest jeszcze do 

polowania przez społeczności prymitywne. Łucznictwo sportowe powstało w Wielkiej 

Brytanii na przeł. XVIII i XIX w. - w 1844 rozegrano pierwsze zawody o mistrzostwo Anglii. 

W 1900 po raz pierwszy odbyły się zawody łucznicze na igrzyskach olimpijskich.  

Najstarsze łyżwy pochodzą sprzed 4 tysięcy lat, a odnaleziono  

je podczas wykopalisk w Szwecji. Także na ziemiach polskich w okolicach 

Biskupina odkopano łyżwy wykonane z kości zwierząt. Pierwsze były 

robione z krowich piszczeli, żeber i rogów, a do stóp przywiązywano  

je rzemieniami. Historia jazdy na łyżwach zaczęła się w średniowieczu,  

w Holandii. Początkowo łyżwy były używane jako środek transportu i sposób na 

szybkie przemieszczanie się po zamarzniętych kanałach. Pierwsze 

oficjalne zawody w jeździe szybkiej kobiet odbyły się w Groningen w 

1801 roku, zaś mężczyzn w 1814 roku. Po raz pierwszy na olimpiadzie 

łyżwiarstwo szybkie pojawiło się w 1924 roku w Chaomix. W 1881 roku 

norweski "król w biegach na lodzie" Axel R. Paulsen wykonał 

pierwszy skok na łyżwach, który przeszedł do historii pod jego 

imieniem - dało to początek jeździe figurowej. 

Najstarsze zachowane narty mają 4500 lat - odnaleziono je w torfowisku w pobliżu 

miejscowości Hoting w Szwecji. 236 lat temu w Christianii (tak dawniej nazywało się Oslo) 

odbyły się pierwsze zawody narciarskie - był to bieg zorganizowany dla norweskich 
wojskowych oddziałów narciarskich. W 1868 roku powstał w Norwegii Trysil Shooting and 

Skiing Club - pierwszy na świecie klub narciarski. Tam też zanotowano rekordową długość 

skoku na nartach podczas pierwszych zawodów - 19 m.  

Kajak był już znany prymitywnym ludom eskimoskim, jako środek poruszania się 

i transportu. Używali go też Indianie z Ameryki Pn. i mieszkańcy wysp M. Karaibskiego. 

Kajakarstwo sportowe zaczęło się rozwijać (gł. w W. Brytanii, Niemczech i USA) w połowie 

XIX w. Pierwsze zawody w Europie odbyły się 1881 na Odrze we Wrocławiu.  Od 1936 

kajakarstwo znajduje się w programie igrzysk olimpijskich.  

Najstarsze wzmianki o zabawach i grach przedmiotami przypominającymi dzisiejszą 

piłkę lub przedstawiające je ryciny i rysunki pochodzą z terenów Chin (220–

206 p.n.e.), starożytnej Japonii, Grecji i Rzymu. W średniowieczu różne 
odmiany gry w piłkę znane były m.in. w Anglii, Francji i Włoszech. 

Nowoczesna piłka nożna powstała w XIX w. w Wielkiej Brytanii. W 1857 

założono w Sheffield pierwszy na świecie klub piłkarski, a w 1904 powstała 

Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA). Od 1900 piłka nożna jest dyscypliną 

olimpijską (wyjątek 1932).  

Tenis stołowy wywodzi się prawdopodobnie z Chin lub Indii, skąd ang. żołnierze 

i kupcy przenieśli go (koniec XVIII w.) do W. Brytanii. Początkowo grano piłeczką 

kauczukową i dopiero wynalazek Anglika J. Gibba (lata 90. XIX w.) spowodował 

popularyzację tej gry. W 1926 powstała Międzynarodowa Federacja Tenisa Stołowego (ITTF) 

i wtedy to rozegrano pierwsze mistrzostwa świata, a od 1988 tenis stołowy jest dyscypliną 

olimpijską.  



 

 

Majowie był to lud zamieszkujący 

południowo-wschodnie obszary Meksyku, 

Gwatemalę i Honduras. Stanowili drugą, obok 

Azteków, wielką cywilizację Indian. Tworzyli 
państwa - miasta zamieszkałe przez poszczególne 

szczepy. Podstawą gospodarki Majów było 

rolnictwo, myślistwo, rybołówstwo i zbieractwo. 
Dużą rolę odgrywał handel lądowy i morski (przybrzeżny). Społeczeństwo 

składało się z wyodrębnionych warstw i grup zawodowych. Najwyższe 

miejsce w hierarchii społecznej zajmowała arystokracja, z której wywodzili 

się władcy, zwykle łączący funkcje polityczne i religijne, a kolejne  
urzędnicy, kapłani oraz wyżsi dowódcy wojskowi. Najliczniejszą warstwę 

stanowili chłopi, a najniżej w hierarchii stali niewolnicy, stosunkowo 

nieliczni, rekrutujący się głównie spośród jeńców wojennych.  
Główne osiągnięcia cywilizacji Majów w dziedzinie 

architektury stanowiły monumentalne zespoły przestrzenne, 

złożone ze świątyń na wysokich piramidach schodkowych, 
pałaców, tarasów, dziedzińców i kamiennych boisk do gry  

w piłkę. Wielkim ich osiągnięciem było też zastosowanie  

w budownictwie tzw. fałszywego sklepienia. W dziedzinie 

sztuki na uwagę zasługują ozdoby ze stiuku, malowidła ścienne, rzeźby  
i płaskorzeźby z kamienia, drewna i kości, polichromowana ceramika oraz 

wyroby złotnicze. Majowie rozwinęli pismo hieroglificzne, prowadzili 

obserwacje astronomiczne i posługiwali się precyzyjnymi systemami 
rachuby czasu. Obliczyli m.in. długość roku ziemskiego z dokładnością 

niewiele mniejszą niż współczesne obliczenia, a także długość roku 

wenusjańskiego, orbity Merkurego, Marsa, Jowisza i Saturna. Przewidywali 
zaćmienia Słońca i Księżyca widoczne w ich czasach oraz w dalekiej 

przyszłości. Jednak najbardziej zadziwiające jest to, że musieli dokonać tych 

obserwacji gołym okiem ze szczytów piramid w miejscu, gdzie pogoda 

uniemożliwia oglądanie nieba przez połowę roku. Majowie używali systemu 
dwudziestkowego, tzn. mieli 20 cyfr. Pochodził on zapewne od 20 palców u 

rąk i u nóg.  

Religia Majów była typowo politeistyczna. Posiadali bardzo wielu 
bogów, mnóstwo obrzędów religijnych i legend z nimi związanych. Oprócz 

“głównych” bogów-stwórców czcili także bogów: kukurydzy, jaguara, 

deszczu itd. Jednak najciekawszym bogiem był Gucumatz, inaczej Kukulcán, 

– Pierzasty Wąż.  

Majowie budowali między miastami drogi szerokości do 10 metrów  

i o łącznej długości ok. 100 km, plantując i karczując dżunglę  

tak, że nawierzchnia była bardzo równa.  
Okres największej świetności Majów zakończył się długo przed 

przybyciem Hiszpanów  - w ok. 900 r. n.e.  i do dzisiaj nie ustalono co było 

przyczyną upadku ich cywilizacji. 

 
 

 

 
Minerały i skały od dawna wzbudzały zainteresowanie swoimi kształtami, barwą 

i właściwościami. Zbierano je już od zamierzchłych czasów. Są obecne w naszym 

życiu niemal na każdym kroku. Najbardziej jednak znamy je jako tzw. kamienie 

ozdobne i szlachetne. Niejedna osoba posiada lub chciałaby być posiadaczem ładnej 

kolekcji minerałów.  

Minerał to najmniejsza (w rozumieniu geologicznym) jednostka, z której 

zbudowana jest skorupa ziemska. Jest to pierwiastek, związek chemiczny lub 

jednorodna mieszanina pierwiastków lub związków chemicznych, w normalnych 

warunkach o stałym stanie skupienia, powstały w przyrodzie w wyniku działania 

naturalnych procesów geologicznych (tzn. bez ingerencji człowieka).  

Nazwę kamienie szlachetne najczęściej stosuje się tylko na określenie kamieni 

najefektowniejszych i najrzadziej występujących; należą do nich: diament, rubin, 

szmaragd, szafir i aleksandryt. Kamienie mniej cenne, o mniejszej twardości i 

trwałości, bardziej rozpowszechnione w przyrodzie, są zaliczane do kamieni 
półszlachetnych; należą tu m.in.: akwamaryn, heliodor, chryzolit, topaz, rubelit, 

cyrkon, hiacynt, pirop, granat, kryształ górski, ametyst, cytryn oraz opal. Do 

kamieni ozdobnych zalicza się te znacznie tańsze, o mniejszej twardości - są to 

zwykle różne odmiany kwarcu - chalcedon, agat, onyks sardonyks, karneol, 

chryzopraz, awanturyn, tygrysie oko, turkus, lazuryt, 

malachit, nefryt, jadeit, obsydian, bursztyn.  
 

Chemiczne wzory i nazwy wybranych kamieni 

szlachetnych 

1. Beryl - Al2Be3[Si6O18] – szmaragd, akwamaryn 

2. Oliwin  - (Mg,Fe)2[SiO4] - chryzolit 
3. Ortoklaz - K[AlSi3O8] - amazonit  

4. Cyrkon - Zr[SiO4] - hiacynt 

5. Kwarc - SiO2 – ametyst, cytryn, chalcedon, agat, opal, tygrysie oko 

6. Topaz - Al2[(FOH)2SiO4] 

7. Korund - Al2O3 – rubin, szafir 

8. Węgiel - C - diament 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Arystokracja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%85dz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ch%C5%82opi
http://pl.wikipedia.org/wiki/Piramida_%28architektura%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Czas

