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Aktualności szkolne 
 

15 stycznia 2016r. w naszej 
szkole odbył się konkurs kolęd w 

języku angielskim. Uczniowie z 

klas gimnazjalnych przygotowani 
przez p. Anikę Godek oraz p. 

Dariusza Kosaka  zaprezentowali 

się społeczności szkolnej w 

pięknych i nastrojowych kolędach. 
Waszystkie występy bardzo się 

podobały zgromadzonej 

publiczności, a najlepsi zostali 
wybrani do reprezentowania naszej 

szkoły na Wojewódzkim 

konkursie kolęd i pastorałek w 

Kolbuszowej. Więcej na ten temat 
w numerze.Szkolny konkurs kolęd w języku angielskim. 

Zabawa choinkowa w naszej szkole odbyła się 28 stycznia. 

Wcześniej uczniowie zostali obdarowani sładkościami, przygotowanymi 
przez Radę Rodzoców, a wieczorem bawili się na Sali gimnastycznej w 

rytmie dyskotekowych przebojów. 

 I semestr  roku szkolnego zakończył się 29 stycznia. Najlepsi w tym 
semestrze tzw. szkolni giganci to: Kl. IA Gimnazjum: 

1) Aleksandra Zybura - 4,93  
Kl. IB Gimnazjum: 
1) Sabina Skiba - 5,2 
2) Patrycja Ciupak - 4,9 

Kl. IIA Gimnazjum: 
1) Izabella Bizior - 5,35 
2) Wioleta Miazga - 5,18 

3) Aleksandra Nicpoć - 5,18 

4) Paulina Szostecka - 5,18 
5) Paweł Surdyka - 5,12 

6) Karolina Ożóg - 5,12  
7) Jakub Kiełb - 5,00 

Kl. IIB Gimnazjum 
1) Barbara Kiełb - 5,29 

2) Aleksandra Zdeb - 5,23 

3) Patrycja Kosak - 5,05 
4) Patrycja Słonina - 4,88 

5) Justyna Wąsik - 4,82 

Kl. IIIA Gimnazjum: 
1) Ewlina Gut - 5,06 

2) Katarzyna Krasoń - 5,00 

3) Artur Maziarz - 4,75  
4) Karolina Perlak - 5,13  
5) Weronika Piersiak - 4,88  
6) Aleksandra Radomska - 5,19 

Kl. IIIB Gimnazjum: 
1) Marcin Kuduk - 5,25 

2) Zuzanna Smolak - 4,81 
Tłusty czwartek – 4 lutego - w naszej szkole był nie tylko tłusty, ale 

przede wszystkim pyszny a to dzięki uczennicom i opiekunom Szkolnego Koła 

Caritas, które przygotowały dla wszystkich bardzo pyszne pączki oraz wafelki. 

Dochód z ich sprzedaży został przeznaczony na akcję charytatywną. 
Tuż przed feriami w naszej szkole działała poczta walentynkowa. 

Wszyscy zakochani 

w stopniu lekkim, 
umiarkowanym oraz 

ciężkim mogli 

przesłać za jej 

pomocą życzenia 
swoim ukochanym. 

Ponieważ 

walentynki 
wypadały w tym 

roku w niedzielę 14 

lutego ( w czasie 
trwania ferii 

zimowych ) dlatego 

posłańcy wręczali 

kartki walentynkowe 12 lutego w piątek. 



KONKURS KOLĘD W JĘZYKU ANGIELSKIM 

15 stycznia odbył się w naszym Gimnazjum Szkolny konkurs kolęd 

w języku angielskim. 

Liczna grupa uczniów  

z klas I, II i III, 

przygotowanych przez  

p. Anikę Godek oraz  

p. Dariusza Kosaka, 

zaprezentowała się  

w pięknych i nastrojowych 

kolędach. Zespoły, które 

zyskały największe 

uznanie jury reprezentowały nasz Zespół Szkół na Wojewódzkim Konkursie 

Kolęd i Pastorałek Obcojęzycznych w Kolbuszowej.  

Finał wojewódzki odbył 

się 25 stycznia na hali 

widowiskowo - sportowej 

Liceum Ogólnokształcącego 

im. Janka Bytnara   

w Kolbuszowej. Jego 

organizatorami byli: 

kolbuszowskie liceum oraz 

Starostwo Powiatowe.  

Honorowy patronat nad tym 

przedsięwzięciem objęli: J. E. 

Ks. Biskup Jan Wątroba, ks. Daniel Koryciński z Zarządu Fundacji im. 

Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego, Ewa Leniart- Wojewoda 

Podkarpacki, Marszałek Władysław Ortyl -Województwa Podkarpackiego, 

Józef Kardyś -Starosta Powiatu Kolbuszowskiego oraz Jan Zuba -Burmistrz 

Kolbuszowej.  

Na świątecznie udekorowanej scenie wystąpiło około 90 uczniów, 

prezentując kolędy w różnych językach obcych. W tym roku dominowały 

języki angielski i niemiecki, ale wykonawcy śpiewali również w języku 

rosyjskim, francuskim oraz łacińskim.   

W kategorii zespołów  

ze szkół gimnazjalnych 

wszystkie miejsca na 

podium zajęli uczniowie  

z Zespołu Szkół w Górnie.   

I  miejsce zespół w składzie: 

Aleksandra Nicpoń, Wioletta 

Miazga, Izabella Bizior, 

Karolina Ożóg i Agata Naja, 

II miejsce Sabina Skiba  

i Aleksandra Zybura a miejsce trzecie zajął zespół w składzie: Karolina 

Perlak, Weronika Piersiak, Anna Radomska, Natalia Flis i Jarosław 

Piekut. 

Nagrody rzeczowe dla laureatów ufundowali: Wojewoda 

Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Burmistrz 

Kolbuszowej, Starosta Powiatu Kolbuszowskiego,  Fundacja im. 

Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego,  Ewa Nowak z Fundacji 

„Serce”,  Zbigniew Pastuła - firma ZetBud,  Mariusz Bryk - firma Met, 

„Niedziela Rzeszowska” oraz „Korso Kolbuszowskie”. 

Redakcja Gimzetki gratuluje laureatom oraz ich opiekunom. 

 



WALENTYNKI 

 

W roku 2016 Walentynki przypadają na 14 lutego (niedziela) 

 

Dzień Świętego 

Walentego obchodzony 

był początkowo jako 

święto kościelne. Choć 

nie do końca wiadomo,  

o którego Walentego 

chodziło (było ich kilku 

na przestrzeni wieków), 

najpopularniejsza wersja 

głosi, że był to jeden z kapłanów w okresie panowania Imperium 

Rzymskiego. Miał on być więziony za udzielanie ślubów żołnierzom 

 i innym prześladowanym chrześcijanom. Romantyczny wydźwięk 

walentynkom nadano już pod koniec średniowiecza w Europie 

zachodniej, a w ok XVI wieku zapoczątkowany został zwyczaj 

składania sobie życzeń przez zakochanych, wręczania upominków  

i przesyłania kartek. Co ciekawe, zwyczaj ten przewędrował 

praktycznie cały świat, zanim trafił do Polski w połowie lat 90. Dziś 

14 lutego to coraz częściej nie tylko wielkie wyznania, ale również 

wielkie pieniądze. W samych Stanach Zjednoczonych  

w walentynki sprzedawanych jest prawie 200 milionów róż, a na 

całym świecie wysłanych zostaje pięć razy tyle kartek. Do tego 

dochodzą prezenty, romantyczne kolacje czy wspólne wyjazdy 

zakochanych – biznes walentynkowy w samej Polsce szacuje się na 

więcej niż miliard złotych. Coraz więcej osób 

sprzeciwia się komercjalizacji święta (a tym samym 

uczuć) i świadomie nie obchodzi walentynek, 

twierdząc, że każdy dzień jest dobrą okazją do tego, 

by cieszyć się miłością. Niektórzy z kolei zbyt mocno dają się ponieść 

duchowi romantyzmu – co roku z okazji dnia zakochanych do Verony, 

gdzie rozgrywał się najsłynniejszy Szekspirowski dramat, dociera 

około tysiąc kartek zaadresowanych do Julii.  

Co to jest archeologia?  
   

Archeologia, nauka zmierzająca do poznania przeszłości człowieka 

na podstawie analizy źródeł archeologicznych , pozyskiwanych najczęściej 

podczas badań wykopaliskowych. Nazwa wywodzi się z języka greckiego. 

Do niedawna najmłodszym okresem badanym przez archeologię było 

wczesne średniowiecze, obecnie, wobec szybkiego postępu archeologii 

okresu nowożytnego, granice archeologii uległy znacznemu rozszerzeniu.  

Ze względu na stopień rozwoju osiągnięty przez daną społeczność 

archeologię dzieli się na: archeologię prahistoryczną, zajmującą się ludami 

nie znającymi pisma, archeologię protohistoryczną, obejmującą okres, w 

którym badane ludy poznaje się gł. dzięki opisom bardziej rozwiniętych 

cywilizacyjnie sąsiadów ( w przypadku ziem polskich dotyczy to zwłaszcza 

tzw. okresu wpływów rzymskich), i archeologię historyczną, badającą 

dzieje społeczności znanych ze sporządzonych przez nie źródeł pisanych. 

W przypadku cywilizacji antycznych wydziela się bądź archeologię 

poszczególnych obszarów (np. archeologia Egiptu, Bliskiego Wschodu), 

bądź kręgów kulturowych (np. archeologia biblijna,  archeologia 

chrześcijańska, archeologia klasyczna). Archeologię dzieli się także na 

odrębne specjalności, uwzględniając m.in. kryterium: obszaru (np. 

archeologia Polski), okresu będącego przedmiotem badań (np. archeologia 

epoki brązu), specyfiki badanego stanowiska i stosowanych metod 

badawczych (m.in. archeologia miejska, podwodna, lotnicza). 

 

http://www.kalbi.pl/14-lutego
http://portalwiedzy.onet.pl/27066,,,,archeologiczne_zrodlo,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/59635,,,,archeologia_biblijna,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/38120,,,,archeologia_chrzescijanska,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/38120,,,,archeologia_chrzescijanska,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/54417,,,,archeologia_klasyczna,haslo.html


Prawdy i mity    COCA - COLA 
Coca – Cola to napój lubiany chyba przez wszystkich 

niezależnie od wieku. W tym numerze przedstawimy, które 

informacje na temat działania Coli są prawdziwe, a które to 

mity? 
 

Coca – Cola zawierała kiedyś 

kokainę. Prawda 
Popularny napój u swoich 

początków znany był jako 

lekarstwo. Zawierał wyciąg z liści koki i orzeszków kola. Nie 

wiadomo ile dokładnie kokainy znajdowało się we wczesnych 

wersjach napoju. Ponieważ dosyć szybko pojawiły się pełne niepokoju 

protesty przeciwko zawartości kokainy, do syropu z którego 

powstawał ostatecznie napój dodawano coraz mniej ekstraktów. W 

1929 r. zastąpiono kokainę kofeiną, napój opuścił apteki, a potem 

zaczęły go pić nawet dzieci. Jednak nawet na początku swojej kariery, 

Coca – Cola nigdy nie 

zawierała zbyt dużo 

kokainy. 

 

Coca – Cola potrafi 

rozpuścić ząb w ciągu 

nocy. Fałsz 
Większość ludzi kiedyś 

usłyszało, że Coca – Cola 

jest straszliwym 

zagrożeniem dla zębów. I 

to nie tylko ze względu na zawarty w napoju cukier. Dowodem miało 

być rozpuszczenie mlecznego zęba w ciągu kilku godzin. Krytycy 

napoju zapominają jednak o kilku faktach. Coca – cola zawiera pewne 

ilości kwasów, takich jak cytrynowy i fosforowy, które w pewnych 

warunkach są w stanie rozpuścić ząb, jednak nie stanie się to w ciągu 

kilku godzin. Ząb pozostawiony na odpowiednio długi czas w soku 

pomarańczowym także się rozpuści! Poza tym nikt nie trzyma w 

ustach łyku napoju całymi godzinami.  

 

Coca – cola to napój tuczący  

Prawda 

Wszystkie napoje słodzone w tym 

Coca - Cola zawierają dużo cukru a 

więc są wysoko kaloryczne. Wypijając 

puszkę Coli nasz organizm otrzymuje 

dzienną dawkę cukru, czyli około 10 

łyżeczek curku. Kwas fosforowy 

zawarty w napoju, hamuje odruch 

wymiotny, który zostałby wywołany 

tak intensywnym i słodkim smakiem cukru. Poziom cukru we krwi 

gwałtownie podnosi się, prowadzi to do wzrostu poziomu insuliny. Do akcji 

wkracza wątroba, która stara się jak najwięcej zgromadzonego cukru 

przekształcić w tłuszcz. 

 

Coca – Cola była kiedyś zielona. Fałsz 

To tylko kolejna miejska legenda. Oryginalna receptura Coca – Coli zawierała 

karmel, który odpowiedzialny jest za ciemnobrązowy kolor. Mimo że przepis 

na najpopularniejszy napój świata zmieniał się przez lata, żadna ze zmian nie 

miała wpływu na charakterystyczną barwę. 

 

Logo Coca – Coli zawiera ukryte wizerunki. Fałsz 

Niektórzy twierdzą, że po ustawieniu pionowo powszechnie znanego loga 

firmy w postaci napisu kursywą, można zauważyć w nim zarysy mężczyzny w 

kapeluszu zażywającego kokainę. Miałby to być dyskretny żart projektanta, 

odwołujący się do zawartości tego narkotyku w napoju. Wszelkie ukryte 

znaczenia należy jednak przypisać jedynie wyobraźni patrzącego. Pomijając 

spiskową teorię dziejów, logo to powstało w 1886 roku. W tych czasach w 

Stanach kokaina była dostępna legalnie. Nie występowała jednak w postaci 

białego proszku, lecz płynu. Trudno więc uwierzyć, że Frank Mason 

Robinson ukrył w swoim projekcie sposób przyjmowania narkotyku, który nie 

był znany w jego czasach. Z tego samego powodu nieprawdziwe jest 

twierdzenie, że w lustrzanym odbiciu loga można dopatrzyć się 

antyislamskiego wezwania „NIE dla Mahometa, NIE dla Mekki” 

 

 


