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Rok 2012 rokiem ks. Piotra Skargi 

Dwumiesięcznik gimnazjalisty i nie tylko 

Nr 61  Maj - Czerwiec   2012    Cena 1 zł  

Zadanie numeru 
Grobowiec Diofantosa 
Na kamieniu grobowym wielkiego matematyka 
greckiego z epoki aleksandryjskiej - Diofantosa widniał 
ułożony przez Eutropiusza napis tej treści:  
Przechodniu! Pod tym kamieniem spoczywają prochy 
Diofantosa, który zmarł w głębokiej starości. Przez 
szóstą część swego długiego życia był dzieckiem, a 
dwunastą młodzieńcem. Przez następną siódmą część 
życia był nieżonatym. W pięć lat po pojęciu małżonki 

urodził mu się syn, który dożył do wieku dwakroć 
mniejszego od lat ojca. W cztery lata po śmierci syna 
zasnął snem wiecznym Diofantos, opłakiwany przez 
swych najbliższych. Powiedz, jeśli umiesz obliczyć, 
 w jakim umarł on wieku? 
 
Nagrodą za rozwiązanie tego zadania jest dopłata do szkolnej wycieczki  
w wysokości 10 zł. 



Słynne cytaty - Ks.Piotr Skarga 
 

 

„Dobry człowiek woli sam cierpieć, niż na cierpienia  

drugich patrzeć.” 

 

„Kto ojczyźnie służy, 

sam sobie służy.” 

 

„Czytaniem odganiacie 

matkę wszystkich grzechów - 

próżnowanie.” 

 

„Dwie rzeczy  

ma w sobie każde prawo: 

drogę, którą iść, jako świeca  

    w ciemności ukazuje,  

  a karaniem, aby z niej  

    nie ustępowano, grozi.” 

 

„Jeżeli przyjaźń nie jest 

związana miłością i cnotą, 

łatwo może być rozwiązana przez głupotę.”  

 

„Kto za dobry postępek chce pieniędzy, ten i na zły dla 

pieniędzy się pokwapi.” 

 

 

„Wiara bez dobrych uczynków jest jak drzewo bez owocu, 

miłość - jako matka bez dzieci, modlitwa - jako ptak bez 

skrzydeł.” 

 
 

Rok 2012 rokiem ks. Piotra Skargi 

  W roku 2012 przypada czterechsetna rocznica śmierci kapłana, 

który dzielnie, słowem i czynem, zabiegał o szacunek dla Ojczyzny 

 i lepszy byt dla rodaków. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w uznaniu 

zasług, postanowił oddać hołd ks. Piotrowi Skardze. Parlamentarzyści w 

swej uchwale zwrócili uwagę na to, iż kaznodzieja ten „ zapisał się na 

kartach historii jako czołowy polski przedstawiciel kontrreformacji, 

filantrop oraz ten, który w trosce o Ojczyznę miał odwagę nazwać po 

imieniu polskie przywary. Nawoływał do zmian postaw rządzących, do 

reform, by nie dopuścić Rzeczypospolitej do upadku”.  

Piotr Skarga urodził się  

w 1536 r. w Grójcu.  Do zakonu wstąpił 
już jako kapłan 2 lutego 1569 r.  

w Rzymie, zmarł 27 września 1612 r.  

w Krakowie. Studiował w Akademii 

Krakowskiej w latach 1552-1555. Kolejno 
pełnił funkcje: rektora szkoły parafialnej 

przy kościele św. Jana w Warszawie, 

wychowawcy synów Andrzeja 
Tęczyńskiego, kasztelana krakowskiego, 

kanonika katedralnego we Lwowie od 1563 r. W 1568 wyjechał do Rzymu, 

gdzie w 1569 wstąpił do zakonu. Uzupełnił studia teologiczne i pełnił 
obowiązki penitencjarza w Bazylice św. Piotra. W 1571 r. powrócił do Polski. 

Był kaznodzieją i profesorem w Pułtusku i Wilnie, zastępcą rektora kolegium 

w Wilnie, a następnie pierwszym rektorem Akademii Wileńskiej. Organizował 

z polecenia Stefana Batorego kolegia jezuickie w Połocku, Rydze i Dorpacie. 
Był superiorem (przełożonym) domu św. Barbary w Krakowie; założył 

instytucje dobroczynne: Bractwo Miłosierdzia, Bractwo św. Łazarza, Bank 

Pobożny i Skrzynkę św. Mikołaja. Podobne bractwa zakładał w innych 
miastach Polski. Od stycznia 1588 r. był kaznodzieją nadwornym króla 

Zygmunta III. Wywierał duży wpływ na władcę i jego rodzinę. Zwolniony  

z obowiązków kaznodziei w końcu kwietnia 1612 r., zamieszkał przy kościele 

św. Piotra i Pawła w Krakowie. 

Zmarł w opinii świętości w Krakowie i został pochowany w podziemiach 

kościoła św. Piotra i Pawła.                                                 Robert Maziarz 

http://mojecytaty.pl/cytaty/k/kto-za-dobry,24667.html
http://mojecytaty.pl/cytaty/k/kto-za-dobry,24667.html
http://mojecytaty.pl/cytaty/w/wiara-bez-dobrych,24073.html
http://mojecytaty.pl/cytaty/w/wiara-bez-dobrych,24073.html
http://mojecytaty.pl/cytaty/w/wiara-bez-dobrych,24073.html


Aktualności szkolne 

4 maja 2012 r. w naszej Szkole odbyła się uroczysta akademia  

z okazji uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Uczniowie naszego 
gimnazjum pod kierunkiem p. Piotra Gazdy i 

p. Tomasza Majki przypomnieli społeczności 

szkolnej, jak wielką rolę odegrała 
Konstytucja 3-go Maja w dziejach naszego 

narodu. Młodzież szkolnego chóru 

zaśpiewała piękne polskie pieśni 

patriotyczne: „Witaj majowa jutrzenko”, 
„Wojenko, wojenko”, „Przybyli ułani”.  

W drugim 

tygodniu maja uczniowie 
naszej szkoły mogli 

sprawdzić swoja wiedzę, biorąc udział w Ogólnopolskich 

konkursach „Albus” m.in. z j.angielskiego, 

matematyki, fizyki, chemii i geografii.  Udział   nich 
okazał się dla uczestników bardzo szczęśliwy i tak: 

Dominik Zagaja zajął 3 miejsce w Polsce w konkursie z 

fizyki, a 5 z matematyki. Ponadto otrzymał wyróżnienie z chemii. Patrycja 
Zdeb zajęła 7 miejsce z chemii, 9 z geografii oraz zdobyła wyróżnienie  

z fizyki. Anna Piekut otrzymała wyróżnienie z matematyki. 

Dnia 16 maja odbyła się XI edycja Konkursu Piosenki Religijnej. 
(więcej na kolejnych stronach). 

18 maja drużyna z naszego gimnazjum w składzie: Dominik Zagaja, 

Kinga Sondej i Mateusz Stec wzięła udział w Turnieju matematyczno-

przyrodniczym w Trzebosi (więcej na kolejnych stronach). 
31 maja w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Dziecka. Tradycyjnie 

tego dnia nie było zajęć dydaktycznych, a w zamian uczniowie mogli wziąć 

udział w wielu grach i zabawach sportowych.  
W przedostatnim tygodniu nauki klasy III gimnazjum zorganizowały 

„Komers”, na który zostali zaproszeni niektórzy uczniowie z klas 

młodszych  oraz nauczyciele. Zabawa rozpoczęła się 
polonezem, a następnie gimnazjaliści bawili się przy 

muzyce dyskotekowej.  

28 czerwca ze szkołą pożegnali 

się tegoroczni absolwenci gimnazjum, a 
29 czerwca pozostali uczniowie i 

nauczyciele udali się na zasłużony 

wakacyjny wypoczynek. 

Konkurs piosenki religijnej 

 

16 maja br. w sali widowiskowej Domu Kultury w Górnie odbyła się XI 

edycja Konkursu Piosenki Religijnej. Motto konkursu brzmiało: 

„Śpiewaj duszo ma…”. Jego celem było propagowanie piosenki religijnej 

oraz  postaw i wartości chrześcijańskich. Organizatorem imprezy była  

p. Halina Godek 

Patronat nad konkursem objął Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp - 

Andrzej Ożóg. 

Prowadzeniem uroczystości zajęli się : Patrycja Zdeb i Bartosz Godek. 

W konkursie uczestniczyło 135 wykonawców z różnych części naszego 

powiatu (zespoły i soliści), którzy zaprezentowali się w 53 utworach. 

Nasza szkoła reprezentowana była we wszystkich 4 kategoriach. W skład 

zespołu z gimnazjum weszły: Wiktoria Dec, Joanna Tarała, Dominika 

Fila, Joanna Dziadosz, Agnieszka Nowak, Karolina Olechowska, Kinga 

Sondej  i Jolanta Kobiernik.  Uczennice do występu przygotował p. 

Dariusz Kosak. 

Dziewczęta bardzo 

efektownie się 

zaprezentowały i 

zdobyły uznanie 

konkursowego jury, 

zajmując  I miejsce. 

Cieszymy się, że i w 

pozostałych 

kategoriach 

zajęliśmy miejsca 

na podium, a także zdobyliśmy cenne doświadczenia, które zmotywują 

nas do kolejnego efektywnego udziału w następnej edycji. 

 



CZŁOWIEK  

JEGO 

ODKRYCIA 

 I 

WYNALAZKI 

 

Turniej – Człowiek jego odkrycia i wynalazki 
 

 

18 maja 2012 roku uczniowie naszej szkoły już po raz piąty wzięli 

udział w rejonowym Turnieju Matematyczno-Przyrodniczym, który 

odbył się w Zespole Szkół im. bł. Bronisława Markiewicza  

w Trzebosi. Drużynę w składzie: Kinga 

Sondej – IIIA, Dominik Zagaja – IIB, 

Mateusz Stec – IIIb przygotowali do 

konkursu: p. Małgorzata Maziarz,  

p. Sylwia Chorzępa, p. Krystyna 

Gumienny i p.Piotr Gazda.    

„Człowiek. Jego odkrycia i 

wynalazki” to hasło tegorocznej edycji, 

nad którą patronat objęli: Starosta 

Powiatu Rzeszowskiego, p. Józef 

Jodłowski, Podkarpacki Kurator Oświaty, 

p. Jacek Wojtas i Burmistrz Gminy  

i Miasta w Sokołowie Młp., p. Andrzej 

Ożóg. Organizatorami byli członkowie 

Gminnego Centrum Nauk Matematyczno–Przyrodniczych, 

działającego przy Zespole Szkół w Trzebosi. Oprócz naszych uczniów 

w zmaganiach turniejowych uczestniczyły drużyny z Zespołu Szkół  

Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Nienadówce, Zespołu Szkół Nr 2 

im. Marii Konopnickiej w Nienadówce, Zespołu Szkół im. św. Jadwigi 

Królowej w Trzebusce, Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie 

Młp., Zespołu Szkół Nr 1 w Stobiernej, Społecznego Gimnazjum  

w Targowiskach oraz Zespołu Szkół w Trzebosi. 

Tuż przed rozpoczęciem zmagań uczniowie obejrzeli krótką 

inscenizację: INSPIRACJE „PANEM TADEUSZEM”. Po prezentacji 

drużyn oraz ich opiekunów, a także po przedstawieniu zasad konkursu, 

rozpoczęła się pierwsza część turnieju pt.: „W świecie wynalazków”. 

Uczestnicy mieli za zadanie w ciągu 20 minut skonstruowanie pojazdu 

z otrzymanych elementów. Wśród nich znalazły się: plastikowa 

butelka, wykałaczki, słomki, kawałek sklejki, gwoździe, balon i różne 

nakrętki. Zadanie nie było proste, ale pomysłowość uczniów budziła 

zdziwienie i podziw. Wszyscy pracowali bardzo ambitnie. Już po kilku 

minutach dało się zauważyć, że młodzież jest wyjątkowo uzdolniona i 

walka o pierwsze miejsce będzie zacięta. Po upływie wyznaczonego czasu 

zawodnicy przystąpili do prezentacji swoich wynalazków. Zbudowane 

pojazdy poruszały się, a odległość, jaką pokonały, decydowała o ilości 

zdobytych punktów. W tej konkurencji nasza drużyna uzyskała trzecią 

odległość. Po ukończeniu tej konkurencji uczniów czekał godzinny 

wysiłek, by zmierzyć się z zadaniami otwartymi z: matematyki, chemii, 

fizyki, biologii, geografii. Mimo że były one trudne, to poradzili sobie 

dosyć dobrze. Trud włożony w tę część konkursu został nagrodzony 

spotkaniem z podróżnikiem, p. Tomaszem Moszczakiem, który  

w interesujący sposób opowiedział o swojej wyprawie na najzimniejszą 

górę świata – Mount McKinley, najwyższy szczyt Ameryki Północnej. 

Po krótkim odpoczynku turniej został wznowiony. Rozpoczęła się III część 

turnieju, tzw. „Grad pytań”. Zawodnicy w ograniczonym czasie musieli 

udzielić odpowiedzi na pytania zadawane przez Komisję Turniejową.  

W rezultacie nasza drużyna w V edycji Turnieju Matematyczno-

Przyrodniczego uplasowała się na drugiej pozycji, ustępując tylko drużynie 

ze 

Stobiernej  

Nasi gimnazjaliści za zajęcie II miejsca otrzymali dyplomy oraz 

ciekawe nagrody rzeczowe. Wszystkim serdecznie gratulujemy i mamy 

nadzieję na kolejne, równie udane występy.                                 M.Maziarz 



Ciekawostki fizyczne 
 
Jak szybko się poruszasz, siedząc nieruchomo? 
Na równiku podróżujesz z prędkością około 1600km/h z powodu obrotu 
Ziemi (w innych częściach świata nieco wolniej). 

 

Dlaczego nie słyszymy ciągłych, głośnych wybuchów 

na Słońcu? Ponieważ dźwięk nie rozchodzi się  
w próżni. Gdy ze szklanego naczynia wypompujemy 

powietrze, to też nie usłyszymy dźwięku dzwonka 

umieszczonego w środku.  

 

Czy twoje oczy mogą widzieć przeszłość? 
Tak, ponieważ odległości w kosmosie są tak duże, że nawet światło, 

poruszające się z prędkością 300 000km/s, potrzebuję długiego czasu, żeby 
dotrzeć do Ziemi. Dziś widzimy gwiazdy takie, jakie były wieki temu. 

Niektóre gwiazdy, na które patrzymy dziś, rzeczywiście mogą nie istnieć ! 

 

 

Dlaczego ołówek włożony do wody wygląda jak 

złamany? 
Dzieję się tak za sprawą złudzenia optycznego, które 
sprawia, że ołówek włożony do wody wygląda na 

złamany. Woda zmniejsza prędkość światła o 25%, 

załamując jego promienie.  
  

 Prawo Baera stwierdza, że rzeki płynące  

w kierunku południkowym na półkuli północnej 
podmywają swoje prawe brzegi, a na półkuli 

południowej - lewe. Istnienie zjawiska opisywanego przez prawo Baera 

związane jest z ruchem obrotowym Ziemi, a w szczególności jest wynikiem 

działania siły Coriolisa na poruszającą się wodę. 
 

Paramagnetyzm tlenu 
Wiemy, że tlen w normalnych warunkach, tzn. w stanie gazowym nie 
wykazuje  przyciągania  magnetycznego. Natomiast w stanie ciekłym 

zachowuje się jak opiłki żelaza. Co więcej tych przejawów nie odnajdziemy w ozonie 

O3. Paramagnetykami są też inne substancje. 

 

Destrukcja magnesów 
Magnes można łatwo zniszczyć (tzn. pozbawić go własności 

magnetycznych) poprzez uderzenie go młotkiem lub ogrzanie. 

 
Co spadnie szybciej, 50kg kula armatnia, czy 10gram-owy 

pocisk? 

I kula i pocisk spadną dokładnie w takim samym czasie. 
Galileusz udowodnił to w XVI w., zrzucając różne obiekty z krzywej wieży  

w Pizie. Uczeni oskarżyli go jednak o konszachty z diabłem. 

Galileusz odkrył również, że prędkość spadających przedmiotów stale rośnie  
o ok. 9,8m/s w ciągu każdej sekundy. Z tego powodu upadek z krzesła jest błahostką 

w porównaniu z upadkiem z wieżowca.  

 

Czy wiesz, że jadąc rowerem, cofasz się w czasie? 
Już dawno odkryto, że miony - bardzo lekkie cząstki 

elementarne, rozpędzane do dużych prędkości trwają 

dłużej niż te pozostawione "w bezruchu". Potwierdzono 
to także przy użyciu zegarów atomowych 

umieszczonych w ponaddźwiękowych samolotach. 

Czas w samolocie po powrocie był krótszy niż ten, który upłynął  na Ziemi. Jadąc na 
rowerze, cofasz się w czasie o: 0,00000000000000000000000000000000001s.  

Tak więc jeżdżąc na rowerze, będziesz młodszy od 

kolegów.  

W nocy niebo jest zupełnie czarne, dlaczego  

w dzień jest niebieskie?  
Angielski fizyk John Strutt baron Rayleigh (1842-

1919r.) odkrył, że gdy światło słoneczne zderza się 
z cząsteczkami w atmosferze, to niebieska jego 

część (która składa się z fal o dużych 

częstotliwościach) jest odbijana w kierunku Ziemi. 

Z tego samego powodu zachody Słońca są czerwone. Gdy Słońce leży nisko nad 
horyzontem, jego promienie pokonują dosyć długą drogę w atmosferze i tracą część 

światła niebieskiego, toteż dociera do nas więcej światła o niskich częstościach, tj. 

światła w kolorze czerwonym.  

Patrycja Zdeb 

Co się dzieje, gdy wypompujemy powietrze z naczynia? 
Otaczające ciśnienie ściska pojemnik z przeraźliwą siłą. W przypadku kuli  

o średnicy 30cm wynosi ona około trzech ton. 



Co wiesz o polskich dynastiach?  

WŁADYSŁAW  HERMAN 

Urodzony ok. 1042 r., był synem  
Kazimierza  Odnowiciela. 

Zmarł  w  1102 r., dzieląc  państwo 

między  dwóch  synów:  Zbigniewa 

i  Bolesława. 

    Władysław Herman był młodszym synem 
Kazimierza Odnowiciela i Dobroniegi. Ojciec 
powierzył rządy w kraju starszemu  

z potomków - Bolesławowi, a jemu 

prawdopodobnie przyznał Mazowsze,  
które i tak pozostawało pod kontrolą mianowanych przez władcę biskupów 

płockich.  

Żyjący w cieniu Władysław nieoczekiwanie, w wyniku buntu 

możnych przeciw królowi, został panującym w Polsce. 

Objął rządy w 1079 roku i zmienił całkowicie dotychczasową politykę kraju. 
Wycofał się z obozu papieskiego, 

prowadził natomiast działania 

zgodne z wolą cesarza Henryka IV. 
Zrezygnował z korony oraz,  

w wyniku napiętych stosunków 

polsko-węgierskich, związał się  

z Czechami, w których razem  
z księciem czeskim Wratysławem 

panowała jego siostra, Swatawa. 

Podjął, niestety bez większego 
powodzenia, wysiłki mające na celu 

przywrócenie zwierzchnictwa 

polskiego nad Pomorzem. W kraju 
za jego panowania do wielkiej 

władzy doszedł potężny wojewoda 

Sieciech, który potrafił wykorzystać nieudolność księcia w samodzielnym 

sprawowaniu rządów, wynikającą według Galla Anonima z faktu, że Herman 

"był człowiekiem ociężałym i chorym na nogi".  

O Władysławie historycy wypowiadali się jako "o człowieku dobrej, 

lecz wątłej woli, przyciśniętym i fizycznym jakimś kalectwem", jego zaś 
panowanie opisywali jako "okres zamieszek wewnętrznych i znacznego 

upadku powagi monarchy". 

Władysław Herman rozbudował 

organizację kościelną, tworząc 

przedparafialną sieć obsługi ludności, 
służącą dalszej chrystianizacji kraju. 

Wszystkie te poczynania miały służyć 

próbie odbudowy tradycyjnej, 

scentralizowanej władzy. 

Pozostając za panowania 

Bolesława Śmiałego na uboczu życia 

politycznego, nie zawierał Władysław 

małżeństw dynastycznych. Pierwszą jego żoną była Polka z rodu 
Prawdziwców, zaślubiona według tradycji słowiańskiej. Z małżeństwa 

tego urodził się syn Zbigniew, traktowany jako prawowity członek 

dynastii, lecz w wyniku manipulacji Sieciecha na jakiś czas zamknięty 

w jednym z saksońskich klasztorów. 

Objęcie przez Hermana władzy i sojusz z Czechami doprowadziły do 

zawarcia kolejnego małżeństwa - z Judytą czeską, córką Wratysława. Druga 

żona urodziła Władysławowi syna Bolesława, ale wkrótce potem zachorowała i 

zmarła. Trzecią żoną została wdowa po królu Węgier Salomonie, Judyta Maria. 
Relacje ówczesnych duchownych wspominają o jej rozwiązłości i przyjaźni  

z Sieciechem, która miała na celu przejęcie przez niego rządów. Planom tym 

przeszkodzili synowie Władysława: Zbigniew i Bolesław, doprowadzili 

bowiem do wygnania obojga z kraju.  

Władysław Herman zmarł 4 czerwca 1102 r. w Płocku, gdzie został 

pochowany. 
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