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TE SAME PYTANIA
do nauczycieli
W tym numerze pół żartem, pół serio rozmawiamy
z panem Sebastianem Zalewskim,
który uczy w naszej szkole religii.
Sebastian Zalewski - nauczyciel religii

MARZĘ
O SZCZĘŚCIU
DLA WSZYSTKICH LUDZI
Mój życiowy autorytet:
Jan Paweł II, prymas Wyszyński,
rotmistrz Pilecki
Ulubiona potrawa:
Flaczki
Ulubiona książka:
Tysiąc lat monety polskiej Tadeusz Kałkowski
Ulubiony zespół muzyczny:
Abba
Ulubiony kolega z pracy:
Kasia Trzcionka

Z tego, co do tej pory zrobiłem,
najbardziej zadowolony jestem:
Z założenia rodziny
Największym problemem w
pracy mam z…:
Brakiem dobrego wychowania
W codziennym życiu denerwuje
mnie:
Chamstwo

Ulubiony uczeń:
Wszyscy

Po pracy w szkole:
Czytam książki, oglądam dobry
film, chodzę na basen

Cechy cenione u ludzi:
Dobre serce

Innym zazdroszczę:
Niczego nie zazdroszczę

Preferuję muzykę:
Klasyczną

Największa głupota jaką
zrobiłem:
Nie ma nic takiego

Krytyka w moim kierunku:
Rozważam
Kocham:
Żonę, ojczyznę i Boga
Lubię:
Historię
Marzę o:
Szczęściu dla wszystkich ludzi
Nienawidzę:
Chamstwa, prymitywizmu i
głupoty
Gdybym nie był nauczycielem:
Byłbym antykwariuszem albo
archeologiem
Rozmawiały: Magda i Martyna
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KOSTKA RUBIKA
Czy układaliście kiedyś kostkę Rubika? Jakub praktycznie się z nią nie rozstaje, nawet na
spotkaniach redakcji.
Zabawa kostką polega na takim ułożeniu kwadratów, aby na każdej ścianie wszystkie
miały jeden kolor.
KOSTKA RUBIKA - TROCHĘ CIEKAWOSTEK
Jej nazwa pochodzi od węgierskiego Bűvös kocka, czyli magiczna kostka.
Dlaczego od węgierskich słów? Bo wymyślił ją Ernő Rubik w roku 1974, węgierski architekt i rzeźbiarz.
Podobno pierwszy raz układał ją przez miesiąc.
Początkowo nie miała służyć jako łamigłówka. Dzięki niej Rubik chciał wyjaśnić studentom zasady
przestrzenności i trójwymiarowości.
Nikt nie chciał zająć się też produkcją kostki, ponieważ żadna firma nie wierzyła, że da się ją ułożyć. Rubik, by
udowodnić, że to jest możliwe, podczas każdego spotkania układał ją na oczach ewentualnych producentów.
W 1976 została wreszcie skonstruowana i opatentowana w Japonii przez inżyniera Terutoshiego Ishige.
Jakub Szypuła

RODZAJE KOSTEK
Dzisiaj jest wiele rodzajów kostek, np. sześciościenne,
dwunastościenne, ośmiościenne, czworościenne.
Kostki sześciościenne
Spośród kostek sześciennych możemy spotkać od
najmniejszych 2 x 2 (choć są w sprzedaży 1 x 1) aż do
kostek 17 x 17, lecz są też większe.
Kostki różnokształtne
Oprócz kostek sześciennych są także kostki o innych
kształtach, np. w kształcie piramidki (pyraminx),
dwunastościan foremny (megaminx), czy inna wersja
sześcianu tak zwana kostka skweb, której narożniki
obracają się o 120 stopni.

METODY
Najbardziej znaną i podstawową jest metoda lbl
inaczej Layer by Layer (warstwa po warstwie), a
metodą zaawansowaną jest metoda Fridrich, która
pozwala na osiągnięcie czasu paru sekund.
Najlepszym tego przykładem jest Yusheng Du, który
osiągnął czas 3,47 sekund.
Liczba kombinacji różnych ułożeń kostki 3x3x3
wynosi ponad 43 tryliony.

Dlaczego warto układać kostkę Rubika?
Pierwsze kroki są trudne. Ale przecież trening czyni
mistrza. Dlatego nie zniechęcaj się. Nerwy nie
pomagają.
Chcesz poznać kilka technik? Służę pomocą. Możesz
też znaleźć je w internecie. Potem tylko ćwiczenia,
które naprawdę pomagają w koncentracji i rozwijają
intelekt. Bo przecież trzeba się skupić, przewidzieć,
co będzie po następnym ruchu.
Potem… początek fajnej drogi do mistrza.
Jakub
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SZKOLNY KONKURS NORWIDOWSKI
LAUREACI
SZKOLNEGO KONKURSU NORWIDOWSKIEGO

TEMAT
Z okazji 200. rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida w naszej szkole
odbył się konkurs pod hasłem „Odpowiednie dać rzeczy słowo”. Wzięli w
nim udział uczniowie klas VII – VIII. Zadanie nie było proste, gdyż mieli
przygotować prezentację multimedialną związaną z życiem i twórczością
poety, pisarza i malarza.
OCENA
Komisja, czyli organizatorzy: Kinga Sowa – nauczyciel informatyki, Anna
Samsonowicz – nauczyciel języka polskiego, Ewa Sowa – nauczyciel
muzyki i plastyki, oceniali oryginalność, profesjonalizm oraz odwołanie do
tematu, czyli cytatu z wiersza Norwida „Ogólniki”. Prezentacja nie mogła
przekroczyć 12 slajdów.
Martyna

Laureaci, którzy otrzymali dyplomy, nagrody
oraz dodatkowe oceny z polskiego i
informatyki.
I miejsce
Mateusz Jęczmyk, kl. VII f
Bruno Czaja, kl. VII f
II miejsce
Emilia Grabowska, kl. VIII a
Jakub Tasak, kl. VIII e
III miejsce
Maciej Czarnasiewicz, kl. VII c
Aleksandra Sasak, kl. VIII c

wyróżnienie
Maja Banasik, kl. VIII c
Jakub Brdąkała, kl. VII c
Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim uczniom
dziękujemy za udział w konkursie.
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PSZCZYNA
fotoreportaż 2
Kontynuujemy nasz fotoreportaż z wycieczki do Pszczyny.
W tym numerze - nasze wrażenia po zwiedzaniu zamku albo pałacu.
Zdjęcia zrobił nasz redakcyjny fotograf - Szymon Pawlik.

ZAMEK ALBO PAŁAC W PSZCZYNIE
Pan pilot powiedział nam, że to zamek. Pan przewodnik cały czas mówił o pałacu. Dla nas to nie jest aż tak
bardzo ważne. Podobało się nam, chociaż spacer po parku, którym doszliśmy do Zagrody Żubrów był o wiele
fajniejszy (park - w następnym numerze).

Zaczęliśmy od rynku. Tu usłyszeliśmy historię Pszczyny. Robiliśmy zdjęcia na ławeczce księżnej Dajsy (obok
niej siedzą: Maja i Julia). Potem przeszliśmy przez Bramę Wybrańców na plac zamkowy.

PAŁACOWE WNĘTRZA
Gdy weszliśmy do pałacu, byłem zachwycony. Na parterze są apartamenty cesarskie: sypialnie, salon cesarski,
gabinet, garderoba. Pierwsze piętro to też olbrzymie pokoje mieszkalne, biblioteka, łazienki książąt , jakich nie
widziałem. Na drugim piętrze jest salon muzyczny, galeria myśliwska i jadalnia. Niesamowite wrażenie zrobiła
na mnie sala lustrzana.
I pomyśleć, że w 80% to oryginalne rzeczy z przełomu XIX i XX wieku.
Filip Migocki
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PSZCZYNA
fotoreportaż 2
Na zamku w Pszczynie wiszą trofea myśliwskie. Najwięcej jest poroży jeleni. Stoi też
wypchany żubr. To świadectwo wielkiej pasji dawnych właścicieli zamku.
Bez komentarza.

Podziwianie wnętrz pałacu zajęło nam około 1h 30min. Pałac jest piękny.
Ma wiele pokoi bardzo ładnie ozdobionych dywanami, starymi meblami i
obrazami.

POLOWANIA PSZCZYŃSKICH WŁODARZY
Szkoda mi było tylko głów zwierząt leśnych, które są w pałacu jako
ozdoby.
Przewodnik opowiadał, że pasją Hochbergów, ostatnich właścicieli
Pszczyny były polowania. Dlatego w zamku jest bardzo dużo różnych
trofeów myśliwskich. W salonie myśliwskim wisi skóra ostatniego wilka
upolowanego w pszczyńskich lasach.
Maciek Grochowina

Przeczytaliśmy w muzeum list księżnej Dajsi (tej z ławeczki) na temat
polowania.
Książ, 20 grudnia 1908 r.
Przyjechałam tutaj wczoraj z Pszczyny. Polowanie tam były pomyślne i
radosne; każdy wydawał się zadowolony, a wieczorami tańczyliśmy i
graliśmy w karty. […] Miałam okazję ustrzelić żubra. Siedzieliśmy
wszyscy w małych, zbudowanych kryjówkach, do których weszliśmy po
drabinach, ukrytych w gąszczu ostrokrzewów. Trzy żubry podeszły
blisko mnie i Lichnowskiego, ale specjalnie wtedy zakaszlałam, żeby je
spłoszyć. [...] Pomimo głębokiego śniegu, pogoda była łagodna.
I pomyśleć, że kobiety też polowały. I były zachwycone.
Zabijać zwierzęta i się cieszyć? Straszne!

foto:Polowanie w lasach
pszczyńskich, 13.12. 1908 r.,
zbiory Muzeum w Pszczynie

