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Co ciekawego działo się w pierwszym semestrze?


15.09.17r. Dyrekcja Szkoły w tym dniu gr atulowała najlepszym uczniom
Śl.TZN osiągnięć w nauce za miniony rok 2016/17 na „Śniadaniu Mistrzów”.



21.09.17r. Odbyła się uroczystość wr ęczenia „Śląskich Asów” wyróżnień dla
wybitnie uzdolnionej młodzieży na Śląsku. Jednym z nich był uczeń naszej
szkoły — Maciej Żurawski.



Listopad 2017r Nasza szkoła br ała udział w projekcie czytelniczym „Upoluj
swoją książkę”, dzięki której uczniowie naszej szkoły mogli za darmo przeczytać
12 bestsellerowych e-booków i audiobooków.



10.11.17r. Z okazji Święta Niepodległości młodzież z klasy 1A i 1FK pod
okiem Pani Joanny Suter-Chmielewskiej i Pani Elżbiety Król zorganizowała w
szkole patriotyczny happening.



20.11.17r. Uczniowie klasy 4C wr az z Panią Mar tą Łyczbą pr zygotowali sesję
popularnonaukową „Oddaj krew — ratuj życie innym” omawiając zagadnienie
honorowego dawstwa krwi.



23.11.17r. Odbył się Ogólnopolski Konkur s Polonistyczny „Fraszka”
reprezentowany przez uczniów klas I-IV. Wyniki poznamy pod koniec marca
2018r.



4.12.17r. Z okazji Mikołajek w naszej szkole odbył się koncer t Kr zysztofa
Toczko i Mikołaja Toczko występujących pod pseudonimem „Partyzant”.



6.12.17r jak co roku obchodziliśmy Mikołajki, a Święty Mikołaj wr az ze
swoją świtą odwiedził wszystkie klasy częstując słodkościami.



18.12.17r. Tego dnia tr adycyjnie pr zed Bożym Narodzeniem
zorganizowaliśmy Targi Europejskie i Śląskie. Zwycięzcą została Rosja
przygotowana przez klasę 4G, II miejsce zajęła Grecja, a III miejsce Szwecja
reprezentowane kolejno przez klasy 3D i 2C.



22.12.17r Pod wodzą księdza Tomasza Kusza zostały
zorganizowane jasełka „Na ratunek świętom”. Nasz zespół
teatralny zaprezentował się 18.01.18r. w Lędzinach na IX
Przeglądzie Kolęd, Pastorałek i Jasełek i został
nagrodzony I miejscem w kategorii „zespoły jasełkowe”
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Efekt Mandeli – teoria spiskowa, choroba psychiczna czy może… nałożenie na
siebie dwóch rzeczywistości?
Efekt Mandeli został odkryty przez Fionę
Broome, która zainteresowała się zbiorowym
zafałszowaniem pamięci. Istnieją na świecie grupy
ludzi, które w żaden sposób nie są ze sobą
powiązane, a pamiętają te same sytuacje, osoby czy
rzeczy, których nigdy nie było.
Próbowano wyjaśnić to posługując się
kwantową teorią wielu światów Hugha Everetta II,
który twierdził, że podczas zderzenia kwantowego
następuje podzielenie wszechświata. Wszystko to,
co się zdarza w naszym świecie, ma miejsce także
w jakiejś alternatywnej rzeczywistości. I tak
powstaje nieskończenie wiele różnych światów,
gdzie żyją kopie nas samych, realizujących
wszystkie dostępne scenariusze swojego życia.
Nazwa teorii wzięła się od nazwiska
Nelsona Mandeli, prezydenta RPA nie bez
przyczyny. Fiona swoje pierwsze badania nad tym
zjawiskiem poświęciła właśnie śmierci tego
polityka, ponieważ jak się okazało, wielu ludzi
błędnie wskazuje datę jego zgonu. Grupa
ankietowanych odpowiedziała, że Mandela umarł
w latach osiemdziesiątych w więzieniu, a co
ciekawsze dokładnie pamiętają uroczystość
pogrzebu i wzruszającą mowę jego żony. Należy
podkreślić, że Broome pisała o tej sprawie na
swoim blogu w 2010 roku, natomiast Nelson
Mandela tak naprawdę umarł dopiero w roku 2013,
a to oznacza, że żył jeszcze, gdy ludzie byli
przekonani o jego śmierci!
Przykłady
tego
zjawiska
można
zaobserwować najczęściej w naszej popkulturze.
Efekt
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pojawiającym się w każdej wersji gry jest siwy,
wąsaty bankier, w smokingu, kapeluszu i z
monoklem. Dokładnie tak go sobie wyobrażamy.
Ale czy na pewno ten pan ma to charakterystyczne
szkiełko? Otóż nie! W żadnej z edycji Monopoly
nie jesteśmy w stanie zobaczyć tego przyrządu
optycznego. Skąd więc u nas te błędne
wyobrażenia?
Kolejnym przykładem, tym razem z filmu
„Gwiezdne Wojny”, jest słynny tekst Dartha
Vadera „Luke, I am your father.”. Dokładnie

kojarzymy tę scenę i wypowiedziane słowa, więc
powinniśmy być pewni ich autentyczności. Wiele
ludzi wprowadziło te słowa do popkultury tworząc
filmiki, memy czy nawet produkty reklamujące
serię, chociaż tak naprawdę „Czarny Lord” nigdy
nie użył dokładnie takich słów. Dlaczego więc
zakodowaliśmy sobie to zdanie, jeśli tak naprawdę
brzmiało ono: „No, I am your father.”?
I chociaż teorie, że ludzie przemieszczają
się między wszechświatami lub, że ziemia jest
uwięziona w błędnym oprogramowaniu albo, że
świat jest częścią holopokładu nie są potwierdzone,

to zjawisko to pozostawia po sobie wiele
ciekawych przykładów.
Mandeli jest tak rozpowszechniony z tego właśnie
względu, że kultura masowa jest wszystkim
świetnie znana i można z łatwością znaleźć grupę
osób, która „pamięta” tak samo niektóre aspekty.
Większość z pewnością zna kultową
planszówkę Monopoly, której rozgrywka polega na
bogaceniu się. Nieodłącznym jej elementem

Źródło: https://www.tajemnice-swiata.pl/efekt-mandeli/

Wiktoria Kostrzewa 2C

4

Szkolna gazeta „Granat”

Historia Łyżew
Ponieważ ferie zbliżają
się wielkimi krokami, wielu z
nas już robi plany, aby zająć
czymś swój czas wolny. Fani
zimowych sportów z pewnością
wybiorą się w miejsca, gdzie
zaległo dużo śniegu, by
pojeździć na nartach czy
snowboardzie, inni pewnie
zostaną w domu zawinięci w
ciepły koc z kubkiem gorącej
czekolady w ręku i w
towarzystwie dobrej książki,
filmu czy serialu. Ale nie trzeba
specjalne jeździć daleko w góry,
żeby poczuć dookoła prawdziwą
zimę. Nawet w środku miasta
mamy tę możliwość i to pomimo
tego, że nie ma ani milimetra
śniegu. Najprostszym sposobem
na to jest pójście na łyżwy.
Lodowisko znajdziemy w
każdym większym mieście,
ponieważ jest to powszechna
rozrywka, gdzieniegdzie
dostępna przez cały rok, lecz
największą popularnością cieszy
się właśnie w okresie zimowym.
Są tacy, którzy jeżdżą od
dziecka i teraz próbują coraz to
nowych rzeczy, usiłując
zaskoczyć samego siebie. Są i
tacy, którzy swoją przygodę z
łyżwami dopiero zaczynają,
tłumacząc, że kiedyś musi być
ten pierwszy raz. A skoro mowa
o początkach, to sam sport, jak
wszystko inne, też kiedyś
takowy miał i to naprawdę
dawno temu.

Najstarsze łyżwy na
świecie liczą sobie ponad 5
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tysięcy lat, a znalezione zostały
podczas wykopalisk na dnie
jeziora w Szwajcarii. Natomiast

w
Polsce
w
Biskupinie
wykopano łyżwy pochodzące z
VI wieku. Można je zobaczyć w
Muzeum Sportu i Turystyki w
Warszawie. Pierwotnie łyżwy
wykonywano z kości nóg
zwierząt takich jak konie,
renifery czy bydło domowe i
przywiązywano je do stóp za
pomocą rzemieni. Bardziej
przypominały dzisiejsze narty, a
służyły
głównie
do
pokonywania odległości. Żeby
się na nich poruszać, pomagano
sobie
długim,
ostro
zakończonym kijkiem, którym
odpychano się od podłoża.
Używano ich wyłącznie, gdy
pozwalało na to ukształtowanie
terenu.
Kościane
płozy
zamieniono na żelazne dopiero
w XIV wieku, a duży wpływ na
to miała Holandia. Ze względu
na
dużą
liczbę
kanałów
robiących
za
trakty
komunikacyjne, które w zimę
zamarzały, trzeba było wymyślić
inny środek lokomocji. W ten
sposób miejscowi kowale zrobili
niezły interes na wytapianiu
łyżew, ponieważ większość osób
poruszała się właśnie za ich
pomocą.
We
wczesnym
średniowieczu łyżwy nieco
zmieniły swoją rolę. Zaczęto
używać ich także w celach
rekreacyjnych, a w okresie
odrodzenia wyróżniano już dwa
rodzaje jazdy: figurową i
szybką, a co za tym idzie,
produkowano więcej niż jeden

rodzaj płozy. Z długich,
wąskich,
metalowych
płóz
całkowicie przylegających do
podłoża, co pozwalało na
rozwinięcie szybkich prędkości,
zmieniły się w krótsze i bardziej
zaokrąglone, dwukrawędziowe
łyżwy,
całe
ze
stali,
przymocowane na stałe do
wysokiego
obuwia
ze
sznurowadłami, umożliwiające
wykonywanie na lodzie bardziej
skomplikowanych figur tj. skoki
i piruety. Rewolucji w tej
dziedzinie dokonał baletmistrz
Jackson Haines dołączając do
sztywnej
wówczas
jazdy
figurowej taneczne ruchy i
muzykę. Także na łyżwach
ludzie poczuli ducha rywalizacji
i już od roku 1801 zaczęli
organizować oficjalne wyścigi.
Pierwszymi
zawodniczkami
były
dwie
łyżwiarki
z
Groningen.
W
1889
r.
zorganizowano
pierwsze

mistrzostwa
świata
w
łyżwiarstwie
szybkim
na
dystansie 500 m, 1500 m, 5000
m i 10000 m, a łyżwiarstwo
figurowe jako konkurencja
zostało uznane dopiero z
końcem XIX wieku.
Z
przyjemnością
oznajmiam, że popularność tego
sportu w naszym kraju ciągle
wzrasta. Jest to idealny sposób
na aktywny tryb życia, ponieważ
dzięki niemu można zachować
zdrową sylwetkę i dobrą
kondycję. Mało tego, podczas 60
– minutowej jazdy spalamy
około 800 kalorii, a jakby komuś
to nie wystarczało, w lecie
można zamienić te formę
aktywności fizycznej na rolki
lub wrotki.
Źródła:
www.sportowarodzina.pl5
www.wynalazki.andrej.edu.pl
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Kącik Młodych Poetów Śl.TZN
***

Przeciwieństwa

Ja to nie ja.
To ten inny.

Niby podobni, a jednak różni

Stąpa przy mnie, niedostrzegany.

Ona piękna delikatna potrzebująca opieki,

Lada chwila mam go już ujrzeć,

On potężny szorstki dużo nie wymaga.

A potem znów zapominam.

Jej lica przykładem piękności świecą,

On, co milczy, pogodny, gdy wołam;

Jemu na brzydotę już nic nie pomoże.

Co przebacza, gdy nienawidzę;

Głos jej słodkością napełnia uszy,

Który krąży tam, gdzie mnie nie ma

Głos jego ciężki dla ludzkiego słuchu.

I zostanie wśród żywych, gdy umrę.

Ona powagę i klasę pokazuje,

Maciek Pawlus 2C

***

Senne marzenie

On radosny i żywy jak wesoły promyk.
Niby różni, a jednak podobni.
Obydwoje miłości spragnieni.
Ona dla niego podporą uśmiechu,

Mnie się marzy wspólna kawa,

On dla niej lekiem na łzy.

kiedy śnieg za oknem pada.

Pełni przeciwieństw potrzebni sobie,

Mnie się marzy wspólny koc,

Jak woda strumieniowi, jak piasek plaży,

gdy na dworze zimna noc.

Razem tworzą najpiękniejszą z harmonii.

Chcę, by sen w twych ramionach mnie zamroczył,

Bez siebie nie tworzą całości.

kiedy księżyc wczesnym wieczorem nas zaskoczył.

Osobno są tylko pustymi przeciwieństwami.
A.K.

Twoim ciepłym oddechem otulona,
w krainie marzeń zagubiona,

***

Chcę, byś prowadził mnie zawsze za rękę,
Leczył snem każdą moją udrękę,
Byś do ucha czule szepnął mi:
“Nie opuszcze cię do twoich marzeń ostatnich
chwil”.
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Wiatr pod narty
Co zrzesza miliony Polaków przed telewizorami w każdą zimę?
Oczywiście, skoki narciarskie, dyscyplina, która
cieszy się ogromną popularnością i to nie tylko w
Europie.
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skoczkowie zjeżdżają, aby następnie wzbić się w
powietrze.
Nasze pierwsze skojarzenie, gdy słyszymy
skoki narciarskie?
Rzecz jasna Adam Małysz, wybitnie uzdolniony
sportowiec, który w swojej karierze osiągnął
bardzo wiele. Pamiętam, że jako dziecko, gdy
oglądałam z dziadkiem skoki, to z całych sił
trzymałam kciuki za pomyślny wiatr pod narty,
dzięki któremu Adam Małysz poleci najdalej ze
wszystkich.
Wiadomo, że kiedy przychodzi odpowiedni
czas, to każdy sportowiec kończy swoją karierę, w
taki sposób wielkiego mistrza Małysza zastąpił
mistrz Kamil Stoch, który już od dobrych paru lat
cieszy Polaków swoimi licznymi zwycięstwami i
dobrą formą. Dwukrotny mistrz olimpijski z roku
2014, indywidualny mistrz świata z roku 2013,
zdobywca pucharu świata w sezonie 2013/2014
oraz wielu innych.
W tym roku powtórzył wyczyn Svena Hannawalda
i jako drugi skoczek w historii wygrał wszystkie
konkursy Turnieju Czterech Skoczni.
Zrobiłabym bardzo duży błąd, pisząc tylko o
Kamilu, ponieważ cała nasza kadra skoczków

Wraz z rozpoczęciem okresu zimowego
rozpoczynają się zawody Pucharu Świata w
skokach narciarskich i każdy Polak mały czy duży
wie, że przyszła pora oglądać konkursy i kibicować
naszej wspaniałej skoczkowej ekipie. Polscy kibice
to najlepszy zastrzyk dopingowy na świecie,
zawsze jest ich dużo, a za naszymi zawodnikami
jeżdżą wszędzie, nawet gdy konkurs odbywa się w
odległej Japonii.
Skoki to bardzo ciężka dyscyplina.
Wymaga ona solidnego przygotowania fizycznego,
jak i psychicznego. W końcu nie każdy ma odwagę
choćby spojrzeć z tej wysokości, z jakiej
zasługuje na uznanie: Piotr Żyła zdecydowanie
najbardziej humorystyczny polski sportowiec,
każdy wywiad z nim potrafi nieźle rozbawić,
Dawid Kubacki, Maciej Kot - to naprawdę świetni
zawodnicy.
Sezon skoków trwa, przed nami Zimowe
Igrzyska Olimpijskie w Korei Południowej, które
przyniosą nam na pewno wiele emocji. Uważam,
że dzięki dobrej formie Kamila i reszty możemy
liczyć na ich kolejne wysokie pozycje oraz
zwycięstwa, w końcu zawsze miło usłyszeć
Mazurka Dąbrowskiego podczas dekoracji i
wręczania złotego medalu.
Natalia Siodłak 2C7
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Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy
Myślę, że każdy z nas spotkał kiedyś
wolontariusza WOŚP lub sam nim był, dorzucił
swoją cegiełkę i otrzymał serduszko. Nie trzeba też
nikomu przedstawiać Jurka Owsiaka. Wielką
Orkiestrę Świątecznej Pomocy zna ponad 97%
Polaków. Ale czy każdy wie jak wyglądał pierwszy
finał, co lubi Jurek Owsiak i jak wygląda
całoroczna pomoc akcji? Wydaje mi się, że nie.
Narodziny WOŚP
Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy została zarejestrowana w Warszawie 2
marca 1993 roku. Jej założycielami są Jerzy
Owsiak, Lidia Niedźwiedzka-Owsiak, Bohdan
Maruszewski,
Piotr
Burczyński,
Paweł
Januszewicz, Walter Chełstowski i Beata Bethke.
Dopiero po pierwszym Finale, który miał miejsce 3
stycznia 1993 roku, WOŚP została zarejestrowana
w sądzie. Pierwsi wolontariusze nie mieli
identyfikatorów i puszek. Zbierali pieniądze do
wszystkiego, co mieli pod ręką. Najczęściej
bezpośrednio do worków lub do własnoręcznie
zrobionych puszek. Miał to być jednorazowy
happening. Nikt nie przewidywał, że akcja będzie
znana na całym świecie.
Kiedy użyto po raz pierwszy nazwy Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy?
Nazwa W ielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy po raz pierwszy została użyta w programie
telewizyjnym
"Róbta
co
chceta,
czyli
rock’n’rollowa jazda bez trzymanki", w ferie
bożonarodzeniowe 1991 roku. Autorem nazwy jest
Jurek Owsiak. W tym samym programie padło
zaproszenie na pierwszy finał akcji.
Czym zajmuje się Jurek Owsiak poza WOŚP

Jurek Owsiak w Fundacji WOŚP jest
wolontariuszem, pełniącym funkcję Prezesa
Zarządu.
Jest
również
pomysłodawcą
i
organizatorem "Przystanku W oodstock". Interesuje
się sztuką, gra na perkusji, podróżuje. Prowadzi
również wykłady motywacyjne, a w przeszłości
pracował jako psychoterapeuta.
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Wolontariusza.
Ile trwa WOŚP?
Akcja trwa cały rok. Finał następuje w
styczniu. Organizowany jest również Przystanek
Woodstock. Oprócz tych dwóch najgłośniejszych
momentów przez kilka miesięcy trwają licytacje
charytatywne, prowadzone są programy medyczne
oraz lekcje pierwszej pomocy dla szkół
podstawowych.
Co to jest złote serce?
Każdy chyba kojarzy czerwone serduszko.
A złote? Pomysł ze złotymi serduszkami powstał
podczas pierwszego Finału, gdy fundacja otrzymała
dużo złotych łańcuszków, pierścionków i
kolczyków. Postanowiono je przetopić i z nich
stworzyć drogocenne serca. Każde serce ma swój
numer. Pierwsze 10 licytowane jest w sztabach,
kolejne telefonicznie podczas finału w TVP.
Ostatnie serce z numerem 13, tradycyjnie zostaje w
fundacji. Najdroższe serce numer 1 zostało
wylicytowane podczas finału w 2010 roku za
kwotę 1110000 zł.
Ilu Polaków zna Wielka Orkiestrę Świątecznej
Pomocy?
Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy zna
ponad 97% Polaków, a blisko 34 milionów osób
uważa, że powinniśmy się chwalić nią poza
granicami kraju. Fundacja Jurka Owsiaka staje się
powoli wizytówką naszej ojczyzny. Nierozerwalnie
cieszy się ona ogromnym poparciem społecznym, o
jakim pomarzyć mogą wszystkie partie polityczne
w kraju. Dodatkowo akcja Wielkiej Orkiestry
odbywa się w krajach na całym świecie m.in w
Chinach, Japonii, Norwegii czy Australii.
Moim zdaniem warto pomagać innym.
Dzięki temu służą właśnie takie akcje jak WOŚP.
Powinniśmy być otwarci na innych i mieć dobre
serca. W końcu dobro wraca!
Agnieszka Kicińska 2C

Czy jest określony wiek, który musi posiadać
wolontariusz?
Wolontariuszem może zostać każdy bez
względu na wiek. Sama mogę być tego
przykładem. Jeżeli nie jest się osobą pełnoletnią,
opiekun
prawny
podpisuje
Oświadczenie
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