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BYĆ JAK IGNACY

Podczas zajęć w II etapie programu „Być jak Ignacy” uczestnicy
Koła Naukowego skupili się na historii lotnictwa. Uczniowie
dowiedzieli się jak lata samolot i helikopter oraz jak działają silniki
odrzutowe. Ciekawostką stały się wyzwania z jakimi mierzą się
astronauci oraz piloci. Uczniowie kl. II poznali również wyjątkową
postać naukowca i wynalazcy - Adama Ostaszewskiego. W ślad za
pionierem lotnictwa mali naukowcy przystąpili do realizacji zadania
projektowego. Podsumowaniem II etapu pod nazwą „Podniebne
osiągnięcia” było stworzenie modelu samolotu. Czynności
związane z wykonywaniem zadań konstrukcyjnych to świetna
okazja do zabaw badawczych i poznawania świata nauki.
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I pomyśl, jakie to dziwne,
że Bóg miał lata dziecinne,
matkę, osiołka, Betlejem.

Jan Twardowski

.

.

 BOŻE NARODZENIE
Boże Narodzenie to czas, kiedy wszyscy stają się dla
siebie bardziej życzliwi, milsi i zapominają o wszelkich
sporach i waśniach. Aby podkreślić wyjątkowy
charakter tych świąt, uczniowie klasy 4 i 5
przygotowali jasełka ukazujące Boże Narodzenie z
perspektywy tradycyjnej polskiej rodziny. Na
podkreślenie zasługuje fakt, iż do występu
zaangażowano cała klasę 4 i 5. Było to dużym
przedsięwzięciem i w związku z tym próby z tak liczna
grupą trwały od początku listopada. W chwili obecnej
z całą pewnością możemy stwierdzić, że trud się
opłacił.
Podczas tegorocznych jasełek nie było wprawdzie ani
małego miasteczka Betlejem, ani pastuszków, którzy
radowaliby się z narodzin Syna Bożego, ani Gwiazdy
Betlejemskiej. Sceneria odwiecznej walki dobra ze
złem została przeniesiona do świata współczesnego...
W tym szczególnym dniu uczniowie oraz pracownicy
szkoły włączyli się w zbiórkę pieniędzy dla Ignasia.
Zebrano 1487 zł. Dziękujemy Wam kochani za dobre
serca! Wspólnie zaśpiewaliśmy „Pastorałkę od serca
do ucha”./kl.7/
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„W maju 2022 r. przypada 180. rocznica
urodzin Marii Konopnickiej, polskiej pisarki,
poetki, tłumaczki i publicystki. Z tej okazji
Sejm postanowił uhonorować jedną z
najwybitniejszych pisarek w historii literatury
polskiej, twórczynię >>Roty<<” – głosi treść
uchwały przyjętej przez Izbę. Posłowie
opisali w niej życiorys Konopnickiej oraz jej
dorobek literacki. „Dokonała przełomu w
polskiej literaturze dla dzieci, podnosząc tę
dziedzinę pisarstwa na wyżyny artyzmu. Za
pomocą utworów literackich protestowała
przeciwko antypolskiej polityce zaborców i
niesprawiedliwości społecznej.
Współorganizowała protest światowej opinii
publicznej przeciwko niemieckim represjom
wobec dzieci polskich we Wrześni w latach
1901–1902 i ustawom wywłaszczeniowym.
Walczyła o prawa kobiet oraz pomagała
uwięzionym z przyczyn politycznych przez
rosyjskie władze”.

Dworek Marii Konopnickiej w Żarnowcu internet
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POMAGAMY IGNASIOWI
Ignaś Zajdel urodził się 1 sierpnia 2020 r. z Asocjacją VACTERL, czyli bardzo rzadką
chorobą genetyczną o nieznanej przyczynie.
W pierwszym roku życia przeszedł 4 operacje, był też 4 razy hospitalizowany z
powodu infekcji, które są następstwem wrodzonych wad. Przed rodzicami chłopca
jeszcze długa droga w walce o zdrowie i sprawność Ignasia.

- Wady rączek, które występują u Ignasia, zdarzają się niezwykle rzadko.
Operację, która wyprostuje rączki i zapewni ich funkcjonalność wykonuje dwóch
lekarzy na świecie. Jeden z nich ma swój instytut w Warszawie, gdzie ratuje
przed kalectwem dzieci z całej Europy. Aby zapewnić Ignasiowi sprawność,
potrzebne są 3 operacje. Pierwsza musi się odbyć już w lutym. Inaczej termin
przepadnie. Następne po trzech miesiącach od pierwszej tłumaczą rodzice
Ignasia.
Akcja zbiórki pieniędzy odbywa się poprzez stronę www.siepomaga.pl/ignas-zajdel
Gmina Miejsce Piastowe zorganizowała też akcję charytatywną #challengekolędadlaIgnasia

Nasza szkoła również włączyła się w tę akcję. 
kl. 7
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IGNACY ŁUKASIEWICZ

   Józef Ignacy Łukasiewicz przyszedł na świat w zubożałej rodzinie szlacheckiej w 1822 roku we wsi
Zaduszniki. W 1836 roku ukończył 4 klasy gimnazjum Ojców Pijarów w Rzeszowie i z powodu ciężkich
warunków materialnych w rodzinie rozpoczął pracę w aptece w Łańcucie, a później w Rzeszowie. Wstąpił tam
do tajnej organizacji patriotycznej i pod zarzutem nielegalnej działalności skierowanej przeciwko zaborcy został
aresztowany w 1846 roku i przebywał w więzieniu do 1848 r. Po wyjściu z więzienia rozpoczął pracę w aptece
"Pod Gwiazdą" Piotra Mikolascha we Lwowie. W latach 1850-1852 studiował farmację na Uniwersytetach w
Krakowie i Wiedniu. W 1852 r. w Wiedniu uzyskał tytuł magistra farmacji i wrócił do pracy w aptece Piotra
Mikolascha, gdzie objął stanowisko prowizora. W latach 1852-1853 Ignacy Łukasiewicz wspólnie z Janem
Zehem prowadził na zapleczu apteki badania nad ropą naftową. Po oczyszczeniu tego płynu uzyskał naftę
świetlną. 31 lipca 1853 w szpitalu na lwowskim Łyczakowie zapłonęły po raz pierwszy lampy naftowe, które
wykonał blacharz lwowski Adam Bratkowski, według projektu Łukasiewicza. Datę 31 lipca 1853 roku uważa się
za datę powstania polskiego przemysłu naftowego. Na przełomie lat 1853/54 Łukasiewicz opuścił Lwów i
przeniósł się w pobliże terenów roponośnych - do Gorlic, gdzie dzierżawił aptekę. W 1854 roku wspólnie z
Tytusem Trzecieskim założył pierwszą na świecie spółkę naftową, która zaczęła wydobywać i eksploatować
ropę w Bóbrce k. Krosna.  Łukasiewicz cały czas pracował nad udoskonaleniem przetwórstwa ropy, efektem
czego były nagrody za eksponowane produkty naftowe na wystawach w Jaśle, Lwowie i Wiedniu. Doskonalił
również na terenie kopalni Bóbrka technikę wiercenia otworów za ropą. Wprowadził do użytku wiertnicę ręczną
(1862), później zastosował maszyny parowe do napędu wiertnic. Czynił też starania o założenie szkoły
górniczej w Bóbrce. Łukasiewicz był człowiekiem o wybitnych cechach charakteru. Wspierał finansowo ruchy
narodowowyzwoleńcze, budował szkoły, kościoły, drogi i mosty. Stał na czele Krajowego Towarzystwa
Naftowego. Założył prowadzoną przez żonę Honoratę Szkołę Koronkarską dla dziewcząt w Chorkówce. Na
kopalni Bóbrka założył tzw. Kasę Bracką. Ignacy Łukasiewicz zmarł w Chorkówce 7 stycznia 1882 roku na
zapalenie płuc i został pochowany na cmentarzu parafialnym w Zręcinie.  /kl.7/

                                Rok 2022 - rokiem Ignacego Łukasiewicza
                                    8 marca 1822- 7 stycznia 1882
                         W marcu 2022 roku przypada 200. rocznica urodzin,
                     a w styczniu - 140. rocznica śmierci Ignacego Łukasiewicza.

„Należy on do zaszczytnego grona Polaków, których działalność odcisnęła wielki i
pozytywny wpływ na rozwój naszej Ojczyzny, jak również całego świata”
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