
 

Narkomania 
W tym numerze zajmiemy sie problemem uzależnień. Uzależnienie jest to problem wie-

lu ludzi. Polega na tym, że człowiek musi zrobić coś, bez względu na okoliczności i czas. 

Inaczej nie wytrzyma i będzie się dziwnie zachowywać. Uzależnienie dotyczy najczęściej 

narkotyków, nikotyny zawartej w papierosach lub alkoholu. W tym numerze opiszę uzależ-

nienie od narkotyków, czyli narkomanię. Narkomania to uzależnienie od substancji chemicz-

nych wpływających na czynności mózgu. Charakteryzuje się ona:  

 tzw. głodem narkotycznym 

 przymusem zażywania środków odurzających 

 chęcią zdobycia narkotyków za 

wszelką cenę i wszystkimi sposo-

bami. 

Nie ma bezpiecznych narkotyków!! 

Ludzie zazwyczaj zażywają narkotyki, 

by poprawić sobie nastrój, bagatelizu-

jąc ich negatywne działanie, począt-

kowo najczęściej biorą, bo chcą. Więk-

szość narkotyków jednak bardzo szyb-

ko uzależnia, a więc pojawia się przy-

mus ich zażywania (już nie „chcę”, ale 

„muszę”). Zażywanie narkotyków 

zazwyczaj prowadzi do destrukcji  

całego organizmu, nieodwracalnych zmian w mózgu skutkujących,  ciężkimi chorobami 

psychicznymi oraz fizycznymi, a często do śmierci.  

 

 Często w nałóg ten  wpada się w okresie dojrzewania, więc  uwaga! 

  

                                                                                                                     

Nie dajcie się  oszukać, osoby proponujące Wam narkotyki albo są nieświadome swoich 

czynów (ktoś zrobił im pranie mózgu, wmawiając, że narkotyki nie stanowią zagrożenia) albo 

próbują Was wykorzystać – często wyglądają i zachowują się bardzo w porządku, w środku 

jednak myślą tylko o tym, jak na Was zarobić. Sięgając po narkotyki, ryzykuje się związanie 

ze środowiskiem ludzi biorących i przestępcami handlującymi narkotykami.O uzależnieniu 

od nikotyny i alkoholu w następnym numerze. 

                                                                                                                      (Michał Rubajczyk) 

 

 

 

 

rys. Paweł Brud 



Gdzie szukać pomocy: 
Źródło: http://www.narkomania.org.pl  

ANTYNARKOTYKOWY TELEFON ZAUFANIA 0801199990  

czynny codziennie od 16.00 do 21.00  

całkowity koszt połączenia wynosi 35 gr  

NARKOMANIA – POMOC RODZINIE POGOTOWIE MAKOWE 0801109696  

czynny od poniedziałku do piątku 10.00-20.00 w soboty 10.00-15.00  

całkowity koszt połączenia wynosi 35 gr  

STOWARZYSZENIA ANTYNARKOTYKOWE W PODKARPACKIEM  

 Stowarzyszenie KARAN Katolicki Ruch Antynarkotyczny  

Oddział w Rzeszowie  

35-959 Rzeszów, Al. Piłsuskiego 8-10  

 Stowarzyszenie POMOST  

35-959 Rzeszów, ul. Matejki 10/4  

 NZOZ MONAR - Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień  

37-450 Stalowa Wola, ul. Hutnicza 8 

 Stowarzyszenie Na Rzecz Młodzieży Polskiej ORDO EX CHAO  

Okręg Podkarpacki  

35-328 Rzeszów, ul. Struga 4  

 Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych POWRÓT z U  

Oddział Wojewódzki w Przeworsku  

37-200 Przeworsk, Rynek 1  

PLACÓWKI LECZNICTWA ODWYKOWEGO 

Rzeszów  

 Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień  

35-201 Rzeszów, ul. Kochanowskiego 17  

NARKOTYKI A PRAWO  

Powinieneś wiedzieć, że:  

 posiadanie narkotyków zagrożone jest karą więzienia do lat 3  

 posiadanie znacznej ilości narkotyków zagrożone jest karą więzienia do lat 5 i 

grzywną  

 produkcja narkotyków zagrożona jest karą więzienia do lat 3. W przypadku produk-

cji znacznej ilości narkotyków przestępstwo zagrożone jest grzywną i karą więzienia 

na czas nie krótszy od lat 3  

 handel narkotykami zagrożony jest karą więzienia do lat 10 

 udzielanie lub nakłanianie do użycia narkotyków zagrożone jest karą więzienia do 

lat 5  

 

                                                                                          (Patryk Góra, Hubert Zwiercan)   

Z życia szkoły: 
IX Ogólnopolski Zjazd Rodziny Szkół  

im. Jana Pawła II 
 

Dnia 8 października 2009r. odbyła się 

pielgrzymka szkół im. Jana Pawła II do Czę-

stochowy. Nasza szkoła również wzięła w 

niej udział. Opiekę nad nami sprawowali: 

ks. Daniel Garbacik, p. Zofia Flaga, p. Kata-

rzyna Rachwał oraz pan dyrektor Wojciech 

Małek. 

O godzinie 415 była zbiórka pod szkołą. 

Wyjechaliśmy o 430. Gdy dojechaliśmy na 

miejsce, wszyscy byli pod wielkim wraże-

niem ilości pocztów sztandarowych innych szkół (było ok. 450). Weszliśmy na ogromny plac 

i tam została odprawiona msza św. Po zakończeniu mszy mieliśmy czas wolny. Każdy mógł 

iść coś zjeść. O godzinie 1630 zebraliśmy się koło autobusu i wyruszyliśmy w drogę powrot-

ną. Wszyscy byli bardzo zmęczeni, jednak chłopcom nie zabrakło sił i śpiewali religijne pie-

śni. Później odmawialiśmy różaniec. Do Godowej dojechaliśmy ok. godz. 2100. Każdy, śpiący 

i zmęczony, poszedł do domu.  

Następnego dnia dzieliliśmy się wrażeniami. Byliśmy bardzo zadowolenie z tego wy-

jazdu, będącego dla wszystkich szczególnym przeżyciem.  

(Jolanta Margańska) 

 

Dzień Edukacji Narodowej 
 

W dniu 13.10.2009 roku o godzinie 1200 obyła się w naszej szkole akademia z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej. Przygotowała ją pani 

mgr Anna Dyka wraz z uczniami, a dekoracją 

zajęły się dziewczyny z III gimnazjum, którym 

pomocy nie odmówiła pani Jadwiga Stanek. 

Ku uciesze widzów, scenki miały humory-

styczny charakter, a uczeń II g – Rafał Opoń, 

rozbawił wszystkich, wcielając się w postać 

nieudolnego nauczyciela i zadziwił talentem 

aktorskim. Scenografia, jak i stroje aktorów, 

wyglądały świetnie. Uważam, że wypadło to naprawdę dobrze. 

                                                                                                               (Kinga Korab)         

fot. Patryk Góra 

fot. Katarzyna Rachwał 

http://www.narkomania.org.pl/


Święto szkoły 
 

 
 

W dniu 14 października br. w Zespole 

Szkół w Godowej im. Jana Pawła II obcho-

dziliśmy 4 rocznicę nadania szkole imienia. 

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. o 

godz. 900, którą poprowadził proboszcz 

parafii w Godowej – ks. Roman Wałczyk. 

Nauczyciele, uczniowie oraz mieszkańcy 

wsi zgromadzeni na Eucharystii, po uroczy-

stym przejściu za sztandarem, obejrzeli 

akademię przygotowaną przez panią mgr 

Magdalenę Irzyk i ks. Daniela Garbacika. 

Mimo niesprzyjającej aury i przerwy w 

dopływie prądu, wszystko wyglądało bar-

dzo ładnie. Dobrze przygotowani uczniowie pięknie recytowali teksty, dziewczyny, pozba-

wione możliwości korzystania z mikrofonów, były doskonale słyszane, a słowa Jana Pawła II 

świetnie współgrały z charakterem i tematyką akademii.  

Natomiast w piątek 16 października br. obchodziliśmy rocznicę wyboru Karola Woj-

tyły na papieża. Po mszy św. i różańcu wszyscy pomaszerowaliśmy za sztandarem pod po-

mnik koło szkoły, gdzie modliliśmy się o szybką beatyfikację sługi Bożego Jana Pawła II, a 

pan dyrektor Zespołu Szkół, mgr Wojciech Małek, złożył kwiaty pod pomnikiem papieża.  

(Magdalena Wojtaszek) 

Z ekologią na Ty 
 

W ostatnim tygodniu października tego roku gimnazjaliści będący finalistami kon-

kursu na najlepszy projekt „Stop dzikim wysypiskom śmieci” wzięli udział w konferencji, 

która miała miejsce w hotelu Prezydenckim. W czasie tej konferencji, finalizującej powyższy 

projekt, wszyscy uczestnicy prezentowali efekty swojej pracy na rzecz środowiska 

Do udziału w tym konkursie zachęciła uczniów naszej szkoły pani Katarzyna Paszek 

– nauczycielka biologii. Koordynowała ona pracą zespołu, który w nagrodę za ogromne zaan-

gażowanie wziął udział w wycieczce do Pragi. 

(Hubert Zwiercan) 

                                                 

Subiektywnym okiem: 
„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”; 

Jak życie, nauka i śmierć Jana Pawła II wpłynęły na 

moje życie? 
 

Bardzo trudno jest mi pisać o tak wielkim człowieku, jakim był Jan Paweł II, ponieważ 

nie mieści się on w normach, które posiadają zwykli ludzie. Jest wielkim autorytetem dla 

każdego z nas. Sam uczył się całe życie i całą wiedzę starał się przekazać innym ludziom. 

Bardzo dużo wyniosłam z jego homilii. Zawsze powtarzał:  „Trzeba być, a nie mieć”. Te sło-

wa powinny skłaniać nas do pewnych refleksji nad własnym życiem. Jan Paweł II kochał 

każdego człowieka. Troszczył się o chorych, wspierał małżeństwa, przeciwstawiał się konflik-

tom zbrojnym i religijnym, a co najważniejsze, miał dobry kontakt z dziećmi i młodzieżą. 

Miał w sobie mnóstwo radości i optymistycznego nastawienia do życia. Zawsze go za to będę 

podziwiała. Za jego przykładem staram się być optymistką, mimo wszystkich problemów, 

jakie napotykam na swojej drodze, ponieważ wiem, że dzięki temu mogę być szczęśliwa , tak 

jak on. Nie zawsze mi się to udaje, gdyż  nie mam takiej wewnętrznej siły, jaką posiadał pa-

pież. Jego ciepło i mądrość imponują mi każdego dnia i mimo że już go nie ma wśród nas, 

wciąż słyszę jego rozważania i zastanawiam się nad swoim postępowaniem. Nie mogę równać 

się z osobą takiego formatu, ale mogę starać się być lepszym człowiekiem. Bo jak wszyscy 

wiemy, na świecie nie ma ideałów. Sądzę, że każdy z nas może uważać Jana Pawła II za swój 

autorytet. Pokorny, skupiony na modlitwie, zmęczony swoją chorobą i ciężarem opieki nad 

Kościołem sprawia wrażenie głębokiego zawierzenia Bogu. Nie można przejść  obojętnie 

obok takiej postawy. Największym i najtrudniejszym przeżyciem dla mnie, dotyczącym życia 

Karola Wojtyły, było jego cierpienie przed śmiercią. Kiedy o tym pomyślę, aż łzy same cisną 

mi się do oczu. Był tak dobry, a spotkało go ogromne cierpienie. Zastanawiamy się, co my 

zrobilibyśmy na jego miejscu? Na pewno o wszystko obwinialibyśmy Boga, odwrócilibyśmy 

się od Niego. Bo skoro jesteśmy dobrymi ludźmi, to dlaczego cierpimy? Właśnie dlatego, że 

Pan Bóg nas w ten sposób doświadcza i sprawdza naszą wiarę. Jan Paweł II do końca swojego 

życia był człowiekiem ogromnej wiary. I my powinniśmy iść za jego przykładem. Po jego 

śmierci postanowiłam, że nie będę się poddawała i traciła wiary w Boga, mino wszystkiego. 

Jego obraz zawsze będzie w moim sercu, a jego słowa nigdy nie zapomnę: „Musicie być moc-

ni tą mocą, jaką daje wam wiara…” Myślę, że każdy z nas powinien się zastanowić, co za-

wdzięcza temu wspaniałemu człowiekowi. 

                                                                                                    (Elżbieta Kiczek)                                      
 

fot. Katarzyna Rachwał 



Nasza „mała” twórczość : 
Jesienna pogoda 

 

Kiedy zimny wieje wiatr 

i ponury bardzo świat, 

wejdź pod kocyk swój cichutko 

przecież pod nim jest cieplutko. 

Słuchaj szmerów, zgrzytania 

i gałęzi szamotania 

Tak cichutko skrzypią drzwi, 

ale przecież ciepło Ci. 

Kiedy deszcz zaczyna padać, 

mówisz sobie „szkoda gadać”. 

Gdy otwierasz zaraz drzwi 

patrzysz, deszczyk pięknie lśni. 

Gdy już mija ta pogoda 

myślisz sobie „ale szkoda” 

Bo choć pogoda zmienna jest 

to i tak świat piękny jest ! 

(Elżbieta Kiczek) 

 

Jesień 
 

Liście opadły już na ziemię 

Deszcze nam moczą głowy 

Wyciągnę parasol i przejdę 

Przez ten ulewny miesiąc październikowy 

Pozbieram liście do mojego zielnika 

Pozbieram i wkleję do niego 

I w przyszłym roku 

Będę upojnie patrzyła na niego 

Przy ciepłym kominku usiądę 

Z herbatą gorącą w ręku 

I będę ciasteczka jadła 

Z moim zielnikiem w ręku 

(Dorota Ziobro ) 

 

 

Nasze sukcesy : 
Wyniki zawodów lekkoatletycznych (powiat, województwo) 

Szkoła podstawowa: 

Powiat: 

Bieg na 60m 

1 miejsce: Michał Moskal 

Biegi przełajowe: 

4 miejsce: Piotr Zamorski 

Finał wojewódzki: (miejsca na 100 uczestników głównego finału) 

Bieg na 60m 

21 miejsce: Michał Moskal 

Biegi przełajowe: 

22 miejsce: Piotr Zamorski 

 

 

 



                                                                                                                                                  

Gimnazjum 

Powiat: 

Bieg na 1000m: 

3 miejsce: Wojciech Zamorski 

Biegi przełajowe: 

3 miejsce: Wojciech Zamorski 

5miejsce: Kamil Kawa 

6 miejsce: Jakub Matłosz 

         Bieg na 300m: 

                   1 miejsce: Joanna Zamorska 

                   6 miejsce:  Anna Szopa 

          Bieg na 100m: 

                   3 miejsce: Monika Górska 

         Skok w dal: 

                   2 miejsce: Kinga Korab 

Finał wojewódzki: 

  Biegi przełajowe: 

30 miejsce: Wojciech Zamorski 

Konkurs recytatorski 

Z radością informujemy, że nasz kolega Franciszek Moskal w konkursie recytatorskim, 

 organizowanym przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, zakwalifikował się do etapu 

powiatowego. 

Konkursy przedmiotowe: 

Do etapu rejonowego zakwalifikowali  się: 

Jolanta Margańska  (biologia) 

Elżbieta Kiczek  (j. niemiecki) 

Hubert Zwiercan  ( biologia)  

                                                                                                (Oskar Kudła) 

                                           

                       

 

Uśmiechnij się:  
 

Anegdoty o Janie Pawle II: 
 

Szklana klatka 

Papież był bardzo niezadowolony z tego, że obwozi się go w szklanej klatce. Pomysłu tego 

broniła pewna Polka, mając możliwość rozmowy z Janem Pawłem II w Krakowie. 

- Ta klatka zmniejsza jednak ryzyko - tłumaczyła - Nic nie poradzimy, że się lękamy o Waszą 

Świętobliwość... 

- Ja też - uśmiechnął się Papież - niepokoję się o swoją świętobliwość. 

Wszyscy sobie poszli 

Któregoś wieczoru, podczas szpitalnej rekonwalescencji w klinice Gemelli po zamachu na 

Placu Świętego Piotra, Papież wyszedł ze swojego pokoju na opustoszały korytarz. Rozejrzał 

się i powiedział: "Ładne rzeczy, wszyscy sobie poszli, a mnie zostawili!" 

Jeździć po kardynalsku 

Pewnego razu zapytano Karola Wojtyłę, czy uchodzi, aby kardynał jeździł na nartach. Wojtyła 

uśmiechnął się i odparł: 

- Co nie uchodzi kardynałowi, to źle jeździć na nartach! 

Przeprosiny 

Metropolita krakowski Karol Wojtyła przyjechał na pogrzeb sufragana częstochowskiego, 

biskupa Stanisława Czajki, niemal w ostatniej chwili. Witając się ze zgromadzonymi na uro-

czystości biskupami, jakoś pominął biskupa z Siedlec. Rychło jednak się spostrzegł, wrócił, 

podszedł do pominiętego i powiedział: 

- Świnia jestem, nie przywitałem Księdza Biskupa! 

Pożegnanie biskupów 

Po jednym ze spotkań Papież pożegnał polskich biskupów słowami znanej pieśni: "O cześć 

wam, panowie magnaci!" 

Więcej już nic nie powiem 

Przed ponad 25 laty Papież w ten sposób zakończył pierwszą audiencję dla Polaków: "Więcej 

już nic nie mówię, bo jeszcze bym coś takiego powiedział, że później Kongregacja Nauki Wia-

ry musiałaby się do mnie dobrać". 

Opaleni kardynałowie 

Pod koniec pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, w czerwcu 1979 roku, upływającej pod zna-

kiem upałów, Papież oznajmił, że jej pierwszy efekt jest już widoczny - opalili się towarzyszą-

cy mu kardynałowie.     

                                                                                     (Klaudia Zwiercan, Damian Stącel  ) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humor z zeszytów (naszych!): 

 

1. Karawela to maszt dryfujący po morzu. 

2. Przyjaciel to bardzo ważna rzecz w życiu prawie najważniejsza oprócz rodziny. 

3. Antygona to miłość tragiczna. 

4. Fraszka to charakterystyczny układ rymów ab ab, ab ab, cdc, dcd. 

5. Rudy miał zdolności do malowania był też mistrzem od gazowania. 

6. Opis przeżyć wewnętrznych podczas czytania „Pana Tadeusza” w noweli „Latarnik”. 

7. Moim argumentem jest teza. 

8. Wyszedł za jego córkę? 

9. Moim zdaniem, myślę, że … 

10. Są ludzie, którzy są zniszczeni fizycznie jak np. książka Hemingwaya pt. „Stary człowiek 

i morze” 

(Dominika Piskadło) 

(Anna Szopa) 

(Kinga Klimek) 

Rusz głową 

I 

 

II Nasze sukcesy: 

I 

Prawidłowe rozwiązania przyjmuje Elżbieta Kiczek  ( ucz. kl. II g)   do  20.12.2009 r.  

Przewidziane są nagrody!                                                                              (Mateusz Skalski)

 


