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Dwumiesięcznik gimnazjalisty i nie tylko
Nr 64 Styczeń - Luty 2013 Cena 1 zł

W NUMERZE
aktualności szkolne
ZADANIE NUMERU:
Tylko złotówka
1 zł = 1 zł
1 zł = 100 gr
10 gr = 0.1 zł
100 gr = 10 gr * 10 gr
1 zł = 0.1 zł * 0.1 zł
1 zł = 0.01 zł
1 zł = 1 gr
Pytanie: Znajdź błąd w poniższym rozumowaniu

Nagrodą za rozwiązanie tego zadania jest dopłata do szkolnej
wycieczki w wysokości 20 zł.

Redakcja :
Robert Maziarz, Patrycja Zdeb,
Małgorzata Maziarz , Sylwia Chorzępa – opieka,
Barbara Dobrzańska – korekta.

co wiesz o …?
występy kolędnicze i ludowe
uczeni w anegdotach
ciekawostki

Występy Kolędnicze
Nie

łatwo

jest dzisiaj w dobie ogromnych zmian
cywilizacyjnych i nowoczesnych technologii
zachowywać i kultywować dawną kulturę
i tradycję. Udaje się to dobrze naszym
gimnazjalistom, którzy od wielu lat
przygotowują ciekawe występy kolędnicze,
związane z bogatą, polska tradycją Świat
Bożego Narodzenia – herody, draby, kolęda
z gwiazdą czy szczodraki. W tym roku
młodzież prowadzona przez p. Danutę Ożóg i p. Dariusza Kosaka
przygotowała kolędę zwana herodami. Została ona wypełniona
pięknymi starymi tekstami, uroczystymi strojami i wspaniałą oprawą
muzyczną.
Była
z
sukcesem
kilka
razy
wystawiana,
m.in. w Sokołowie Młp., Woli Zarczyckiej, także w Górnie. Jednak
największy sukces odnieśli nasi gimnazjaliści uczestnicząc 26 stycznia
w kolejnym Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Kolędniczych
„Pastuszkowe Kolędowanie” w Podegrodziu k/Nowego Sącza.
Zdobyli bardzo wysokie miejsce (jedno z dwóch wyróżnień)
w rywalizacji wielu zespołów i przywieźli już siódme podegrodzkie
serduszko,
które
rozszerza
kolekcję
serduszek
i dyplomów w Gabinecie Pani Dyrektor.
D. Ożóg

Raz na ludowo
Wielu przeżyć estetycznych i ważnych treści dostarczają za
każdym razem występy młodzieżowego zespołu regionalnego, złożonego
z gimnazjalistów naszej szkoły – śpiewających, tańczących i grających
dziewcząt i chłopców. Młodzież ta kultywuje dawne śpiewy tańce z okolic
Górna i – szerzej – z Podkarpacia. Jest to godna pochwały cenna
inicjatywa, ważna dla zachowania naszej tożsamości i tradycji, z której
wyrośliśmy. Zespół wystąpił 4. 02. 2013 roku w czasie uroczystości
otwarcia ośrodka kultury w Górnie,
w którym znalazły pomieszczenie
m.in. biblioteka i izba regionalna.
Młodzież wspaniale zaprezentowała swój
program wobec znamienitych gości
z powiatu i województwa. Trzeba też
odnotować inne występy tej grupy
młodych prowadzonej przez p. Danutę
Ożóg i p. Dariusza Kosaka; wiele radości
życia wnieśli nasi gimnazjaliści w czasie
obchodów Dnia Chorego w Górnie,
w Leśniówce, a także podczas zebrania
OSP. Dobrze, że te piękne tradycje są
kontynuowane.
D. Ożóg

Aktualności szkolne
W drugim tygodniu stycznia do naszego gimnazjum przybyli
przedstawiciele Zespołu Szkół Mechanicznych
w Rzeszowie, którzy zachęcali trzecioklasistów
do kontynuowania nauki w ich placówce.
Ponadto zaproponowali naszym uczniom
wzięcie udziału w VIII Międzyszkolnym
Konkursie
informatyczno
–
sportowym „Ruch rzeźbi
ciało i umysł”. Konkurs odbył się 7 lutego i
sładał się z dwóch etapów: rozgrywek w piłce
nożnej i turnieju informatycznego. Drużyna
piłkarska zajęła II miejsce. Z informatyki
indywidualnie Robert Maziarz zajął III miejsce, a
Dominik Zagaja V. Uzyskane wyniki pozwoliły chłopcom ostatecznie
zająć I miejsce.
Gimnazjaliści wchodzący w skład zespołu „Młody Duch”
przygotowani przez p. D Ożóg i p. D. Kosaka uświetnili swoim
występem uroczystość otwarcia domu kultury w Górnie oraz
obchody Dnia Chorego. Zaprezentowali ludowe piosenki śpiewane
dawniej w naszej miejscowości.
11 lutego rozpoczęły się ferie
zimowe. W tym czasie uczniowie mieli
okazję wziąć udział w konkursach,
zajęciach sportowych i artystycznych
organizowanych w szkole, dyskotece
walentynkowej
i
wyjazdach
na
lodowisko. W drugi wtorek ferii p. Jacek
Rembisz zorganizował wycieczkę do
Mielca na lodowisko. W wyjeździe
wzięło udział 34 uczniów. Opiekę nad
uczniami sprawowali p. M. Maziarz, p. T. Surdyka i p. I. Chudzik.

Gminny konkurs przedmiotowy
9 lutego 2013 r. w Zespole Szkół w Sokołowie Młp. odbył się
Gminny Konkurs Przedmiotowy dla uczniów gimnazjów z terenu
gminy.
Patronat nad konkursem
objął
Burmistrz
Gminy
i Miasta Sokołów Młp.
p. Andrzej Ożóg.
W finałach łącznie
wzięło
udział
120
gimnazjalistów. Naszą szkołę
reprezentowało łącznie 16
gimnazjalistów,
którzy
tworzyli dwuosobowe zespoły.
Wystartowali oni w konkursach z chemii, fizyki, biologii, matematyki,
historii i języka polskiego, odnosząc duży sukces.
Anna Piekut i Dominik Zagaja – I miejsce z fizyki;
Patrycja Zdeb i Robert Maziarz – I miejsce z chemii;
Izabela Skomro i Robert Maziarz – I miejsce z biologii;
Patrycja Zdeb i Damian
Burek – II miejsce z historii;
Anna Piekut i
Zagaja
–
III
z matematyki;

Dominik
miejsce

Monika Kutyła i Monika
Tarała – III miejsce z chemii.
Uczniów
do
konkursu
przygotowali: p. M. Maziarz, p. K. Gumienny, p. B. Kapuścińska,
p. M. Ślońska, p. L. Zwoliński i p. T. Majka
P.Zdeb

CIEKAWOSTKI
Czy

wiesz,

jaka

roślina

wytwarza najmniejsze
nasionka na świecie?
Najmniejsze
nasionka
na
świecie wykształca orchidea.
Rośliną
wykształcająca
najmniejsze nasiona kwiatowe
jest orchidea. Jej malutkie
nasionka osiągają 0,25-1,2 mm
i szerokość 0,27 mm. Ponieważ
są tak małe, każda torebka
nasienna zawiera 1300-4000000

nasion.

Czy wiesz, że w Polsce znajdują się największe lustra
w Europie?
Największe lustra w Europie
wcale
nie
znajdują
się
w Wersalu, a w zamku
w Pszczynie.
Zamek w Pszczynie jest jedną
z
pięciu
arystokratycznych
rezydencji w Polsce, które
wyszły bez uszczerbku z
wojennej zawieruchy. To niemal
cud, zważywszy, że podczas II
wojny światowej mieściła się tu
szkoła Wehrmachtu a potem
szpital armii radzieckiej. W zamku przetrwały największe lustra Europy - każde
ma powierzchnię 14 m2.

Czy wiesz jakie wymiary
posiadał
najmniejszy
banknot na świecie?
Najmniejsze banknoty świata
miały
formę
znaczków
naklejanych na tekturę i stanowiły
dość oryginalną formę płatności
w historii.
Afrykańskie Wybrzeże Kości Słoniowej w roku 1920 wprowadziło dość
ciekawą formę płatności jaką były naklejane na kartonach znaczki. W owych
czasach trudno było o banknoty, a te małe, mierzące 4,6 cm długości i 3,2
szerokości, przyklejane na tekturę skrawki papieru były nie tylko najbardziej
oryginalnymi, ale również najmniejszymi banknotami świata.

Czy wiesz, że w Polce też jest Krzywa Wieża?
Polska też ma swoją Krzywą Wieżę.
Znajduje się ona w Ząbkowicach Śląskich
na Dolnym Śląsku i jest odchylona od
pionu o 2 m 14 cm.

Kamienno-ceglana gotycka dzwonnica
straciła pion w 1598 r., gdy w okolicy
zatrzęsła się ziemia. Drugą pod względem
stopnia nachylenia do ziemi jest krzywa
wieża w Toruniu, która odchodzi od pionu
o 1,4 m. Warto dodać, że podczas
pomiarów
dokonanych
w
1977
stwierdzono, że odchylenie śląskiej wieży
wynosi 1,98 m.
Sylwia Chorzępa

Uczeni w anegdotach
AndréMarie
10.06.1836)

Ampére

(20.01.1775-

Wielki fizyk i matematyk, który słynął także
z niezwykłego roztargnienia. Pewnego razu
przechodząc przez most na Sekwanie, zauważył
ciekawy kamień. Podniósł go i oglądał
z uwagą. Wtem przypomniał sobie, że śpieszy
się na wykład. Wyjął z kieszeni zegarek,
sprawdził godzinę, po czym schował kamień do
kieszeni, a zegarek wyrzucił do rzeki.
Thomas Alva Edison (11.02.1847-18.10.1931)
Utalentowany konstruktor i wynalazca. Jako
dziecko często doprowadzał rodziców do
rozpaczy, gdy w pokoju zamienionym na
laboratorium
przeprowadzał
niebezpieczne,
a czasami bolesne eksperymenty. Raz został
dotkliwie podrapany przez koty, kiedy indziej
zniszczył meble. Zwykle jego doświadczenia
kończył wybuch wstrząsający całym domem.
Albert Einstein (14.03.1879-18.04.1955)
Kiedy zajrzy się do jego życiorysu, trudno
uwierzyć, że był geniuszem. Dzieciństwo wcale
tego nie zapowiadało. Późno nauczył się mówić.
Z czytaniem i pisaniem też sobie nie radził,
dlatego w szkole nie szło mu najlepiej,
a nauczyciele uważali, że nigdy niczego nie
osiągnie. Dzisiaj wiemy, że prawdopodobnie był
dyslektykiem.

Leonardo da Vinci (15.04.1452-2.05.1519)
Znany przede wszystkim jako wybitny
malarz, rzeźbiarz , matematyk i odkrywca.
Mało kto wie, że był wegetarianinem, nauczył
się żonglować, żeby ćwiczyć umysł
i uwielbiał zwierzęta. Jego miłość do nich
była tak wielka, że często chodził na targ
tylko po to, by jakieś kupić i później
wypuścić na wolność.
Oliver Heaviside (18.05.1850-03.02.1925)
Szalony matematyk i fizyk, który przez większość
życia nie opuszczał swojego pokoju. Za szczelnie
zamkniętymi oknami i opuszczonymi żaluzjami
przychodziły mu do głowy naprawdę zdumiewające
pomysły. Na przykład zmienił swoje, już i tak mroczne,
mieszkanie w pieczarę jaskiniowców, zastępując
zwykłe meble kamiennymi blokami.

Arystoteles (384p.n.e-322p.n.e)
Jeden,
obok
Sokratesa
I
Platona,
z najsłynniejszych starożytnych filozofów.
Założył
szkołę
perypatetyków
(przechadzających się). Jego uczniowie nie
uczyli się na siedząco, ale całymi dniami
spacerowali, słuchając Arystotelesa. W tej
„ruchomej” nauce filozofii nie przeszkadzały
Arystotelesowi chude krzywe nogi i to, że się
jąkał.

R. Maziarz

Co wiesz o polskich dynastiach?

Piastowie – Bolesław IV Kędzierzawy
Lata życia ok. 1122-1173
Lata panowania 1146-1173
Bolesław Kędzierzawy był synem Bolesława
Krzywoustego i Salomei z Bergu.
Po wypędzeniu Władysława objął Kraków
wraz z całą władzą zwierzchnią. Poza
dzielnica
senioralną
podlegały
mu
bezpośrednio Mazowsze i ziemia łęczycka,
a także Śląsk, opuszczony przez Władysława.
Można przypuszczać, że niewielka była
samodzielność Henryka, młodszego brata
Bolesława, pana Sandomierszczyzny. Książę
ten nie dążył do zdobycia władzy, w 1154 r.
opuścił Polskę i udał się na pielgrzymkę do Jerozolimy. Większą
niezależność przejawiał Mieszko, wyposażony w Wielkopolskę. Obaj bracia
współpracowali ścisłe ze sobą. Po zatrzymaniu wojsk niemieckich na linii
Odry w 1146 r, i po zapłaceniu okupu władza Bolesława zaczęła się
stabilizować. Przyjęcie przez Konrada III kontrybucji było równoznaczne
z uznaniem nowego porządku w Polsce. Uznał Bolesława także papież,
przysyłając w 1147 r. do Polski legata Humbolda. Pozycję Bolesława
wzmocnił sojusz zawarty w 1147 r. z Albrechtem Niedźwiedziem. Książę
saski stał się rzecznikiem spraw polskich na terenie Cesarstwa. W zamian
książęta polscy wzięli udział w saskiej wyprawie krzyżowej na Słowian
połabskich w 1147 r. Polskie wojska prowadził Mieszko. Bolesław
utrzymywał też dobre stosunki z książętami ruskimi, sam ożeniony był
z Wierzchosławą, córką księcia nowogrodzkiego. W roku 1157 uderzył na
Polskę nowy władca Niemiec, Fryderyk Barbarossa, żądając przywrócenia
Władysławowi tronu. Wojska niemieckie bez walki sforsowały Odrę
i dotarły aż do Krzyszkowa pod Poznaniem. Tam Bolesław musiał złożyć
hołd i zapłacić kontrybucję. Zmuszony został też do oddania swego
najmłodszego brata, Kazimierza, na zakładnika. Zachował jednak władzę.
Władysław zmarł w roku 1159 i odtąd Bolesław mógł, jako najstarszy
z braci, rządzić Polską zgodnie z zasadami ustalonymi przez Krzywoustego.
Mimo to nie zabrakło cesarzowi Fryderykowi pretekstów do ingerowania

w wewnętrzne sprawy jego państwa. W 1163 r. zmusił
Bolesława do oddania Śląska synom Władysława. Raz
jeszcze problem śląski powrócił w 1172 r., gdy
Kędzierzawy wmieszał się do walk między książętami
śląskimi, pomagając tamtejszemu juniorowi wygnać
starszego brata. Wywołało to ponowną wyprawę
cesarską na Polskę, ponowne upokorzenie Bolesława
i przywrócenie na Śląsku stanu poprzedniego.
W 1166 r. spróbował Bolesław podporządkować sobie
Prusów. Jednakże nieumiejętnie prowadzona wyprawa wpadła w zasadzkę
i Polacy ponieśli ogromną klęskę. W bitwie poległ książę Henryk
Sandomierski. Po śmierci dzielnica sandomierska uległa podziałowi. Większą
jej część z Sandomierzem wziął sobie Kędzierzawy, część uzyskał Mieszko,
Kazimierzowi przypadła niewielka dzielnica wiślicka. Mimo że Bolesława
osadzili na tronie możnowładcy, z którymi przez większość swego długiego
panowania pozostawał w zgodzie, w 1172 r. został zawiązany przeciw niemu
spisek. Na jego czele stanęli pierwsi spośród małopolskich panów, syn Piotra
Włostowica, Świętosław, i Jaksa z Miechowa. Przyczyny spisku nie są znane.
Możliwe, że nie podobała się mała skuteczność Bolesława jako wodza.
W owych czasach cnoty rycerskie i umiejętność dowodzenia wojskiem
należały do najbardziej cenionych zalet władcy. Spisek ten nie przekształcił się
jednak w bunt. Panowanie Bolesława przebiegało bez większych napięć
wewnętrznych. Od połowy XII w. proces rozwoju ekonomicznego Polski uległ
przyspieszeniu. Posiadacze dużych, lecz nie zagospodarowanych majątków,
korzystając z trwającego już od końca XI w. przyrostu demograficznego,
zaczęli w swych dobrach osadzać tzw. gości. Byli to
chłopi, którzy w zamian za przydzielone
im gospodarstwa mieli uiszczać powinności na rzecz
właścicieli ziemi. Bolesław nie tylko nie
przeszkadzał temu osadnictwu, ale nawet je ułatwiał,
nie egzekwując zbyt rygorystycznie od nowych
osadników obowiązków na rzecz państwa. Wiemy
też, że poddanym kilku klasztorów zmniejszył
należne mu powinności. Polityka ta prowadziła do
zmniejszenia dochodów i zakresu władzy księcia, przyczyniając się zarazem do
rozwoju kraju. Rozwój ekonomiczny potwierdzają liczne, jak na owe czasy,
kamienne budowle, które powstały około połowy XII w. Wśród nich wymienić
należy kościół klasztorny w Czerwińsku oraz kolegiatę w Tumie pod Łęczycą.
Bolesław Kędzierzawy zmarł w 1173 r. Pozostał po nim młody chorowity syn,
Leszek, oraz córka, wydana za jednego z książąt ruskich.

