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GODOWIACZEK 

 

W tym numerze: 
Temat miesiąca- Agresja 

Z życia szkoły. 

Subiektywnym okiem. 

Nasza „mała” twórczość. 

Szkolna galeria – prace Kingi Korab 

Kącik kolekcjonera. 

Nasze sukcesy.  

Uśmiechnij się. 

Humor z zeszytów (naszych!). 

Rusz głową !! 

 

 

 

AGRESJA 
 

Agresja - z języka łacińskiego (aggresio) oznacza napaść, a w psychologicznym ro-

zumieniu to spowodowanie szkody psychicznej lub fizycznej. W przypadku dzieci 

agresja często łączy się z brakiem posłuszeństwa. Przez agresję rozumie się działania, 

które oznaczają szkodzenie innym. Dzieci zazwyczaj przedstawiają dwie formy agre-

sji: instrumentalną i wrogą. Zanika ona wraz z dorastaniem, i osiąganiem zachowań 

kompromisowych. Pierwsza występuje w dążeniu do osiągania czegoś upragnionego, 

jak na przykład: przedmiotu lub miejsca. Agresywne dziecko popycha, uderza swojego 

rówieśnika, ofiarę. Agresja cechuje się sprawianiem bólu innej osobie, zarówno przez 

odwet, jak i sposób ustalania dominacji. Niestety ten rodzaj agresji niekoniecznie musi 

przechodzić wraz z wiekiem. W obu przypadkach agresja przejawia się częściej 

u chłopców niż dziewczynek i może się ona przejawiać biciem, popychaniem, obraża-

niem, groźbą pobicia. Uzasadnić to można większą sprawnością fizyczną chłopców 

oraz wpływami kulturowymi i określić jako rodzaj agresji fizycznej. Agresja fizyczna 

zazwyczaj ustępuje miejsca agresji werbalnej. Werbalna objawia się wyzwiskami, 

obelgami, czy też awanturowaniem się. Ponadto istnieje także forma agresji zrytuali-

zowanej, związana ściśle z kulturą różnych społeczeństw. Niektóre kultury są prawie 

całkiem pozbawione agresji, inne zaś od wieków borykają się z jej problemami i skut-

kami. Rozważając sprawę agresji kryminalnej wynika, że nie każde przestępstwo jest 

zachowaniem agresywnym i nie każda agresja jest przestępstwem. Agresja wywoły-

wana jest przez prowokację w formie fizycznej lub w formie słownych obelg. Kolej-

nym czynnikiem powodującym stan agresji jest pobudzenie emocjonalne. Także czyn-

niki genetyczne odgrywają tutaj dużą rolę. Podobnie jak w przypadku innych zacho-

wań, agresji uczymy się nie tylko na podstawie własnych doświadczeń, ale także ob-

serwując zachowanie innych oraz skutki, do jakich ona prowadzi. Prawdziwym powo-

dem powszechności agresji zdaje się jej skuteczność jako uniwersalnego sposobu na 

zdobycie różnorakich dóbr i celów. Oglądanie przemocy w telewizji jest związane 

z agresją u młodych widzów. Nabywają oni pewne wzorce i następnie naśladuje 

w relacjach międzyludzkich. Niestety ludzie dorośli są współautorami programów 

przesyconych agresją, brutalnością, bólem, to oni są głównymi sprawcami piętrzącej 

się agresji, która stała się bolączką końca dwudziestego wieku. Media, które z pełną 

tego świadomością osłabiają normy etyczne zakazujące krzywdzenia innego człowieka 

lub zwierzęcia, również przyczyniają się do zachowań agresywnych. Zakaz krzywdze-

nia innych jest powszechnym składnikiem systemów etycznych – w tym religii jak na 

przykład: chrześcijaństwa, islamu i buddyzmu – jednak społeczna norma zakazująca 

agresji nie zawsze w rzeczywistości funkcjonuje. Niestety często agresja prowadzi do 



spirali przemocy. Również tolerowanie agresji wzmacnia ten sposób zachowania. 

Sprzeciw oraz przeciwdziałanie agresji idzie z nią w parze. Dwa sposoby walki z za-

chowaniami agresywnymi to rozładowanie napięcia oraz karanie. Dzieci, które prze-

jawiają agresję powinny być kontrolowane i otoczone szczególną opieką przez rodzi-

ców, wychowawcę klasy czy też pedagoga szkolnego. Szkoła, która uczestniczy 

w wychowaniu młodzieży jest podstawową instytucją wpływającą na rozwój właści-

wych zachowań. Organizowanie zajęć mających na celu rozwój zainteresowań dzieci 

jest drogą wyjścia do tego, by telewizor i inne media nie miały wyłącznego wpływu na 

kształtowanie osobowości młodego człowieka. By agresja z jaką spotykają się młodzi 

ludzie w filmach, programach telewizyjnych, grach komputerowych była odbierana 

z należytą krytyką i dystansem. 

Damian Stącel 

 

 

Gdzie szukać pomocy: 

 

Poradnie i instytucje, w których szukać pomocy: 
 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Strzyżowie; 

 Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej; 

 Policja; 

 Placówki: Porozumienie Niebieska linia ; 

 Organizacje pozarządowe; 

Oskar Kudła 

 

 

Z życia szkoły: 
 

My i ekologia 
6 kwietnia w naszej szkole odbył się konkurs ekologiczny przeznaczony dla 

gimnazjalistów, którego organizatorką była nasza nauczycielka biologii, pani Katarzy-

na Paszek. 

Gdy zabrzmiał dzwonek, weszliśmy do świetlicy, aby zająć miejsca. O godzinie 

9:00 pani ogłosiła wszystkim zebranym początek konkursu. Pierwsza konkurencja 

polegała na rozwiązaniu krzyżówki, oczywiście na temat ekologii. Wszystkich konku-

rencji było 10. Polegały m.in. na zaznaczeniu na mapie (która była wywieszona) wylo-

sowanych przez siebie  parków narodowych. Ta, przy której było najwięcej śmiechu, 

polegała na wrzuceniu plastikowego kubka do kosza. Kto trafił, losował pytanie i na 

nie odpowiadał.  

Po podliczeniu wszystkich zdobytych punktów okazało się, że 1 i 2 miejsce 

dzieli tyko jeden punkt.  Zwyciężyły dziewczyny z 3 klasy, drugie miejsce zajęli ucz-

niowie z 2 klasy, a trzecie chłopaki z klasy 3. Konkurs był naprawdę świetnie zorgani-

zowany i miał dużo ciekawych konkurencji. 

Kinga Korab 

 

Sprawozdanie z obchodów majowych 
3 maja 2010r. w 219 rocznicę uchwalenia majowej Konstytucji w całym kraju, 

w tym także w naszym powiecie odbywały się uroczyste obchody święta narodowego. 

Na powiatowo – gminne uroczystości organizowane w Strzyżowie złożyły się następu-

jące elementy: msza święta w Kolegiacie Strzyżowskiej, złożenie kwiatów pod miej-

scami pamięci, okolicznościowy program artystyczny oraz coroczny bieg uliczny. 

Mimo opadów deszczu mieszkańcy powiatu strzyżowskiego, przedstawiciele wielu 

środowisk gminnych i powiatowych wraz z pocztami sztandarowymi wzięli licznie 

udział w obchodach Święta 3 Maja zorganizowanych w Strzyżowie. Tradycyjnie już 

uroczystości rozpoczął pochód uczestników obchodów prowadzony przez Strzyżowską 

Orkiestrę Dętą działającą przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzyżowie. Pod Pomni-

kiem Katyńskim delegacje samorządów lokalnych na czele z panem starostą Robertem 

Godkiem i burmistrzem Strzyżowa panem Markiem Śliwińskim złożyły wiązanki 

kwiatów. 

Kolejnym ważnym elementem obchodów była msza św. w intencji Ojczyzny cele-

browana w strzyżowskiej Kolegiacie przez ks. dziekana Jana Wolaka. W nabożeństwie 

uczestniczyli m.in.: przedstawiciele lokalnych samorządów na czele ze starostą strzy-

żowskim i burmistrzem Strzyżowa, żołnierze z zaprzyjaźnionego 21 Dywizjonu Arty-

lerii Przeciwlotniczej z Jarosławia, członkowie organizacji społeczno – wychowawczej 

„Strzelec” pododdziału Strzyżów w mundurach organizacyjnych, poczty sztandarowe 

szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Strzyżów wraz ze swoimi nauczycie-

lami i dyrektorami oraz mieszkańcy. 

Po skończonym nabożeństwie zebrani wyruszyli na Rynek pod Pomnik Niepodle-

głości, pod którym delegacje złożyły wiązanki kwiatów. Uroczysty przemarsz zakoń-

czył się na placu przy Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie. Tam orkiestra odegrała 

hymn narodowy, a delegacje środowiskowe złożyły kwiaty pod pomnikiem marszałka 

Józefa Piłsudskiego. Następnie burmistrz Strzyżowa pan Marek Śliwiński przywitał 

serdecznie wszystkich uczestników uroczystości, zapoznał zebranych z listami skiero-



wanymi z okazji obchodów do organizatorów uroczystości i poprosił o zabranie głosu 

starostę strzyżowskiego pana Roberta Godka. Następnie zaprosił wszystkich do sali 

widowiskowej Domu Kultury „Sokół” na część artystyczną. Zgromadzona publiczność 

wysłuchała montażu słowno – muzycznego w wykonaniu uczniów Miejskiego Zespołu 

Szkół w Strzyżowie. Tegoroczne obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Strzyżowie 

zakończył XII Bieg Uliczny. 

Kinga Korab 

 

Pamięć ofiarom zbrodni katyńskiej 
Dnia 9 maja odbyła się uroczystość posadzenia Dębu Pamięci poświęconego boha-

terowi zamordowanemu przez NKWD w Twerze w 1940r. Wojciechowi Krochmalo-

wi. Na uroczystość tę przybyło wielu dostojnych gości, m.in. przedstawiciele Staro-

stwa Powiatowego w Strzyżowie, rodzina bohatera, dyrektor szkoły w Godowej, nau-

czyciele oraz inne zaproszone osoby. 

 
Uroczystość rozpoczęła się mszą św., sprawowaną w Kościele Parafialnym 

p.w. św. Krzysztofa w Godowej. Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości udali się na 

miejsce przy kościele , które zostało wyznaczone na posadzenie upamiętniającego 

dębu. Kolejnym punktem tej podniosłej uroczystości była część artystyczna  zaprezen-

towana przez uczniów szkoły w Godowej. Po części artystycznej odbyło się posadze-

nie dębu. Następnie głos zabrał kuzyn bohatera i pan Marek Śliwiński – Burmistrz 

Miasta i Gminy Strzyżów.  

 

Cała uroczystość przebiegła sprawnie i w bardzo podniosłej atmosferze. Mam na-

dzieję, że ofiara, jaką poniósł bohater naszej wsi, pan Wojciech Krochmal, pozostanie 

w pamięci każdego mieszkańca. 

Anna Szopa 

 

Niezapomniane trzy dni… 
Jak co roku w naszej szkole klasa III Gim. organizuje dłuższą wycieczkę klasową. 

Tym razem też tak było. Jako pierwsza klasa w historii szkoły pojechaliśmy na 3-

dniową wycieczkę w Bieszczady. Naszymi opiekunkami były: p. Małgorzata Ochab-

nasza wychowawczyni oraz p. Katarzyna Paszek. 

O godzinie 8:15 mieliśmy się wstawić pod szkołę. Każdy z ogromnym bagażem, 

lekko niewyspany wsiadł do autobusu. I… ruszyliśmy. Droga upłynęła nam dość 

szybko. Nawet niedopisująca pogoda nie była w stanie popsuć nam humoru. Dojecha-

liśmy do Leska i tam przyszedł czas na pierwszą przerwę i poczęstunek ciastkiem i 

kawą w „Słodkim Domku”. Ruszyliśmy dalej. Kolejnym punktem naszego programu 

była wizyta u p. Zdzisława Pękalskiego-rzeźbiarza i malarza. Oglądaliśmy jego piękną 

wystawę. Poza tym zaciekawił nas swoją opowieścią o diabłach. Wszyscy z ogrom-

nym podekscytowaniem słuchali każdego słowa artysty. Następnie pojechaliśmy do 

rezerwatu „Gołoborze” oraz do „Kapliczki Szczęśliwych Powrotów”. Po krótkim spo-

tkaniu z naturą przyszła kolej na  obiad w Cisnej. Jednak najbardziej oczekiwanym 

momentem dnia  było zakwaterowanie się w pensjonacie. Byliśmy bardzo ciekawi jak 

wyglądają pokoje i ile osób się w nich mieści. Wiadomo - im więcej tym lepiej! Wie-

czorem mieliśmy ognisko, gorącą kiełbaskę. Jedyne co nam troszkę przeszkadzało to 

to,  że było zimno, ale przy ognisku i naszej gorącej atmosferze od razu robiło się cie-

plej. Kolejny dzień rozpoczął się dla nas o godz. 9:30, gdyż dopiero wtedy wstaliśmy. 

Pogoda znów nieco popsuła nam plany, ale nasza p. przewodniczka zorganizowała 

nam czas. Pojechaliśmy do Muzeum Leśnictwa i Łowiectwa oraz do galerii ikon. W 

obydwu tych miejscach było niesamowicie i naprawdę byliśmy zadowoleni. W drodze 

powrotnej zjedliśmy obiad, a wieczorem znów czekało nas ognisko. Trzeci dzień rów-

nież był pełen wrażeń. Pierwszym miejscem, które odwiedziliśmy, była Solina. Podzi-

wialiśmy piękne widoki oraz szliśmy ścieżką dydaktyczną „Sine Wiry”. Po tych atrak-

cjach mieliśmy czas wolny na posiłek i zakup pamiątek. Przedostatnim miejscem, 

które odwiedziliśmy były Myczkowce i tam właśnie mieliśmy okazję zobaczyć Mu-

zeum Miniatur Architektonicznych. Popstrykaliśmy kilka zdjęć i ruszyliśmy dalej. 

Zakończeniem naszej wycieczki było zwiedzanie ruin Zamku Kmitów w rezerwacie 

fot. Katarzyna Rachwał 



„Góra Sobień” i podziwianie widoku na dolinę Sanu. Około godz. 17:30 wyruszyliśmy 

w drogę powrotną. 

 
Każdy bardzo zmęczony nieprzespanymi nocami i aktywnym dniem praktycznie 

spał w autobusie. Jednak była to bardzo udana wycieczka. Sądzę, że nikt jej nie zapo-

mni i będzie miał co wspominać za kilka lat.   

Jolanta Margańska 

 

Kwiaty dla Mamy! 

W naszej szkole 28 maja odbył się Dzień Mamy. Na uroczystość zostały zaproszo-

ne mamy wszystkich uczniów naszej szkoły. Dzieci chciały pokazać swoim mamom, 

jak bardzo je kochają i jak bardzo one są dla nich ważne. Pokazały to, przedstawiając 

piękne przedstawienia. 

Najpierw występowały dzieci z klasy I szkoły podstawowej. Dzieci, mimo młode-

go jeszcze wieku bardzo wczuwały się w wiersze, które recytowały. Gołym okiem 

można było dostrzec, że mówią wierszyki prosto z serca, z miłości do mam. Śpiewali 

oni także piosenki. Dzieci przygotowała p. Zofia Flaga. 

Następnie wystąpiła klasa II. Tym razem dzieci również przygotowały wiersze 

i piosenki, ale także krótkie scenki. Im również poszło bardzo dobrze. Mamy, patrząc 

na występy swoich pociech, wzruszyły się. Przedstawienie dzieci z klasy II przygoto-

wała p. Regina Kaniewska. 

 

 
Kolejne przedstawienie przygotowała klasa III. Jako najstarsza klasa z nauczania 

początkowego wykazali się największą odwagą. Mieli najtrudniejsze wiersze oraz 

piosenki. Tę klasę przygotowała p. Alicja Góra. 

Przedostatnim punktem programu był montaż słowno-muzyczny w wykonaniu 

uczniów z gimnazjum oraz kl. VI sp. Młodzież pięknie recytowała wiersze i śpiewała 

piosenki. Największe zdziwienie wywołał fakt, że jeden z utworów muzycznych wy-

konali chłopcy (Michał i Hubert). W czasie tej części artystycznej,  mamy również się 

wzruszyły i nagrodziły uczniów gromkimi brawami. Do „akademii” młodzież przygo-

towały: p. Małgorzata Ochab, p. Katarzyna Paszek oraz p. Magdalena Irzyk. Dekoracja  

nie powstałaby, gdyby nie p. Jadwiga Stanek oraz dziewczyny z kl. III gimnazjum. 

Uczniom do śpiewu przygrywał p. Paweł Banek. 

Cała uroczystość przebiegła bardzo sprawnie. Zakończeniem całej imprezy było 

wręczenie mamom kwiatków wykonanych przez uczniów naszej szkoły. 

Michał Rubajczyk 

fot. Mateusz Skalski 



Dzień szkoły bez przemocy 
W bieżącym roku szkolnym już po raz trzeci uczestniczyliśmy w programie „Szko-

ła bez przemocy”. W tym roku przebiegał on pod hasłem „Wolontariat – świadomie 

pomagam innym”, jako, że bezinteresowne działanie na rzecz innych jest jednym 

z najskuteczniejszych sposobów przeciwdziałania przemocy.  

W naszej szkole w związku z tym odbyło się szereg akcji charytatywnych, m.in. 

„Czerwona wstążeczka” – na rzecz dzieci z HIV, pomagaliśmy także czworonogom ze 

schroniska dla zwierząt, zrobiliśmy również setki kartek świątecznych dla podkarpac-

kiego hospicjum dla dzieci. Wszystkim uczniom zaangażowanym w akcje serdecznie 

dziękujemy. 

Uczestnictwo w programie, to także przywilej brania udziału w wyborach wycho-

wawcy roku. Pragniemy przypomnieć, iż do grona najlepszych 10 wychowawców 

w województwie podkarpackim zakwalifikowała się nauczycielka naszej szkoły pani 

Ania Dyka. Mimo iż pani Ania nie wygrała tego plebiscytu, to fakt „posiadania” jed-

nego z 10 najlepszych wychowawców w województwie, jest dla  naszej szkoły nie-

zwykłym wyróżnieniem. 

Tradycją szkół uczestniczących w programie „Szkoła bez przemocy” jest także or-

ganizowanie w czerwcu dnia szkoły bez przemocy. W tym roku postanowiliśmy zor-

ganizować z tej okazji międzyszkolny turniej piłki ręcznej pod hasłem – „Wyluzuj – 

pograj w ręczną”.  Do rozgrywek zaprosiliśmy uczniów z ZS w Żyznowie i Wysokiej 

Strzyżowskiej. Turniej zainaugurowany przez gimnazjalistki z grupy tanecznej zwy-

ciężyła drużyna z Wysokiej Strzyżowskiej.          

    p. Maria Czarnik 

 

Szkoła bez bójek, szkoła bez walk – to szkoła dobra i porządna. 

Szkoła bez przemocy, to szkoła mądra. 
 

W cichych murach szkoły, z dala od przemocy uczą się uczniowie naszej szkoły. 

Dominik Stącel, kl. V 
 

 

Przemoc to niemoc. 

Wojciech Wilusz kl. V 

 

Nie bój się, 

gdy inni biją cię - powiedz pani, 

ona obroni cię. 

Krystian Ziobro, kl. III 

 

Przemoc ciągle walczy z nami, 

A my się zawsze uśmiechamy. 

Radość i zgoda idą w parze, 

Bo we dwójkę zawsze będzie raźniej. 

Bez przemocy nie jest źle, 

zawsze będziemy lubić się. 

Wojciech Sękowski, kl.IV 

Subiektywnym okiem: 
JEJ PORTRET (CZYLI KILKA SŁÓW O MATCE) 
Matka. Matka trzymająca za rękę. Matka głaszcząca po głowie. Matka… Tak wiele 

znaczeń kryje się pod tym jednym pojęciem. Docenia się mamy kupujące drogie pre-

zenty, zabierające dzieci na zagraniczne wycieczki. To wszystko widzimy, ale czy 

naprawdę  zdajemy sobie sprawę z tego, ile pracy wkładają w nasze wychowanie, 

wykształcenie, naszą przyszłość? „Nie ma piękniejszej twarzy nad oblicze kochającej 

matki”, jednak możemy dostrzec, ile razy z naszego powodu te twarze zalewają łzy 

zmartwienia i rozpaczy. To właśnie zainspirowało mnie do napisania tego eseju. 

Przez rolę matki rozumiemy więc zachowania kobiety będącej i wykonującej zada-

nia matki. Jest to niewątpliwie najważniejsza z ról, jakie może spełniać kobieta. 

W pierwszych latach życia dziecka kontakt z matką ma bardzo szczególne znaczenie. 

Jest ona dla niego osobą, przy której czuje się bezpiecznie. Nie ważne czy dziecko ma 

2,5 czy 10 lat, matka zawsze pozostaje dla niego ważną osobą. Jednak nie zawsze ma 

powód by tak się czuć. W celu  uświadomienia tego naszym mamom jeden dzień 

w roku 26 maja został przeznaczony właśnie im. 

Dzień Matki zaczęto obchodzić w Stanach Zjednoczonych w 1910r., natomiast ja-

ko pierwsza z krajów europejskich zaczęła obchodzić go Austria. W ten dzień wszyscy 

możemy odwdzięczyć się naszym mamom za każdą chwilę, w której przy nas była i za 

to, że zawsze potrafiła wysłuchać – możemy podziękować za cały trud włożony 

w nasze wychowanie. 

Podsumowując, matka jest tą kobietą, która daje dziecku życie i tą, która to życie 

podtrzymuje. Pomaga w prawidłowym rozwoju, zwłaszcza we wczesnym dzieciń-

stwie. Matka jest nieprzebraną miłością i ciepłem. To na niej ciąży większość obo-

wiązków domowych, a mimo to poświęca nam tak wiele swojej pracy, czasu, uwagi. 

Myślę, że za to wszystko zasługuje na szacunek lub przynajmniej jedno tak ważne 

słowo: DZIĘKUJĘ. 

Klaudia Zwiercan 



Życzenia dla mamy 
Kochana Mamo!!! W dniu Twojego święta życzę Ci, byś zawsze była uśmiechnięta. 

I byś się nie złościła latem, gdy powywracam do góry nogami pół domu razem z bra-

tem. 

Beata Fijołek 

Życzę dzisiaj mamusi, żeby zawsze była zdrowa. Żeby była uśmiechnięta, swoją pracą 

mniej zajęta, żeby dobrze było jej, tego bardzo życzyć chcę. 

Wojciech Sękowski 

 

WSPOMNIENIA ABSOLWENTÓW 
Wiele godzin, wiele dni spędziłam w tej szkole. W tym czasie tyle wydarzyło się 

w moim życiu, było wiele wzlotów, ale i także upadków. Dziś żadnego dnia spędzone-

go w tej szkole nie żałuję, bo to właśnie tutaj poznałam wiele wspaniałych koleżanek 

i kolegów, na których zawsze mogłam liczyć. Czas płynie nieubłagalnie. Dziewięć lat 

już przeminęło i zbliża się czas rozstania, czas aby rozpocząć kolejny nowy etap 

w życiu, czas realizacji nowych życiowych planów. Jedyne, co pozostanie z tej szkoły, 

to wspomnienia, które na zawsze będą żywe w mojej pamięci.  

Anna Szopa 

 

*** 

Gdy pomyślę sobie o wspomnieniach wyniesionych z tej szkoły, nasuwa mi się ich 

wiele, ale najważniejsze jest to, że poznałam tu prawdziwą przyjaciółkę i spędziłam 

z nią mnóstwo wspaniałych chwil. Cieszę się, że mogłam obcować z wieloma życzli-

wymi, dobrymi (i nie tylko) ludźmi. Za to dziękuję m.in. pani Kasi Paszek, mojej wy-

chowawczyni – pani Małgorzacie Ochab. Za to, że zawsze były wyrozumiałe wobec 

mnie i innych, że nigdy nie zmieniły swojego zdania, mimo różnych wpadek, że zaw-

sze wspierały, chwaliły, gdy poszło mi coś dobrze oraz za to, że potrafiły zwrócić 

uwagę, gdy było coś nie tak. W szkole, wiadomo, nie zawsze było różowo. Zdarzały 

się sprzeczki i większe kłótnie, nawet łzy. Często dopisywał mi dobry humor. Odnio-

słam tu wiele sukcesów i poniosłam kilka porażek. Ale nikt nie odbierze mi tego, 

co pozostało we mnie – niezapomnianych przygód oraz pełnych wrażeń wycieczek. 

Kinga Korab 

*** 

Do tej szkoły chodzę już od przedszkola. Na początku bardzo nieśmiało, ale póź-

niej się oswoiłam. To tutaj właśnie poznałam swoje pierwsze koleżanki. Pamiętam 

jeszcze, jak bardzo się bałam, gdy pan dyrektor pasował mnie ogromnym ołówkiem na 

pierwszoklasistę. Ta szkoła przez dziewięć lat bardzo wiele mnie nauczyła. Przede 

wszystkim odpowiedzialności i tego, że nie zawsze będzie dobrze. Nieraz trzeba przy-

znać się do błędu, ponieść porażkę, aby lepiej zrozumieć innych. Otrzymałam w tej 

szkole dużo pomocy, zarówno od koleżanek, jak i od nauczycieli. Okazano mi bardzo 

wiele życzliwości i serca. Wiedziałam, że zawsze mogę przyjść i poprosić o pomoc, 

a nie zostanę wyśmiana. Najbardziej pomogła mi Pani Małgorzata Ochab - moja wy-

chowawczyni i dziś bardzo jej za to dziękuję. Tutaj płakałam i  i tutaj skakałam z rado-

ści. Tutaj po raz pierwszy śpiewałam piosenki na apelach, uczestniczyłam w konkur-

sach i przeżywałam ogromny stres. Owszem, były nieraz kłótnie  i problemy, ale tanie 

ziarnko goryczy się przydało, aby życie nie było zbyt słodkie. To też wiele mnie nau-

czyło i staram się nie popełniać drugi raz tego samego błędu. Ta szkoła stała się dla 

mnie po prostu drugim domem. Teraz, kiedy już kończę w niej swą edukację, wiem, że 

będzie mi jej bardzo brakować. Tych wszystkich ludzi, którzy w niej pracują, koleża-

nek i kolegów. Zapamiętam ten budynek i tę ciepłą atmosferę na zawsze. 

Jolanta Margańska  

Kącik kolekcjonera: 
Moją dzisiejszą rozmówczynią jest Natalia Makuch, uczennica klasy III gimnazjum – 

kolekcjonerka aniołków. 

K: Jak długo kolekcjonujesz 

aniołki? 

N: Kolekcjonuję je od 4 lat. 

K: Ile aniołków liczy Twoja 

kolekcja? 

N: Mam ich dopiero 65. 

K: Dlaczego kolekcjonujesz 

właśnie aniołki? 

N: Zaczęło się tak, że dostałam 

na urodziny kilka aniołków i 

bardzo mi się one spodobały, 

więc zaczęłam je kolekcjono-

wać. 

K: Czy posiadasz jakiegoś szczególnego aniołka? 

N: Moim ulubionym jest fioletowy, najmniejszy aniołek, ponieważ ma słodki wyraz 

twarzy. 

K: Życzę powiększenia kolekcji i bardzo dziękuję za chwilę poświęconą na rozmowę 

ze mną. 

Krystian Buda 

fot. Natalia Makuch 



Nasza „mała” twórczość: 
Bez 

W sadzie przy jabłoni 

Kwitnie biały bez. 

Kto go zerwie, 

Wyleje dużo łez. 

Raz Agatka mała 

Zapach poczuć chciała, 

Wiec go zerwała. 

I się popłakała 

I tak powiedziała: 

Nigdy bzu nie wezmę w ręce, 

Bo popłaczę jeszcze więcej. 

Bzu nie dotykała, 

Inne kwiatki zbierała. 

Wojciech Sękowski kl. IV 

 
 

 

 

 

 

Kubuś Puchatek 

Siedzi Kubuś zmartwiony, 

Miodu w szafkach nie ma, 

Królik puka do domu, 

Kubuś drzwi otwiera, 

Pszczoły na polu pracują, 

Mówi królik miły, 

Puchatkowi uszka stoją, 

Już się nie martwiły. 

Kubuś biegnie w te pędy, 

Do drzewa z miodzikiem, 

Lecz zamiast baryłki, 

Zabrał się z chodnikiem. 

Kubuś dotarł do miejsca, 

Bardzo mu znanego, 

Wdrapał się na drzewo, 

I spadł zaraz z niego. 

W końcu Kubuś dotarł, 

Do drzewa z miodzikiem, 

Wdrapał się na nie, 

A pszczoły jak dzikie, 

Zaczęły go atakować, 

Kubuś nie ma się gdzie schować, 

I spadł znowu z drzewa, 

Teraz się z tego śmieje, skacze i śpiewa. 

Beata Fijołek kl. IV 

Szkolna galeria – prace Kingi Korab, uczennicy klasy 

III gimnazjum 

        
 

 

 

 



Nasze sukcesy : 

Wyniki konkursów szkolnych i międzyszkolnych 
 

Konkurs Informatyczny 2010 - etap międzyszkolny 

W czwartek 20 maja 2010r. w Zespole Szkół im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 

odbył się Konkurs Informatyczny 2010 - etap międzyszkolny. W konkursie wzięło 

udział 13 uczniów z 7 szkół podstawowych gminy Niebylec i gminy Strzyżów. Naszą 

szkołę reprezentowali Mateusz Sołtys i Tomasz Ziobro z klasy IV. Etap międzyszkol-

ny składał się z 2 części, po których nasi uczniowie zajęli następujące miejsca: 

IV miejsce – Mateusz Sołtys 

VI miejsce – Tomasz Ziobro  

Naszym uczestnikom gratulujemy dobrych miejsc. 

 

 

Konkurs Ekologiczny: 

I miejsce – klasa III gim. (K.Korab, J.Margańska, A. Szopa, D.Piskadło) 

II miejsce – klasa II gim (A.Ćwiąkała, P.Góra, E.Kiczek, K.Zwiercan) 

III miejsce – klasa III gim. (Ł.Gomółka, O. Kudła, M.Rubajczyk, H.Zwiercan) 

 

 

Konkurs W krainie legend i baśni: 

I miejsce – klasa V sp 

II miejsce – klasa VI sp 

III miejsce – klasa IV sp 

 

 

Konkurs Z mitologią na Ty: 

I miejsce – klasa Jolanta Margańska (III gimnazjum) 

II miejsce – klasa Hubert Zwiercan (III gimnazjum) 

III miejsce – klasa Bartłomiej Moskal (II gimnazjum) 

 

 

 

 

 

Konkurs Łowcy Baterii 2010 

Nagrody za zaangażowanie w zbiórkę baterii otrzymali: 

 Bartłomiej Moskal (IIgim.) 

 Patrycja Pękosz (V sp) 

 Michał Stefanik (IV sp) 

 

10 questions about United Kingdom 

 zwycięzcy: 

Mateusz Szarek (kl. I gim) 

Grzegorz Szarek (kl. VI) 

 

 wyróżnieni: 

Elżbieta Kiczek(kl. II gim) 

Dominika Rubajczyk (kl. VI sp) 

Michał Rubajczyk (kl. III gim) 

Hubert Zwiercan (kl. III gim) 

 

Wyniki zawodów sportowych: 
 

Międzyszkolny turniej w mini piłce nożnej – Godowa 2.06.2010r. 

I miejsce – ZS Godowa 

II miejsce – ZS Żarnowa 

III miejsce – SP nr 1 w Strzyżowie 

 

Międzyszkolny turniej w piłce ręcznej chłopców – Godowa 8.06.2010r. 

I miejsce – ZS Wysoka Strzyżowska 

II miejsce – ZS Godowa 

III miejsce – ZS Żyznów 

 

 

 

 

 



Uśmiechnij się:  
 

 

 

Jasio idąc do szkoły zobaczył przy drodze hasło: 

„Kierowco!  Nie przejeżdżaj dzieci!” 

Po chwili dopisał: „Poczekaj lepiej na nauczycieli” 

*** 

Policjant zatrzymuje kierowcę, który przejechał przez skrzyżowanie na czerwonym 

świetle. Rozpoznaje w nim swego byłego nauczyciela języka polskiego. 

- No, panie profesorze, mandatu panu nie wlepię, ale na jutro napisze mi pan sto razy: 

„Nie będę przejeżdżał na czerwonym świetle”. 

*** 

- Mamo, dziś na lekcji pan od matematyki pochwalił mnie ! 

- To bardzo ładnie, a co powiedział ? 

- Że wszyscy jesteśmy idiotami, a ja – największym ! 

*** 

Nauczycielka do Jasia: 

- Dlaczego Twoje lekcje zawsze odrabia ojciec ? 

- Bo mama nigdy nie ma czasu. 

*** 

Mama pyta Małgosię: 

- Dlaczego płaczesz ? 

- Nasz nauczyciel…..który….tak długo chorował…. 

Humor z zeszytów (naszych!): 

Uciekła jak motyl, śpiewając w podskokach. 

W komedii bohaterowie dążą do celu powodując śmierć, często zakończoną szczęśli-

wie. 

W życiu Pitagorasa liczyło się tylko liczydło oraz kalkulator, którego wtedy jeszcze 

nie znano. 

Niektóre gazy są tak śmierdzące jak spaliny wydzielane przez człowieka.  

Kości człowieka są połączone łokciami do kolan. 

Zając ma cztery nogi. Tylne ma dłuższe, a przednie krótsze i gdy leci to skacze. 

Latem dni są dłuższe, bo rozciągają się pod wpływem ciepła. 

Wisła płynąc przez Żuławy wpada w depresje. 

Adam Mickiewicz był stworzycielem Legionów Polskich we Włoszech. 

Soplica po dokonaniu samobójstwa opuszcza Litwę. 

Przy szosie stały zboczone auta. 

Linie papilarne pozwalają zdezynfekować przestępcę. 

Na obiad jadłem kluski z makaronem. 

Mickiewicz umarł, zostawiając serce w kraju, a ciało za granicą. 

Azja jest największym kontynentem na Ziemi, a nawet na świecie. 

Moja mama jest blondynką i ma długie czarne włosy. 

Słowacki na swoim pogrzebie widział tylko garstkę najbliższych przyjaciół. 

Głównym składnikiem krwi są czerwone ciałka zieleni. 

Wojna wybuchła w nocy z 25 na 27 marca. 

Dżdżownica jest spiczasta, bo gdyby była prostokątna to by się bardzo męczyła przy 

wchodzeniu w ziemie. 

Jak ma na imię p. Sławek. 

Anna Szopa 

Dominika Piskadło 

Rusz głową !! 
Rozwiąż rebus 

 

 

Opracował: Hubert Zwiercan 

Przewidziane są nagrody!  

Nagrody za prawidłowe rozwiązanie z poprzedniego numeru otrzymały: 

 -Beata Fijołek (klasa IV szkoła podstawowa) 

-Grzegorz Szarek (klasa VI szkoła podstawowa) 

 



Konkurs W krainie baśni i legend – 1 czerwca 2010 r.  

 

   
 

Konkurs Z mitologią na Ty – 1 czerwca 2010r.  

 
 

 


