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Na lekcji języka polskiego pani pyta Jasia:
- Jak nazywają się mieszkańcy Warszawy?
Jasiu rozeźlony:
- Zwariowała pani?! Skąd mam wiedzieć? Toż to półtora miliona
ludzi!

U dentysty:
- Ile kosztuje ekstrakcja zęba?
- 50 zł.
- 50 zł za kilka minut pracy?!
- Mogę wyrywać powoli, jeśli pan chce.

Zadanie numeru:
Rozwiąż łamigłówkę.
Na podstawie poniższych opisów określ, jakie substancje kryją się pod
podanymi numerami:
a) Gdy działamy substancją 1 na substancję 2 w podwyższonej
temperaturze, powstaje tlenek metalu i wydziela się substancja 3.
b) Substancja 2 łączy się z substancją 4 w reakcji spalania, której
produktem jest biały proszek.
c) Z połączenia substancji 3 i substancji 4 powstaje substancja 1.
d) Człowiek nie mógłby żyć bez substancji 1 i 4.
e) Substancja 1 to związek chemiczny, a substancje 2,3 i 4 to pierwiastki.

Redakcja :
Marcin Kuduk, Paulina Wójcik, Artur Maziarz, Patrycja Zdeb,
Barbara Kuduk.
Małgorzata Maziarz, Sylwia Chorzępa – opieka,
Barbara Dobrzańska – korekta.

Nr 67

Dwumiesięcznik gimnazjalisty i nie tylko
Wrzesień - Październik 2013
Cena 1 zł

W NUMERZE
aktualności szkolne
X rocznica nadania
imienia naszej szkole
co wiesz o …?
pasowanie
na gimnazjalistę

Aktualności szkolne
2 września 2013 roku rozpoczął się w całej Polsce
nowy rok szkolny. Uczniowie naszej szkoły rozpoczęli go
Mszą Świętą, na której Słowo Boże wygłosił ksiądz wikariusz
M. Wygonik, który pozostał w naszej parafii na kolejny rok
katechetyczny. Następnie wszyscy uczniowie i nauczyciele
zgromadzili się na sali gimnastycznej, gdzie zostali serdecznie powitani przez panią
Dyrektor oraz poinformowani o przydziale wychowawstw: klasa Ia – p. P. Gazda,
klasa Ib – p. J. Rembisz, IIa– p. B. Dobrzańska, IIb– p. L. Zwoliński, IIIa –
p. D. Kosak, IIIb – p. M. Maziarz.
15 września 2013 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 1944r.
Natomiast pierwszo i drugoklasiści wraz z opiekunami
uczcili pamięć poprzez udział w Patriotycznej Drodze
Krzyżowej z Trzebuski do Turzy.
17 września, w kolejną rocznicę agresji ZSRR na Polskę, odbyła się
w naszej szkole uroczysta akademia, której celem było
przybliżenie młodzieży faktów związanych z napaścią wojsk
niemieckich i radzieckich na naszą Ojczyznę we wrześniu
1939 roku. Scenariusz akademii uwzględnił tragizm
społeczeństwa polskiego w latach wojny, m. in. mordy
w Katyniu czy lesie turzańskim. Program przedstawiły
uczennice Gimnazjum pod kierunkiem
p. P. Gazdy.
8 października obchodziliśmy X rocznicę nadania
imienia naszej Szkole. Program artystyczny pt. „Uczyć
i wychowywać w polskich tradycjach” przygotowany został
przez p. M. Maziarz, p. T. Surdyka, p. D Kosaka i p. B. Tupaj.
W dniu 15.10.2013 roku 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 i wychowanie. Samorząd Uczniowski przedstawił
zabawną scenę z życia Szkoły. Na zakończenie
akademii uczniowie wręczyli pani Dyrektor oraz
nauczycielom
symboliczne
kwiaty.
Nad
przygotowaniem
tej
uroczystości
czuwali:
p. D. Kosak, p. J. Wołcz. Tego samego dnia wieczorem
odbyła się dyskoteka połączona z pasowaniem na
gimnazjalistę. Członkowie RSU wraz z opiekunem
przygotowali dla pierwszaków szereg zabawnych
konkurencji. Następnie p. L. Zwoliński w zastępstwie
p. Dyrektor pasował uczniów klas I na pełnoprawnych gimnazjalistów.
A. Maziarz

X ROCZNICA NADANIA IMIENIA ZESPOŁOWI SZKÓŁ
W GÓRNIE
„Ludzie są jak wiatr. Jedni lekko przelecą przez życie i nic po nich nie zostaje,
drudzy dmą jak wichry i zostają po nich serca złamane, jak drzewa po huraganie. A inni
wieją jak trzeba, by wszystko mogło na czas kwitnąć i owocować, i to właśnie po tych
zostaje piękno naszego świata”
Dla mieszkańców Górna tym, który świat uczynił piękniejszym,
Mieczysław Lachor- patron naszej szkoły.
8 października 2013 r. w Zespole Szkół w
obchodziliśmy X rocznicę Nadania Imienia
Uroczystość
przebiegała
pod
hasłem
i wychowywać w polskich tradycjach”.
Najpierw cała społeczność szkolna
oraz zaproszeni goście zgromadzili
się na Mszy Świętej w kościele
w Górnie. Tam słowo Boże wygłosił
ks. Jan Lib – proboszcz naszej parafii.
Po zakończeniu mszy wszyscy udali się na grób

jest ks.
Górnie
Szkole.
„Uczyć

ks. Mieczysława Lachora, gdzie
złożono kwiaty, zapalono znicze
oraz odmówiono modlitwy za
duszę naszego Patrona. Następnie
wszyscy uczniowie, nauczyciele
oraz
zaproszeni
goście
w
uroczystym
orszaku
prowadzonym przez zespół „Szałamaje” przeszli do Zespołu Szkół w Górnie, gdzie
miała miejsce dalsza część uroczystości obchodów
rocznicowych. Złożyły się na nią m.in.: program słowno
- muzyczny, prezentacja multimedialna, rozstrzygnięcie
konkursu wiedzy o Patronie oraz plastycznego,
i wystawa pamiątek po ks. Mieczysławie Lachorze.
Obraliśmy sobie Patrona, który służy nam za
wzór. Dla naszej małej Ojczyzny był kapłanem na trudne
czasy. Nigdy nie milczał, gdy należało mówić.
Wspaniałe były jego kazania patriotyczne, kiedy bronił
wiary oraz wartości narodowych. Zawsze mocno bronił chrześcijańskich korzeni naszej
Ojczyzny, polskiej historii i kultury. Jesteśmy dumni, że naszej pracy patronuje ks.
Mieczysław Lachor. Uczymy się od niego odpowiedzialności za siebie, drugiego
człowieka i naszą Ojczyznę. Chcemy być jego godnymi uczniami. Niech jego ideały
pozostaną dla nas testamentem i drogowskazem na całe życie.
M.Maziarz

NASZ PATRON
Ksiądz Mieczysław Lachor urodził się 28 listopada 1916 roku we Frysztaku. Jego
ojciec, Józef, pracował na kolei, a matka Joanna zajmowała się
prowadzeniem domu. Mieczysław miał trzech braci:
Władysława, Kazimierza i Stefana. Po ukończeniu szkoły
powszechnej rozpoczął naukę w Gimnazjum im. Króla
Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle. Był zdolnym i pracowitym
uczniem, o czym świadczy bardzo dobry wynik z egzaminu
dojrzałości
Jako dziewiętnastoletni chłopiec wstąpił do
Seminarium Duchownego w Przemyślu, gdzie odbywał studia
filozoficzno- teologiczne. Wobec narastającej groźby wybuchu
wojny z Niemcami 26 sierpnia 1939 r. rozpoczęto dla alumnów
IV roku przyśpieszone studium przed przyjęciem święceń
kapłańskich. Po zakończeniu tych rekolekcji wczesnym rankiem 10 września 26 diakonów, w
tym Mieczysław, przyjęło święcenia prezbiteriatu.
Jego pierwszą parafią była Pstrągowa, gdzie jako wikary pracował przez 4 lata i
tam z nauką religii łączył nauczanie historii Kościoła i dziejów Polski, choć było to surowo
zabronione przez okupanta. Od sierpnia 1943 roku do października 1944 roku sprawował
posługę kapłańską w Raniżowie. Następna parafia to Spie niedaleko Raniżowa. Zaangażował
się wtedy w działalność Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej, pełniąc funkcję kapelana
i łącznika. Po wkroczeniu Sowietów ks. Lachor udzielał schronienia poszukiwanym przez
NKWD i UB akowcom, Czynnie współpracował z podziemiem, które przeciwstawiało się
stalinowskiemu terrorowi. I wtedy nadszedł bardzo ważny moment dla parafii Górno. Na
mocy nominacji podpisanej przez ks. biskupa sufragana Wojciecha Tomakę w dniu 11 marca
1948 r. ks. Mieczysław Lachor przejął parafię górnieńską po ks. Franciszku Bysiewiczu. Tu
nadal kontynuował działalność opozycyjną. Narażając się na prześladowania, pomagał
ukrywającym się przed UB księżom oraz akowcom z Łowiska. Skutkiem tego UB nieustanne
„interesowało się” plebanią w Górnie i nowym duszpasterzem. W tamtym czasie
prześladowano Kościół i nauczanie religii zostało usunięte
ze szkół, a pozbawiony możliwości pracy z dziećmi i
młodzieżą, ksiądz Mieczysław przekazywał w kościele
prawdy wiary oraz wiedzę o historii Polski. Mówił otwarcie
o tych wydarzeniach, które w epoce komunizmu były
przemilczane: o zrywach niepodległościowych w XIX w.,
odzyskaniu niepodległości, cudzie nad Wisłą, o napaści
Sowietów na Polskę, sowieckich łagrach, wywózkach
ludności polskiej na Sybir, Katyniu, powstaniu
warszawskim, zbrodniach stalinowskich i protestach
robotniczych. Całe młode pokolenie parafian z Górna,
Łowiska i Markowizny dzięki księdzu Mieczysławowi
zyskiwało wiedzę, której nie było w podręcznikach i na
lekcjach historii.
Jako wielki czciciel Najświętszej Marii Panny
ks. proboszcz zadbał o renowację zabytkowego obrazu,
któremu nadał tytuł „Matka Boża Zawierzenia.
Warto podkreślić, że nasz patron miał poetycką duszę i spod jego pióra wyszło wiele
hymnów, modlitw i pieśni ku czci Matki Bożej i polskich świętych:
„Psalm Zawierzenia Matce Bożej”. „Pieśń o Bracie Albercie”, i „Ciesz się Polsko, Ziemio
cała”, „Panno Najświętsza w Szkaplerz przybrana” czy „Hymn Tysiąclecia: Chwała Ci Boże
– wszechczasów Panie”

Hymn Tysiąclecia
Chwała Ci Boże wszechczasów Panie
Za Tysiąclecie Ojczyzny mej
Za trudy Ojców za zmiłowanie
Za wieki Boskiej opieki Twej
Przeszłość Ojczyzny Msza Polska Święta
Chrystus w pośrodku a wkoło lud
Godność stąd polska z nieba wszak wzięta
Jezus uświęcał nasz każdy trud
Przeszłość przyszłości polska homilia
To ewangelii Chrystusa głos
Chociaż niegodni z nami Maryja
W rękach Jezusa nasz Polski los
Psalm Zawierzenia
Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada,
Tam wszędzie, Panie, Twa potęga włada.
A gdzie jest mocy Twojej panowanie,
Tam Twoja miłość nigdy nie ustanie.
My całym sercem uwielbiamy Ciebie
Za wszystkie dary na ziemi i w niebie,
Że dałeś Polsce duchową Stolicę,
Jasną Górę a – nań Bogurodzicę.
W Krzyż Jezusowy od Wieków wpisani,
Krzyż to Twój także, Częstochowska Pani,
Takiej to Matce siebie zawierzamy,
Kościół, Ojczyznę, wszystko, co kochamy.
Ksiądz Mieczysław był bardzo ciekawy świata. Może być dla nas wszystkim wzorem jeśli chodzi o
czytanie. Jego biblioteka liczyła kilka tysięcy tomów. Czytał literaturę piękną, czytał książki
historyczne i biografie wielkich Polaków. Stąd brała się jego erudycja i ogromna wiedza. Warto
przypomnieć też, że ks. Lachor sercem zaangażował się w ruch solidarnościowy w Polsce,
a szczególną rolę odegrał po wprowadzeniu stanu wojennego. Kościół i plebania górnieńska stały
się oparciem dla działaczy Solidarności. Mimo złego stanu zdrowia spowodowanego dwoma
zawałami serca ksiądz Mieczysław nie zaprzestał ofiarnej działalności duszpasterskiej. Ogromną
rolę odegrał ksiądz Lachor podczas powstawania najpierw kaplicy, a potem
kościoła
w Markowiźnie. Mimo manipulacji władz i nakładanych kar proboszcz i mieszkańcy Markowizny
nie ustąpili i podjęli ryzyko budowy kościoła. Zgodnie z życzeniem naszego Patrona świątynia
otrzymała wezwanie Bożego Miłosierdzia, chociaż ksiądz Lachor już tego nie doczekał. Troski
związane z narodzinami III Rzeczypospolitej, a przede wszystkim napięcie w okresie pierwszych
wolnych wyborów zbytnio nadwyrężyły jego słabe i schorowane serce. Ksiądz Mieczysław Lachor
odszedł do Pana 11 grudnia 1990r.
W uznaniu jego zasług dla parafii górnieńskiej, za gorliwe, pełne osobistych wyrzeczeń
posługiwanie kapłańskie, wzór patriotycznej postawy, umiłowanie wiedzy i odważne
odkłamywanie historii społeczeństwo Górna, Zaborza i Markowizny zdecydowało w referendum,
aby ks. Mieczysław Lachor został patronem Zespołu Szkół w Górnie.

Pasowanie na gimnazjalistę
15 października 2013 r. w naszej szkole odbyła się zabawa
dyskotekowa połączona z uroczystością pasowania na gimnazjalistę.

Uczniowie ze starszych klas nalężący do Rady Samorządu Szkolnego
wraz z opiekunem p. Januszem Wołczem przygotowali dla
pierwszoklasistów szereg zabawnych i trudnych konkurencji.
Każdy z pierwszaków musiał wykazać się sprawnością fizyczną
i poczuciem humoru, aby zostać dopuszczonym do grona pełnoprawnych
gimnazjalistów.
Pierwszym
zadaniem,
z którym zmierzyli się uczniowie
klasy Ia i Ib, było „picie
na czas pysznego mleka”.
Chętnych do tej konkurencji
zgłosiło się wielu, jednak w jej
trakcie niektórzy mieli problemy
z dokończeniem napoju. Było to
spowodowane
nietuzinkowym
smakiem mleka.
Drugie
zadanie
to
„slalom z jajkiem na łyżce”.
Tutaj wszyscy poradzili sobie
znakomicie, ponieważ zamiast

jajek
użyte
zostały piłeczki
pingpongowe.
Fakt
ten
zdecydowanie wpłynął pozytywnie
na
odporność
„jajek”
przy
uderzeniach o podłogę.
Następne zadanie polegało
na
szybkim
i
skutecznym
nadmuchaniu balonika. Nie było
to jednak łatwą czynnością,
ponieważ baloniki zostały przedziurawine
i na dodatek częściowo wypełnione maką.
Czwarta
konkurencja
to
„karmienie jogurtem na ślepo”.
Wbrew pozorom było wielu
chetnych, którzy nie bacząc na straty

w
postaci
poplamionej
odzieży, dzielnie wykonali to
zadanie.
Gdy
wszystkie
zmagania zakończyły się sukcesem, p. Leszek Zwoliński - zastępca
dyrektora
pasował
specjalnym
ołówkiem
wszystkich pierwszaków
na
gimnazjalistów.
Natomiast
uczennice
z klas trzecich każdego
z uczniów Ia i Ib
udekorowały
tatuażem
w kształcie litery G jak
Gimnazjum.

Niebiańska muzyka zorzy polarnej
Zorza polarna jest jednym z najwspanialszych widowisk, które
daje nam przyroda. Jej światło pulsuje, zmienia swe barwy i natężenie.
Przybiera kształty firanek, draperii, koron,
wstęg i świetlistych smug. Przez cały czas
obraz się zmienia.
Na Ziemi zorze występują głównie za
kołami
podbiegunowymi,
chociaż
w sprzyjających warunkach bywają
widoczne nawet w okolicach 50
równoleżnika. Zdarza się, że zorze polarne na półkuli północnej
obserwowane są nawet w krajach śródziemnomorskich. Na półkuli
północnej zorza jest określana łacińską nazwą Aurora borealis,
a południowa zorza polarna nosi nazwę Aurora australis.
Od wieków ludy zamieszkujące tereny podbiegunowe opowiadały
o dziwnych odgłosach, które rozlegają się, gdy na niebie pojawia się
zorza. Charakterystyczny dźwięk towarzyszący zorzy polarnej tworzy
się 70 metrów nad ziemią. Ustalili to ostatnio specjaliści
z Uniwersytetu Aalto w Finlandii. Żeby dowiedzieć się jak najwięcej
na ten temat, Finowie w latach 2000 – 2012 instalowali mikrofony
w miejscach, gdzie zorze polarne było słychać i widać. Dzięki
uzyskanym nagraniom dowiedzieli się również, co jest źródłem
niebiańskich dźwięków.
- Naszym zdaniem za powstanie tych „pieśni” odpowiadają
prawdopodobnie te same
naładowane
słoneczne
cząsteczki, które prowadzą
do pojawienia się samych
zórz – mówi naukowiec
Unto K. Laine.
Badania dotyczące tego
zjawiska nie są łatwe,
ponieważ
niebiańska
muzyka nie towarzyszy
każdej zorzy, a poza tym nie zawsze brzmi tak samo.
A.Maziarz

Gdzie są najpiękniejsze barwy jesieni?
Jesień to mieniące się złotem, brązem i czerwienią liście drzew, to
poranne mgły i cieniutkie nitki babiego lata rozwiewane podmuchami
ciepłego wiatru w ciągu dnia...
Kanada i północne rejony
Stanów Zjednoczonych to jesienną
porą najbardziej kolorowe miejsca
na świecie. Niespotykana gdzie
indziej tak duża różnorodność barw
to
zasługa
ogromnej
liczby
gatunków (około 800) rosnących
tam drzew. Za najpiękniejszy uznaje
się pochodzący z obszaru Nowej
Anglii klon cukrowy, którego liście
mienią się aż ośmioma odcieniami –
od zieleni, poprzez żółcie, pomarańcze, czerwienie, aż do brązu. Kolorowy
festiwal zaczyna się tu już w sierpniu od kanadyjskich zboczy gór i Alaski,
a następnie przesuwa się na południe.
Pięknie wygląda także w blasku słońca „złota polska jesień”, choć jej
barwami mieni się tylko około 50 gatunków drzew liściastych rosnących
w naszym kraju.
Każdego roku na świecie spada na ziemię 40 miliardów ton liści, a każdy
z nich pod względem kolorystyki jest inny, niepowtarzalny i wyjątkowy jak
odcisk ludzkiego palca.
Po ulicy Złotej Jesieni
chodzi słońce z pękiem promieni.
Spaceruje tam i z powrotem,
rozsypuje światełka złote,
żeby zanim wszystkie barwy zgasną,
jeszcze trochę, jeszcze trochę było jasno.
Danuta Gellnerowa

Co wiesz o polskich dynastiach

Piastowie – LESZEK BIAŁY
Lata życia ok. 1186-1227
Lata panowania po 1202-1227
Leszek
Biały
był
synem
Kazimierza Sprawiedliwego i księżniczki
znojemskiej Heleny. Gdy krakowianie na
wiecu w 1194 r. wybrali go na księcia
krakowskiego, miał zaledwie siedem lub
osiem lat. Był oczywiście zbyt mały, aby
rządzić. Formalnie regencję sprawowała
jego matka, a w rzeczywistości Małopolską
rządzili możni, z wojewodą Mikołajem na
czele. W 1198 r. wrócił do Krakowa
Mieszko Stary, a Leszek z matką osiadł w Sandomierzu. Tam w 1202r.
dotarła do niego wieść o śmierci stryja. Kierowana przez wojewodę
Mikołaja delegacja panów krakowskich przybyła do Leszka i oznajmiła
mu, że został wybrany na księcia. Wojewoda postawił jednak warunek.
Leszek mianowicie musiał oddalić od
siebie wojewodę sandomierskiego,
Goworka. Leszek warunku nie przyjął.
Wobec tego panowie krakowscy
dokonali ponownego wyboru i uczynili
swym
władcą
Władysława
Laskonogiego, syna Mieszka Starego.
Jednak już wkrótce Leszek Biały
ponownie objął tron krakowski.
W 1205 r. wraz z młodszym bratem,
Konradem Mazowieckim, rozgromił
w bitwie pod Zawichostem wojska
księcia
halicko-włodzimierskiego
Romana. Od tego czasu, rywalizując
z
Węgrami,
Leszek
próbował
bezskutecznie opanować Ruś Halicką.
Zabiegając o umocnienie swej władzy, Leszek uzyskał aprobatę

papieża Innocentego III, który w 1207 r. wydał bullę potwierdzającą
jego rządy. Choć ten sam papież w 1210 r. wydał bullę przywracającą
seniorat
w
Polsce,
korzystną
dla
rywalizującego
z Leszkiem o tron, Mieszka Plątonogiego, to rządy tego ostatniego
w Krakowie trwały krótko, gdyż szybko umarł i na tron krakowski
powrócił Leszek Biały. Dzięki przywilejom nadanym Kościołowi
w Borzykowej (1210) i Wolburzu (1215), Leszek cieszył się poparciem
polskiego duchowieństwa. Około 1218 r. zawarł sojusz z księciem
wrocławskim
Henrykiem
I
Brodatym i księciem wielkopolskim
Władysławem Laskonogim, czym
umocnił swoją pozycję i autorytet.
W roku 1222 i 1223 wraz z innymi
polskimi książętami podejmował
wyprawy
krzyżowe
przeciw
pogańskim Prusom.
Leszek
Biały,
mimo
postępującego
rozdrobnienia
dzielnicowego, usiłował zachować
jedność Polski. Tytułował się dux
Poloniae i starał się utrzymać
dominującą pozycję księcia krakowskiego. W czasie swoich rządów
Leszek zabiegał o rozwój gospodarczy swych ziem, rozwijał górnictwo,
popierał osadnictwo, dążył do rozwoju grodów. Plany polityczne księcia
zakończyły się katastrofą. Wzmocniony natomiast został rozwój
gospodarczy. Jedną z jego oznak były monumentalne budowle
wznoszone w Małopolsce. Wśród nich wymienić można klasztory
w Koprzywnicy, Sulejowie czy Jędrzejowie.
Leszek Biały został zdradziecko
zamordowany podczas zjazdu w Gąsawie
w 1227 r., za sprawą Świętopełka
pomorskiego, dążącego do zrzucenia
zależności Pomorza Gdańskiego od Polski.
Leszek pozostawił po sobie wdowę
Grzymisławę, która bezskutecznie usiłowała
sprawować regencję w imieniu swojego
półtorarocznego syna Bolesława.

