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Jaś, Małgosia, Monika i Kazio dyskutują, kim chcieliby zostać, jak
dorosną.
- Ja chciałbym być prawnikiem i móc bronić
moich rodaków - zaczyna Kazio.
- A ja chciałbym być posłanką i tworzyć prawa
korzystne dla moich rodaków - mówi Monika.
- Ja marzę, żeby być lekarką i leczyć moich
rodaków - zwierza się Małgosia.
- A ty, Jasiu? - pytają dzieci - Kim chciałbyś być?
- Ja? Chciałbym być rodakiem - odpowiada Jaś.
Za górami, za lasami, za dolinami, za rzekami stoi sobie ogromny
zamek. W tym zamku na małym krzesełku siedzi sobie piękna
królewna i myśli:
- „Jasny gwint”, jak ja mam wszędzie daleko!

ZADANIE NUMERU:
Dokoła globu ziemskiego biegnie wzdłuż równika olbrzymia
obręcz żelazna ściśle przylegająca do powierzchni Ziemi. Otóż
jeśli do tej obręczy, która liczy tyle metrów, ile ma równik, tj.
około 40 072 000 m, dodamy jeszcze 10 metrów, to czy przez
powstałą lukę, jaka się wytworzy pomiędzy obręczą a Ziemią,
będzie mogła się przecisnąć mysz domowa ?
Nagrodą za rozwiązanie tego zadania jest dopłata do szkolnej
wycieczki w wysokości 20 zł.
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Rok 2012 rokiem Piotra Skargi (II)
Piotr Skarga (1536 – 1612), właściwie Piotr Powęski herbu
Pawęża, był czołowym polskim przedstawicielem kontrreformacji i
nadwornym kaznodzieją Zygmunta III. Jego rodzice, Michał i Anna ze
Świątków Powęscy, pochodzili ze szlachty zagrodowej, wywodzącej swe
nazwisko od wsi Powązki k. Mszczonowa w ziemi sochaczewskiej. Piotr był
ich najmłodszym dzieckiem; miał 3 braci
i 2 siostry.
W latach 1552-1555 studiował na
Akademii Krakowskiej, uzyskując stopień
bakałarza na Wydziale Filozoficznym,
następnie udał się do Włoch, gdzie w Rzymie
w roku 1569 wstąpił do zakonu jezuitów.
Powróciwszy po dwóch latach do kraju zajął
się zakładaniem w Polsce kolegiów jezuickich
(był między innymi pierwszy rektorem
Kolegium w Poznaniu), a także działalnością
filantropijną (założył w Krakowie Bank Pobożny dla ochrony ludzi przed
lichwą). W Krakowie założył lombard dla ubogich, pierwowzór instytucji
charytatywnej.
W roku 1564 we Lwowie
przyjął święcenia kapłańskie i jako
kanonik
zaczął
działalność
kaznodziejską, między innymi przy
katedrze Św. Jana w Warszawie.
Był
wybitnym
duszpasterzem
Litwy i Białorusi. Zapisał się jako
założyciel
wielu
kolegiów
jezuickich, np. w Połocku, Rydze,
Dorpacie.
Był pierwszym rektorem
Akademii Wileńskiej (1579-84).
Od 1588 roku przez 24 lata pełnił
funkcję nadwornego kaznodziei
Zygmunta III Wazy, który cenił go
za wyjątkową osobowość i talenty
krasomówcze.
Stał
się
zwolennikiem ograniczenia władzy Sejmu i zwiększenia władzy królewskiej.
Piętnował wady polskiej szlachty. Był przeciwnikiem przyjęcia przez
Zygmunta III korony szwedzkiej oraz współtwórcą Unii Brzeskiej.

Piotr Skarga prawdopodobnie zostałby świętym, ale badania wykazały,
że został pochowany żywcem (w stanie śmierci klinicznej) - wskazały na to ślady
odrapań na wewnętrznej stronie wieka trumny, co uniemożliwia wyniesienie go
na ołtarze. W takim momencie, według opinii teologów, ów zmarły mógł
w myślach przekląć Boga.
SŁYNNE MYŚLI PIOTRA SKARGII
 „Co rozumem pilności i cnotą stanęło, to się
nierozumem, niedbałością i złością ludzką
obala.”
 "Długie się zdaje kazanie przez godzinę,
a niedługa uczta cztery godziny trwająca.”
 „To
złodziejskie
serce, które ze
szkodą drugich
chce być bogate.”

 „Złe prawo gorsze jest od najsroższego
tyrana, bo tyran lepszym się stać albo
umrzeć
może;
złe prawo zawdy szkodę czyni.”
 „Kto za dobry postępek chce pieniędzy,
ten i na zły dla pieniędzy się pokwapi."
 „Upór to wielka jest przeszkoda dla
mądrości.”
Sylwia Chorzzępa


Aktualności szkolne
Rok szkolny 2012/2013 rozpoczęliśmy 3 września uroczystą Mszą św.
Następnie wszyscy zgromadzili na sali gimnastycznej, gdzie pani Dyrektor Lucyna
Perlak powitała dzieci i młodzież oraz poinformowała m.in. o przydziale
wychowawstw. Gośćmi specjalnymi byli: Brygadier Waldemar Wilk - Komendant
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Rzeszowie oraz Stanisław Perlak - Młodszy Brygadier,
Naczelnik Wydziału Logistyki Komendy Wojewódzkiej
Straży Pożarnej. Wręczyli oni nagrodę Bartoszowi Godek
za zajęcie II miejsca w XIV Ogólnopolskim Konkursie
„20 lat straży pożarnej”.
W drugim tygodniu nauki klasa IIA udała się na wycieczkę klasową do
zagrody garncarskiej w Medyni Głogowskiej. Opiekunami podczas wyprawy byli
p. D. Kosak i ks. M. Wygonik. Uczniowie mogli zobaczyć, jak dawniej wyposażone
były wiejskie domy oraz zapoznać się z techniką wylepiania glinianych naczyń.
Wycieczka zakończyła się ogniskiem z pieczeniem kiełbasek.
16 września 2012 r. uczniowie i nauczyciele naszej szkoły po raz kolejny
mieli zaszczyt uczestniczyć w uroczystej mszy św. polowej
w lesie turzańskim nad grobami pomordowanych przez
NKWD w 1944 r. Cztery dni później uczniowie klas I i II
Gimnazjum wraz z opiekunami wzięli udział
w Patriotycznej Drodze Krzyżowej z Trzebuski do Turzy.
21 września 2012 roku uczniowie i nauczyciele ZS
w Górnie uczestniczyli w akademii upamiętniającej
wybuch II Wojny Światowej oraz zdradziecką napaść ZSRR na Polskę.
Program recytatorski, wzbogacony projekcją unikatowych fragmentów filmowych,
przygotował p. A. Biały oraz p. D. Kosak. O dekoracje zadbali: p. A. Biały,
p. J. Wołcz oraz p. T. Majka.
W dniach 16 – 22 września br. nasza wspólnota parafialna przeżywała misje święte
Także nasi uczniowie brali udział w tych świętych dniach. Nauki misyjne dla dzieci
i młodzieży głosili ks. Michał Mierzwa i ks. Marian Zaręba. Uczniowie mieli swoje
spotkania w grupach zarówno w kościele, jak i w szkole.
12 października obchodziliśmy 9 Imieniny Szkoły.
Z tej okazji uczniowie uczestniczyli w uroczystej Mszy św.
oraz akademii. Program artystyczny pt. „Ojczyzna” był
wzbogacony piękną prezentacją multimedialną. Uroczystość
przygotowały: p. M. Maziarz i p. T. Surdyka
15 X w naszej szkole odbyła się akademia z okazji
Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie złożyli wszystkim
nauczycielom oraz pracownikom szkoły najserdeczniejsze życzenia. Podziękowali
za przekazaną wiedzę, trud, wychowanie, uśmiech oraz dobre rady. Z okazji XII
Dnia Papieskiego pod hasłem „ JAN PAWEŁ II – PAPIEŻ RODZINY” odbyła się
okolicznościowa akademia poświęcona bł. Papieżowi i jego nauczaniu odnośnie
rodziny. Po akademii można było zobaczyć liczne pozycje książkowe o bł. Papieżu,
które zostały wystawione na specjalnie przygotowanej z tej okazji wystawie.

Mały Katyń
Turza nazywana bywa często Małym Katyniem, z uwagi na dokonanie przez
NKWD w tamtejszym lesie licznych zbrodni na żołnierzach Polskiego Państwa
Podziemnego.
Po wkroczeniu latem 1944 r. I Frontu Ukraińskiego Armii Czerwonej rozpoczęły się
aresztowania żołnierzy AK i innych formacji niepodległościowych. Wtedy to
w Trzebusce NKWD założyło obóz, do którego zwożono schwytanych. Więźniów
przetrzymywano w nieludzkich warunkach, w prymitywnych ziemiankach,
przesłuchiwano, sądzono, a następnie przewożono do pobliskiego lasu turzańskiego,
gdzie dokonywano egzekucji, z reguły przez strzał w tył głowy (na sposób katyński),
a czasami również przez poderżnięcie gardła. Ofiary chowano w bieliźnie lub nago,
w wykopanych przez nie uprzednio zbiorowych mogiłach.
W okresie PRL-u o zbrodni w Turzy nie wolno było nawet wspominać, stąd do dziś
wiemy o niej stosunkowo niewiele. Pomimo szykan i zastraszania przez SB, na polanie
w lesie Turzańskim zaczęto odprawiać msze św. za dusze pomordowanych. Po roku
1989 podjęto oficjalne śledztwo, ale upływ czasu niemal gruntownie zatarł ślady po
tragedii. Na podstawie zeznań świadków i zachowanych nielicznych dokumentów można
domniemywać, że przez obóz w Trzebusce przewinęło się kilka tysięcy osób, z czego co
najmniej 500 zostało zamordowanych i pochowanych w Turzy. Prace wykopaliskowe
pozwoliły jednak na zlokalizowanie jedynie pięciu zbiorowych mogił.
Obecnie co roku we wrześniu w pobliżu grobu i pomnika ofiar mordu w Turzy
odprawiane są uroczyste msze św. za pomordowanych z udziałem wojska,
parlamentarzystów, samorządowców, związkowców Solidarności, przedstawicieli szkół
i setek mieszkańców okolicznych miejscowości. Celem pogłębiania świadomości
i wiedzy dotyczących losów więźniów obozu NKWD w Trzebusce, jak również
propagowania uczuć patriotyczno-religijnych są organizowane dla uczniów corocznie:
„Patriotyczna Droga Krzyżowa” szlakiem pomordowanych oraz plastyczno-literacki
konkurs pod tym samym tytułem. W tym roku I miejsce w kategorii wiersz w konkursie
zajęła Patrycja Zdeb z klasy IIB
Idąc na śmierć
Jedziemy w zatłoczonej ciężarówce.
W głowie tysiące pytań
Gdzie nas wiozą? Co z nami będzie?
Zatrzymujemy się. Wysiadamy.
Przed oczami las. Znajomy las.
Ale zupełnie obcy. Milczący.
Jakby się wstydził
Prowadza nas przed wykopany dół.
A więc to jednak koniec.
Koniec wszystkiego.
Żal, smutek, rozpacz.
Co będzie z żoną i dziećmi.
Obiecałem, że wrócę.
Ale po chwili ogarnia mnie spokój.
Rozpoczynam ostatnią modlitwę
Ojcze nasz któryś jest w niebie… Strzał. Ciemność.

CIEKAWOSTKI
Czy wiesz, dlaczego łyżwiarze figurowi podczas piruetów nie dostają
zawrotu głowy?
Normalnie
wykonując
piruet
z zawrotną prędkością mamy zawroty
głowy, tracimy orientację i równowagę, a
czasami nawet dostajemy mdłości. Jednak
u łyżwiarzy figurowych widzimy zgoła co
innego – po wykonanym szybkiego piruetu
potrafią z gracją jechać dalej, zupełnie nie
tracąc równowagi. Jak to się dzieje?
Za zawroty głowy i utratę orientacji po szybkich obrotach odpowiadają
narządy równowagi znajdujące się w naszych uszach. Cztery z nich
umożliwiają nam trzymanie głowy prosto, a dwa pozostałe rejestrują skręty
głowy i ciała. Gdy odwracamy głowę, w obu miernikach obrotu przelewa się
płyn. Nerwy informują mózg o krótkotrwałym przelewaniu się płynu. Potem
mózg rejestruje kontynuację tego skrętu za
pomocą oczu. Dopiero gdy się zatrzymamy, płyn
znów zachlupocze. Mózg nie odczytuje jednak,
że się zatrzymaliśmy, lecz sądzi, że kręcimy się
w drugą stronę. Chociaż stoimy, nasz mózg
zachowuje się tak, jakbyśmy się kręcili. Objawia
się to zawrotami głowy i zachwianiem ciała.
Łyżwiarze figurowi potrafią sprytnie oszukać ten
mechanizm. Wpatrują się w jakiś punkt w
otoczeniu, więc oczy zgodnie z tym stanem
rzeczy przekazują do mózgu informację, że ciało
przestało się poruszać. Mózg z kolei „daje się
nabrać” na tę fałszywą informację i wysyła do organów odpowiedzialnych za
równowagę właściwy sygnał. Dlatego łyżwiarze nie tracą równowagi po
szybkim piruecie i z łatwością mogą przejść do dalszej jazdy.

Czy wiesz, dlaczego z zimna szczękamy zębami?
Nierzadko gdy poważnie zmarzniemy, zaczynamy szczękać
zębami i drżeć. Choćbyśmy nie wiem jak z tym walczyli, drżenie

ciała jest od nas silniejsze. Jak to się dzieje, że człowiek zaczyna
szczękać zębami na mrozie?
Gdy temperatura otoczenia spada, ciało
człowieka usiłuje wszelkimi sposobami utrzymać
właściwą temperaturę. Jednym z symptomów
obrony organizmu przed wychłodzeniem jest
drżenie ciała i szczękanie zębami. Małe mięśnie
w całym ciele zaczynają w niekontrolowany sposób
napinać się i rozluźniać.
Na skutek reakcji chemicznej i tarcia o siebie
włókien mięśniowych wytwarza się ciepło. Jeśli to
drżenie nie wystarcza do utrzymania pożądanej
temperatury, wszystkie mięśnie ciała zaczynają się
napinać i rozluźniać, nawet te, którymi normalnie
sterujemy z własnej woli.
Na koniec drgają nawet silne mięśnie położone tuż
przed uchem, które służą do podtrzymywania szczęk.
Kiedy one zaczynają drżeć, ruszają się nasze szczęki
i stąd efekt "szczękania" zębami. Inaczej jest
u niemowląt. Niemowlęta nie potrafią drżeć z zimna gdy potrzebują więcej ciepła, zaczynają płakać.

Czy wiesz, dlaczego z głodu burczy w brzuchu?
Burczenie w brzuchu to sygnał, że powinniśmy wrzucić coś na
ząb. Skąd bierze się ten odgłos?
Ścianki pustego żołądka powoli kurczą się
i układają się w drobne fałdki. Resztka zawartego
w żołądku gazu zostaje ściśnięta i jest przepychana
w kierunku dwunastnicy. Dźwięk, który powstaje
podczas tego przepychania powietrza jest
dodatkowo wzmacniany przez podbrzusze, które
działa na zasadzie pudła rezonansowego.
Dźwięk dochodzący z naszego żołądka jest
odbierany przez uszy jako burczenie, mimo że w rzeczywistości nie jest
szczególnie głośny i gdyby nie rezonans podbrzusza, pewnie nie słyszelibyśmy
tego dźwięku.
Sylwia Chorzępa

TITANIC i jego tajemnice
Żadna z morskich katastrof nie wzbudza takich emocji, jak ta
z 1912 roku, gdy zatonął Titanic. Dlaczego? Bo pełna jest zbiegów
okoliczności, do dziś czekających na racjonalne wyjaśnienie...
Gdy na księgarskie półki trafiła w 1898 roku nowela "The Wreck
of the Titan or Futility", napisana przez Morgana Robertsona, nikt
wówczas nie zwrócił na nią specjalnej uwagi. Opisywała ona
unicestwienie gigantycznego, luksusowego, niezatapialnego statku
pasażerskiego. Odbywający
dziewiczy rejs olbrzym
zatonął po zderzeniu z górą
lodową. Wraz z nim poszło
na dno 1531 osób. Gdy po
14 latach, 14 kwietnia 1912
roku, cały świat obiegła
wieść o katastrofie Titanica,
przypomniano
sobie
o proroczej, jak się okazało,
lekturze, a porównanie
faktów z literacką fikcją wprawiło w zdumienie wszystkich.
Titanic był największym i najbardziej luksusowym statkiem
pasażerskim swoich czasów. Wzorem dla dekoratorów kabin pierwszej
klasy był Pałac Wersalski. Żeby skonstruować ten transatlantyk,
stocznia Harland and Wolff w
Belfaście musiała przebudować
port i stworzyć specjalny dok.
Aby nadać swemu dziełu majestat,
stoczniowcy ustawili czwarty, do
niczego nieprzydatny komin.
Wywarło to zamierzony skutek prasa rozpisywała się na temat
gigantycznego parowca, pomijając
takie szczegóły jak np. liczbę
łodzi ratunkowych, które mogły pomieścić tylko połowę z ponad 2 tys.
pasażerów .
W 1911 r., po 3 latach od rozpoczęcia budowy , liniowiec został
zwodowany, a 11 kwietnia 1912 r. z wielką pompą wypłynął w swój

dziewiczy rejs do Nowego Jorku . Na pokładzie znaleźli się najbogatsi ludzie
epoki.
Pierwszy fatalny znak pojawił się już w porcie: liniowiec cudem uniknął
zderzenia z innym statkiem, New Yorkerem . Czwartej nocy rejsu kapitan
zignorował ostrzeżenia innych statków o zagęszczeniu gór lodowych. Titanic
wpadł na jedną z nich. Statek płynął z
prędkością sprintera - 11.5 m/s - i z impetem
uderzył w przeszkodę, niemal nie zmieniając
kursu. Uszkodzenia pojawiły się w 6
przedziałach, podczas gdy konstrukcja
pozwalała na utrzymanie się na powierzchni
przy zalanych co najwyżej czterech. T.
Andrews, projektant statku, widząc to, wydał
wyrok : „ Zostało nam najwyżej 1.5
godziny”. Mimo to kapitańskie działania
były wyjątkowo opieszałe. Dopiero 30 minut
po zderzeniu zaczęto wysyłać sygnał SOS,
15 minut potem przygotowano szalupy, a
jeszcze kwadrans później wystrzelono
pierwszą białą rakietę. Widziała ją załoga
statku Californian, nie ruszyła jednak na
pomoc. Być może podejrzewała, że to tylko
fajerwerki. Rakiety ostrzegawcze miały
wszak kolor czerwony. Titanic poszedł na
dno w ekspresowym tempie. W dwie godz. i
40 min było już po wszystkim W ostatniej
chwili tylna część statku odchyliła się do
pionu i kadłub przełamał się na dwie części
pod kątem 70 stopni. W lodowatych wodach
Atlantyku zginęło ponad 1.5 tys. ludzi.
Zaledwie 700 osób przetrwało w szalupach
ratunkowych
do
przybycia
liniowca
Carpathia,
który
pierwszy
usłyszał
rozpaczliwe
SOS
z
Titanica.
R. Maziarz

Co wiesz o polskich dynastiach?

Piastowie – Bolesław III Krzywousty
Lata życia 1086-1138
Lata panowania 1102-1138
Bolesław III Krzywousty był
synem Władysława I Hermana i jego
drugiej żony, księżniczki czeskiej
Judyty.
Dwukrotnie
żonaty:
z księżniczką ruską Zbysławą, po jej
śmierci z Salomeą, córką hrabiego
Bergu. Po śmierci ojca (1102) bracia
podzielili państwo między siebie.
Każdy
z
książąt
rywalizując
o przewagę w kraju, starał się
pozyskać poparcie któregoś z sąsiadów. W 1106 Bolesław
Krzywousty pozbawił Zbigniewa Wielkopolski i Mazowsza,
zmuszając go do opuszczenia kraju. Interwencyjna wyprawa cesarza
Henryka V (sojusznika Zbigniewa) zakończyła się 1109 roku klęską
wojsk cesarskich pod
Głogowem i na Psim
Polu.
W
1122
Krzywousty
uzyskał
zwierzchnictwo
nad
Pomorzem
Szczecińskim, a w 1123
zdobył
Pomorze
Gdańskie.
Bunt
wojewody Skarbimira w
1117 i niepomyślna
wojna z Węgrami w

1132 nie pozwoliły mu koronować się na króla. W 1135 został
zmuszony złożyć cesarzowi Lotarowi hołd i trybut z Rugii i Pomorza
Zachodniego.
W 1138 testamentem podzielił Polskę
między trzech pełnoletnich synów,
usiłując zapobiec przyszłym wojnom
domowym. Najstarszy syn Władysław
otrzymał tytuł seniora, dzielnicę senioralną
z Krakowem i Śląsk jako dzielnicę
dziedziczną, Bolesławowi Kędzierzawemu
przypadło
Mazowsze,
a władzę w Wielkopolsce objął Mieszko.
Wdowa Salomea z małoletnimi synami
Henrykiem i Kazimierzem otrzymała
ziemię sieradzko-łęczycką. Podział ten
zapoczątkował okres rozbicia dzielnicowego.
Jan Długosz w swojej Kronice tak opisuje polskiego księcia:
"Jego odwaga w podejmowaniu wojen
była tak wielka, wytrwałość i szybkość w
działaniu niezawodna i widoczna, hojność
w rozdawaniu, spryt w przewidywaniu,
umiar w stosunku do pokonanych,
łagodność dla zwyciężonych, uprzejmość
gościom, sprawiedliwość dla poddanych i
przywiązanie do nich tak bezgraniczne, że
nigdy nie wspominano, by istniał wśród
królów i książąt polskich lepszy od niego
człowiek, wódz, odważniejszy i lepszy
żołnierz, szczęśliwszy zwycięzca, człowiek
goręcej miłujący ojczyznę i sprawiedliwszy od niego sędzia."
Bolesław Krzywousty został uznany przez historiografię obrońcą
średniowiecznej Polski. Większość swojego życia poświęcił polityce
pomorskiej i chrystianizacji tych ziem. Krzywousty utrzymał także
niezależność polskiego kościoła. Książę stał się symbolem historycznym,
uosobieniem ważkich uczuć i dążeń politycznych pokoleń. M.Maziarz

