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Z okazji Nowego Roku
życzymy wszystkim

spełnienia marzeń, radości
i samych cudownych chwil,
aby 2017 był dla Was pełen
niespodzianek, ciekawych

wyzwań i uśmiechu :)

Redakcja Grottgerka

W tym numerze m.in.:
UCZ SIĘ MATEMATYKI, BO WARTO!
ZIELONE NIEDŹWIEDZIE POLARNE?! PRZECZYTAJ NASZ
ARTYKUŁ O TYCH NIEZWYKŁYCH ZWIERZĘTACH
SUKCES BARTKA CZECHA. GRATULUJEMY I ZACHĘCAMY DO
ZGŁĘBIANIA TAJEMNIC MITOLOGII GRECKIEJ
CZY PARADOKUMENTALNE PROGRAMY W TV SĄ
WARTOŚCIOWE? CZY WARTO TRACIĆ CZAS NA OGLĄDANIE
TAKICH PROGRAMÓW?
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SUKCES NASZEGO KOLEGI

a

W dniu 10 listopada
2016 r. w Państwa
szkołach została
przeprowadzona
Ogólnopolska
Olimpiada
Mitologiczna. Celem
olimpiady była
popularyzacja i
poszerzanie wiedzy
na temat

wierzeń religijnych
starożytnej Grecji i
Rzymu. W naszej
szkole w konkursie
wzięło udział pięcioro
uczniów. w całej
Polsce, w kategorii
szkół podstawowych
startowało 3979
osób! Test dotyczył
tekstów z "Mitologii"

autorstwa Jana
Parandowskiego.
Uczestnicy
odpowiadali na
pytania testowe,
które miały
zróżnicowany
poziom trudności.
Trzeba było być
bardzo uważnym, bo
czasem okazywało

się, że nie tylko jedna
odpowiedź jest
poprawna, lecz dwie,
a nawet trzy...
Bardzo jesteśmy
dumni z tego, że w
gronie laureatów
znalazł się Bartek
Czech z klasy VI,
który został
sklasyfikowany

na 12. miejscu! Jest
to ogromny sukces i
zarazem, mamy
nadzieję, zachęta dla
reszty uczniów, aby
w przyszłym roku
znów stanąć w
szranki z mitologią :)
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Zielone niedźwiedzie?
Chociaż trudno w to
uwierzyć,
niedźwiedzie
wywodzą się z grupy
psowatych, a więc
najbliżej im do
naszych poczciwych
psiaków… Kolejne
ciekawostki o
niedźwiedziach…
Początkowo na
terenie Polski żyły
trzy gatunki
niedźwiedzi.
Ale do czasów
obecnych przetrwał
tylko jeden –
niedźwiedź
brunatny. Pozostałe
gatunki to
Agriotherium
intermedium i Ursus
wenzensis.
Choć niedźwiedź
brunatny nie jest
gatunkiem
zagrożonym

wyginięciem, w
Polsce jest chroniony
na obszarze całego
kraju. Decyzję o
ochronie tego
gatunku podjęto po
ogłoszeniu przez
naukowców, że w tej
chwili populacja
niedźwiedzi w Polsce
znacząco się
zmniejsza. W
Tatrach jest ich
maksymalnie 30
(niektórzy naukowcy
mówią o 14
osobnikach!). W
Bieszczadach –
maksymalnie 61 (do
niedawna było ich
tam ok. 80). Dla
porównania w
Rumunii żyje ok.
5500 niedźwiedzi
brunatnych.
Niedźwiedzie polarne
zasłaniają

sobie oczy, kiedy są
zawstydzone!
Obecnie
największym
niedźwiedziem
żyjącym na Ziemi
jest niedźwiedź
polarny.
Kiedy niedźwiedź
stoi na tylnych
łapach potrafi
osiągnąć wysokość
2,4 metra.
Niedźwiedzie polarne
są bliskimi krewnymi
niedźwiedzia
krótkopyskiego,
który żył ponad 11
tysięcy lat temu na
naszej planecie. Ten
kolos ważył ok. 700
kg, a jego wzrost
potrafił sięgnąć 3,5
metra.
W 2008 r. na
zwiedzających
japońskie

zoo Higashiyama w
Nagoya czekała nie
lada niespodzianka…
zielone niedźwiedzie
polarne!
Oczywiście taki
niecodzienny kolor
wybitnie martwił
zwiedzających,
którzy codziennie
dopytywali
pracowników, czy
zwierzaki nie są
przypadkiem chore –
przecież powinny
być śnieżnobiałe, jak
ich kuzyni.
Na szczęście
pracownicy mogli
szybko uspokoić
wszystkich
zaniepokojonych
dziwnym kolorem
futra sympatycznych
zwierząt. Zmieniły
one ubarwienie w
lipcu, po długotrwałej

kąpieli chłodzącej…
w zbiorniku pełnym
zielonych glonów.
Jesienią, kiedy
temperatura spadła i
zbiornik
oczyszczono z
glonów – kolor
niedźwiedzi wrócił
do normy.
Niedźwiedzie nie są
jedynymi ssakami,
które na zimę
hibernują, a więc
zapadają w coś w
rodzaju długiego
snu.
Inne takie zwierzęta
to jeże, chomiki czy
nietoperze.
Naukowcy
wyjaśniają, że w
rzeczywistości
niedźwiedzie nie
śpią, gdyż podczas
prawdziwego snu
wyróżnia się fazy,

w których aktywny
jest zarówno mózg,
jak i mięśnie –
tymczasem u
niedźwiedzi w stanie
hibernacji takiej
aktywności nie
obserwujemy.
Tempo przemiany
materii jest wówczas
ok. 20 razy mniejsze
niż normalnie, a
temperatura ciała
znacznie spada. Nie
działa wówczas
wiele innych
układów, np.
immunologiczny –
dlatego patogeny
zwalczane są
dopiero po
przebudzeniu! A więc
niedźwiedź może
być np. atakowany
przez wirusy i nawet
o tym przez „sen” nie
wiedzieć!

Naukowcy zauważyli
też, że hibernujące
zwierzęta co jakiś
czas (co kilkanaście
dni, miesiąc itd.)
muszą się
wybudzić, żeby
m.in. oddać mocz,
dojeść lub po prostu
– zobaczyć, co się
dzieje w ich
otoczeniu.
Zwierząt w hibernacji
nie należy
wybudzać. Jest to
dla nich bardzo
trudny i
energochłonny
proces. Tracą one na
wybudzenie ok. 75%
energii
przeznaczanej na
całą „drzemkę”!
Naukowcy od dawna
zadawali sobie
pytanie, dlaczego
niedźwiedzie
polarne nie marzną

i jak to możliwe, że
tak skutecznie chroni
je warstwa
pięciocentymetrowego
futra – podczas gdy
ludzkich domów nie
chroni warstwa
dwudziestu metrów
wełny mineralnej!
Wydaje się, że
odpowiedź znaleźli
pracownicy
uniwersytetów w
Belgii i Maroku.
Stwierdzili oni, że nie
chodzi tylko – jak do
tej pory sądzono – o
ograniczanie ruchu
cząsteczek
powietrza (na takiej
zasadzie działa np.
izolacja domu).
Chodzi raczej o
wielokrotne
rozpraszanie
promieniowania
termicznego.

Na pewno w
utrzymaniu ciepła
pomaga też
odpowiedni zapas
tłuszczu.
Półprzezroczyste
futro
(przypominające
swoją budową
chmurę),
zapewniające
doskonały kamuflaż
niedźwiedziowi w
niesprzyjających
warunkach
atmosferycznych,
też jest nie bez
znaczenia jeśli
chodzi o
utrzymywanie
temperatury.
Na poduszeczkach
łap niedźwiedź ma
zesztywniałe włosy
umożliwiające
poruszanie się po
śniegu i lodzie.

W odróżnieniu od
wielu innych
niedźwiedzi,
niedźwiedź polarny
nie zmienia koloru
swojego futra
zależnie od pory
roku.
27 lutego
obchodzimy Dzień
Niedźwiedzia
Polarnego.

i i
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TV można odpuścić…

- Wyjdziesz na
dwór? Jest jeszcze
ciepło – Julka
spojrzała na Oliwię z
nadzieją.
- Najwcześniej o
dziewiętnastej
trzydzieści –
powiedziała
zdecydowanie
Oliwka.
- A to czemu? O
dziewiętnastej będzie
się powoli
ściemniało! – Julka
bardzo chciała pobyć
na dworze z
przyjaciółką.
- Najpierw jest mój
ulubiony serial –
zaczęła swoje
usprawiedliwienie
Oliwia. – Wiesz, o tej
młodzieży z liceum.
Potem przełączam
kanał i oglądam taką
telenowelę
dokumentalną,
pamiętasz? Mówiłam
ci. Ostatnio jedna
babka zdradzała
męża i…
- Oliwia, ty chyba
sobie żartujesz? –
Julia po prostu nie
mogła uwierzyć w to,
co słyszy! – Wolisz

oglądać jakieś
bzdurne seriale niż
spotkać się ze mną i
chłopakami? 
Seriale
paradokumentalne
to hit ostatnich lat
w polskiej telewizji.
Właściwie na
każdym kanale
możemy znaleźć po
kilka takich
produkcji.
Charakteryzuje je
uboga scenografia
lub prawie jej brak
(np. mieszkanie ma
udawać po prostu
przeciętne
mieszkanie w bloku,
więc nikt nie zadaje
sobie trudu, by robić
cokolwiek poza
znalezieniem
zwyczajnego
mieszkania),
amatorzy
występujący zamiast
profesjonalnych
aktorów, a przede
wszystkim –
nieskomplikowana
warstwa fabularna.
Historie często są
nieprawdopodobne i
w nadmiarze
występują w nich

takie postaci jak:
bezrobotni, osoby z
problemami
życiowymi,
alkoholicy, osoby
zdradzające swoich
partnerów itd.
Scenarzyści seriali
paradokumentalnych
z łatwością potrafią
uzasadnić, dlaczego
tak lubują się w
opisywaniu trudnych
doświadczeń
występujących
bohaterów. Ich
zdaniem z takimi
właśnie problemami
(kłopoty w
małżeństwie, w
szkole, w pracy,
zazdrosne koleżanki
itd.) borykają się
osoby, do których
seriale te są
skierowane.
Są to przede
wszystkim
gospodynie domowe,
osoby bezrobotne i
wykonujące
najprostsze prace.
Problem w tym, że
seriale, nadawane w
godzinach
przedpołudniowych i
wczesnopopołudniowych,

idealnie trafiają także
w czas wolny
jeszcze jednego
odbiorcy –
młodzieży. A tego
typu produkcje
zdecydowanie nie są
dla młodych ludzi
przeznaczone.
Szczególnie
popularny jest jeden
serial, rzekomo
mówiący o życiu
młodzieży. Tylko że
tak naprawdę moi
uczniowie nie zdają
sobie sprawy z faktu,
że ten serial niewiele
ma wspólnego z
prawdziwym życiem!
On niby pokazuje
gimnazjalistów, ale
nie normalnych
ambitnych młodych
ludzi, tylko jakąś
bandę wyrzutków,
klasę, w której
wszystkie
dziewczyny są w
ciąży, biją się o
chłopaków, chłopcy
zażywają narkotyki,
jednym słowem:
koszmar! Na
szczęście
nieprawdziwy!
Prawda jest taka, że

ja mam córkę w
gimnazjum i ona się
z tego serialu w głos
śmieje. Powiedziała
mi, że gdyby choć
połowa tych rzeczy
działa się naprawdę,
to w szkole dawno
byłaby policja i taką
klasę by rozwiązano.
Tylko że moi
uczniowie są młodsi i
bezkrytycznie w to
wszystko wierzą…
Efekty są takie, że w
zeszłym roku dwie
dziewczyny pobiły
się, „bo kochały
jednego chłopaka i
musiał wybrać”.
Same tego nie
wymyśliły. Po
pewnym czasie
przyznały się, że
zobaczyły to w
telewizji…
Wstań od ekranu!
Szkoda czasu na
śledzenie losów
wirtualnych
bohaterów, gdy za
oknem umyka ci
prawdziwe życie!
Pamiętaj, że nawet
najwspanialszy
bohater gry
komputerowej

czy najbardziej
interesująca postać z
serialu jest wyłącznie
awatarem, istnieje
tylko w wyobraźni
swojego twórcy.
Nigdy, choćbyś nie
wiadomo jak tego
chciał, nie zostanie
twoim prawdziwym
przyjacielem, nie
wysłucha, nie
pomoże w kłopotach,
nigdy nie przestanie
być wyłącznie
projekcją wyobraźni!
Taki wirtualny
„przyjaciel” ma
jednak pewną
(pozorną!) przewagę
nad prawdziwym
kolegą czy
koleżanką – nie
trzeba o niego dbać.
Jest zawsze łatwo
dostępny, w
zasadzie o każdej
porze dnia i nocy.
Tylko czy zawsze to,
co najbardziej
dostępne, jest
najlepsze? No
właśnie.
Szkoda zdrowia.
Naukowcy dawno
udowodnili, że
wielogodzinne

przesiadywanie
przed ekranem, czy
to telewizora czy

m r
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Zacznij ćwiczyć umysł
Wielu uczniów narzeka na matmę w szkole. Czy to prawda, że większość z
was po prostu nie ma to matmy głowy? O co chodzi?
Po pierwsze, to nieprawda, że nie masz predyspozycji do matmy. Każdy
ma! To, że wszyscy wkoło mówią o tym, że matma jest trudna, jest tylko po
to, żeby usprawiedliwić lenistwo. Przestań w to wierzyć, a od razu poprawisz
oceny z matmy.
Utarło się, że matma jest piekielnie trudna, że jest straszna i koszmarna!
Tymczasem matma to najłatwiejszy z przedmiotów, bo wcale nie trzeba się
go uczyć. Wcale! Trzeba tylko rozumieć. I trzeba trochę rozćwiczyć mózg,
ale wcale nie robieniem nudnych zadań.
Nigdy nie mów takich rzeczy…
• „U mnie w rodzinie nikt nie był dobry z matmy. My wszyscy tak już mamy”
– to taka rodzinna legenda, bo wszystkim głupio, że rodzicom nie chciało się
uczyć jak należy. Nigdy w to nie wierz. Każdy może być dobry z matmy. Nie
genialny, ale dobry – tak!
• „Wiele osób nie lubi matmy” – nie jest to prawda! Gdy tylko coś zrozumieją,
ludzie zakochują się w matmie bez pamięci. Przypomnij sobie moment, gdy
coś zrozumiałeś. To jest super! Adrenalina uderza człowiekowi do głowy.

Ucz się matmy, bo:
• Będziesz prosto trzymał plecy i chodził z podniesioną głową. Przestaniesz
mieć kompleksy, że jesteś taki beznadziejny. Przestaniesz się wstydzić i
unikać wszelkich rzeczy związanych z liczeniem. Zaczniesz siebie lubić!
• Ludzie po studiach ścisłych lepiej zarabiają, nie mają problemów ze
znalezieniem pracy.
• Matmą olśnisz płeć przeciwną. Jeśli ktoś poda ci numer telefonu, a ty go
nie zapi-szesz, tylko zapamiętasz, to będzie coś, prawda? A adresy, a daty
urodzin wszystkich znajomych, a imiona ich rodziców, rodzeństwa?
• Kto dobrze liczy, lepiej buduje zdania, łatwiej mu zapamiętywać fakty,
nazwy i jest też lepszy z przyrody czy historii.

Teraz kilka miłych sposobów, jak szybko i kompletnie bezboleśnie
zacząć być supermatematykiem…

Pieniądze
Liczenie pieniędzy to banał, gdy się to stale robi. Zanim podejdziesz do kasy,
policz, ile za wszystko zapłacisz i ile reszty powinieneś dostać. Macie się
złożyć po trzynaście sześćdziesiąt na ćwiczenia? Policz, ile powinno być,
gdy wszyscy zapłacą. Po dwóch dniach wychowawczyni mówi, że jeszcze
sześć osób nie zapłaciło, ty natychmiast liczysz, ile w takim razie brakuje, a
ile już jest.

Gry komputerowe
Ile czasu siedzisz przed komputerem? Za dużo, prawda? A wiesz czemu za
dużo? Bo siedzisz i siedzisz, a nic konkretnego z tego nie wynika. Dlatego
teraz nadal siedź, ale przy grach rozwijających wyobraźnię przestrzenną.
Tylko nie marudź, że to jest nauka. Przejdź pierwszy poziom, a zobaczysz,
że to z tradycyjną nauką nie ma nic wspólnego. Nie chodzi w końcu o to, ile
się przy komputerze siedzi, tylko o to, co się przy nim robi. Stań się
prekursorem mody na gry uczące myślenia logicznego.

Przy okazji
• Jedziesz autobusem? Naucz się nazw przystanków na tej trasie na
pamięć.

• Nie ma nic do czytania? Popatrz na kogoś lub na coś i w głowie staraj się
wyświetlić obraz tej osoby najdokładniej, jak tylko umiesz.

• Przed zaśnięciem zawsze policz, ile minut zostało do północy.

• Kupujesz biały ser? Zobacz, jaką to opakowanie ma masę, jaka jest w nim
zawartość tłuszczu. Trudne? No tak, bo do tej pory nie ćwiczyłeś umysłu.

k e
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URODZINY HYMNU NARODOWEGO

i

Tekst Pieśni Legionów Polskich we Włoszech, noszącej później tytuł Mazurek Dąbrowskiego lub Jeszcze Polska nie zginęła, powstał między 16 a 19 lipca
1797 roku w miejscowości Reggio nell'Emilia (niedaleko Bolonii), w ówczesnej Republice Lombardzkiej (Włochy). Napisał go Józef Rufin Wybicki - herbu
Rogala, potomek rodu osiadłego w XVI wieku na Pomorzu (on sam pochodził z Będomina). Był poetą, dramatopisarzem, kompozytorem, prawnikiem,
dyplomatą i działaczem politycznym, uczestnikiem konfederacji barskiej i powstania kościuszkowskiego. W lipcu 1797 roku przyjechał do Lombardii jako
współorganizator Legionów Polskich generała Jana Henryka Dąbrowskiego (powstających przy armii francuskiej Napoleona Bonaparte). Pieśń Legionów
Polskich we Włoszech została napisana przez Wybickiego dla uświetnienia uroczystości pożegnania odchodzących z Reggio legionistów i tu została
odśpiewana po raz pierwszy. 

Już w kilka tygodni później, kiedy Wybicki przebywał w Mediolanie, a Dąbrowski z legionistami w Bolonii, generał pisał do przyjaciela: "Żołnierze do Twojej
pieśni nabierają coraz więcej gustu i my ją sobie często nuciemy z winnym szacunkiem dla autora". I jeszcze tego samego 1797 roku rozrzucone po całych
północnych Włoszech oddziały polskie poznały Pieśń Legionów, która nie tylko zyskiwała sobie coraz większą popularność, ale stawała się nową,
mobilizującą siłą. Nie tylko dla wojska... Oto za pośrednictwem emisariuszy przedostających się przez granice kordonów naszych zaborców pieśń trafiła do
Warszawy, Krakowa, Poznania i innych miast, by już w kilka miesięcy od chwili swoich narodzin - siać nową wiarę w wolność. 

Mazurek Dąbrowskiego - jak nazywano potem tę pieśń - towarzyszył Polakom we wszystkich bitwach kampanii napoleońskiej, a także w 1806 roku, kiedy to
Dąbrowski w aurze zwycięzcy znalazł się w Wielkopolsce. Tu mieszkała Basia, która rok później została żoną generała. 
Podczas jednego z kursów literatury słowiańskiej w Paryżu, 26 kwietnia 1842, roku Adam Mickiewicz stwierdził: "Sławna pieśń legionów polskich poczyna
się od wierszy, które są godłem historii nowej: Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Słowa te mówią, że ludzie mający w sobie to, co istotnie
stanowi narodowość, zdolni są przedłużać byt swojego kraju niezależnie od warunków politycznych tego bytu, i mogą nawet dążyć do urzeczywistnienia go
na nowo..." 

W roku 1978 powstało w Będominie - domu narodzin Józefa Wybickiego - Muzeum Hymnu Narodowego. 
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