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GODOWIACZEK 

 

W tym numerze: 
Temat miesiąca- Bądź mądry - nie pal! 

Z życia szkoły 

Subiektywnym okiem 

Jak pomagamy innym! 

Nasza „mała” twórczość 

Szkolna galeria – prace Patrycji Pękosz (kl. V) 

Ferie zimowe w szkole 

Kącik kolekcjonera 

Czy wiesz ,że… 

Nasze sukcesy  

Uśmiechnij się  

Humor z zeszytów (naszych!) 

Rusz głową !! 

 

 

Bądź mądry - nie pal! 

o uzależnieniu od palenia papierosów 
 

Nikotyna to na twoje zdrowie kosa,  

a więc olej papierosa. 

Uzależnienie jest chorobą duszy i emocji, a także mózgu i systemu nerwowego. Po-

lega ona na utracie kontroli nad własnym życie, braniu środków odurzających pomimo 

problemów, które one wywołują oraz na wzrastającej tolerancji organizmu (dla uzyska-

nia tego samego efektu trzeba brać coraz większe porcje lub przejść na coś mocniejsze-

go). Środki odurzające wywołują w człowieku przekonanie, że pomagają załatwić różne 

problemy. Tłumią one emocje na krótką chwilę, ale gdy przestaną działać, problemy 

powracają ze zdwojoną siłą. Do tych substancji psychoaktywnych zaliczamy alkohol, 

narkotyki, a także nikotynę obecną w papierosach. 

Nikotyna to alkaloid występujący w liściach różnych gatunków tytoniu. W małych 

dawkach pobudza, w większych poraża zwoje układu wegetatywnego. Pobudza zakoń-

czenia ruchowe, powodując drżenia mięśniowe, obniża pobudliwość zakończeń czucio-

wych. Pobudza też ośrodki: oddechowy i naczyniowy mózgu oraz korę mózgową. Nie 

ma zastosowania w lecznictwie.  Dawka śmiertelna wynosi 0,06 – 0,1g (papieros zawiera 

ok. 15 mg nikotyny, cygaro około 100 mg), wypalając papierosa palacz wdycha ok. 1 mg 

nikotyny.  

Objawy zatrucia: nudności, wymioty, biegunka, duszność, osłabienie, drżenie mię-

śniowe, zawroty i bóle głowy, silne pocenie się, utrata przytomności, drgawki, porażenie 

oddechu.  

Przewlekłe zatrucia (nikotynizm) objawiają się osłabieniem pamięci, utrudnieniem 

mowy, brakiem inicjatywy i energii, ogólnym wyczerpaniem. Często występują schorze-

nia przewodu pokarmowego (nieżyty, choroba wrzodowa) i układu krążenia (choroba 

wieńcowa, miażdżyca naczyń krwionośnym). 

Leczenie:  

a) przy połknięciu – wywołanie wymiotów, płukanie żołądka. 

b) przy skażeniu skóry – zmycie bieżącą wodą i nadmanganianem potasu. 

c) przy ostrym zatruciu – ochrona przed utratą ciepła, zapewnienie spokoju, 

sztuczne oddychanie, leczenie objawowe. 

Liczba śmiertelnych ofiar palenia w Polsce sięga rocznie od 70 do 100 tys. Papiero-

sy odpowiadają za przynajmniej 30% śmierci z powodu nowotworów. 

W Polsce codziennie zaczyna palić ok. 500 nieletnich chłopców i dziewcząt, a rocz-

nie próbuje palenia ok. 180 tys. dzieci. 



Szacuje się, iż dzieci w Polsce wypalają rocznie od 3 do 4 mld. sztuk papierosów. 

Palenie sprawie, że co sześć i pół sekundy umiera na świecie jedna osoba, nie licząc 

biernych palaczy. 

W naszym otoczeniu z każdym dniem przybywa alergenów, czyli substancji 

uczulających. Jednym ze źródeł owych substancji jest dym papierosowy, który może 

powodować łzawienie oczu, kaszel, napady astmy. Prowadzi do poważnych powi-

kłań groźnych dla życia. 

Dym tytoniowy działa więc zabójczo nie tylko na palacza, ale i na  jego otoczenie. 

Można więc rozważać problem palenia tytoniu w kategoriach moralnych, w katego-

riach grzechu. Piąte przykazanie głosi:  NIE  ZABIJAJ !!! 

(„Mała Encyklopedia Medycyny”) 

 

Palenie kolego zabija! 

Palenie jest jak żmija! 

Palenia ma bardzo złe znaki, 

Od niego powstają raki! 

Paleniem nie zdziałasz niczego! 

Więc, po co palisz kolego?! 

Sam nie wiesz dlaczego! 
 

Dorota Ziobro 

Gdzie szukać pomocy: 
1) Ośrodek Terapii Osób Uzależnionych - fundacja Nowe Życie, 

38-074 Rzeszów, al. Piłsudskiego 8-10 tel. (0-17) 862 28 46. 

2) Wojewódzki Ośrodek Terapii i Uzależnień, 35-203 Rzeszów, 

Siemieńskiego 17, tel. (0-17) 861 17 44. 

3) Poradnia Odwykowa, 38-200 Jasło ul. Za Bursą 1,  

tel. (0-13) 44 30 44. 

4) Naturalmed – terapia antynikotynowa, 38-400 Krosno,  

ul. Grodzka 26 B, tel. 0 886 020 020. 

5) Biorezonans – terapia antynikotynowa, 38-100 Tarnów,  

ul. Targowa 9, tel. (0-14) 621 79 17. 

6) Podkarpackie Centrum Promocji Zdrowia „Las-Pol”, Sokołów   

Małopolski, ul. Rynek 13, tel. (0-17) 772 03 50. 

7) Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego (Poradnia  

antynikotynowa), 35-310 Rzeszów, ul. Warzywna 3,  

tel. (0-17)859 44 66. 

Kamila Barlik 

Z życia szkoły: 
 

Noworoczne spotkanie seniorów 
 

Już od 10 lat w Zespole Szkół w Godowej organizowane jest spotkanie opłatkowe dla 

osób starszych. Pomysłodawczyniami tej uroczystości są:  pani Katarzyna Paszek i pani 

Joanna Moskal (była nauczycielka j. polskiego w naszej szkole). Dawniej to spotkanie 

wyglądało prawie tak samo jak obecnie. Uczniowie naszej szkoły roznosili zaproszenia 

do mieszkańców wsi. Przy przygotowaniu poczęstunku pomagały panie z Koła Gospo-

dyń Wiejskich. Odbywały się też jasełka przygotowywane przez uczniów naszej szkoły 

pod kierunkiem nauczycielek, dzielono się opłatkiem i śpiewano kolędy.  

 
Również w tym roku, 21 stycznia odbyło w naszej szkole się takie noworoczne spo-

tkanie, zorganizowane przez ZS, Radę Rodziców oraz KGW i Towarzystwo Przyjaciół 

Godowej. Przedstawienie jasełkowe przygotowali uczniowie szkoły pod kierunkiem 

p. Małgorzaty Ochab i p. Katarzyny Paszek. Sprzętem nagłaśniającym zajmował się 

uczeń klasy III gimnazjum – Wojciech Matłosz. 

Na uroczystość tę przybyli m.in.: zastępca burmistrza p. Waldemar Góra, p. Mariusz 

Kawa -  dyrektor Oddziału Terenowego Rynku Rolnego w Rzeszowie, proboszcz go-

dowskiej parafii – ks. Roman Wałczyk, panie z Koła Gospodyń Wiejskich i wielu innych 

mieszkańców naszej miejscowości. Na wstępie pan Wojciech Małek – dyrektor szkoły - 

wygłosił mowę powitalną, potem oddał głos panu Waldemarowi Górze. Kilka słów po-

wiedział również p. Mariusz Kawa oraz ks. proboszcz. 

Jasełka rozpoczęli trzej uczniowie przebrani za kolędników. Role odgrywane były 

przez wszystkich szkolnych artystów naprawdę świetnie. Wierszyki przeplatano moty-

fot. Mateusz Skalski 



wami muzycznymi pięknie wykonywanymi przez Jolantę Margańską, Gabrysię Wnęk 

i Natalię Flagę oraz chłopców z klas IV, V, VI. Wszyscy, biorący udział w akademii, 

zaśpiewali na koniec kolędę pt. „Gdy się Chrystus rodzi”. 

Po występie artystów dyrektor szkoły zaprosił zebranych na poczęstunek przygoto-

wany przez uczniów. Za wystrój sali oraz udekorowanie stolików należy pochwalić 

dziewczyny z klasy III gimnazjum. Wszystko nie wyglądałoby jednak tak pięknie, gdyby 

nie pomoc p. Jadwigi Stanek. Atmosfera towarzysząca temu spotkaniu była miła i ta-

ka….. rodzinna. 

Kinga Korab 

Szkolny Konkurs Kolęd 

W dniu 14 stycznia w naszej 

szkole odbył się Szkolny Konkurs 

Kolęd. Udział wzięli uczniowie szko-

ły podstawowej i gimnazjum. Każdy 

zespół lub solista zgłoszony do kon-

kursu prezentował kolędę w języku 

polskim i angielskim. Występy oce-

niało jury składające sie zarówno 

z uczniów, jak i nauczycieli. Chłopcy 

z klasy IV zachwycili publiczność 

występem przy akompaniamencie akordeonu, na którym grał Wojciech Sękowski. Także 

gimnazjaliści dostarczyli nam wielu wrażeń, a zwłaszcza chłopcy z klasy III (Michał 

Rubajczyk i Hubert Zwiercan), którzy za swój występ otrzymali największy aplauz. Po 

wysłuchaniu kolęd w języku polskim przyszedł czas na kolędy anglojęzyczne. To zada-

nie było niewątpliwie trudniejsze, lecz wszyscy uczestnicy poradzili sobie znakomicie, 

sprawiając komisji nie lada kłopot. Po zakończeniu występów jury udało się na naradę, 

która (co zrozumiałe) trwała długo. Ostatecznie jury zdecydowało, że podzieli uczestni-

ków na 2 kategorie. I w ten właśnie sposób niemal wszyscy uczestnicy otrzymali zasłu-

żone nagrody. 

Oskar Kudła 

 

Spotkanie z policjantem 
 

20 stycznia 2010 r. do naszej szkoły przyjechał pan nadkomisarz Stanisław Pelc – 

rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie oraz pan aspirant sztabo-

wy Romuald Janusz. Spotkania z panami policjantami trwały jedną godzinę lekcyjną 

i przebiegały w bardzo miłej atmosferze. Razem poruszaliśmy takie tematy jak: proble-

my dzisiejszej młodzieży, działalność różnych grup społecznych, sekt. Zadawaliśmy 

wiele pytań, na które panowie chętnie odpowiadali. Pan Stanisław Pelc gratulował spor-

towcom z naszej szkoły, gdyż jak mówił, gdy chodził do szkoły, też był bardzo związany 

ze sportem i również jeździł na różnorakie zawody. Rozmawialiśmy także o karalności. 

Dzięki temu spotkaniu dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy, na przykład, kiedy 

sami odpowiadamy za popełnione przez nas czyny, a kiedy część kary spada na naszych 

rodziców lub prawnych opiekunów. Tego typu spotkania powinny być częściej organi-

zowane, gdyż wielu młodych ludzi niejednokrotnie nie zdaje sobie sprawy z konsekwen-

cji swojego złego zachowania. Poza tym jest to ciekawy i pożyteczny sposób na urozma-

icenie dnia spędzonego na intensywnej nauce w szkole. 

Michał Rubajczyk 

 

Kulig klasy III gimnazjum 

 
 

Dnia 10 lutego 2010 roku klasa III gimnazjum zorganizowała sobie kulig saneczko-

wy. Wyjazd rozpoczął się o godz. 9.00 i trwał do godz. 12.30. W kuligu uczestniczyła 

wychowawczyni klasy III pani Małgorzata Ochab i pan dyrektor Wojciech Małek. 

Na początku wszyscy uczniowie zebrali się pod szkołą, aby sprawdzić listę obecno-

ści. W trakcie kuligu mieliśmy postój na polu biwakowym, gdzie mogliśmy zjeść kanap-

ki oraz wypić coś ciepłego. Jadąc sankami, podziwialiśmy piękne krajobrazy oraz cer-

kwię w Bonarówce. Gdy przyjechaliśmy do szkoły, wszyscy byli przemoczeni, lecz 

bardzo podekscytowani wyjazdem. 

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

jazdu. 

Dominika Piskadło  

fot. Wojciech Małek 

fot. Łukasz Gomółka 



Dzień zakochanych w naszej szkole 
 

W piątek, 12 lutego w naszej szkole obchodziliśmy walentynki – święto zakocha-

nych. Na piątej godzinie lekcyjnej wszyscy zebraliśmy się na sali gimnastycznej, aby 

obejrzeć różne „miłosne” skecze przygotowane przez uczniów gimnazjum. 

 

 
 

Spotkanie rozpoczęło się „Randką w ciemno”. Na początku przedstawiono parę, 

która „wygrała” poprzedni odcinek i wróciła ze wspólnej wycieczki: Huberta Zwiercana 

i Michała Rubajczyka (w roli partnerki). Po zadaniu parze kilku pytań na salę zaproszono 

ucznia kl. III gimnazjum -  Mateusza Skalskiego – wybierającego, a następnie zaproszo-

no 3 potencjalne partnerki. Wybierający, nie widząc kandydatek, wysłuchał parę słów 

o każdej z nich, po czym zadawał każdej własne pytania, np.: Czy woli beznadziejny 

film, czy dobrą książkę, albo czy wybiera plażę, czy solarium, i wiele innych. Na koniec 

przeanalizowano odpowiedzi dziewcząt i ustalono zgodność z odpowiedziami wybiera-

jącego. Jednak zanim dokonał wyboru, opisano także ich wygląd. W efekcie końcowym 

wybrana została kandydatka nr 1 – Kinga Korab.  

Kolejną wybierającą była Kamila Barlik z klasy II gimnazjum. Gdy kandydaci 

opowiedzieli o sobie, mająca dokonać wyboru uczennica, podobnie jak jej poprzednik, 

zadała kilka pytań, których celem było ułatwienie wyboru. Po krótkim namyśle wybrany 

został kandydat nr 2, którym był Mateusz Szarek z klasy I gimnazjum. Obydwie pary 

wygrały wyjazd do kina. Kończąc „Randkę w ciemno”, szóstka uczniów najstarszej 

klasy gimnazjalnej przedstawiła parę fraszek walentynkowych i kilka wierszy miłosnych. 

Wszyscy świetnie się bawili, co było widać w entuzjastycznych brawach, jakimi 

nagradzali uczestników skeczów.  

Klaudia Zwiercan 

Subiektywnym okiem: 
 

Walentynki – uczucia a komercja 
 

Walentynki, to dzień Św. Walentego, dzień wszystkich zakochanych. Święto to 

przyszło do nas ze Stanów Zjednoczonych stosunkowo niedawno. Wcześniej w Polsce 

dniem zakochanych były andrzejki, a Św. Walenty był patronem chorych. Walentynki 

w gruncie rzeczy mogłyby się także nazywać Klementynki albo Agatki, wszystko jedno. 

Walentynki, to święto komercyjne, niemające żadnego głębszego przesłania. Zosta-

ło tak wykreowane przez media, że to właśnie w tym dniu narzeczeni z całego świata 

chcieli by wziąć ślub. "No bo czy to nie romantyczne wziąć ślub z ukochaną osobą 

w dzień zakochanych"? To taki sam snobizm, jak pobierać się w Paryżu lub w Wenecji. 

To takie oklepane, a jednak ma swój niepowtarzalny urok. Może właśnie dlatego ludzie 

toną w zakupowym szale walentynkowych prezentów, kupują biżuterię, bieliznę, bibelo-

ty, kosmetyki, słodycze i masę innych w ogóle lub mało potrzebnych rzeczy. 

Dlaczego akurat święto zakochanych jest aż tak wyolbrzymiane, że ludzie wprost 

głupieją, a nie np. Dzień Dziecka? Dlatego, że miłość się nigdy nie znudzi, jest zawsze 

aktualna, bez względu na nasz wiek, czasy, kraj czy kulturę, w której żyjemy. Możemy 

to dostrzec, słuchając chociażby radia, w którym prawie wszystkie piosenki mówią o 

miłości, bez względu czy to stary przebój sprzed pięćdziesięciu, dwudziestu, dziesięciu 

lat, czy to najnowszy hit. Miłość była, jest i będzie nadal gorącym tematem. 

Jolanta Margańska 

 

Babcia – niezastąpiona pomoc czy niepotrzebny  

balast? 
 

Babcia – ilekroć wypowiadam to słowo, czuję zapach domowego ciasta, słodki 

smak cukierków, widzę oczami wyobraźni ubraną choinkę, rodzinne święta, wspominam 

przekazywane obyczaje i opowieści o tradycji naszych przodków. 

Mogę powiedzieć z ogromną pewnością, że życie wnuków byłoby niepełne bez 

ciepłej, troskliwej i trochę przewrażliwionej babci. Oczywiście każde zjawisko na tym 

świecie ma dobre i złe strony. Wiem, że świat nie jest kolorowym obrazkiem, na którym 

wszyscy są uśmiechnięci i cieszą się życiem. Łza kręci się w oku na myśl o zapomnia-

nych babciach, zamkniętych w smutnych i szarych domach spokojnej starości nazwa-

nych domami starców. Czasami zastanawiam się nad tym, czym można sobie zasłużyć 

na taki los? Czy nasze społeczeństwo na tyle boi się starości, że chce stworzyć coś na 

fot. Katarzyna Rachwał 



wzór koloni karnych dla osób zmęczonych życiem? Te babcie są dla swoich dzieci 

i wnuków balastem. Wstyd mi za tych ludzi, bo nie doceniają tak wielkiego skarbu, war-

tości nie do podważenia – o mocnym fundamencie wiedzy i doświadczenia. Babcie to 

otwarte księgi historii, doświadczeń, których nie musimy się uczyć na własnych błędach. 

O problemie opuszczonych babci najpełniej mogą opowiedzieć pracownicy i wolontariu-

sze domów opieki. Spotykają się z osamotnieniem i smutkiem tych odepchniętych 

i oderwanych od rodziny kobiet. Wyobrażamy sobie babcię z wzrokiem utkwionym 

w okno, ocierającą łzy ukradkiem z posiekanych zmarszczkami policzków. Znów nikt 

nie odwiedził jej, nie zabrał na spacer, nie opowiedział nowinek z domu, szkoły, pracy. 

Serce ściska żal. Rozmyślam też o innej sytuacji: babci mieszkającej w wielopokolenio-

wym domu z wnuczkiem na kolanach, czytającej bajkę lub ocierającej łzy po upadku 

z huśtawki. 

To, czy babcia będzie posągiem z wosku oglądanym tylko w muzeum, czy żywą 

istotą pełną miłości i opoką dla rodziny jest kwestią postrzegania tej osoby przez bli-

skich. Szacunek dla starszych ludzi powinien być w nas wyryty niczym najlepiej znana 

modlitwa czy wiersz. Myślę, że społeczeństwo, w którym pokłada się zaufanie w do-

świadczonych życiem, rozsądnych i potrafiących znaleźć złoty środek babciach, ma 

ogromne szanse rozwoju. Wiedza i doświadczenie życiowe to złoty talar. 

Kochamy babcię, bo jest wyrozumiała, często dostrzega aspekty istnienia człowie-

ka, o których nie mamy pojęcia. Ma wielkie serce, a przy tym sprawiedliwy rozum. 

A czasem nie kochamy babci, bo jesteśmy niedojrzali, nie umiemy rozpoznawać praw-

dziwych uczuć, a być może nigdy ich nam nie okazywano. Dzisiejsze społeczeństwo 

skażone jest idealizmem. Nie rozumie naturalnego procesu, jakim jest starzenie się. Ope-

racje plastycznie zamazują nam rzeczywistość. To iluzja. Zaburzenie prawdziwego ryt-

mu życia. Życie człowieka zmienia się jak pory roku, a babcia jest jak jesień. Są też 

babcie – „bomby energii”. Imponują zapałem i zdrowym entuzjazmem. W końcu kobieta 

powinna się rozwijać całe życie, niczym kwiat. Spotykamy babcie – studentki uniwersy-

tetów trzeciego wieku i widać gołym okiem, że mają satysfakcję z poznawania na nowo 

świata, który zaskakuje je technologiami, życiem w sieci i globalnej wiosce. Gratuluję 

tym babciom – mamy w końcu tylko jedno życie i czasami ucieka nam ono między pal-

cami. Życzę wszystkim babciom, żeby były korzeniami przepięknego drzewa, które nie 

może bez nich żyć. Żeby karmiły młode pokolenia swoją wiedzą, doświadczeniem 

i miłością, a z drugiej strony niech lecą na skrzydłach naszej młodości. Bo jak pisał 

A. Mickiewicz: „Młodość dodaje nam skrzydeł”. Tylko ktoś musi nauczyć nas latać. 

Może to będzie babcia? 

Kinga Korab 

 

 

Ach, co to był za ślub… 
 

Moja babcia i dziadek brali ślub w latach 60. W tamtych czasach wesela zazwyczaj 

odbywały się w niedzielę. Przed wyjazdem do kościoła w domu babci miało miejsce 

błogosławieństwo młodej pary. Do kościoła na ceremonię ślubną młodzi jechali wozem 

zaprzęganym w pięknie przystrojone konie. Wśród zebranych gości najważniejsi byli 

drużbowie, kolejno po nich swatowie i dróżki, których było co najmniej 10 par. Wszyscy 

oni, podobnie jak młoda para, do kościoła udawali się konnymi powozami. Gdy już do-

tarli pod kościół, obowiązkiem pana młodego było ściągnięcie swojej przyszłej żony z 

wozu, a potem udanie się na ceremonię ślubną. Po uroczystej mszy moja babcia z dzia-

dziem poszli do fotografa, aby zrobić pamiątkowe zdjęcie. Następnie udali się na przyję-

cie do domu babci. W progu młodzi byli witani chlebem i solą. Później odbywało się 

wesele. Goście jedli obiad, a następnie częstowali się wędliną i ciastem oraz wznosili 

toast za parę młodą. Potem rozpoczynały się tańce, na które wyznaczone było specjalne 

miejsce (najczęściej była to stodoła). Zabawa weselna trwała do białego rana. 

Anna Szopa  

 

 Jak pomagamy innym!  
 

Jeden grosz znaczy niewiele, ale "Góra Grosza" jest 

największa na świecie.  
 

Nasza szkoła, jak co roku, uczestniczyła w akcji "Góra 

Grosza". Celem jej było zebranie środków na pomoc dzieciom 

wychowującym się poza własną rodziną, w pogotowiach opie-

kuńczych czy domach dziecka. 

Przez ostatnie lata w całej Polsce udało się uzbierać 13 mi-

lionów złotych. Pokazuje to, jak bardzo z punktu widzenia społecznego potrzebne są 

monety groszowe. Jeden grosz znaczy niewiele, ale potężna góra grosza może przyczy-

nić się do poprawy losu dzieci, które nie z własnych przyczyn zostały odseparowane od 

domu rodzinnego, od swoich najbliższych. W tym roku zebrane pieniądze zostaną prze-

znaczone na przyśpieszenie reformy domów dziecka przez pomoc w tworzeniu małych 

domów dla osieroconych dzieci. W takich domach dzieci znajdują uczucie, zrozumienie 

i efektywną pomoc dla siebie i własnych  rodzin. 

Dziękujemy wszystkim za wsparcie akcji i prosimy o dalszą ofiarność w kolejnych 

latach. 

Patryk Góra 



Zbiórka na schronisko 
 

Od dnia 26 do 28 stycznia br. w naszej szkole była przeprowadzona zbiórka pienię-

dzy, gdyż opiekunka schroniska w Wysokiej Strzyżowskiej zwróciła się do szkół 

z prośbą o pomoc finansową lub w postaci karmy dla psów i kotów, których jest ok. 80 

(z każdego gatunku). Organizacją zbiórki zajęły się dziewczęta z kl. III gimnazjum: 

Kinga Korab i Dominika Piskadło. Udało się nam uzbierać 146zł i trochę karmy. 

Jolanta Margańska 

 

 

Razem dla dzieci 
 

Zniszczone budynki, ranne dzieci, zrozpaczeni ludzie, którzy stracili wszystko… 

To obraz Haiti po trzęsieniu ziemi, które 12 stycznia wstrząsnęło wyspą. Najbardziej 

zagrożone są dzieci. Głodne, spragnione, pozbawione opieki i wystraszone. Znalazły się 

w środku koszmaru, z którym nie radzą sobie nawet dorośli. Dzieci na Haiti czekają na 

POMOC. UNICEF od pierwszego dnia po tragedii organizuje transporty z pomocą.  

70 zł - to koszt wysokokalorycznej żywności Plump’nut dla 70 dzieci. 

105 zł - to zestaw dla całej rodziny zawierający pojemnik na wodę, wiadro, mydło, 

tabletki do uzdatniania wody i saszetki ORS 

238 zł - to koszt 100m2 brezentu oraz 15 kocy, które zapewnią tymczasową ochronę 

kilku rodzinom. 

Także nasza szkoła włączyła się w zbiórkę pieniędzy organizowaną przez UNICEF. 

Ofiarodawcy  podczas zabawy choinkowej za przeznaczone na ten szczytny cel pienią-

dze otrzymywali gofry lub mieli możliwość zadedykowania wybranej przez siebie pio-

senki. 

Mateusz Skalski 

 

Akcja „Czerwona Wstążeczka” 
 

W poprzednim numerze pisaliśmy o akcji „Czerwona Wstążeczka”, w której 

uczestnictwo jest dla naszej szkoły chlubą. 

W tym roku szkolnym udało się nam zebrać 161 złotych 

Mateusz Skalski 

 

 

 

 

  
Ferie zimowe w szkole: 

 

Zabawa choinkowa 
 

 
 

Co roku w naszej szkole w okresie karnawałowym organizowana jest zabawa cho-

inkowa. Bieżącego roku odbyła się ona w poniedziałek 15 lutego – w pierwszy dzień 

ferii. Dla klas 1-3 SP trwała ona od 900 do 1200, dla klas 4-6 od 1300 do 1600, a dla klas 

gimnazjalnych od 1700 do 2000godziny. 

Każda z klas przygotowała sobie poczęstunek w postaci placków i ciastek, a napoje 

zafundowała Gmina Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Strzyżowie.  

Dodatkowy smakołyk można było sobie kupić. Były to gofry, które robiły dziew-

czyny z II klasy gimnazjum – Honorata Paszek i Monika Górska. 

Gdy uczniowie sobie pojedli, popędzili na halę, gdzie szkolni dj puszczali dyskote-

kową muzykę. 

Elżbieta Kiczek 

 

 

 

 

fot. Katarzyna Rachwał 



Rozgrywki sportowe 
 

W pierwszym tygodniu ferii 

we wtorek i czwartek na hali 

w naszej szkole odbyły się dwa 

mecze sparingowe w siatkówkę. 

Rozegrane zostały pomiędzy klasą 

sportową tutejszego gimnazjum, 

a uczniami L.O. ze Strzyżowa. 

Mecze były bardzo wyrównane, 

a o zwycięstwie w obydwu z nich 

zdecydował tiebreak. Pierwszy ze sparingów na swoją korzyść rozstrzygnęli goście, zaś 

w drugim, po zaciętej walce, to gospodarze okazali się lepsi. 

Łukasz Gomółka 

Kulig w Janczarze 
 

 
 

Dnia 17 lutego wybraliśmy się na kulig do Pstrągowej wraz z nauczycielkami (pa-

niami K. Paszek, M. Ochab i M. Midurą) i uczniami klas 4-6 oraz I gimnazjum. Na miej-

scu czekała nas miła niespodzianka, gdyż krajobraz był niesamowity, a okolica piękna. 

W pobliżu znajdowało się niewiele domów. W zajeździe mieści się hotel, restauracja 

i stadnina koni. Na początku poszliśmy do restauracji, której wnętrze jest bardzo ładne 

i przytulne. Gdy już wszystko załatwiliśmy, wyszliśmy na zewnątrz, a po krótkiej chwili 

nadjechały sanie. Zajęliśmy miejsca i ruszyliśmy w drogę. Z okolicznych pagórków 

podziwialiśmy piękny krajobraz. Nasza wycieczka niestety trwała krótko. 

Niedługo potem byliśmy z powrotem w zajeździe. Chętnie poszliśmy się ogrzać 

i zjeść coś ciepłego. Po krótkim wypoczynku wróciliśmy do Godowej. 

Dominika Koziarska 

Kącik kolekcjonera: 
 

Rozmowa z Dominikiem Stąclem, uczniem kl. V, właścicielem bogatej kolekcji monet. 

Damian - Od ilu lat kolekcjonujesz monety? 

Dominik- Już od 3 lat. 

Damian - Jaki jest twój najcenniejszy okaz? 

Dominik - Najcenniejszym okazem mojej kolekcji jest okolicznościowa moneta 10-cio 

złotowa z wizerunkiem Ojca Świętego Jana Pawła II 

Damian - Ile sztuk liczy twoja imponująca kolekcja? 

Dominik - Mam 204 monety polskie i zagraniczne, m.in.: 

- historyczne, 

- miasta wojewódzkie, 

- sportowe  

oraz kolekcję wielkich Polaków. 

Damian - Jaka jest twoja najstarsza moneta? 

Dominik - Mogę pochwalić się niemiecką monetą z 1780 r. 

Damian - Skąd pomysł na tę kolekcję? 

Dominik - Kolekcjonowanie monet daje mi dużo satysfakcji  i sprawia ogromną przy-

jemność, ponieważ tworzą one inny świat, dzięki nim mogę dowiedzieć się 

ciekawych rzeczy o Polsce, o historii i innych rzeczach. 

Damian - Życzę dalszych sukcesów w numizmatyce. Dziękuję za wywiad. 

 

Rozmawiał Damian Stącel 

 
 

fot. Katarzyna Paszek 

fot. Damian Stącel 



Nasza „mała” twórczość: 
 

 

Rok mija 

A z nim mijają nasze lata 

Miesiąc mija 

A z nim cząstka naszego świata 

Dzień mija 

Kolejny spędzony w szkole 

Czas mija A z nim wszystkie sprawy  zakończone 

Całe życie jest pięknie złożone 

Piękne są nawet chwile boleśnie spędzone 

 

  Dorota Ziobro 

 

 

W oceanie uczuć, 

w bezdennej głębinie 

zobaczyłam szczęście 

co piękne ma imię. 

Zobaczyłam sens życia, 

lecz niestety 

przez różowe okulary 

i teraz znowu wracam 

do wielkiej pustki w sercu. 

Bez miłości, nadziei i wiary. 

 

  Elżbieta Kiczek 

 

 

 

Szkolna galeria – prace Patrycji Pękosz (kl. V) 
 

        
 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

fot. Damian Stącel 



Czy wiesz ,że… 
CIEKAWOSTKI O WALENTYNKACH 

Najsłynniejszym walentynkowym upominkiem było jabłko pokryte różowym lukrem, 

ułożone w hebanowej szkatułce wysadzanej perłami i ofiarowane Annie Boleyn przez 

króla Henryka VIII. 

Najdroższą walentynką była kartka z litego złota wysadzana diamentami i szmaragda-

mi, którą Arystoteles Onasis ofiarował Marii Callas. 

Jej wartość oszacowano na kwotę 250 tysięcy dolarów. 

WYMOWA KOLORÓW 

Biały - czystość, jasność, kontakt z wyższym poziomem świadomości. 

Żółty - uczucia takie jak wściekłość, zazdrość, zawiść, nienawiść, miłość, szczęście, 

radość. 

Pomarańczowy - erotyka, seksualność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, wrażli-

wość. 

Czerwony - agresja, siła seksualna, trzeźwe spojrzenie na świat, aktywność. 

Niebieski - intelekt, zdolność do ogólnego spojrzenia na problem, kreatywność, sponta-

niczność. 

Liliowy - kontakt ze sferą duchową, wartości etyczne, miłość uniwersalna. 

WYMOWA KWIATÓW 

RÓŻA: 

BIAŁA - wzdycham do ciebie. 

CZERWONA - kocham. 

HERBACIANA - podobasz mi się. 

RÓŻOWA - przysięgam miłość. 

BIAŁA I CZERWONA - żar serca 

BRATEK - królujesz w moich myślach. 

KROKUS: - Czy żałujesz, że mnie kochasz? 

HABER - nie śmiem Ci wyznać moich uczuć.  

NARCYZ - jesteś bez serca. 

 

WRÓŻBY 

Wróżba z ptaków 

 14 lutego dziewczęta wypatrywały ptaków i starały się odgadnąć, kogo los 

przeznaczy im na męża. 

Jeśli pierwszym ujrzanym ptakiem był rudzik, oznaczało to, że będzie nim ma-

rynarz. 

Jeśli pierwszym był wróbel, wróżył człowieka ubogiego, ale zapewniał małżeń-

skie szczęście. 

Łuszczak wieszczył człowieka majętnego. 

Wróżba ze snu na krwawniku 

 Jeśli chciało się poznać twarz ukochanego w noc poprzedzającą 14 lutego nale-

żało pod poduszkę włożyć krwawnik pospolity, a przed snem trzykrotnie na 

głos wypowiedzieć taki wierszyk: 

 

Good Valentine,; 

be kind to me 

in dreams let me 

my true love see. 

 

Dobry Walenty 

Bądź dla mnie uprzejmy 

Pozwól we śnie zobaczyć 

Moją prawdziwą miłość 

 

Walentynki na świecie 

 W Tajlandii 14 lutego stał się ulubionym dniem zawierania małżeństw. 

 W Polsce w niektórych miastach (Kraków i Warszawa) z okazji Walentynek 

zabytkowe tramwaje obwożą zakochanych turystycznymi trasami, a część pol-

skich handlowców, głównie w sklepach z bielizną i ze słodyczami, udziela pro-

wizji parom robiącym w tym dniu zakupy. 

 We Francji Walentynki to święto o charakterze narodowym. Zamiast kartek 

wysyła się bukiety kwiatów, zaopatrzone bilecikiem, zaprasza ukochanych na 

kolację lub do teatru. 

 W Niemczech symbolem Walentynek niezmiennie pozostają czerwone róże 

świadczące o miłości i wiecznej świeżości uczucia oraz czekoladowe lub pier-

nikowe słodycze w kształcie seca. Jeśli czekoladki, koniecznie z marcepanu 

w polewie z mlecznej czekolady, jeśli z piernika, to w polewach lukrowych 

z miłosnymi wzorkami. Tradycją stała się też uroczysta kolacja we dwoje, naj-

częściej w lokalu pośród innych par. 

 

opracowały: Kinga Korab 

Anna Szopa 

 

 

 



Nasze sukcesy : 
 

Wyniki konkursów szkolnych i międzyszkolnych 
 

Szkolny Konkurs Ortograficzny o tytuł 

Mistrza Ortografii: 
 

Szkoła podstawowa 

miejsce I  Tomasz Ziobro 

miejsce II  Natalia Flaga 

miejsce III  Michał Moskal 

 

Gimnazjum 

miejsce I  Magdalena Wojtaszek 

miejsce II  Jolanta Margańska 

miejsce II  Kinga Korab 

miejsce III  Artur Ćwiąkała 

 

Szkolne konkursy matematyczne 
Gimnazjum 

- Mateusz Fiołek (klasa I) 

- Artur Ćwiąkał (klasa II) 

- Bartłomiej Moskal (klasa II)  

Szkoła podstawowa  

„Matematyczne przygody Kubusia Puchatka” (klasa IV) 

- Patryk Fiołek 

- Magdalena Patryn  

- Wojciech Sękowski 

- Mateusz Sołtys 

- Tomasz Ziobro 

„As matematyczny” (klasa VI) 

- Natalia Flaga 

- Michał Moskal 

- Dominik Szlachta 

”Szkolny Konkurs Kolęd  
Szkoła podstawowa 

 

Kolęda polska 

miejsce I  Dominika Jarosz i Andżelika Górska 

miejsce II  Madzia Patryn, Ola Ziobro, Beata Fijołek, Klaudia Cyran 

miejsce III  Chłopcy z kl. V 

Wyróżnienie: Gosia Rak, Andżelika Turoń 

Kolęda obcojęzyczna 

miejsce I  Gabriela Kremska, Andżelika Złotek 

miejsce II  Ola Wolan, Aneta Zamorska 

miejsce III  Madzia Barlik 

 

 
 

Gimnazjum + kl. VI SP 
 

Kolęda polska   

miejsce I  Gabriela Wnęk, Natalia Flaga 

miejsce II  Anna Szopa, Jolanta Margańska, Kinga Korab, Dominika Piskadło 

miejsce III  Hubert Zwiercan, Michał Rubajczyk 

Kolęda obcojęzyczna 

miejsce I  Anna Szopa, Jolanta Margańska, Kinga Korab, Dominika Piskadło 

miejsce II  Hubert Zwiercan, Michał Rubajczyk 

miejsce III  Gabriela Wnęk, Natalia Flaga 

fot. Anna Rachwał 

Laureaci konkursów z dyplomami 



Powiatowy Konkurs Wiedzy o AIDS  

(dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) 
 

miejsce I  Ela Kiczek 

miejsce II  Jolanta Margańska 

 

Konkurs fraszek 
miejsce I  Ela Kiczek 

Wyróżnienie: Rafał Opoń 

Krzysztof Moskal 

 

Nagrodzone fraszki: 
 

„Zagubione serce” 

W ocenie uczuć, 

w bezdennej głębinie,  

zobaczyłam szczęście 

co piękne ma imię. 

Zobaczyłam sens życia! 

lecz niestety, 

przez różowe okulary … 

I teraz znowu wracam 

do wielkiej pustki w sercu 

bez miłości, nadziei 

i wiary 

Ela Kiczek 

 

Czy to jawa czy to sen 

ty znowu nachodzisz mnie 

Jeżeli coś do mnie czujesz… 

Przyjdź… a miłość na swych ustach (poczujesz? Nie było napisane) 

Rafał Opoń 

 

W miłości jest jak w książce 

zawsze ma swój początek i koniec. 

Rafał Opoń 

 

 

 

Wyniki zawodów sportowych: 
 

 

Szkoła podstawowa 
W dniu 26 stycznia 2010 r. odbyły się powiatowe zawody w  koszykówce  

miejsce I  ZS Godowa 

miejsce II  Frysztak 

miejsce III  Pstrągowa 

 

Gimnazjum 
W dniu 12 stycznia 2010r. w hali sportowej w MZS w Strzyżowie odbyły się gminne 

zawody w piłce ręcznej 

miejsce I  MZS Strzyżów 

miejsce II  ZS Godowa 

miejsce III  ZS Grodzisko 

 

 
 

Krystian Buda 

fot. strona www.strs.pl 



Uśmiechnij się:  
 

Małgosia pokazuje nauczycielowi języka polskiego swój zeszyt i pyta: 

- Nie mogę odczytać, co pan napisał pod moim wypracowaniem. 

- Napisałem: „Pisz wyraźnie” 
 

Na biologii nauczycielka pyta ucznia: 

- Powiedz Jasiu, ile mucha ma nóg ? 

- A nie ma pani przypadkiem innych zmartwień ?!? 
 

Małgosia stoi przed nauczycielem i płacze. 

- Nie zasłużyłam na jedynkę… 

- Masz rację, ale to najniższy stopień jaki przewiduje regulamin! 
 

- Jak nazywa się człowiek, który ciągle gada i gada, chociaż nikt go nie słucha? 

- Nauczyciel! 
 

Przybiega dzieciak z kanistrem na stację benzynową i krzyczy: 

- Dziesięć litrów benzyny, tylko szybko ! 

- Co jest, pali się? 

- Tak, moja szkoła, ale jakby przygasa… 

wyboru dokonał: Mateusz Skalski 

Humor z zeszytów (naszych!): 

 Jej córka Ania uśmiechnęła się pod wąsem. 

 Janko Muzykant był niedojedzony. 

 Książka ta niesie za sobą bardzo dobre cytaty. 

 Danusia nosiła piękne, długie blond włosy i miała nerwowe trzewiczki. 

 Moim zdaniem ja bardzo podziwiam Stasia. 

 Było to bardzo dawno temu, w XXI w. 

 Scrooge był pogrążony i oczy zaczęły mu skakać. 

 Jacek został zniszczony, lecz powstał z grobu i był szanowany. 

 Idąc do szkoły wykoleił się tramwaj. 

 Scrooge’owi było żal, że nikt nie chciał przyjść na cmentarz lub wcześniej, gdy 

leżał na łóżku martwy. 

 Artykuły Henrykowskie – artykuły bardzo dobrej jakości i bardzo mocne i wy-

trzymałe. 

 Betonowy – twardy – najtwardszy (stopniowanie przymiotników) 

Opracowały: Anna Szopa 

Dominika Piskadło 

Rusz głową !! 
 

Rozwiąż rebusy 
 

 

 
 

 

 
 

Opracował: Hubert Zwiercan 

 

 

 

Prawidłowe rozwiązania przyjmuje Elżbieta Kiczek ( ucz. kl. II g) do 22.03.2010 r.  

Przewidziane są nagrody!  

Prawidłowe rozwiązanie frazeologizmów (bujać w obłokach, chodzić z głową 

w chmurach, nie stąpać po ziemi) przekazał  

uczeń kl. VI –Grzegorz Szarek,  

a krzyżówkę (hasło: MITOLOGIA) prawidłowo wypełniła  

uczennica kl. II gimnazjum – Monika Górska 


