
HUMOR  

 

Jadą dwie blondynki samochodem. Stają na światłach. 

- Jakie ładne to czerwone! - mówi jedna. 

- Ładnie ! - popiera druga. 

- O! To pomarańczowe też ładne! - chwali znowu pierwsza. 

- O tak,  śliczne!  

- A widzisz to piękne zielone? - pyta pierwsza. 

- Widzę, też ładne! - mówi druga. 

Zapala się znowu czerwone. Pierwsza mówi:  

- To już widziałyśmy! Jedziemy! 
 

Stoją dwie blondynki na przystanku autobusowym. 

Jedna pyta się drugiej:  -Którym jedziesz autobusem? 

-Jedynką. A ty? 

-Dwójką. 

Podjeżdża  autobus z numerem 12.  

-Patrz,  jedziemy razem! 
 

Zadanie numeru: 
 

Rozwiąż łamigłówkę. 

Gwarno będzie w święta u dziadków, gdy zjadą się dzieci z własnym 

potomstwem. Które dzieci są czyje, jeśli:  

 Barbara ma więcej dzieci niż brat. 

 Jurek i Oleńka mówią do Jerzego - wujku, a Magda do 

Haliny - ciociu. 

 Misia nie jest siostrą ani Grzesia, ani Arka, który ma 

troje rodzeństwa: brata Maćka i dwie siostry. 

 Halina ma córkę i syna. 
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Aktualności szkolne 
 

Rocznica Odzyskania Niepodległości –

akademia z tej okazji odbyła się 8 listopada. 

Gimnazjaliści przygotowani przez p. Danutę 

Ożóg, p. Barbarę Dobrzańską,  p. Annę Marszał 

i p. Dariusza Kosaka, przedstawili piękny i 

wzruszający program literacko- muzyczny.  

W listopadzie uczniowie naszego gimnazjum 

już po raz ósmy mogli wziąć udział w wojewódzkim 

konkursie „Nam Henryk Sienkiewicz patronuje”. 

Nagrody i wyróżnienia otrzymali: Aleksandra 

Radomska, Anna Wróbel oraz Artur Maziarz. 

4 grudnia 2013r. uczniowie naszej szkoły 

bardzo dobrze 

zaprezentowali się na 

tegorocznym Festiwalu Piosenki 

Obcojęzycznej w Wólce Niedźwiedzkiej. 

Specjalną nagrodę Jury otrzymał 

reprezentujący naszą Szkołę Zespół w 

składzie: Barbara Kuduk (kl. IIB),  Karolina 

Perlak (kl. IA), Weronika Piersiak (kl. IA) 

oraz Paweł Miazga (kl. IIIB).  

 6 grudnia społeczność szkolną 

zaszczycił swoją obecnością Święty Mikołaj. 

Prezenty otrzymali w pierwszej kolejności 

przedszkolaki, następnie uczniowie ze szkoły 

podstawowej i Gimnazjum. Anioły 

towarzyszące Mikołajowi częstowały 

wszystkich uczniów, nauczycieli  

i pracowników szkoły cukierkami. Szeroki 

uśmiech zagościł na twarzach wszystkich 

obdarowanych:) 

"Ten zwycięża, kto miłuje... Kto nienawidzi, już przegrał!"  - te 

słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego przyświecały tegorocznej 

akademii upamiętniającej wprowadzenie stanu wojennego w Polsce. 

Uczniowie zaprezentowali scenki przypominające rzeczywistość lat 

70-tych i 80-tych XX wieku. Ponadto 

wykorzystano fragmenty filmu "Czarny 

Czwartek - Janek Wiśniewski Padł”. 

Akademię przygotowali: Pani Agnieszka 

Biały, Pan Arkadiusz Biały,  

Pan Janusz Wołcz oraz Pan Dariusz Kosak. 

Podczas akademii nastąpiło także 

podsumowanie V edycji powiatowego 

konkursu plastyczno-literackiego „Wspomnienie o stanie wojennym”  

zorganizowanego przez górnieńską filię Miejskiej i Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Sokołowie Małopolskim. W kategorii „Praca literacka” I 

miejsce zajęła Karolina Perlak z Zespołu Szkół w Górnie.  

II Bożonarodzeniowy kiermasz Szkolnego Koła CARITAS 
odbył się w dniach od 05.12 do 20.12.2013r. 

Dziękujemy wszystkim za włączenie się  

w akcję charytatywną poprzez zakup ręcznie 

wykonanych przez uczennice naszej Szkoły 

kartek i stroików świątecznych. Dochód ze 

sprzedaży przekazany został znajdującej się  

w trudnej sytuacji materialnej rodzinie  

z Podkarpacia.  

19 grudnia 2013r. naszą Szkołę odwiedziła 

absolwentka naszego Gimnazjum, mgr Anika Godek. 

Miniony rok Pani Anika spędziła w Japonii, 

zafascynowana kulturą, obyczajami i codziennym 

życiem tego dalekowschodniego kraju. Swoimi 

bogatymi wrażeniami podzieliła się z uczniami naszej 

szkoły. Opowieści gościa spotkały się z ogromnym 

zaciekawieniem wszystkich uczniów.  

20 grudnia 2013r., jak co roku, 

odbyła się akademia z okazji zbliżających się Świąt 

Bożego Narodzenia. Pani Dyrektor złożyła wszystkim  

zgromadzonym w sali gimnastycznej życzenia. 

Następnie uczniowie przedstawili krótki program 

artystyczny, przygotowany pod opieką pań:  I. Chudzik, 

M. Kot-Nowickiej oraz J. Ożóg. W tym szczególnym 

dniu nie mogło zabraknąć kolęd w wykonaniu szkolnego chóru 

prowadzonego przez p. D. Kosaka. 

A. Maziarz 



 

Tajemnice zwierząt 
 

Strzelczyk Indyjski - ryba z rodziny 

strzelczykowatych - jest niezwykłym 

drapieżnikiem. Polując, pluje strumieniem 

wody (na odległość kilkudziesięciu 

centymetrów) w kierunku owada siedzącego 

w trzcinach, a strącona do wody ofiara 

zostaje od razu zjedzona przez sprytną 

rybkę. 

Dziobak jest niezwykłym zwierzęciem i równie niezwykły jest 

jego jad, produkowany przez gruczoły 

znajdujące się na nogach. Jakkolwiek jad 

ten nie może zabić człowieka, to wywołuje 

jednak bardzo silny ból, który - co stanowi 

nierozwiązaną zagadkę - nie zmniejsza się 

nawet po podaniu morfiny. Biolodzy 

podejrzewają, że jad może działać bezpośrednio na receptory bólu  

w mózgu. Czasami ból ten nie znika całkowicie i utrzymuje się 

miesiącami. 

Mrówki Paraponera clavata 
nazywane są „mrówkami pociskami”, 

ponieważ ich ukąszenie boli jak postrzał. 

Owady te zamieszkują Amerykę Południową 

i są lokalnie znane jako "mrówki 

dwudziestoczterogodzinne". Źródłem nazwy 

są trwające około dobę fale 

obezwładniającego bólu towarzyszącego 

ugryzieniu, który jest wywoływany przez 

neurotoksynę zawartą w jadzie mrówki. Uważa 

się, że spośród wszystkich jadowitych zwierząt, to 

właśnie ugryzienie tej mrówki jest 

najboleśniejsze. 

Tygrysy żyjące w południowo-wschodniej 

Azji są w zasadzie zwierzętami ziemno-wodnymi. 

Spędzają wiele czasu w wodzie, polują na ryby 

 i są w stanie daleko pływać (do kilkunastu 

kilometrów). Młode tygrysy uwielbiają zabawy w wodzie, a dorosłe 

często zażywają kąpieli dla ochłody.  

 
Świnka morska stanowi tradycyjne pożywienie 

w Andach. Peruwiańczycy zjadają co roku 

około 65 milionów sztuk tych gryzoni. Od lat 

60-tych podejmowane są marketingowe próby 

przekonania reszty świata do rozsmakowania się 

w świnkach morskich. 

 

Koty są 

drapieżnikami polującymi w nocy i mają 

w związku z tym doskonały słuch, być 

może najlepszy spośród wszystkich 

ssaków. Słyszą niezwykle szerokie 

spektrum dźwięków - od 55 Hz  

do 79 kHz. To znacznie więcej od ludzi  

i psów. Zdolność do słyszenia 

ultradźwięków może być pomocna  

w polowaniu, gdyż wiele gryzoni 

wydaje ultradźwiękowe piski. 

  

Kłowacze kaktusowe to ptaki żyjące na 

Galapagos. Mają nietypowe metody zdobywania 

pożywienia. Żywią się larwami. Gdy jednak dziób 

jest zbyt gruby i nie mieści się w otworkach 

wykonanych przez owady, wtedy ptak zrywa 

ciernie kaktusa i używa ich do wyciągania larw 

ukrytych w spróchniałym drewnie.  

 

 Krawczyki to brunatnozielone ptaszki, wydające monotonne 

odgłosy, które żyją w Indiach, południowowschodniej Azji, na Filipinach  

i Australii. Zwracają uwagę tylko jednym – zdolnościami krawieckimi. 

Ptaszek ten łączy dwa liście, zszywając je źdźbłami traw i pajęczyną.  

W środku wije gniazdo dla swojej partnerki. 

Artur Maziarz 

  
 



XII EDYCJA POWIATOWEGO KONKURSU 

PIOSENKI RELIGIJNEJ 

Dnia 24 października br. w sali widowiskowej Domu Kultury 

w Górnie, odbyła się XII edycja Powiatowego Konkursu Piosenki 

Religijnej. „Śpiewaj duszo ma…” to piękne hasło corocznej edycji 

naszych konkursów. Propagowanie piosenki religijnej, postaw i 

wartości chrześcijańskich oraz świetna zabawa to główne cele 

towarzyszące naszym wykonawcom. 

Patronat nad konkursem objął Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów 

Młp - Andrzej Ożóg oraz Starostwo Powiatowe w Rzeszowie. 

W konkursie 

uczestniczyło 130 

wykonawców z trzech 

powiatów: niżańskiego, 

rzeszowskiego i łańcuckiego. 
Zespoły i soliści 

zaprezentowali się w 40 

utworach. Konferansjerkę 

prowadziły: Patrycja Perlak  

i Martyna Godek.  

Występy uczestników oceniało jury w składzie: Karolina Stachowicz 

– Instruktor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie,  

Urszula Stopyra – 

wokalistka konkursów 

Piosenki Polskiej i 

Obcojęzycznej i Kamil 

Niemiec – Instruktor 

Wojewódzkiego Domu 

Kultury w Rzeszowie.  

Nasza Szkoła 

reprezentowana była we 

wszystkich 4 kategoriach. 

Cieszymy się, że w każdej zajęliśmy miejsce na podium, a także 

zdobyliśmy cenne doświadczenia, które zmotywują nas do kolejnego 

efektywnego udziału w 

następnej edycji. 

W kategorii „Gimnazjum – 

Zespół” -  I miejsce zajął 

„Młody  Duch”, a w kategorii 

„Gimnazjum – Soliści” – III 

miejsce wywalczyła Renata 

Ożóg.  

Głównym 

organizatorem całej imprezy, 

jak co roku, była Pani Halina 

Godek. Autorką części zdjęć 

jest Pani Anika Godek. 

 



 

 

 

Używamy go codziennie. Nosimy  zawsze ze sobą, 

dzwonimy, SMS-ujemy, a dziwne dźwięki dobywające się  

z kieszeni ucznia podczas lekcji są powodem śmiechu kolegów 

na zajęciach i punktów ujemnych z zachowania. Do tego 

dochodzi jeszcze późniejszy „ochrzan” od rodziców po 

wywiadówce. Telefon komórkowy - dzisiaj mają go prawie 

wszyscy, ale jeszcze 15 lat temu był szczytem marzeń zwykłych 

ludzi. Jak powstawał?  

1954 – Ericsson tworzy pierwszy przenośny telefon. Choć przenośny -  to 

określenie mocno na wyrost – był rozmiaru walizki, ważył blisko 40 kg  

i kosztował tyle co dobrej klasy samochód! Można było nim dzwonić tylko  

w obrębie 30 km od Sztokholmu. 

1973 – wykonano pierwszą  

w historii rozmowę  przez 

telefon komórkowy. Inżynier 

Martin Cooper zadzwonił 

telefonem Motorola DynaTAC 

8000x do szefa zespołu Bell Labs, 

który to także próbował 

stworzyć telefon komórkowy. 

Urządzenie ważyło 1,1 kg, a jego 

twórcy żartobliwie nazywali je „butem”. Kosztował blisko 4000 dolarów. 

1981 – w Szwecji utworzono pierwszą sieć stacji nadawczo-odbiorczych 

przeznaczonych do komunikacji telefonicznych. Szwedzi nazywali obszary 

znajdujące się w zasięgu tych stacji komórkami, stąd 

wzięła się nazwa – telefon komórkowy. 

1991 – powstaje pierwsza w Polsce sieć komórkowa – 

Centertel. W 2000 roku zmienił on nazwę na Idea,  

a po 5 latach na używane do dziś Orange. 

1992 - Neil Papworth, pracownik firmy Vodafone wysyła 

pierwszego w historii SMS-a z życzeniami z okazji świąt 

Bożego Narodzenia. Rozpoczyna się era SMS-owania. 

2000 – wyprodukowano pierwszy telefon z aparatem 

fotograficznym -Sharp J-SH04. Aparat miał rozdzielczość 

0.11 MPx. Posiadał także kolorowy ekran. 

2003 – trafia na rynek najpopularniejszy na 

świecie telefon komórkowy – Nokia 1100. 

Sprzedano 200 milionów egzemplarzy tego 

modelu 

2007 – Apple wypuszcza pierwszy telefon  

z dotykowym ekranem – iPhone. Rozpoczyna się 

era telefonów z dotykowymi ekranami –

smartfonów. 

 

 

 

 

 

Marcin Kuduk 

Jak powstawał… 

Telefon komórkowy 

Ciekawostka 

Nokia powstała w 1967 r. i początkowo produkowała… opony, 

gumiaki i telewizory. Dopiero w 1992 r. wyprodukowała pierwszy 

telefon - Nokię 1011. 



Co wiesz o polskich dynastiach? 

Piastowie – Władysław III Laskonogi 
Lata życia: 1161-66-1231 

Lata panowania: książę wielkopolski 1202-1231, 

książę krakowski 1202 - 1206 i 1228-1231 
  

Władysław III Laskonogi był trzecim 

 i najmłodszym synem Mieszka III Starego 

i jego drugiej żony Eudoksji, księżniczki 

ruskiej, prawdopodobnej córki wielkiego 

księcia kijowskiego Izjasława II. 

Władysław z przydomkiem "Laskonogi" 

występuje po raz pierwszy  

w Kronice Wielkopolskiej. Za kronikarzem Janem Długoszem 

przyjmuje się, że przydomek ten odnosił się do niezwykle długich, 

cienkich nóg Władysława. W 1177 r. musiał prawdopodobnie uchodzić 

z ojcem za granicę. W 1186 r. bawił na dworze swego szwagra, 

Bogusława I pomorskiego, co być może zaowocowało poślubieniem 

Łucji, córki księcia rugijskiego, lennika Danii. Po śmierci ojca w 1202 

r. objął rządy w Krakowie, wkrótce jednak został usunięty przez 

tamtejsze możnowładztwo. Została mu jedynie Wielkopolska, gdzie 

sprawował także rządy opiekuńcze w dzielnicy kalisko-poznańskiej, 

należącej do jego bratanka, Władysława Odonica. W 1207 r. utracił 

jednak na jego rzecz południową część Wielkopolski. Książę był 

przeciwnikiem wyzwolenia Kościoła spod zależności władzy świeckiej. 

Z tego powodu doszło  w  1206 r. doszło między nim a arcybiskupem 

Henrykiem Kietliczem do otwartego konfliktu. Duchowny rzucił 

klątwę na księcia, a ten z kolei wygnał biskupa z kraju. W 1210 r. na 

zjeździe w Borzykowej zawiązała się koalicja książąt popierających 

Kietlicza. W 1216 r. utracił Władysław na rzecz Odonica Poznań. Rok 

później odzyskał jednak całą Wielkopolskę, zmuszając Odonica do 

opuszczenia kraju. W tym roku toczył także wojnę z Henrykiem 

Brodatym, w wyniku której uzyskał ziemię lubuską, po czym zawarł, 

wobec braku potomstwa, układy o dziedziczeniu z  Henrykiem 

Brodatym i Leszkiem Białym. W 1225 r. Lubusz najechał landgraf 

Turyngii Ludwik, a zagrożony Laskonogi zwrócił się o  pomoc do 

Leszka i Henryka. Leszek zwołał na listopad 1227 r. do Gąsawy zjazd 

książąt i biskupów, który miał rozważyć spór Laskonogiego z  

Odonicem. Na wiecujących książąt napadł 

Świętopełk gdański w porozumieniu z Odonicem, 

Leszek został zabity, a Henryk ciężko ranny 

(Laskonogiego tam nie było). W 1228 r. udało mu 

się pokonać i wziąć do niewoli Odonica. Wtedy 

zapewne, na zjeździe w Cieni, z udziałem 

dostojników małopolskich, przyjął wybór na księcia 

krakowskiego, obiecując jednocześnie adoptować 

dwuletniego syna Leszka Białego. Wystawił tam dwa 

przywileje na rzecz Kościoła i możnych księstwa krakowskiego. W tym 

samym roku, nie rezygnując formalnie z  Krakowa, odstąpił Henrykowi 

Brodatemu rządy w Małopolsce. W 1229 r. Odonic wyparł 

Laskonogiego z Wielkopolski, a ten przekazał całe dziedzictwo po sobie 

Henrykowi Brodatemu i jego synowi. W 1231 r. podjął przy pomocy 

książąt śląskich nieudaną wyprawę na Wielkopolskę, po czym wycofał 

się na Śląsk. 18 sierpnia 1231 r. został prawdopodobnie zamordowany 

przez niemiecką dziewczynę, którą usiłował zgwałcić. 

Władysław był człowiekiem głęboko wierzącym we wróżby, 

przepowiednie, siły magiczne i wszelkie przesądy. Wierzył m.in., iż 

spotkanie mnicha przynosi nieszczęście, 

podobnie jak niespodziewane ujrzenie świni, 

bądź odyńca. W kronice miśnieńskiej, tzw. 

Chronicon Montis Sereni zawarto 

informację, iż w roku 1209 Władysław 

podążał z odsieczą dla oblężonego Lubusza, 

a na czele jego wojsk szła czarownica, która 

przetakiem (sitem) czerpała wodę, wróżąc w 

ten sposób rychłe zwycięstwo Polakom. 

Stało się jednak inaczej, a sama wróżka miała zginąć od pierwszego 

oszczepu. 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Mieszko_III_Stary
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Kronika_wielkopolska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_D%C5%82ugosz
http://www.wiw.pl/historia/poczet/termin.asp?et=henryk_brodaty
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