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GODOWIACZEK 

 

W tym numerze: 
Temat miesiąca- Internet uzależnia! 

Z życia szkoły. 

Subiektywnym okiem. 

Nasza „mała” twórczość. 

Szkolna galeria – prace Klaudii Zwiercan. 

Kącik kolekcjonera. 

Czy wiesz ,że… 

Nasze sukcesy.  

Uśmiechnij się. 

Humor z zeszytów (naszych!). 

Rusz głową !! 

 

 

 

INTERNET UZALEŻNIA! 
 

Obecnie internet jest jednym z najbardziej uzależniających mediów. Czas spędzony 

„w sieci” jest czasem odebranym nauce, pracy czy życiu rodzinnemu. Uzależnienie od 

internetu stało się poważnym problemem społecznym. Dotyka przede wszystkim oso-

by młode, mieszkające samotnie oraz niemające stałego zajęcia. 

"Liczba osób uzależnionych od Internetu przekracza w niektórych państwach 

uprzemysłowionych liczbę uzależnionych od narkotyków pochodzących z maku i jest 

konieczne podjęcie kroków przeciwko tej nowej chorobie" - ocenia specjalista Hurbert 

Poppe, zajmujący się terapiami odchodzenia od uzależnień narkotykowych. 

Jeśli zbyt często korzystamy z Internetu i ciągle uważamy, że to nie jest problem, 

warto dokładniej to przemyśleć. Choć nie znajdziemy dziś jeszcze fachowej lekarskiej 

porady, która mogłaby wyciągnąć nas z uzależnienia od Internetu, to sam problem 

został już dostrzeżony. Warto już teraz zastanowić się nad nim i dostrzec zagrożenia, 

jakie może za sobą nieść. 

Uzależnienie nie musi być wcale związane ze środkami chemicznymi – alkoholem, 

papierosami, lekami czy narkotykami. Może również wystąpić w formie uzależnienia 

od gier hazardowych czy od gier wideo. Internet, czy raczej korzystanie z Internetu, 

również może stać się źródłem uzależnienia. 

Uzależnienie od Internetu jest więc dziś takim samym problemem społecznym, jak 

alkoholizm czy zażywanie narkotyków. Jest już dostrzegane, ale jeszcze niezbyt do-

brze znane, słabo zbadane. Badań jest niewiele, bo też niewiele wiadomo o użytkow-

nikach „uzależnionych” od Internetu. Nie wiadomo, kim są, a więc tym bardziej – 

jakie są ich problemy. Jednym z nielicznych naukowców zajmujących się tym proble-

mem jest doktor Mark Griffiths z Nottingham and Trent University. Mark Griffiths 

wskazuje na podobieństwa między oglądaniem telewizji, grami wideo i korzystaniem z 

Internetu – wszędzie mamy do czynienia z kontaktem człowieka z maszyną. Stwier-

dza, że Internet jest szczególnie groźnym i uzależniającym medium. 

Jeśli jednak istnieje coś takiego jak uzależnienie od Internetu, to czym ono grozi? 

Wielu z nas ogląda zbyt dużo telewizji czy gra za często na komputerze. Jeśli spędza-

my zbyt dużo czasu w sieci, to musimy martwić się dużymi rachunkami telefoniczny-

mi, ale czy jeszcze czymś więcej? Wszyscy użytkownicy „świata online” powinni się 

nad tym zastanowić. 

Klaudia Zwiercan 

 

 

 



Gdzie szukać pomocy: 

 
Jeśli masz jakiekolwiek uwagi, pytania, wątpliwości, potrzebujesz wyjaśnień zwią-

zanych konkretnie z Tobą i Twoją sytuacją lub po prostu chcesz porozmawiać za-

dzwoń 

(0) 603 463 703 

lub napisz: 

psycholog.tpb@gmail.com; 

psychoterapeuta@gmail.com; 

 

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie www.rynekmedyczny.pl  

Lucjana Siemieńskiego 17  

35-203 Rzeszów  

Tel. 17 861 17 44 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Profilaktyki  

i Terapii Uzależnień 

Adres 

Kochanowskiego 17 

35-201 Rzeszów 

Telefon/fax 

0178581181 

 

Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administra-

cji w Rzeszowie 

Adres 

Krakowska 16  

35-111 Rzeszów 

Telefon/fax 

0178630939 

Hubert Zwiercan 
 

 

 

Z życia szkoły: 
VI Międzyszkolny Konkurs Poezji Religijnej 

 
 

19 marca 2010r. w naszej szkole odbył się VI Międzyszkolny Konkurs Poezji Reli-

gijnej. Przyjechali do nas uczniowie z całego powiatu strzyżowskiego, aby zaprezen-

tować wiersze znanych poetów. Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach: dla przed-

stawicieli szkół podstawowych i gimnazjów. W „młodszej” grupie wiersze zaprezen-

towało dwadzieścia osiem osób, w tym trzy z naszej szkoły. Były to Gabriela Wnęk, 

Natalia Flaga i Ola Ziobro. Dziewczynki pięknie wyrecytowały przygotowane na kon-

kurs wiersze, a widownia nagrodziła je gromkimi brawami. 

W kategorii gimnazjów wzięło udział mniej recytatorów bo tylko jedenaście osób. 

Naszą szkołę i tym razem reprezentowały trzy osoby. Byli to: Jolanta Margańska, 

Rafał Opon i Michał Rubajczyk. Gdy wchodzili na scenę wyraźnie było słychać 

wzmożoną aktywność widzów objawiającą się w postaci gromkich braw. 

Występy uczestników oceniało jury w składzie: pani Zdzisława Górska – Klekaw-

ka, pan Adam Kluska, pan Waldemar Góra, pan Mirosław Czarnik, ks. Jan Wolak oraz 

pan Tadeusz Marek. Trzeba przyznać, że werdykt był sprawiedliwy, choć z pewnością 

trudny. Konkurs poprowadzili uczniowie klasy III gimnazjum: Kinga Korab i Mateusz 

Skalski. Również oni spisali się bardzo dobrze, wykazując się zmysłem organizacji 

oraz spokojem. Dla gości przygotowano również skromny poczęstunek, zaś w roli 

„kelnerek” wystąpiły m.in. dziewczyny z klas II i III gimnazjum. Piękną i urzekającą 

fot. Katarzyna Rachwał 
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prostotą dekorację przygotowały uczennice klasy III gimnazjum pod nadzorem p. 

Jadwigi Stanek. Nad nagłośnieniem i światłami czuwał p. Albert Ficek i Wojciech 

Matłosz (uczeń klasy III gimnazjum). Cała impreza przebiegła bez żadnych proble-

mów i po prostu sprawnie i gładko, a wszyscy obecni cieszyli się, że mogli się spotkać 

w tak miłej atmosferze. 

Michał Rubajczyk 

Dni otwarte w Czudcu! 
 

W dniu 30 marca klasa III gimnazjum  pojechała na dni otwarte Zespołu Szkół 

w Czudcu 

W szkole w Czudcu gimnazjaliści mieli okazję zobaczyć pokazy sztuk walki oraz 

występy szkolnych siatkarzy i tancerzy. Każdy uczeń mógł spróbować potraw, które 

przygotowali tamtejsi uczniowie. Naszym gimnazjalistom najbardziej spodobała się 

strzelnica, gdyż mieli okazję postrzelać do tarcz. Odważyło się na to jednak tylko 

dwóch chłopców: Krystian Buda i Jakub Matłosz. 

Uczniowie byli bardzo zadowoleni z wyjazdu. Miejmy nadzieję, że wizyty w róż-

nych szkołach pomogą nam wybrać tę właściwą, w której od września rozpoczniemy 

nowy etap naszej edukacji. 

Dominika Piskadło 

 

Nowoczesny „Pan Tadeusz” 
 

Dnia 7 kwietnia br. byliśmy w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na 

spektaklu „Pan Tadeusz”. W wycieczce brały udział klasy I, II i III gimnazjum. Opiekę 

nad nami sprawowały p. Małgorzata Ochab oraz p. Magdalena Irzyk – nasze polonist-

ki.  

Przedstawienie rozpoczęło się o godz. 10:00. Wszyscy byli podekscytowani i bar-

dzo ciekawi tego, co zobaczą. Aktorzy spełnili nasze oczekiwania. Każdy odegrał 

swoją rolę bardzo przejmująco. Jednak największy zachwyt wśród uczniów sprawił 

występ dwóch młodych aktorów, którzy recytowali fragment „Pana Tadeusza”, rapu-

jąc. Była to bardzo nowoczesna interpretacja naszej epopei narodowej i niesamowicie 

rozbawiła publiczność. Tylko u nauczycieli, którzy są przyzwyczajeni do tradycyjnej 

wersji utworu, wywołała lekkie zaskoczenie. 

Po spektaklu chłopcy udali się do McDonalda, a dziewczęta na zakupy. Po godzi-

nie swobody na rzeszowskim Rynku wróciliśmy autokarem do domu. Ogólnie cały 

wyjazd można zaliczyć do udanych. Wszystkim się bardzo podobało i dzięki temu, 

każdy z nas wzbogacił się o nowe doświadczenie.  

Jolanta Margańska  

W intencji ofiar katastrofy 
 

16 kwietnia bieżącego roku w piątek o godz. 845 zebraliśmy się pod Szkołą i wraz 

z pocztem sztandarowym na czele wyszliśmy do kościoła, gdzie o godz. 900 rozpoczęła 

się msza św. Żałobna w intencji ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. Podczas 

homilii ks. Roman Wałczyk – proboszcz naszej parafii – zwrócił wszystkim zebranym 

uwagę na ogromną wartość i kruchość ludzkiego życia oraz potrzebę wzajemnego 

szacunku. Stwierdził, że człowieka należy szanować za życia, a nie dopiero po jego 

śmierci. Wspomniał też, jak dużo prezydent Lech Kaczyński zrobił dla Polski i jakim 

był wielkim patriotą. Po zakończeniu mszy św. Pogrążeni w myślach o ojczyźnie i 

rozważając przesłanie płynące z kazania udaliśmy się do szkoły na lekcje.  

Natomiast wieczorem o godz. 1800 w Kościele 

„Farnym” w Strzyżowie odbyła się bardzo 

uroczysta msza św. za ojczyznę, na której nie 

zabrakło także delegacji naszej szkoły. Poczty 

sztandarowe szkół gminy strzyżowskiej usta-

wione jeden za drugim, członkowie organizacji 

„Strzelec” oraz inni uczestnicy przemaszerowa-

li do kościoła, gdzie usłyszeli kazanie będące 

wspaniałą lekcją patriotyzmu.  

Po mszy św. Wszyscy zebrani udali się na 

cmentarz św. Michała, by złożyć kwiaty pod 

pomnikiem Ofiar Katyńskich.  

Elżbieta Kiczek 

 

 

 

 

Żyć zdrowo i bliżej natury 
W dniu 26 kwietnia  bieżącego roku w naszej szkole odbyło się przedstawienie z 

okazji Dnia Zdrowia, którego organizatorką była pani Maria Czarnik. Miało ono na 

celu ukazanie nam,  jak ważny jest ruch i zdrowe odżywianie  się. Nasi rówieśnicy 

zagrali więc z humorem nowoczesną wersję baśni pt. ”Kopciuszek”. Zobaczyliśmy w 

niej, jak macocha przez swoją nadopiekuńczość doprowadza do otyłości swoich córek. 

Wszystkie domowe obowiązki  wykonuje pracowity i wysportowany Kopciuszek. Los 

w końcu uśmiecha się do tej dobre dziewczyny, ponieważ okazuje się być idealną 

fot. strona www.strzyzowfara.parafia.info.pl 



kandydatką na żonę księcia, ze względy na swoją kondycję i pracowitość. Siostry po-

zazdrościły jej tego, więc czym prędzej zaczynają prowadzić zdrowy tryb życia. 

 
 

 
 

Następnie odbyła się akademia z okazji  Światowego Dnia Ziemi przygotowana 

przez p. Katarzynę Paszek i p. Ewę Szczęch. Uczniowie szkoły podstawowej zaprezen-

towali nam wiersze oraz piosnki na temat ekologii i sytuacji naszej planety. Wzrok 

wszystkich przykuły piękne kostiumy samodzielnie wykonane przez naszych kolegów 

i koleżanki. 

Całe to przedstawianie bardzo się wszystkim podobało , gdyż mali aktorzy nagro-

dzeni zostali gromkimi brawami.  

Ela Kiczek i Klaudia Zwiercan  

 

Subiektywnym okiem: 
Katyń: zakłamana prawda 

 

5 marca 1940r. ludowy komisarz spraw wewnętrznych Związku Sowieckiego, Ła-

wrientij Beria wystosował pismo do Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Ko-

munistycznej Partii Bolszewików, w którym złożył propozycję wymordowania ponad 

21 tys. polskich oficerów z obozów w Kozielsku, Starobielsku, Ostaszkowie oraz woj-

skowych przetrzymywanych w więzieniach na ziemiach wschodniej Rzeczypospolitej. 

Jego propozycja została zaakceptowana przez członków Sowieckiego Biura Politycz-

nego: Józefa Stalina, Klimienta Woroszyłowa, Wieczesława Mołotowa, Anastasa Mi-

kołajna, Łazara Kaganowicza oraz Michaiła Kalinina. Mordowanie polskich więźniów 

rozpoczęto w kwietniu 1940r. Rozstrzelano 21757 osób będących przedstawicielami 

polskiej elity intelektualnej i narodowej, nie tylko w lasach Katynia, także w Twerze, 

Charkowie oraz w innych znanych i nieznanych dotąd miejscach. 

Przez lata zbrodnię tę zatajono, nie pozwalano o niej mówić i wymieniano wraz 

z symbolami hitlerowskiego ludobójstwa: Oświęcimiem i Majdankiem. Słowo „Ka-

tyń” na kilkadziesiąt lat znikło z encyklopedii i programów szkolnych. W podręczni-

kach lawirowano, przedstawiając przyczyny zerwania stosunków między Moskwą, a 

rządem londyńskim. Autorzy enigmatycznie tłumaczyli, że w 1943r. „przeciwnicy 

polityczni gen. Sikorskiego przeciwdziałali wykonaniu umowy z ZSRR i doprowadzili 

ostatecznie do jej zerwania”. Dopiero w 1984r. uczniowie mogli przeczytać w pod-

ręczniku Leszka Szcześniaka, iż: „Niemcy ogłosili światu, że w miejscowości Katyń 

koło Smoleńska znajdują się groby masowe oficerów polskich z kampanii wrześniowej 

internowanych przez Armię Czerwoną po 17 września 1939r. i oskarżyli ZSRR o do-

konanie tego czynu”. „Zbrodni katyńskiej dokonali Niemcy i perfidnie oskarżyli o nią 

ZSRR” – to teza, zawsze połączona z oskarżeniem „reakcyjnej kliki emigracyjnej w 

Londynie”, stała się głównym motywem propagandy. Pisano broszury, wyświetlano 

kroniki filmowe, organizowano odczyty i spotkania z tymi, którzy widzieli mogiły w 

Katyniu i mogli „dać świadectwo niewielkiej zbrodni”. Propagandyści doszukiwali się 

analogii między oskarżeniem Związku Radzieckiego o zabicie oficerów, a procesem 

niemieckich komunistów w 1933r., w którym zarzucono podpalania niemieckiego 

parlamentu (co było w rzeczywistości prowokacją hitlerowską). Działania propagandy 

dyskretnie wspierał aparat bezpieczeństwa. Za mówienie prawdy o zbrodni katyńskiej 

można było trafić na dwa lata do obozu pracy, a nawet zostać oskarżonym o szpiego-

fot. Patryk Góra 

fot. Patryk Góra 



stwo. Atmosfera strachu miała gwarantować, że prawda o Katyniu zostanie na zawsze 

pogrzebana. 

Kłamstwo katyńskie przeżyło PRL, ale wcześniej stało się jednym ze źródeł klęski 

systemu. Prawda o zbrodni, wyparta z oficjalnego dyskursu, jednoczyła społeczeństwo 

przeciw władzy. Zbrodni katyńskiej poświęcano książki i broszury wydawane w „dru-

gim obiegu”. Żądania ujawnienia prawdy powracały podczas kolejnych buntów prze-

ciw władzy. Kwiaty i znicze w Dolinie Katyńskiej na cmentarzu powązkowskim sta-

nowiły znak oporu społecznego. Pamięć o zamordowanych oficerach przez dziesięcio-

lecia była symbolem walki o utraconą niepodległość. 

Damian Stącel 

 

Jak czcimy pamięć o Janie Pawle II? 
 

Już podczas pierwszego spotkania z młodymi katolikami w 1978 roku Jan Paweł II 

mówił: „ Papież bardzo liczy na młodzież”. Liczył na ludzi w naszym wieku, bo wie-

rzył w potencjał młodych serc i umysłów. Na każdym kroku podkreślał, jak silna jest 

jego więź z młodzieżą. Wszyscy wiedzieli, że nie będzie ukrywał się za murami Waty-

kanu. Nawet rzymianie zobaczyli w nim biskupa Rzymu. Nie był tylko Polakiem. Stał 

się przez swoje życie wzorem, obrazem ludzkiej miłości do Boga, który żyje w każ-

dym człowieku. Błyskawicznie nawiązywał kontakt z zupełnie nieznanymi mu osoba-

mi. Myślę, że Jan Paweł II sam zbudował szeroką drogę do siebie i do Kościoła dla 

każdego, kto tej drogi potrzebował. Nie zaskakuje mnie więc fakt, że jego śmierć 

wzbudziła ogromne poruszenie, smutek, żałobę w wielu sercach. Wydaje mi się, że po 

człowieku nie zostałoby nic, gdyby ludzie mieli o nim zapomnieć. Niektórzy całe życie 

walczą o to, by zostać w czyjejś pamięci. Samotny człowiek umiera w dniu śmierci, a 

ludzie tak wielkiego serca, jak Karol Wojtyła, żyją w swojej twórczości, w sercach 

swoich przyjaciół i bliskich.  Czasem po stracie tak wielkiego autorytetu odczuwamy 

potrzebę uczczenia go, zapisania w jakiś sposób dla przyszłych pokoleń. Niezliczone 

są posągi znanych odkrywców, pisarzy, kompozytorów. Uważam, że papieżowi  Pola-

kowi należy się gorąca pamięć o tym, jakim był człowiekiem, o tym, jak w czasach, 

gdy Polska była uciskana przez okupantów ze Wschodu i Zachodu, mówił nie tylko do 

Polaków, ale też za nich. Polakom zamykano przez lata usta, a Jan Paweł II oddawał 

im głos. Jaki posąg zbudować Karolowi, który został papieżem? Jakiego posągu on by 

chciał? Wydaje mi się, że nie takiego z metalu, a takiego z mądrych i dobrych ludzkich 

serc. Człowiek, który nam zaufał, oparł swoje myśli na Bogu i na tym, że my, jako 

ludzie, którzy przejmują powoli władzę nad światem, będziemy działać, nie krzywdząc 

słabszych, nie raniąc głodnych i chorych. Uważam, że uczniowie szkół nazwanych 

imieniem Jana Pawła II powinni czuć obowiązek godnego przeżywania młodości. 

Nauczmy się jak on szacunku dla słabszych. Nie żyjemy w dżungli, więc aby uczcić 

jego pamięć, zacznijmy, znając swoje możliwości, budować lepszy świat. Walczmy o 

lepsze jutro dla nas, naszych przyjaciół i w przyszłości naszych dzieci. Zmieniajmy 

cały świat, zaczynając od siebie. Jan Paweł II uważał, że zło nie ma ostatniego słowa, 

takie poglądy, to wizytówka, zawierzenia we Wszechmogącego Boga. Ambasador 

pokoju, jakim był papież, życzyłby sobie, żebyśmy w dzisiejszym zakłamanym społe-

czeństwie szukali prawdy. Jan Paweł II powiedział do nas:„ Wy jesteście przyszłością 

świata, jesteście nadzieją Kościoła, jesteście moją nadzieją.” Ustanowił dla Kościoła 

wielu świętych i myślę, że sam w naszych oczach jest świętym. Zastanawiam się, jak 

wielu ludzi modli się i swoje prośby do Boga kieruje przez wstawiennictwo Jana Paw-

ła II. Dla wielu ludzi stał się znakiem drogowym na drodze do świętości. Zapamiętaj-

my jak najwięcej jego dobra, nauczmy się go, wyryjmy w sercach. To będzie najpięk-

niejsze uczczenie pamięci o Janie Pawle II. I pamiętajmy, że Bóg jest obok nas, w 

drugim człowieku. 

Kinga Korab 

Kącik kolekcjonera: 
Moim rozmówcą jest Damian Stącel, kolekcjoner znaczków, uczeń klasy III gimna-

zjum. 

 Dlaczego wybrałeś właśnie znaczki? 

 Cóż, myślę, że kolekcjonowanie znaczków jest dobrym sposobem na 

uwiecznienie pewnych postaci czy wydarzeń. 

 Od jak dawna zbieranie znaczków jest twoim hobby? 

 Od około sześciu lat. 

 Jak obszerna jest twoja kolekcja? 

 W mojej kolekcji posiadam około sześciuset znaczków stemplowanych 

i niestemplowanych. 

 Czy w twojej kolekcji znajduje się jakiś szczególny, trudnodostępny okaz? 

 Tak, najważniejszy dla mnie jest srebrny znaczek Jana Pawła II z limitowanej 

edycji. 

 Jak mógłbyś zachęcić młodszych kolegów do kolekcjonowania znaczków. 

 Trudne pytanie. Myślę że kolekcjonowanie znaczków jest wspaniałą pamiątką 

z młodości i chyba dlatego jest takie przyjemne. 

Serdecznie dziękuje za udzielenie wywiadu i życzę poszerzenia kolekcji. 

Rozmawiał: Oskar Kudła 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasza „mała” twórczość: 
[***] 

 

Gdy w dni żałoby 

Jesteśmy w zadumie, 

Myślimy o tych, którzy odeszli, 

O tych niewinnych ludziach. 

Modlimy się: „Wieczny odpoczynek…”, 

Łzy płyną po policzkach, 

Znicze płoną wszędzie. 

Nasz kwiat Ojczyzny 

Został pochowany 

Pośród wielu królów na Wawelu, 

Jako zasłużony Polak, 

Ten, który dla Polski 

Zrobił wiele dobrego. 

Nawet zagraniczny obywatel 

Chce na chwilę stać się Polakiem 

Dorota Ziobro 
 

KATYŃ 
 

Jedno krótkie słowo 

A tak wiele ludzkich cierpień i dramatów 

DZIŚ I KIEDYŚ 

70 lat ich dzieli, choć tak wiele łączy 

DWIE TRAGEDIE 

Takie różne, a jednak takie podobne 

ZAPOMNIANI I WSPÓŁCZEŚNI 

Dziadek i wnuk, ojciec i syn 

NA JEDNEJ ZIEMI 

ich nagie kości owiane są 

przez te same drzewa wśród zieleni 

PRZELANA KREW 

całe strumienie tryskają i mówią 

NIE ZAPOMNIJCIE 

o swoich korzeniach, z których wyrastacie 

M.W. 

 

fot. Damian Stącel 



 

[***] 

 

Ciemne chmury zebrały 

się nad Katyniem. 

Twarze ludzi odznaczały się 

Spośród ciemności bladością. 

Wykopane doły, 

Płacz, ostatnie modlitwy 

Słychać z dali. 

Nagle… strzał w tył głowy, 

Ludzie milkną na wieczność, 

Na całą wieczność, 

Lecz ich dusze nadal zostaną 

Przy bliskich, 

Tych, którzy ich kochali. 

Myślimy, że taka tragedia już się nigdy nie powtórzy, 

Lecz… po 70 latach 

Katyń zabiera nowe ofiary, 

Kwiat naszej Ojczyzny, 

Ludzi, którzy z nim byli. 

Rodziny i naród cierpią, 

Ból w sercu i płacz ludzi 

Zadających sobie ciągle te same pytania: 

Dlaczego?! Boże dlaczego 

To właśnie oni, przecież to niewinni ludzie?! 

Lecz nikt na pytania nam nie odpowie, 

Pozostaną bez odpowiedzi, 

A serca nasze zostaną przy tej tragedii. 

Katyń ma swoje ciemne, straszne 

I zagadkowe oblicze. 

Pewnie nigdy się nie dowiemy, jakie ono jest 

Naprawdę… 

Dorota Ziobro 

 

 

 

 

Szkolna galeria – prace Klaudii Zwiercan, uczennicy 

klasy II gimnazjum 
 

 

 

 



Czy wiesz ,że… 
Zwyczaje i tradycje wielkanocne w Polsce 

 

Palemki na szczęście 

Wielki Tydzień zaczyna się Niedzielą Palmową. Kiedyś nazywano ją kwietną lub 

wierzbiną. Palemki – rózgi wierzbowe, gałązki bukszpanu, malin, porzeczek – ozda-

biano kwiatkami, mchem, ziołami, kolorowymi piórkami. Po poświeceniu palemki biło 

sie nią lekko domowników, by zapewnić im szczęście na cały rok. Połknięcie jednej 

poświęconej bazi wróżyło zdrowie i bogactwo. Zatknięte za obraz lub włożone do 

wazonów palemki chroniły mieszkanie przed nieszczęściem i złośliwością sąsiadów. 

Świąteczne porządki 

Przed Wielkanocą robimy wielkie świąteczne porządki nie tylko po to, by mieszkanie 

lśniło czystością. Porządki mają także symboliczne znaczenie – wymiatamy z miesz-

kania zimę, a wraz z nią wszelkie zło i choroby. 

Wielkie grzechotanie 

Kiedy milkły kościelne dzwony rozlegał się dźwięk kołatek. Obyczaj ten był okazją do 

urządzania psot. Młodzież biegała po mieści z grzechotkami, hałasując i strasząc prze-

chodniów. Do dziś zachował się zwyczaj obdarowywanie dzieci w Wielkim Tygodniu 

grzechotkami. 

Pogrzeb żuru 

Ostatnie dwa dni postu były wielkim przygotowaniem do święta. W te dni robiono 

„pogrzeb żuru” – potrawy spożywanej przez cały post. Kiedy więc zbliżał się czas 

radości i zabawy, zagany żuru wylewano na ziemię. 

Święconka 

Wielka sobota była dniem radosnego oczekiwania. Koniecznie należało tego dnia 

poświęcić koszyczek z jedzeniem. Nie mogło w nim zabraknąć baranka (symbolu 

Chrystusa Zmartychwstałego), mięsa i wędlin (na znak, że kończy się post). Święcono 

też chrzan, - bo „gorycz męki Pańskiej i śmierci została zwyciężona przez słodycz 

zmartwychwstania”, masło – oznakę dobrobytu – i jajka – symbol narodzenia. Świę-

conkę jadło się następnego dnia, po rezurekcji. Tego dnia święcono też wodę. 

Specjalnie dla dziewcząt 

Uwaga dziewczyny - jeżeli w Wielką Sobotę obmyjecie twarz w wodzie, w której 

gotowały się jajka na święconkę, to znikną piegi i inne mankamenty urody. 

Wielka Niedziela – dzień radości 

W Wielką Niedzielę poranny huk petard i dźwięk dzwonów miał obudzić śpiących 

w Tatrach rycerzy, poruszyć zatwardziałe serca skąpców i złośliwych sąsiadów. Po 

rezurekcji zasiadano do świątecznego śniadania. Najpierw dzielono się jajkiem. Na 

stole nie mogło zabraknąć baby wielkanocnej i dziada – czyli mazurka. 

Lany poniedziałek 

Lany poniedziałek, śmigus dyngus, święto jajka, święto lejka – to zabawa, którą wszy-

scy doskonale znamy. Oblewać można było wszystkich i wszędzie. Zmoczone tego 

dnia panny miały większe szanse na zamążpójście. A jeśli któraś się obraziła – to nie-

prędko znalazła męża. Wykupić się można było od oblewania pisanką – stąd każda 

panna starała się, by jej kraszanka była najpiękniejsza. Chłopak, wręczając tego dnia 

pannie pisankę, dawał jej do zrozumienia, że mu się podoba. 

Szukanie zajączka 

Wyrazem wielkanocnej radości rodziny może być po zakończeniu śniadania, wspólna 

zabawa – zwana szukaniem zajączka, czyli małej niespodzianki dla każdego. 

 

 

ZWYCZAJE I TRADYCJE WIELKANOCNE W EUROPIE 

Włochy 

We Włoszech święta symbolizują baranek i gołębica z ciasta. W tym czasie ludzie 

obdarowują się czekoladowymi jajkami niespodziankami. 

W Wielką Niedzielę ulicami przechodzą procesje rezurekcyjne. Ludzie układają dy-

wany z kwiatów, po których przechodzi ksiądz niosący Pana Jezusa w monstrancji. 

Francja 

Podobnie jak w Niemczech, we Francji w pierwszy dzień Wielkanocy rodzice chowają 

w ogrodzie czekoladowe lub cukrowe kurczaki, baranki, jajka i ryby. Dzieci szukają 

ich przed śniadaniem. Dorośli także obdarzają się słodyczami. 

Niemcy, Austria 

Śmigus – dyngus wygląda inaczej niż w Polsce. Tydzień przed Wielkanocą ścina się 

gałązki brzóz, przynosi do domu i w każdym pokoju wstawia do wazonu. Kto pierw-

szy wstanie z łóżka w Poniedziałek Wielkanocny, ten wyciąga brzozowe gałązki i 

„dynguje” (uderza) nimi po nogach śpiących domowników. W mieście dygujący 

otrzymuje od nich słodycze, na wsi – koszyki jaj. 

W niedzielę rano rodzice chowają w domu lub ogrodzie jajka wielkanocne i zające 

z cukru lub marcepana. Przed pójściem do kościoła dzieci szukają łakoci. 

 

Kinga Klimek 

 

 

 



Nasze sukcesy : 

Wyniki konkursów szkolnych i międzyszkolnych 
 

Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej 
 

Szkoła podstawowa : 

miejsce I  Beata Czrnik z SP w Gliniku Zaborowskim  

miejsce II  Sylwia Drogoń z MZS w Strzyżowie  

miejsce III  Łukasz Baran z ZS w Dobrzechowie 

 

Wyróżnienia: 

Aleksandra Machoś z MZS w Strzyżowie 

Martyna Niewieściuch z ZS w Grodzisku 

Natalia Flaga z ZS w Godowej 

 

Nagrody indywidualne: 

Karolina Gorzynik z ZS w Żarnowej 

Gabriela Matera z ZS w Dobrzechowie 

 

Gimnazjum: 

miejsce I  Jolanta Margańska z ZS w Godowej  

miejsce II  Łukasz Lenart z ZS w Konieczkowej  

miejsce III  Rafał Opoń z ZS W Godowej  

 

Wyróżnienia: 

Marlena Mularska z ZS w Dobrzechowie 

Michał Rubajczyk z ZS w Godowej 

 

Turniej wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega poża-

rom” – etap gminny 

Uczniowie szkół podstawowych: 

miejsce III  Izabela Szaro 

Uczniowie szkół gimnazjalnych: 

miejsce IV  Beata Mroczka 

Konkurs Informatyczny 2010 dla szkół podstawowych - 

etap szkolny 
Do etapu międzyszkolnego organizowanego przez Zespół Szkół im. ks. kard. Stefana 

Wyszyńskiego w Połomii, przeszli: 

Tomasz Ziobro (klasa IV) 

Mateusz Sołtys (klasa IV) 
 

Konkurs ekologiczny „Parki Narodowe w Polsce” 

w Wysokiej Strzyżowskiej: 
 

miejsce II  Olena Wolan (klasa V) 

miejsce III  Michał Moskal (klasa VI) 
 

Konkurs na najładniejszą palmę wielkanocną 
 

miejsce I  Patryk Ćwiąkała, Dominik Stącel, Ernest Pawłowski,  

Wojciech Wilusz (klasa V) 

Wyróżnienie: 

Michał Moskal (klasa II szkoła podstawowa) 

Joanna Zamorska (klasa I gimnazjum) 

 

Konkurs na najładniejszą pisankę wielkanocną 
miejsce I  Monika Górska (klasa II gimnazjum) 
 

Wyróżnienie: 

Olena Wolan (klasa V szkoła podstawowa) 
 

Konkurs na najładniejszą kartkę wielkanocną 
miejsce I  Magdalena Sołtys  (klasa I szkoła podstawowa) 
 

Wyróżnienie: 

Anna Hajduk (klasa II szkoła podstawowa) 

 

Konkurs ekologiczny w Dobrzechowie: 
miejsce I  ZS Dobrzechów 

miejsce II  ZS Godowa 

MZS Strzyżów 

miejsce III  ZS Grodzisko 

Krzysztof Moskal 



Wyniki zawodów sportowych: 
 

Gminne zawody w piłce siatkowej chłopców – Strzyżów 3.03.2010r. 

miejsce I  ZS Godowa 

miejsce II  MZS Strzyżów 

miejsce III  ZS Dobrzechów 
 

Powiatowe zawody w piłce siatkowej chłopców – Wiśniowa 

12.03.2010r. 

miejsce I  ZS Godowa 

miejsce II  ZS Wiśniowa 

miejsce III  ZS Czudec 
 

Rejonowe zawody w piłce siatkowej chłopców – Jedlicze 

23.03.2010r. 

miejsce I  ZS Jasło 

miejsce II  ZS Jedlicze 

miejsce III  ZS Krosno 

miejsce IV  ZS Godowa 

Krystian Buda 

 

Uśmiechnij się:  
Małgosia pyta mamę : 

- Mamo, czy pamiętasz jak mi opowiadałaś o tym, jak cię wyrzucili ze szkoły za złe 

sprawowanie ? 

- A czemu akurat teraz ci się to przypomniało ? 

- No...bo historia lubi się powtarzać.... 

* 

- Czy zdajesz sobie sprawę z tego, ile nas kosztuje twoja nauka? 

- Tak, tato. Dlatego staram się uczyć jak najkrócej i jak najmniej. 

* 

Na lekcji przyrody nauczycielka pyta: 

- Jasiu, co wiesz o jaskółkach ? 

- To bardzo mądre ptaki. Odlatują, gdy tylko rozpoczyna się rok szkolny. 

* 

Małgosia stoi przed nauczycielem i płacze. 

- Nie zasłużyłam na jedynkę...  

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

Nauczyciel pyta uczniów: 

-Lepiej jest brać czy dawać? 

Zgłasza się Jasio: 

-Mój tata mówi, że lepiej jest dawać i zawsze to robi... 

-Tak, a kim jest twój tata? 

-Bokserem. 

* 

- 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... 

 

Humor z zeszytów (naszych!): 

Rodzice Andrzeja Radka byli analfabistami. 

W Marcinie Borowiczu obudził się patriotyzm do polskości. 

Nie nosił brody i nie używał butów, ponieważ stopy jego zaopatrzone są w twardą 

podeszwę z bujnymi włosami. 

Bogurodzica śpiewana była często na rozpoczęcie bitwy pod Grunwaldem. 

Król się zlitował i zmienił mu karę śmierci na żywot wieczny. 

Wiatr wiał tak silny, że powywracał dzwony na lewą stronę. 

Szkielet utrzymuje nas na nogach. Gdyby nie było szkieletu, to mięso ciągle spadało 

by na ziemię. 

Reymont za napisanie „Chłopów” dostał nagrodę Wedla. 

Po powrocie do domu Wokulski zamknął się w sobie i nikogo nie wpuszczał. 

Z sosny wyrabia się meble na opał. 

Linijka, kątomierz i cyrkiel to narządy matematyczne. 

Jego trzyletni przyjaciel po ukończeniu studiów popełnił małżeństwo. 

Anna Szopa 

Dominika Piskadło  

 



Rusz głową !! 
Co to jest właściwie sudoku? Są to puzzle z liczb, a nazwa gry pochodzi od japoń-

skich słów Su czyli cyfra i doku oznaczający pojedynczy. Gra się więc cyframi, ale 

wcale nie trzeba ich do siebie dodawać. Wartość cyfr nie ma znaczenia, a chodzi o to 

by przestrzegać reguły Sudoku, że każda cyfra od 1 do 9 musi się znaleźć w: 

 każdym rzędzie 

 każdej kolumnie 

 a także w każdym kwadracie wyróżnionym pogrubionymi liniami 

 8    4 3 2 5 

      8 1  

4    1 2    

 1   4 7  8  

  4    2   

 7      4  

   4 5    2 

 3 1       

2  9 3    6  

 

Sudoku junior (cyfry od 1 do 6) – dla klas I-V szkoły podstawowej 
 

 5  1  2 

4     6 

1      

  6  5  

      

 2  4  3 

Opracował: Hubert Zwiercan 

Prawidłowe rozwiązania przyjmuje Elżbieta Kiczek ( ucz. kl. II g) do 4.06.2010 

r.  

Przewidziane są nagrody!  

Nagrody za prawidłowe rozwiązanie z poprzedniego numeru otrzymały: 

 -Beata Fijołek (klasa IV szkoła podstawowa) 

-Weronika Klimek (klasa IV szkoła podstawowa) 

 


