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- Od dziś będziemy liczyli na 

komputerach! - oznajmiła nauczycielka 

- Wspaniale! Znakomicie!! - cieszą się 

uczniowie. 

- No to kto mi powie, ile będzie pięć 

komputerów dodać dwadzieścia jeden komputerów?... 

 

                              *** 

 

Sekretarka wchodzi do gabinetu  

dyrektora: 

- Panie dyrektorze, wiosna przyszła! 

- Niech wejdzie! 
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W pokoju jest 5 osób: Rycerze i Zbóje. 

Rycerz zawsze mówi prawdę, a Zbój kłamie. 

Zadajesz pytanie: ilu Zbójów jest wśród was. 

Padają odpowiedzi: 1, 2, 3, 4, 5 

Ile zbójów było w pokoju? 



 

Rok 2014 rokiem Oskara Kolberga 

 
Uchwałą Sejmu RP 

rok 2014 uznano Rokiem 

Oskara Kolberga. Decyzję 

uzasadniono następująco: 

"Dorobek naukowo-

badawczy Oskara 

Kolberga dokumentujący 

kulturę ludową XIX wieku 

jest imponujący ze względu 

na wszechstronny zakres 

jego zainteresowań kulturą 

ludu oraz geografię badań, 

obejmującą Polskę 

przedrozbiorową i obszary 

ludowych kultur Ukrainy, 

Białorusi, Litwy, Śląska, 

Słowian południowych, 

Łużyczan, Czechów  

i Słowaków. Oskar Kolberg zebrał i opracował 33 tomy monografii 

regionalnych i tematycznych, opublikował około 200 artykułów  

z zakresu etnografii, folklorystyki, językoznawstwa, muzykologii. 

Spuścizna Oskara Kolberga stanowi fundament, do którego odwołują 

się pokolenia twórców i badaczy kultury".  

Oskar Kolberg urodził się 22 lutego 1814 roku w Przysusze. 

Przyszedł na świat w inteligenckiej rodzinie, dla której niezwykle 

ważne były tradycje kulturalne. 

Już od najmłodszych lat Kolberg miał do czynienia ze znanymi 

osobistościami ówczesnej Polski. Jego rodzicie mieli wielu sławnych 

przyjaciół. Mały Oskar poznał wówczas między innymi: Bogusława 

Lindego, Mikołaja Chopina czy też Kazimierza Brodzińskiego. Miał 

liczne zainteresowania, kochał muzykę, historię, ekonomię oraz 

etnografię. Swoje pierwsze nauki pobierał w warszawskim liceum. 

Następnie udał się do Berlina, gdzie studiował w Akademii 

Handlowej. Jednocześnie uczył się muzyki, która była jedną  

z największych jego pasji. Wszechstronne wykształcenie i zainteresowania 

opłaciły się w dorosłym życiu. Pełnił wiele funkcji społecznych, pracował 

między innymi jako nauczyciel muzyki, urzędnik oraz księgowy. 

Spełniając się na tak różnych stanowiskach, nigdy nie zapominał  

o ukochanej muzyce i poświęcał się komponowaniu. Do jego najbardziej 

popularnych utworów muzycznych należą: „Król pasterzy”, „Wiesław” 

czy też „Janek spod Ojcowa”. Teksty do jego dzieł pisali znakomici 

artyści ówczesnej epoki, tacy jak: Teofil Lenartowicz i Seweryna 

Pruszakowa. Kolberg komponował etiudy, mazurki, kujawiaki i pieśni 

solowe. 

Drugą jego pasją 

była etnografia. Kolberg 

bardzo interesował się 

różnymi regionami 

Polski, panującymi tam 

zwyczajami oraz historią 

danych terenów. Jako 

pierwszy z polskich 

badaczy opisał narodową 

kulturę ludową, 

dokładnie ją 

usystematyzował i nadał cechy charakterystyczne. Te badania znalazły się 

w dziele zatytułowanym „Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, 

podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce”.  

Trzydzieści trzy tomy tego dzieła zostały wydawane w latach 1857-1890. 

Kolejne zaś ukazały się już po śmierci Kolberga. Innym, także znanym, 

utworem dotyczącym etnografii były „Obrazy etnograficzne”. Jego 

zainteresowanie folklorem ma ogromne znaczenie nawet współcześnie, 

ponieważ z dzieła „Lud…” czerpie się do dnia dzisiejszego. 

Oskar Kolberg zmarł 3 czerwca 1890 roku w Krakowie. Został 

pochowany na znanym krakowskim Cmentarzu Rakowickim. W jego 

rodzinnej miejscowości znajduje się dziś muzeum poświęcone 

kompozytorowi. Można dowiedzieć się tam ciekawych rzeczy z historii  

i obyczajów regionu. 



Aktualności szkolne  
 

 W dniach od 4 do 13 marca w naszej szkole zostały 

przeprowadzone dwa ogólnopolskie konkursy organizowane przez 

Centrum Edukacji Szkolnej: Konkurs Logicznego Myślenia oraz 

Przedmiotowy Konkurs Galileo.  W obydwu udział naszych 

gimnazjalistów zakończył się 

sukcesem. Laureatami  

i wyróżnionymi zostali: Patrycja Zdeb 

z chemii i logicznego myślenia, 

Weronika Piersiak z logicznego 

myślenia, Marcin Kuduk  

z matematyki, Paulina Wójcik z matematyki i logicznego myślenia 

oraz Andżelika Kidaz matematyki.  

6 marca reprezentanci ZS w Górnie zajęli III miejsce w VII 

Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej zorganizowanym przez Zespół 

Szkół Technicznych w Leżajsku. 

Piosenkę "Radioactive" zaśpiewali: 

Barbara Kuduk, Renata Ożóg, Karolina 

Perlak, Weronika Piersiak oraz Paweł 

Miazga.  

27 marca 2014 roku już po raz 

siódmy zespół z naszego gimnazjum wziął udział w Turnieju Wiedzy 

Matematyczno-Przyrodniczej, który odbywał się w Trzebosi. 

Tegorocznej edycji przyświecało hasło: „W kręgu przemian”.  

Do końca turnieju trwała zacięta walka o statuetkę i podium. 

Ostatecznie Mistrzami zostali 

uczniowie Zespółu Szkół im. Jana 

Pawła II w Sokołowie Młp, a 

Wicemistrzami nasi przedstawiciele w 

składzie: Patrycja Zdeb, Katrzyna 

Szot i Dawid Koziej. Opiekunami 

przygotowującymi uczniów byli 

nauczyciele:  Danuta Ożóg, 

Małgorzata Maziarz, Piotr Pazda  

i Krystyna Gumienny. 

W pierwszym tygodniu 

kwietnia uczniowie naszej szkoły 

wykonywali palmy wielkanocne. Każda klasa robiła 

własną, starając się, aby była ona jak najpiękniejsza i 

największa. W Niedzielę Palmową, po procesji dookoła 

kościoła, palmy zostały ocenione.  Wygrała palma 

wykonana przez uczniów klasy IA Gimnazjum.  

Dnia 16 kwietnia 2014r. w naszej Szkole odbył się 

„Poranek Wielkanocny". W akademii udział wzięli 

uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, którzy 

przybliżyli tradycje i zwyczaje 

związane z obchodami Wielkiego 

Tygodnia. Widniejące na 

dekoracji hasło:  „Chrystus umarł, Chrystus 

zmartwychwstał, Chrystus powróci” skłoniło 

wszystkich do głębokich przemyśleń i refleksji.  

29 kwietnia drużyna z naszego gimnazjum 

w składzie : Dominik Zdeb, Karol Sączawa i 

Artur Maziarz wzięła udział w eliminacjach powiatowych w ramach 

Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. 
Celem Turnieju, który odbywał się w Łące było podnoszenie kultury 

społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, w tym w szczególności bezpieczeństwa dzieci i młodzieży 

szkolnej, poprzez popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego 

poruszania się po drogach. Część teoretyczna miała na celu sprawdzenie 

wiedzy uczestników z zakresu przepisów o 

ruchu drogowym, znajomości znaków 

drogowych i zasad udzielania pomocy 

przedmedycznej. Po rozwiązaniu testu każdy 

uczestnik turnieju przystąpił do części 

praktycznej, polegającej na przejechaniu 

rowerem przez miasteczko ruchu drogowego i 

pokonaniu toru przeszkód.  

W kategorii szkół gimnazjalnych I miejsce zajęła 

nasza drużyna z opiekunem Panem Jackiem 

Rembiszem i będzie reprezentowała powiat 

rzeszowski w eliminacjach wojewódzkich, które 

odbędą się w dniu 15 maja w Jaśle. 

M.Maziarz 



Czas        relaksu 
 
1.   Kto kim jest? 

     Panowie Czapski, Młot, Rogalik i Kiełbasa są doskonałymi 

rzemieślnikami i reprezentują zawody: czapnika, kowala, 

piekarza oraz rzeźnika. Żaden z nich nie nosi nazwiska 

wiążącego się z wykonywanym zawodem. Ani Młot, ani Rogalik 

nie jest czapnikiem. Rzeźnikiem nie jest Czapski. Kowalem nie 

jest Rogalik. 

     Pytanie: Kto więc kim jest? 

 

2. Przysłowiówka 

     Z poniższych przysłów wyjąć po jednej sylabie i utworzyć z 

nich nowe przysłowie: 

     1) Boi się jak nietoperz słońca. 

     2) Choćby kto świat obszedł kołem, nie będzie z sowy 

sokoła. 

     3) Biegają jak charty za lisem. 

     4) Kto grosza nie szanuje, ten go nie wart. 

     5) Poznać głupiego po śmiechu jego. 

     6) Śmiałym szczęście sprzyja. 

     7) Lepiej mieć stu przyjaciół niż 

jednego wroga. 

     8) Jak cię widzą, tak cię piszą. 

     9) Wszystko dobre co się dobrze 

kończy. 

     10) Nie złowisz starego ptaka na 

plewy. 
     11) Po śpiewie poznajemy ptaka. 

 

 

 

3. Żarcik arytmetyczny 
     W koszyku jest sześć jabłek. W jaki sposób można je 

rozdać sześciorgu dzieciom, aby każde z nich dostało po 

jednym jabłku i by jedno zostało w koszyku? 

 

 

4. Jakie słowo? 

     Jakie słowo należy wpisać w pusty kwadrat, aby powstały w 

ten sposób trzy wyrazy. 

 

Sylwia Chorzępa 

 



Jak powstały … 

Samochody - część 1 

Z dobrodziejstwa tego wynalazku korzystamy 

codziennie. Trudno nam sobie wyobrazić życie bez niego. 

Samochody umożliwiają nam szybkie poruszanie się  

z miejsca na miejsce bez wysiłku. Te zdobycze techniki 

przeszły długą drogę od pierwszych automobili z końca XIX 

wieku do dzisiejszych aut. Zapraszam na kolejny cykl 

artykułów o wynalazkach. 

 1885 – Karl Benz skonstruował i opatentował pierwszy pojazd 

wyposażony w silnik benzynowy.  Ten trójkołowy pojazd miał moc  

1 konia mechanicznego i mógł się rozpędzić do prędkości 16 km/h. 

1889 – Gottlieb Daimler 

konstruuje pierwszy samochód z 

silnikiem dwucylindrowym. 

Posiadał także 4 koła oraz 

skrzynię biegów. 

1899 - We Francji bracia 

Andre i Eduard Michelin 

wyprodukowali pierwsze opony 

wypełniane powietrzem  co znacznie podniosło komfort jazdy.  

1907 –Amerykanin Henry Ford 

konstruuje pierwszy automobil 

produkowany na masową skalę – Ford T. 

Znaczne przyśpieszenie procesu 

produkcji udało się uzyskać dzięki 

wykorzystaniu taśmy produkcyjnej. Do roku 1927 wyprodukowano  

15 milionów egzemplarzy.  

1931 – Polski rząd zawiera porozumienie z włoską firmą Fiat  

w sprawie produkcji samochodów 

osobowych. Rozpoczęto 

produkcję modelu 508 

sprzedawanego pod nazwą Polski 

Fiat. 

1932 – Mercedes-Benz 

buduje pierwszy samochód  

z silnikiem Diesla – 260D. 

1933 – Ferdynand Porsche 

dostaje zlecenie od Adolfa Hitlera 

zaprojektowania „Volkswagena” (samochodu dla ludu). Masowa produkcja 

rusza dopiero w 1945 r. Volkswagen, zwany w Polsce Garbusem staje się 

hitem sprzedażowym. Do 2003 r. zostaje sprzedanych ponad 21 milionów 

egzemplarzy tego pojazdu. 

1935 – Powstaje pierwszy kabriolet ze składanym dachem – Peugeot 

Eclipse. 

 

 

KONKURSY – FOTORELACJA 

 

 
 

 

Marcin Kuduk 

Ciekawostka 

Fordy T były malowane tylko na czarno, ponieważ ta farba 

najszybciej wysychała co przyśpieszało proces produkcji. Do 

historii przeszły słowa Henry’ego Forda „Możesz otrzymać 

samochód w każdym kolorze, pod warunkiem, że będzie to 

kolor czarny”  



Co wiesz o polskich dynastiach? 
Piastowie – Henryk II Pobożny 

 

Henryk II zwany Pobożnym urodził 

między 1196 r. a 1207 r. Był trzecim 

synem księcia śląskiego Henryka 

Brodatego i córki hrabiego Andechs, 

Bertolda VI - Jadwigi. Po śmierci  

starszych braci – Bolesława  

(w dzieciństwie) i Konrada 

Kędzierzawego (w listopadzie 1213), 

Henryk stał się jedynym dziedzicem 

Dolnego Śląska. W latach 1214-1218 

poślubił księżniczkę czeską Annę, 

córkę Przemysła Ottokara 

I i węgierskiej królewny Konstancji.  Miał z nią dwanaścioro dzieci. 

 

Około 1222 r. został dopuszczony przez ojca do 

współrządzenia. W 1224 r. Henryk 

miał już do swej dyspozycji własne 

pieczęcie, notariusza i dworzan. 

W 1227 r. po zamachu w Gąsawie, 

skąd ojciec wrócił ranny, młody książę 

przejął na parę miesięcy ster  rządów. 

Podobnie było dwa lata później, kiedy 

Brodatego porwał Konrad 

Mazowiecki. W 1238 r. po śmierci 

swego ojca Henryk objął rządy nad 

Śląskiem, ziemią krakowską  

i zachodnią częścią Wielkopolski. W 1239 r. w  konflikcie papiestwa 

z cesarstwem Henryk opowiedział się po stronie papieża, dzięki czemu 

wygrał konflikt z arcybiskupem Pełką. W tym samym roku rozbił 

wojska brandenburskie oblegające Lubusz i odzyskał utracony rok 

wcześniej Santok.  

Był on opiekunem i inicjatorem sprowadzenia do Polski zakonu 

franciszkanów. W 1240 r. ufundował klasztor pod wezwaniem  

św. Jakuba we Wrocławiu, klasztor benedyktyński w Krzeszowie oraz 

kościół Wniebowzięcia NMP w Lwówku Śląskim i klasztor 

franciszkanów w Krakowie. 

Plany Henryka Pobożnego 

odnośnie stworzenia jednolitego 

piastowskiego państwa legły w gruzach 

wraz z najazdem Mongołów w 1241 

roku. 9 kwietnia doszło do bitwy pod 

Legnicą, która zakończyła się klęską 

wojsk Henryka i jego 

sprzymierzeńców, oraz śmiercią 

księcia. Według jednej wersji, książę 

zginął w walce podczas próby 

wycofania się, w obliczu pewnej już 

klęski. Jeśli jednak wierzyć drugiej, 

został schwytany przez Tatarów,  

a ścięty dopiero po wzięciu do niewoli 

ponieważ nie chciał oddać hołdu 

wrogom i nie wyrzekł się wiary.  

 

Ciało Henryka Pobożnego 

pozbawione głowy i zbroi zostało zidentyfikowane przez jego żonę. 

Identyfikację ułatwił fakt, że książę miał u lewej stopy sześć palców. 

Henryk został pochowany we wrocławskim kościele św. Wincentego,  

w dawnym kościele opactwa franciszkanów.  

 

Mimo tylko trzyletnich rządów Henryk II Pobożny pozostał  

w pamięci potomnych jako idealny rycerz i władca chrześcijański.  

M. Maziarz 

http://www.wiw.pl/historia/poczet/termin.asp?et=henryk_brodaty
http://www.wiw.pl/historia/poczet/termin.asp?et=henryk_brodaty
http://www.wiw.pl/historia/poczet/termin.asp?et=konrad_mazowiecki
http://www.wiw.pl/historia/poczet/termin.asp?et=konrad_mazowiecki

