HUMOR
Mama pyta Jasia:
- Co przerabialiście dziś na chemii?
- Materiały wybuchowe.
- A czy nauczyciel zadał coś do domu?
- Nie zdążył...

Krasnoludki idą przez las. W pewnej chwili widzą, jak wilk napada
na Czerwonego Kapturka.
- Pomóżmy tej dziewczynce! - mówi jeden z nich.
- Dlaczego? Przecież nie jesteśmy z tej bajki!

ZADANIE NUMERU:
W naczyniu znajdują się dwie warstwy wody
o jednakowej masie lecz o różnych temperaturach :
0 oC i 8 oC.
Co stanie się z wysokością słupa wody
po wymieszaniu cieczy?
Nagrodą za rozwiązanie tego zadania jest dopłata do
szkolnej wycieczki w wysokości 20 zł.

Redakcja :
Magdalena Krasoń, Robert Maziarz, Dawid Koziej, Paweł Miazga,
Patrycja Zdeb, Patrycja Kiełb.
Małgorzata Maziarz , Danuta Ożóg – opieka,
Barbara Dobrzańska – korekta.

Dwumiesięcznik gimnazjalisty i nie tylko
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Słynne cytaty

Rok 2012 rokiem
Józefa Ignacego Kraszewskiego

Józef Ignacy Kraszewski
„Bo każdy człowiek ma trzy
życia w sobie: jedno, po którym płacze, drugie, w którym
żyje i stęka, trzecie, którego się spodziewa.”
„Wielkie szczęście robi wrażenie
do straszliwego ciosu, oba zabić mogą.”

podobne

„Jest jedna miłość, która
nie liczy na wzajemność, nie
szczędzi ofiar, płacze a przebacza,
odepchnięta wraca - to miłość
macierzyńska.”

„Bądźcie
ostrożni
z człowiekiem, który niesprawiedliwie
cierpi! Bóg wiele przebacza. Ludzie
nigdy.”
„Czas
jest
teraźniejszości,
nie
za nią wyszedłszy.”

złudzeniem
ma
go,

„Serca kobiet, jak serca aniołów, pełne są miłości
i litości.”

Z ideą, żeby rok 2012 był Rokiem Józefa Ignacego Kraszewskiego,
wystąpili posłowie PSL. W tym roku przypada 200 rocznica urodzin
pisarza, autora 232 powieści, z których
najbardziej znana jest "Stara baśń". Jego
imponujący dorobek literacki wywarł
trwały wpływ na kulturę i literaturę
polską oraz twórczość współczesnych
mu i późniejszych pokoleń Polaków.
Biorąc to wszystko pod uwagę, Sejm
podjął prawie jednogłośnie uchwałę, aby
bieżący rok był poświęcony Józefowi
Ignacemu Kraszewskiemu.
Józef
Ignacy
Kraszewski
(pseud. Bolesławita) żył w latach 18121887. Był powieściopisarzem, poetą, krytykiem literackim, publicystą,
dziennikarzem, działaczem społecznym i politycznym. Studiował
literaturę na Uniwersytecie Wileńskim. W 1830 r. został aresztowany za
udział w tajnym związku młodzieży. Zwolniono go w 1832 r. dzięki
staraniom rodziny. Gospodarował na Wołyniu. Tworzył powieści i pisał
artykuły do czasopism. W 1859 r. objął redakcję "Gazety Codziennej"
(później "Polskiej"). W 1863 r. wyjechał do Drezna. Do kraju Kraszewski
nadsyłał korespondencję, swoje książki, artykuły. Do 1876 r. prowadził
działalność
polityczną,
skierowaną
przeciw
konserwatystom.
Oskarżony o szpiegostwo, osadzony został w Magdeburgu. Ostatnie lata
życia spędził we Włoszech i Szwajcarii. W licznych utworach Józef
Ignacy Kraszewski zawarł obraz współczesnego mu społeczeństwa oraz
naszej narodowej przeszłości. W jego powieściopisarstwie wyróżnić
można trzy okresy: młodzieńczy (1830-1838), wołyńsko-warszawski
(1838-1863) i okres drezdeński (od 1863 r.). Po cyklu powieści
współczesnych i ludowych ostatni okres twórczości obfitował
w powieści historyczne miedzy innymi dotyczące czasów starożytnych
("Rzym za Nerona"), XV wieku ("Krzyżacy 1410"), wieku XVIII (trylogia
saska oraz późniejsze "Saskie ostatki"), jak i innych, np. "Sto diabłów",
"Macocha", "Warszawa 1794".

Aktualności szkolne
1 marca 2012 r. uczniowie naszego Gimnazjum uczestniczyli
w uroczystych obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy
Wyklętych
organizowanych
przez
Instytut
Pamięci
Narodowej
w
Rzeszowie.
Rozpoczęły się one wykładem
pracownika IPN-u, następnie
uczniowie obejrzeli wystawę
„Śladami zbrodni komunistycznych na Rzeszowszczyźnie”, po czym
udali się na projekcję filmu pt. „Generał Nil”. Opiekę nad uczniami
sprawowali
nauczyciele:
mgr Anna Marszał, mgr Barbara Dobrzańska, mgr Joanna Ożóg.
Kilka dni później grupa gimnazjalistów z klas I
i
II wzięła udział w otwartych zajęciach
organizowanych przez Zespół Szkół im. Jana
Pawła II w Sokołowie (liceum). Na miejscu
uczniowie
obejrzeli
ciekawe
pokazy
i eksperymenty chemiczne przygotowane przez
p. mgr inż. Annę Smotryś.
27 marca odbył się finał VII edycji powiatowego konkursu
„Pierwiastki życia”.
4 kwietnia z okazji zbliżających się Świąt
Wielkanocnych odbyło się w naszej Szkole
przedstawienie pt. „Misterium Odkupienia”.
W inscenizacji wzięli udział uczniowie z klas:
5a SP, IA, Ib, IIA, IIB , IIIA Gimnazjum.
I część programu pokazała pokusy, z którymi
muszą walczyć młodzi ludzie, zaś II część
przedstawiała Zmartwychwstałego Chrystusa,
który przychodzi do Apostołów i młodych
Ludzi ze słowami „Pokój Wam”.
W kwietniu zostały też rozstrzygnięte
następujące konkursy: MIX matematyczno – przyrodniczy,
konkursy przedmiotowe EDI, konkurs logicznego myślenia,
konkurs wiedzy pożarniczej oraz konkurs „Moja miejscowość
i region są piękne”.

Osiągnięcia uczniów w konkursach wiosennych
MIX matematyczno – przyrodniczy:
Dyplom laureata – 7 miejsce w ogólnopolskim
konkursie przedmiotowym zdobył Dominik Zagaja
z klasy IIb,
Dyplom wyróżnienia - w ogólnopolskim konkursie
z geografii zdobyła Patrycja Zdeb z klasy Ib.
Konkurs logicznego myślenia:
Dyplom laureata zdobyła Wiktoria
Dec z klasy IIIa. Wyróżnienie
otrzymali: Kinga Sondej z klasy IIIa
i Dawid Koziej z klasy Ib.
Konkurs wiedzy pożarniczej:
Dyplom za zajęcie III miejsca na etapie powiatowym
zdobył Bogumił Rembisz z klasy IIa.
Konkurs
„Moja
miejscowość i region są piękne”:
Nagrody i dyplomy laureatów
otrzymali: Robert Maziarz z klasy IIa
i Magdalena Krasoń z klasy IIb.
Wyróżnienie zdobyła Patrycja Zdeb
z klasy Ib.
Konkurs „Bezpieczeństwo w ruchu
drogowym”:
I miejsce na etapie powiatowym zajęła drużyna
w składzie:
Bogumił Rembisz z klasy IIa, Marcin Łach z IIIa
i Karol Sączawa z Ib. Indywidualnie I miejsce
zajął Karol Sączawa, II Marcin Łach, a III
Bogumił Rembisz.

VI edycja powiatowego konkursu chemiczno – fizycznego
PIERWIASTKI ŻYCIA pod hasłem „WODA BEZCENNY DAR”
Woda jest najpopularniejszą, ale zarazem najbardziej
zagadkową substancją na Ziemi. Chociaż nie można jej
niczym zastąpić, to ludzie tak bardzo się do niej
przyzwyczaili, że nie dostrzegają znaczenia, jakie ma dla
wszystkich organizmów. Życie bez wody byłoby po prostu
niemożliwe. Zatem substancja ta jest bezcennym darem, jaki
otrzymaliśmy i o który wszyscy powinniśmy dbać.
27 marca 2012 r. w Zespole Szkół im. Ks. Mieczysława Lachora
w Górnie odbył się finał VI edycji konkursu PIERWIASTKI ŻYCIA pod
honorowym patronatem Firmy SMAK Górno. Do zmagań konkursowych przystąpiło
24 gimnazjalistów z terenu naszego powiatu. Jak co roku konkurs składał się z trzech
części: I – przygotowanie pracy plastycznej, multimedialnej lub literackiej, II – test
wiedzy, III – eksperyment.
Komisja
konkursowa
w
składzie:
dr
Eugeniusz
Bernat,
mgr Małgorzata Maziarz, mgr Danuta Ożóg, mgr Sylwia Chorzępa,
mgr Barbara Kapuścińska, mgr Barbara Grzesiakowska, mgr Barbara Dobrzańska,
mgr Jacek Rembisz, mgr Teresa Surdyka, mgr Aleksandra Piróg, mgr Anna Marszał
i mgr Krystyna Gumienny przyznała nagrody, dyplomy i wyróżnienia
w następujących kategoriach:
Drużynowo zwyciężył Zespół Szkół w Stobiernej.
Indywidualnie:
I miejsce – Dominik Zagaja z Zespołu Szkół w Górnie.
II miejsce – Jakub Czach z Zespołu Szkół w Sokołowie Młp.
III miejsce – Małgorzata Drozd z Zespołu Szkół w Trzebosi.
IV miejsce – Patryk Mazgaj z Zespołu Szkół w Stobiernej.
Oprócz tego wyróżnienia otrzymali:
- za najlepszą tablicę informacyjną - Aneta Woś
z Zespołu Szkół Nr w Nienadówce.
- za najładniejszy plakat - Magdalena Krasoń z naszej szkoły.
- za najciekawszą prezentację multimedialną - Magdalena Falandys z Zespołu
Szkół w Łowisku, Karol
Perec z Zespołu Szkół w Trzebosi
i Dominik Zagaja z Górna.
za najlepszą reklamę - Damian Piersiak z Zespołu Szkół
w Sokołowie Młp.
- za najlepszą rozprawkę - Patrycja Zdeb z Górna.
za najlepszy eksperyment
- Wojciech
Mazgaj z Zespołu Szkół
w Sokołowie Młp, Mateusz Stec z Górna, Magdalena Sądej z Zespołu Szkół
w Trzebosi i Dominik Zagaja z Górna.
M.Maziarz
S. Chorzępa

Rozprawka pt. „Woda bezcenny dar”(fragmenty)
Woda jest najpopularniejszą, ale zarazem najbardziej zagadkową substancją na
Ziemi. Nie można jej niczym zastąpić. Życie bez wody jest niemożliwe. Substancja ta jest
zatem bezcennym darem, jaki otrzymaliśmy. Dlaczego tak uważam?
Pierwszym argumentem na poparcie tezy postawionej w temacie jest dar życia,
który woda ze sobą niesie. Tales z Miletu powiedział: „Początkiem wszechrzeczy jest
woda”. Gdyby jej nie było, nie istniałoby życie. Woda stanowi przecież prawie 70% masy
dorosłego człowieka, a rośliny zawierają jej znacznie więcej. Aby być zdrowym, każdy
człowiek musi codziennie przyjąć w posiłkach i napojach około dwóch i pół litra wody.
Ludzie bez jedzenia mogą przeżyć około trzy tygodnie, a bez wody tylko kilka dni. Woda
uczestniczy w przebiegu większości reakcji metabolicznych, stanowi środek transportu
wewnątrzustrojowego i reguluje temperaturę. Stanowi płynne środowisko niezbędne do
usuwania końcowych produktów przemiany materii. Woda jest zatem takim związkiem
chemicznym, bez którego nie mógłby funkcjonować żaden organizm żywy. Nie mogłyby
istnieć rośliny, bez nich nie byłoby żywności, a bez żywności nie byłoby życia.
Warto też wspomnieć o właściwościach leczniczych tego płynu. Woda jest
niezbędna dla zdrowia i dobrego samopoczucia. Dzięki temu, że jest bardzo dobrym
rozpuszczalnikiem zawarte w niej minerały czynią ją bogatym źródłem pierwiastków
życia. Bogactwo to doceniane jest w wielu uzdrowiskach, pijalniach i kąpieliskach.
Istnieje nawet dziedzina nauki poświęcona tym leczniczym działaniom wody nazywana
balneologią.
Innym niezwykle ważnym faktem jest wpływ wody na łagodzenie klimatu.
Jej ciepło właściwe powoduje, że jest ona potężnym zbiornikiem energii cieplnej. Stygnąc
oddaje do otoczenia ciepło, które w sobie zgromadziła. Klimat morski cechuje się większą
łagodnością od klimatu kontynentalnego. To dzięki wodzie warunki klimatyczne na naszej
planecie sprzyjają trwaniu wszelkiego życia.
Kolejnym argumentem na potwierdzenie tezy jest możliwość wykorzystania
wody jako źródła energii. Szkoda, że żywioł ten jest tylko w minimalnym stopniu
wykorzystywany w elektrowniach wodnych. Pozyskiwana z wody energia jest czysta
i odnawialna. Nie można także pominąć faktu, że woda przyczyniła się do rozwoju
cywilizacji. Nie byłoby rewolucji przemysłowej bez maszyny parowej. Ujarzmiona w ten
sposób energia poruszała maszyny w fabrykach, w transporcie lądowym i wodnym.
Nie ma gałęzi przemysłu, która nie wykorzystywałaby w mniejszym lub większym stopniu
tego bezcennego związku chemicznego.
Woda była też natchnieniem dla wielu pisarzy i poetów. Jej właściwości
opiewano w psalmach, wierszach i pieśniach. Jan Paweł II podkreślał jej rolę
w przynoszeniu ulgi i zmywaniu zmęczenia. Pisał przecież: „ Woda jednak miejsca
zmęczone wokół twych oczy przemywa”.
My dzisiaj cieszymy się jeszcze dostatkiem czystej i zdrowej wody, możemy
z tego bezcennego daru korzystać, ale nie zawsze doceniamy jego znaczenie. Ci którzy
cierpią z powodu braku wody potrafią ją docenić i szanować. Czy woda to bezcenny dar?
Podsumowując powyższe argumenty z całą pewnością stwierdzam, że tak. Musimy
wszyscy rozsądnie nim gospodarować i oszczędzać , gdyż mają z niego korzystać kolejne
pokolenia.
Patrycja Zdeb

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA
W RUCHU DROGOWYM
20 kwietnia 2012 r. uczniowie naszego Zespołu Szkół, podobnie jak
w roku ubiegłym, wzięli udział w eliminacjach powiatowych do
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego.
Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz
poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa
dzieci i młodzieży szkolnej poprzez: popularyzowanie przepisów i zasad
bezpiecznego poruszania się po drogach, kształtowanie partnerskich
zachowań wobec innych uczestników ruchu, popularyzowanie
podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej, popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także
rekreacji i sportu.
Turniej organizowany jest przez Komendę Miejską Policji
w Rzeszowie, WORD w Rzeszowie i Inspekcję Transportu Drogowego.
Eliminacje tym razem odbyły się w Zespole
Szkół w Głogowie. W turnieju wzięło udział
8 drużyn ze szkół podstawowych i 6
z
gimnazjum.
Nasz
Zespół
Szkół
reprezentowali następujący uczniowie: Artur
Maziarz, Arkadiusz Tarała, Szymon Piekut
w
kategorii
szkół
podstawowych,
a w kategorii gimnazjum: Karol Sączawa,
Bogumił Rembisz, Marcin Łach .
Konkurs składał się z czterech części: testu
wiedzy
o
ruchu
drogowym,
toru
z
przeszkodami,
miasteczka
ruchu
i udzielania pierwszej pomocy.
W klasyfikacji ogólnej drużynowo
uczniowie zarówno szkoły podstawowej jak
i gimnazjum zajęli pierwsze miejsca.
W kategorii gimnazjów kolejne
miejsca na podium zajęli: I - Karol Sączawa, II - Marcin Łach i III - Bogumił
Rembisz.
Drużyny za zajęcie pierwszego miejsca otrzymały symboliczne puchary,
dyplomy i ochronne kaski rowerowe, a za miejsca w klasyfikacji
indywidualnej nagrody i dyplomy. Uczniów do turnieju przygotował p. mgr
Jacek Rembisz.
Jako zwycięzcy eliminacji powiatowych uczniowie naszej szkoły wezmą
udział w eliminacjach wojewódzkich.
Jacek Rembisz

KONKURSY – FOTORELACJA

Co wiesz o polskich dynastiach?

Piastowie – Bolesław II Szczodry (Śmiały)
Lata życia ok. 1042- ok.1082

Lata panowania 1058-1079

Bolesław był najstarszym synem Kazimierza Odnowiciela. Gall
Anonim określił go trzema przydomkami: Szczodry, Wojowniczy i Śmiały.
Młody Bolesław posiadał umiejętność pisania
i znał języki obce. Do tego szerokiego, jak na owe
czasy, wykształcenia dochodziła sztuka wojskowości,
łowiectwa oraz aktywnego uczestnictwa w życiu
politycznym i społecznym. Po śmierci ojca, w 1058 r.,
Bolesław objął rządy w państwie i postanowił być
monarchą w pełni niezależnym od cesarstwa
niemieckiego. Nie wystąpił jednak otwarcie przeciw
Niemcom, lecz skutecznie paraliżował poczynania ich
czeskich sprzymierzeńców. Podtrzymywał też dobre
układy z Węgrami i Rusią oraz wspierał opozycję
możnych wewnątrz Cesarstwa. Polityka ta została uznana przez potomnych
za przejaw mądrości władcy, dała też Bolesławowi sposobność
do koronacji. Uroczystego aktu dokonał arcybiskup Piotr w Gnieźnie,
na Boże Narodzenie 1076 r. Wydarzenie to tak opisali niechętni Bolesławowi
kronikarze niemieccy: "bezwstydnie pokusił się
o koronę na hańbę królestwa niemieckiego".
W tym samym czasie Bolesław w porozumieniu
z papieżem wzmacniał w kraju organizację kościelną.
Kontynuując dzieło ojca, podniósł z gruzów katedrę
w Gnieźnie oraz ufundował opactwa benedyktyńskie
w Mogilnie i Lubiniu. Umocniono za jego panowania
odtworzone arcybiskupstwo gnieźnieńskie z podległymi diecezjami:
krakowską, wrocławską, poznańską i nowo założoną - płocką. W stosunku
do Pomorza prowadził Bolesław politykę ostrożną, lecz nieustępliwą,
a w sprawie plemion Zachodnich Słowian prawie nie zajmował stanowiska.
Natomiast dużo uwagi poświęcał problemom ruskim, które z czasem
przyczyniły się do jego upadku. Stojąc u szczytu władzy, stwarzał zagrożenie
dla dążącej do osłabienia jego wpływów w państwie grupy możnych.
Również dla cesarstwa był król osobą niewygodną ze względu na swoje
dążenia i rozwagę polityczną.

Aktywne działania naszego władcy doprowadziły do wyniesienia na
tron węgierski w 1077 r. Władysława, syna Beli I i polskiej królewny. Dzięki
temu posunięciu zabezpieczył sobie Bolesław południową granicę oraz zyskał
wiernego sojusznika w realizowaniu swojej polityki
ruskiej, której odzwierciedleniem stała się wyprawa
kijowska mająca na celu osadzenie na tamtejszym
tronie krewnego króla Bolesława - Izajasława.
Wyprawa kijowska zakończyła się sukcesem
i Bolesławowi udało się wprowadzić na tron swojego
krewnego, dzięki czemu zabezpieczył szerokie
wpływy polskie na ziemiach ruskich. Jednak w czasie
trwających prawie rok działań doszło w kraju do
wystąpień przeciw monarsze. Otóż, według zapisów
kronikarskich, w kraju miały miejsce bunty. Chcąc
ratować swoje dobra, rycerstwo zaczęło opuszczać szeregi i udawać się do
domów, aby poskromić pospólstwo. Rozgniewało to króla i spowodowało jego
szybki powrót w celu ukarania zarówno buntującego się pospólstwa,
jak i rycerstwa, które opuściło swojego władcę. Surowe kary wymierzone
przez Bolesława doprowadziły do wystąpienia przeciw jego woli biskupa
krakowskiego Stanisława. Przeciwnik królewski wykazał się wielką odwagą
i zdecydowaniem, stając się obrońcą społeczeństwa wobec silnej władzy
monarchy. Ostatecznie Bolesławowi udało się opanować sytuację,
a sprzeciwiającego się biskupa Stanisława oskarżono o zdradę i zgodnie
z ówczesnym obyczajem skazano na śmierć przez obcięcie członków. Zdrada
biskupa polegać miała na jego rzekomym udziale w spisku mającym na celu
zgładzenie władcy. Śmierć biskupa Stanisława doprowadziła do otwartego
buntu przeciw królowi, który po wielomiesięcznych zmaganiach musiał
uciekać na Węgry, gdzie zmarł w 1081 roku w tajemniczych okolicznościach.
Bolesław
Śmiały
miał
jednego
syna
z małżeństwa z Niemką lub Rusinką, o której nic
pewnego nie wiadomo. Ten, jak zauważa Gall
Anonim,
"pięknie
zapowiadający
się
młodzieniec" o imieniu Mieszko, po swym
powrocie do kraju w 1089 r. został podstępnie
zgładzony.
Po śmierci biskupa Stanisława Bolesław uznany
został za zbrodniarza, okrutnika i sodomitę.
Opinia ta utrwaliła się pomimo licznych czynów,
którymi król zasłużył się krajowi.

