HUMOR

Leci samolot. Nagle awaria silnika. Maszyna musi się rozbić.
W samolocie są: pilot, prezydent, papież i mała dziewczynka oraz
trzy spadochrony.
Prezydent mówi:
- Nie mogę zginąć, bo jestem prezydentem!
Wziął pierwszy spadochron i wyskoczył.
Pilot mówi:
- Nie mogę zginąć, mam małe dzieci .
Wziął drugi spadochron i wyskoczył.
Papież mówi do dziewczynki:
- Bierz ostatni spadochron i uciekaj, ja jestem stary
i już długo nie pożyję.
Dziewczynka mówi:
- Został jeszcze jeden spadochron dla Ciebie, bo prezydent
wyskoczył z moim plecaczkiem.
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Aktualności szkolne
W trzecim tygodniu stycznia uczniowie
najstarszych klas naszego gimnazjum po raz
drugi w tym roku szkolnym zmierzyli się
z próbnymi testami egzaminacyjnymi. Przez
trzy dni (15, 16 i 17 stycznia) odpowiadali na
pytania i rozwiązywali zadania z zakresu historii
i wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego,
matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii
i języka angielskiego. Wyniki były odrobinę
lepsze niż za pierwszym razem, lecz przed
trzecioklasistami jeszcze wiele pracy.
16 stycznia 2014 roku w MGOKSiR w Sokołowie Młp. odbyły się
XIII Międzygminne Prezentacje Zespołów
Kolędniczych i Widowisk Jasełkowych "Hej
Kolęda,
Kolęda...".
Zespół
Kolędniczy
"DRABY" reprezentujący naszą Szkołę zajął
I miejsce. Przygotowany został przez państwa
nauczycieli: Danutę Ożóg oraz Dariusza Kosaka.
2 lutego 2014 roku zespół ten wystąpił
na Ogólnopolskim Spotkaniu Dziecięcych
i
Młodzieżowych
Grup
Kolędniczych
w Podegrodziu, gdzie zajął III miejsce (więcej
o tym wydarzeniu na następnej stronie).
Od 20 stycznia do 2 lutego w naszym
województwie trwały ferie zimowe. Jak co roku,
uczniowie
szkoły
podstawowej
oraz
gimnazjaliści mogli uczestniczyć w zajęciach
sportowych organizowanych w naszej szkole
podczas tego zimowego wypoczynku. Ponadto
pan Jacek Rembisz zorganizował dla chętnych
wyjazd na lodowisko w Mielcu. Skorzystało
z niego wielu gimnazjalistów. Pogoda sprzyjała
i wszyscy z radością mogli oddać się
łyżwowemu szaleństwu.
3.02.1014 r. odbyły się szkolne
eliminacje do Podkarpackiego Konkursu
Pięknego Czytania. I miejsce w kategorii klas gimnazjalnych zajęła Anna

Radomska, II miejsce Zuzanna Smolak, III miejsce Natalia Chorzempa.
Uczennice,
które
zajęły
pierwsze
miejsca
w poszczególnych kategoriach wiekowych, będą
uczestniczkami Finału II Podkarpackiego Konkursu
Pięknego
Czytania,
który
odbędzie
się
w Teatrze im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie.
Jak co roku, w drugiej połowie lutego pełną
parą
pracowała
w
naszej
szkole
„poczta
walentynkowa”.
Uczniowie szkoły
podstawowej oraz
gimnazjaliści 14 lutego obdarowywali się
kartkami pełnymi wyznań i miłosnych
wierszy. Prawdopodobnie każdy chłopiec i
każda dziewczyna tego dnia otrzymali
tradycyjną walentynkę.
18 lutego w naszej szkole
rozbrzmiewała muzyka, w rytm której na Sali
bawiły się piękne królewny, kolorowe wróżki
i inne postacie bajkowe. To uczniowie klas 13
SP,
którzy
przybyli
na
coroczną
zabawę
karnawałową.
Do miłego spędzania
czasu przyczynili się
również rodzice, którzy
przygotowali dzieciom
wspaniały poczęstunek,
a także paczki bogate
w przeróżne słodkości.
Nad
całością
karnawałowego
wydarzenia
czuwali
wychowawcy
klas.
Wieczorem na dyskotece
pojawili
się
także
uczniowie starszych klas szkoły podstawowej oraz gimnazjaliści.

A. Maziarz

„PASTUSZKOWE KOLĘDOWANIE –
PODEGRODZIE 2014 r.”

"Hej Kolęda, Kolęda...". Eliminacje gminne, zorganizowane przez

Nieodłącznym elementem okresu bożonarodzeniowego są
kolędnicy chodzący od domu do domu, składający życzenia
świąteczne, śpiewający kolędy i pastorałki. Kolędowanie było znane
w Polsce już od dawien dawna. W środowiskach wiejskich kolędnicy
najczęściej witali gospodarzy słowami:
„Na szczęście, na zdrowie, na ten nowy rok – żeby się wam
rodziła pszenica i groch. Żeby się rodziło w komorze i w oborze, żeby
stał snopek przy snopku, kopa przy kopie, a gospodarz między kopami,
jako miesiąc między gwiazdami. Byście mieli w każdym kątku po
dzieciątku, a na piecu troje”.

MGOKSiR w Sokołowie Młp. Wygrał nasz zespół w składzie: Rafał
Kobiernik, Paweł Miazga, Mateusz Burek, Marcin Bolko, Patryk Wójcik,
Patryk Wilk, Artur Maziarz, Jarosław Piekut, Szymon Piekut i Arkadiusz
Tarała i nominowany został do Ogólnopolskiego Przeglądu „Pastuszkowe
kolędowanie” w Podegrodziu k./ Nowego Sącza.
2 lutego 2014 r., nasi kolędnicy już po raz ósmy reprezentowali
Gminę Sokołów Młp. i województwo podkarpackie w przeglądzie
ogólnopolskim. Ich występ bardzo podobał się publiczności i został
wysoko oceniony przez jury. Ostatecznie chłopcy zajęli III miejsce w
klasyfikacji ogólnej, otrzymując prawo do nagrody w kwocie 400,00 zł.
Każdy z członków zespołu otrzymał ponadto pamiątki oraz słodycze, zaś
nasza Szkoła po raz kolejny wzbogaciła się o „podegrodzkie serduszko”.
Chodzenie po kolędzie utrzymuje się do dzisiaj w wielu
regionach kraju. Wychodząc naprzeciw kultywowaniu dawnych
tradycji bożonarodzeniowych, p. Danuta Ożóg oraz p. Dariusz Kosak
przygotowali z uczniami naszego gimnazjum kolędę.
Zespół kolędniczy „Draby” wystąpił na XIII Międzygminnych
Prezentacjach Zespołów Kolędniczych i Widowisk Jasełkowych

3 lutego, w poniedziałek, dla odreagowania stresu, kolędnicy
odwiedzili Wodny Park Rozrywki w Białce Tatrzańskiej. Tam skorzystali
z wielu atrakcji i, chociaż zmęczeni, to bardzo zadowoleni, powrócili do
domów.
Artur Maziarz

Soczi 2014
Zimowe Igrzyska Olimpijskie w liczbach:
1 - po raz pierwszy zimowe
igrzyska odbyły się w mieście
położonym
w klimacie subtropikalnym.
3 - wioski olimpijskie znajdują się
w Soczi: dwie położone są w
górach,
jedna
nad
Morzem
Czarnym.
6 - medali zdobyli polscy sportowcy
w zimowych igrzyskach: 4 złote
oraz po 1 srebrnym i 1 brązowym.
12 - nowych konkurencji znalazło się w programie.
17 – dni trwały igrzyska.
19 - lat mają najmłodsi polscy olimpijczycy; alpejczycy Maryna
Gąsienica-Daniel i Michał Jasiczek.
36 - lat ma najstarszy w polskiej ekipie zawodnik, Dawid Kupczyk,
pilot bobslejowy.
59 - sportowców liczyła ekipa biało-czerwonych: 24 kobiety i 35
mężczyzn.
98 – o tyle kompletów medali walczyli sportowcy.

187 – tyle było imprez towarzyszących igrzyskom.
250 - hektarów terenów leśnych poświęcono na realizację gigantycznego
projektu olimpijskiego.
700 - km kabli położono, by zaopatrzyć w prąd elektryczny infrastrukturę
olimpijską.
1300 - medali przygotowano dla olimpijczyków i paraolimpijczyków; na
ich wybicie przeznaczono dwie tony srebra, 700 kg brązu oraz 3 kg złota.
1378 - euro kosztował najdroższy bilet na ceremonię otwarcia igrzysk,
najtańszy - 12 euro.
1450 - na takiej wysokości nad poziomem Morza Czarnego położona jest
wioska olimpijska, w której zamieszkają biegacze i biathloniści.
2453 – tylu testom antydopingowym zostali poddani uczestnicy igrzysk.
2900 - zawodniczek i zawodników z 85 krajów świata wystartowało na
olimpiadzie.
3800 - pasażerów na godzinę odprawiał personel lotniska Adler w Soczi.
5500 – z tylu kamer składał się system czuwający nad bezpieczeństwem
uczestników igrzysk.
24000 - tyle propozycji napłynęło na konkurs "Maskotki Soczi 2014".
25000 - wolontariuszy pracowało przy organizacji igrzysk.

70000 - policjantów, agentów i żołnierzy czuwało nad bezpiecznym
przebiegiem imprezy.

Jak powstawała…
Telewizja
Dziś telewizja to najpopularniejszy ze wszystkich
mediów. Korzystają z niej wszyscy – od dziadków, przez
rodziców, aż po nas.
Obecnie możemy wybierać w
dziesiątkach, a nawet setkach kanałów tematycznych. A jak to
wyglądało kilkadziesiąt lat temu? Zapraszam na 2 część cyklu
artykułów o wynalazkach.
1924 – Szkot John Logie
Baird po raz pierwszy
przekazuje obraz na odległość.
Były to nieruchome zarysy
przedmiotów.
W następnym roku udaje mu
się także przesłać obraz
ruchomy.
1928 – Udana transmisja
sygnału telewizyjnego przez
Atlantyk. Tymczasem w USA
powstają
pierwsze
eksperymentalne stacje telewizyjne. Jedna z nich, nowojorska WRGB,
istnieje do dziś.
1931 – Pierwsza w Polsce transmisja sygnału telewizyjnego
przeprowadzona, nomen omen, przez rozgłośnię Polskiego Radia
w Katowicach.

1954 – Pierwsza powojenna transmisja telewizyjna w Polsce. Dwa lata
później
zaczęto
nadawać
pierwsze regularne audycje
telewizyjne… raz na tydzień.
1954 – W USA wyemitowano
pierwszą transmisję telewizyjną
w kolorze.
1962 – Pierwsza satelitarna
transmisja telewizji przy użyciu
amerykańskiego
satelity
Telstar. Z powodu zbyt niskiej orbity statku odbiorniki traciły sygnał,
gdy satelita znalazł się za horyzontem.
1977 – W Berlinie po raz pierwszy pokazano system wyświetlania
tekstu na ekranie telewizora – tzw. Teletext (telegazeta) .
2001 – Sharp prezentuje pierwszy telewizor LCD – Aquos LC 20.
Już po kilku latach nowy typ zaczął wypierać telewizory kineskopowe.
2013 – Polska przeszła na cyfrowy sposób transmitowania telewizji –
DVB-T. Poprawiło to znacząco jej jakość a także umożliwiło
umieszczenie większej liczby kanałów.
A co w przyszłości?
Trudno jest przewidzieć, jak będą wyglądały telewizory w przyszłości.
Na tegorocznej wystawie CES 2014 pokazano pierwsze telewizory…
wygięte. Umożliwił to nowy typ matryc – OLED, które można dowolnie
wyginać. Ceny są bardzo przystępne – zaczynają się od 40 000 zł ;) .

Marcin Kuduk

Co wiesz o polskich dynastiach?

Piastowie – Henryk Brodaty
Lata życia: ok. 1165-1238
Lata panowania: książę śląski 12011238, książę krakowski 1231-1238
Henryk Brodaty, syn księcia
śląskiego
Bolesława
Wysokiego
i Adelajdy z Sulzbachu, należał do
najwybitniejszych władców polskich
czasów rozdrobnienia dzielnicowego.
Od początku swego panowania zajął się
wewnętrznymi sprawami Śląska. Dbał
o rozwój gospodarczy księstwa, popierał
osadnictwo i górnictwo. Po sprowadzeniu
przez niego niemieckich górników zaczęto
na Śląsku wydobywać złoto. Pozwoliło to
przeprowadzić tam reformę monetarną.
Za Henryka rozpoczęła się też w księstwie wrocławskim wielka reforma
ustrojowa. Polegała ona na tworzeniu osad zorganizowanych zgodnie
z zasadami tzw. prawa niemieckiego. Na początku zreformowano miasta:
Złotoryję, Lwówek Śląski, Środę, Wrocław. W późniejszym czasie wokół
miast powstawały wsie lokowane na prawie niemieckim.
W 1217 r. Henryk zawarł sojusz z Leszkiem Białym i Władysławem
Laskonogim, a w latach 1222 i 1223 zorganizował wspólnie z Leszkiem
wyprawy krzyżowe przeciw pogańskim Prusom. W 1227 r. doszło do
załamania dotychczasowych układów, został zabity w Gąsawie Leszek Biały.
Ci sami napastnicy poranili ciężko Henryka. Śmierć Leszka spowodowała
wybuch walk o Kraków. Konkurentami stali się brat Leszka, Konrad, i
Władysław Laskonogi, którego wspierał Henryk. Możni, krakowscy, od
których zależała obsada tronu krakowskiego, wybrali Laskonogiego.
Ponieważ Władysław III musiał w Wielkopolsce walczyć z Odonicem,
władzę w Krakowie powierzył Brodatemu (1228 r.). Zaraz potem Małopolskę
zaatakował Konrad. Atak się nie udał, Henryk odparł wojska mazowieckie.
Nie mogąc zająć Krakowa w otwartej walce, Konrad postanowił osiągnąć
swój cel podstępem. W 1229 r. w trakcie spotkania pojmał Henryka i uwięził.
Syn Brodatego, Henryk Pobożny, zaczął już gromadzić wojska, aby
oswobodzić ojca, lecz uprzedziła go matka Jadwiga, która przybyła do

Konrada
i
swym
autorytetem
wymusiła
uwolnienie męża. Gdy w
1231 r. zmarł Laskonogi, a
Konrad
zrzekł
się
Małopolski, nikt już nie
kwestionował
władzy
księcia. Na Śląsku zachował
Henryk silną pozycję, w
Małopolsce porozumiał się z
elitą polityczną i pozostawił
panom krakowskim dużą
swobodę w sprawach wewnętrznych. Czynił również nadania dla możnych i
udzielał zgody na lokacje wsi na prawie niemieckim. Taka polityka pozwoliła
na harmonijną współpracę i doprowadziła do poparcia potomków Brodatego
przy późniejszych zmianach na tronie krakowskim. W latach trzydziestych
władza Henryka objęła większość ziem Polski. Rządził on na swym
dziedzicznym Śląsku wrocławskim, za zgodą możnych stał się władcą
Krakowa. W 1234 r., zaproszony przez zbuntowane przeciw Odonicowi
rycerstwo, opanował większą część Wielkopolski. Ponadto sprawował rządy
opiekuńcze w dwu księstwach: opolskim i sandomierskim. Istnieją podstawy
do przypuszczeń, że Henryk Brodaty rozpoczął starania o uzyskanie korony
królewskiej. Myślał raczej o synu niż o sobie. Dążenia te próbował realizować
przy poparciu zarówno papieża, jak i cesarza. Rozwój sytuacji
międzynarodowej utrudnił działanie. Ponadto w 1236 r. Henryk popadł w
nowy konflikt z biskupem wrocławskim i został ekskomunikowany.
Ekskomunika wprawdzie została zawieszona, niemniej jednak zmarł on w
1238 r. pod klątwą. Zniesienie jej
stało się pierwszym zadaniem
jego syna. Henryk Brodaty został
pochowany w ufundowanym
przez siebie klasztorze w
Trzebnicy.
Z
licznego
potomstwa, jakiego doczekał się
wraz
z
żoną
Jadwigą
(kanonizowaną w 1267 r.),
przeżyła go tylko córka Gertruda
i syn Henryk zwany Pobożnym,
który przejął władzę po ojcu.

