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GODOWIACZEK 

 

W tym numerze: 
Temat miesiąca- Agresja słowna 

Z życia szkoły. 

Subiektywnym okiem. 

Z kart historii. 

Kącik kolekcjonera. 

Nasza „mała” twórczość. 

Szkolna galeria – origami  

Czy wiesz ,że… 

Nasze sukcesy.  

Uśmiechnij się. 

Humor z zeszytów (naszych!) 

Rusz głową !! 

 

 

AGRESJA SŁOWNA 
 

Agresja jest w naszych czasach zjawiskiem powszechnym, można się z nią spotkać 

w domu, na ulicy, w szkole. Jest to zjawisko coraz intensywniej roztaczające swoje 

kręgi zarówno wśród dzieci, jak i młodzieży. Agresja to takie zachowanie, które jest 

umyślnym działaniem na szkodę danej osoby lub jej własności. Dla zaspokojenia wła-

snych potrzeb, z powodów trudno wytłumaczalnej wrogości agresywny człowiek od-

działuje agresywnym zachowaniem lub przemocą na osoby, względnie przedmioty ze 

swojego otoczenia. 

Wyróżniamy agresję: fizyczną i werbalną oraz agresję czynną i bierną. Pochylając 

się nad problemem agresji werbalnej, szczególnie mamy na myśli jej wyraz słowny. 

Agresja słowna, czyli wypowiedzi agresywne, mają głównie na celu wyrządzić przy-

krość lub szkodę danej osobie.  

Samą agresję słowną można podzielić na wiele czynników, elementów często uwa-

żanych za powszechne w wypowiedziach dzisiejszej młodzieży: groźby, zastraszanie, 

przezywanie, wulgaryzmy, przekleństwa, a także obmawianie. Wywodzą się one zwy-

kle z niskiego poczucia własnej wartości, modelowania zachowań agresywnych 

w mediach, jak zarówno małej umiejętności radzenia sobie z przeżywaniem silnych 

i negatywnych uczuć czy frustracji wynikającej z braku dobrego kontaktu z dorosłymi. 

Badania dowodzą, że agresja słowna jest pierwszym stadium przemocy, a jej źródło 

tkwi w dalekiej przeszłości. Człowiek posiada elementy genetyczne, które służyły 

praprzodkowi w celach samozachowawczych. W zdobywaniu pożywienia, w obronie 

przed dzikimi zwierzętami czy też obcymi wrogimi plemionami nasz praprzodek mu-

siał walczyć, musiał używać przemocy, siły i stąd pojawiła się u niego agresja. Być 

może nie są to racjonalne przyczyny agresji u dzisiejszej młodzieży, jednak warto 

dojść do wszystkich możliwych źródeł pochodzenia tego typu zachowań, by dowie-

dzieć się, jak można im zapobiec. 

 

Gdzie szukać pomocy: 
1) Komenda Policji Rzeszów ul. Dąbrowskiego 30 – Psycholog w policji 

2) Poradnia Psychologiczna w Rzeszowie – ul. Szopena 1 

3) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Rzeszowie – ul. Rejtana 3 

Klaudia Zwiercan 

 

 

 



Z życia szkoły: 
Witaj szkoło 

 

 
 

Rok szkolny rozpoczęliśmy 1 września uroczystą mszą św. w kościele. Następnie 

wszyscy ruszyliśmy za sztandarem do szkoły. Po przywitaniu wszystkich przez pana 

dyrektora zaczęła się część artystyczna przygotowana przez panią Annę Dykę wraz 

z klasą pierwszą gimnazjum. Skecz o sfrustrowanej nauczycielce został nagrodzony 

gromkimi brawami. Pan dyrektor podał jeszcze kilka informacji organizacyjnych 

i rozeszliśmy sie do klas, aby otrzymać plan lekcji na następny, pierwszy dzień nauki.  

Życzymy wszystkim samych sukcesów ,wam drodzy przyjaciele  

dobrych ocen, a wam kochani nauczyciele dużo cierpliwości  

i wytrwałości. 
Izabela Szaro 

Dbamy o nasze środowisko 
W 1989 roku w Australii biznesmen i żeglarz Ian Kiernan, chcąc poprawić stan Za-

toki Sydnejskiej, zmobilizował 40 tys. osób do pracy społecznej – oczyszczania zatoki 

z całych ton plastikowych śmieci.  

Idąc w jego ślady, dnia 20 września w naszej szkole odbyła się akcja ,, Sprzątanie 

świata”, której koordynatorem była pani od przyrody- Ewa Szczęch. Każda klasa wy-

ruszyła ze szkoły razem z wychowawcą o godzinie 9:00. Wspólnym celem było po-

sprzątanie określonych miejsc i pozostawienie ich w czystości. Uczniowie starali się 

dokładnie wysprzątać przydzielony im teren. Akcja przebiegła sprawnie, razem zebra-

liśmy kilka worków odpadów, wśród których przewagę stanowił papier i plastik. 

Sprzątanie miało nie tylko charakter ciężkiej pracy, ale także wspaniałej zabawy 

i nauki – jakość życia lokalnej społeczności zależy od każdego z nas! 

Joanna Zamorska 

 

Znając Strzyżów jak własną kieszeń 
24 września 2010r. w Wysokiej Strzyżowskiej odbył się konkurs z wiedzy o Strzy-

żowie i jego okolic. Naszą szkołę reprezentowało czworo uczniów, byli to: Natalia 

Flaga, Dominika Rubajczyk, Wojciech Sękowski, Tomasz Ziobro wraz z opiekunem 

p. Katarzyną Paszek, która zasiadała w jury. Rywalizowało 10 drużyn, które miały do 

przejścia 6 rund. Pierwszą rundą był quiz. Poszło nam bardzo dobrze. W drugiej run-

dzie musieliśmy rozwiązać krzyżówkę. Była dość trudna, ale my uporaliśmy się z nią 

szybko. Następnie zwiedzaliśmy szkołę w Wysokiej, ponieważ musieliśmy znaleźć 

trzy koperty, w których były do ułożenia hasła. Czwarta runda polegała na odgadnięciu 

rysunku. Okazało się, że był to Dom Kultury „Sokół”. Później musieliśmy dokończyć 

zdanie: Witamy w Strzyżowie mieście....  

Poszło nam chyba dobrze. Ostatnia runda była najciekawsza. Każda z drużyn mu-

siała zaśpiewać piosenkę lub zarecytować wierszyk związany z jej miejscowością. 

Nasza drużyna zaśpiewała piosenkę. Tak właśnie zakończyły się wszystkie rundy. Jury 

udało się na naradę, a drużyny zaproszono na mały poczęstunek. Po przerwie nadszedł 

czas na ogłoszenie wyników. Nasza drużyna zajęła IV miejsce, które dało nam po-

wód do radości. Później pani dyrektor pożegnała wszystkich uczestników i wróciliśmy 

do szkoły. 

Natalia Flaga 

 

 

 



X Ogólnopolski Zjazd Rodzin  

Szkół im. Jana Pawła II 
Jan Paweł II, patron naszej szkoły mówił do młodzieży: "Ja jestem wśród was wła-

śnie po to, ażeby mówić wam o Chrystusie, aby postawić wasze umysły, waszą wolę, 

wasze ideały wobec Jego osoby, Jego orędzia, Jego wymagań, by zachęcić was do 

przeżycia z zapałem i z zaangażowaniem lat młodości, w łączności z nim..."  

 
Nasza szkoła w szczególny sposób przyjmuje przesłanie swego patrona i podejmu-

je trudne zadanie realizowania Jego wskazań. Dlatego też 6 października, jak co roku, 

uczestniczyliśmy w X już Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodzin Szkół im. Jana Pawła II 

na Jasnej Górze. Wyjechaliśmy spod szkoły o godzinie 12:00 w nocy. Na miejscu 

byliśmy o godzinie 5:30 rano, dzięki czemu mogliśmy uczestniczyć w odsłonięciu 

obrazu Matki Bożej Częstochowskiej i w specjalnej mszy św. dla pielgrzymów. Na-

stępnie poszliśmy drogą krzyżową, po zakończeniu której zwiedzaliśmy sanktuarium 

i skarbiec. O godzinie 11:00 rozpoczęła się msza św. z udziałem wszystkich szkół 

im. Jana Pawła II, której przewodniczył biskup Henryk Tomasik. Wspólnie modliliśmy 

się o beatyfikację swego patrona oraz o potrzebne łaski do realizowania jego wskazań. 

W tym roku modliliśmy się w obecności krzy-

ża, który Jan Paweł II trzymał w dłoniach 

podczas swojej ostatniej wielkopiątkowej 

drogi krzyżowej. Po zakończeniu mszy 

św. o godzinie 13:30 poszliśmy wraz z opie-

kunami na wspólny obiad. Później mieliśmy 

czas wolny. Z Jasnej Góry wyjechaliśmy 

z opieką Matki Bożej Częstochowskiej po 

południu.  

Dojechaliśmy szczęśliwie o godzinie 21:15. 

Dzięki tej pielgrzymce zrozumiałam, że Jan 

Paweł II, to nie tylko imię naszej szkoły oraz 

jego podobizna na sztandarze, lecz przede 

wszystkim wzór życia w codziennym postę-

powaniu i zachowaniu. 

Honorata Paszek 

 

 

 

 

 

 

 

Oko w oko ze światem przyrody 
7 października byliśmy z naszą wychowawczynią , panią Katarzyną Paszek , na 

wycieczce w ,,Wielkim Lesie’’. Już o 8:00 rano na parkingu pod szkołą czekał na nas 

autokar. Byłem ciekawy fascynującego świata przyrody, który na nas czekał w lesie. 

Spotkaliśmy sympatycznego leśnika i jego psa. Pan leśniczy opowiadał nam o cieka-

wym i interesującym życiu roślin i zwierząt różnych gatunków. Na koniec wycieczki 

rozpaliliśmy ognisko i bawiliśmy się z psem. Była to bardzo interesująca wycieczka, 

chciałbym jeszcze kiedyś tam pojechać. Było super. 

Uczeń klasy VI - Dominik Stącel 

 

 



W hołdzie patronowi szkoły 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 października 2010 r. w V rocznicę nadania naszej szkole im. Jana Pawła II od-

była się uroczysta msza św. i akademia. 

Po przybyciu pod szkołę wszyscy uczniowie ustawili się za sztandarem klasami 

i ruszyli w kierunku kościoła. Podczas nabożeństwa ks. Roman Wałczyk w homilii 

przypominał, że wybór Jana Pawła II na patrona szkoły zobowiązuje uczniów do wy-

pełniania jego wskazań i dążenia do ideału, jakim dla każdego z nas jest Karol Wojty-

ła. Po zakończonej mszy za sztandarem udaliśmy się na akademię, którą przygotowali 

uczniowie wraz z nauczycielkami  

Wykonawcy słowno-muzycznego montażu przybliżyli nam sylwetkę patrona, 

przypomnieli o jego misyjnej działalności oraz przesłaniu, jakie kierował do młodych 

ludzi zajmujących w jego sercu szczególne miejsce.  

Patryk Góra 

 

„Kot w butach” dla belfrów 

 
 

Dzień Edukacji Narodowej jest dniem wolnym od nauki. Jednak w tym roku nasi 

nauczyciele nie obchodzili tego święta. Mimo to uczniowie klasy V przygotowali im 

niespodziankę. 

Było to 21.10.2010r. w czwartek. Tego dnia cała szkoła otrzymała zaproszenie do 

sali gimnastycznej .Wszyscy stojący pod halą z ciekawością pytali, o co chodzi, jednak 

nikt nie znał odpowiedzi. 

Gdy już drzwi sali zostały otwarte, zaproszeni zajęli wygodne miejsca. Nastąpiła 

cisza, zamilkły wszystkie szepty. Na środek sali wyszli uczniowie klasy V, informując 

wszystkich, że przygotowali oni krótką scenkę dla naszych nauczycieli.  

Zaprezentowali oni ciekawe przedstawienie o kocie w butach, które różniło się nie-

co od prawdziwej historii. Przygody kota w butach zostały przedstawione w sposób 

komiczny, śmieszny. W oczach nauczycieli było widać zaskoczenie, a jednocześnie 

radość, gdyż dawno się już nie zdarzyło, żeby uczniowie przygotowali dla nich nie-

spodziankę. 

Po ostatniej scenie nastąpiły gromkie oklaski i na środek wyszedł pan dyrektor, 

dziękując za tak miłą niespodziankę, tym milszą, iż uczniowie wszystko przygotowali 

sami. Miejmy nadzieję, że inicjatywa piątaków znajdzie w przyszłości naśladowców.  

Kamila Barlik 

 

fot. Bartłomiej Moskal 



Subiektywnym okiem: 
Szukając autorytetów 

Każdy z nas potrzebuje autorytetu. Już małe dzieci podglądają rodziców i uczą się 

pewnych sposobów zachowania. Mam jednak nieprzemijające wrażenie, że młodzi 

ludzie szukają autorytetu bez głębszego zastanowienia. Często źle lokują swoje marze-

nia, obierają sobie złe cele w życiu, a także ufają słowom rzucanym na wiatr przez 

gwiazdorów. Idol z pierwszej strony gazety nigdy nie zastąpi mądrego i doświadczo-

nego przewodnika. Nie bez powodu nasza szkoła nosi imię Jana Pawła II- papieża 

Polaka, o którym coraz bardziej się zapomina. Został on naszym patronem ze względu 

na swoje poświęcenie w życiu, mądre nauki, wiarę, jaką nam przekazał. 

Jego życie było tak piękne, pełne zainteresowań. Miał zawsze ogromną chęć nauki, 

dlatego to on powinien być dla nas niezastąpionym wzorem. Żył dla ludzi, bo to im 

pomagał, ofiarował ich w swoich modlitwach Bogu, bardzo przeżywał wszystkie kon-

flikty. 

Myślę, że należy zwrócić uwagę także na kontakty Jana Pawła II z młodzieżą. 

W jego mniemaniu ludzie w naszym wieku są przyszłością świata i oczywiście należy 

się z tym zgodzić. Wynika to z wszechobecnego procesu przemijania. Nasi rodzice 

teraz są filarem życia społecznego, my będziemy za piętnaście, dwadzieścia lat. Cza-

sem strach pomyśleć, jaka przyszłość nas czeka. Chyba pełna bólu, konfliktów, a także 

przemocy. Już teraz widzimy, co się dzieje w szkołach. Brak szacunku do nauczycieli, 

przepychanki, wyzwiska. Jak to mówią- silniejszy wygrywa. Ale to prawo dżungli, a 

nie motto, które ma przyświecać nastolatkom. Czy tak powinny wyglądać szkoły, a 

szczególnie te, w których patronem jest Jan Paweł II? Nie! Co może wyrosnąć z 

dziewczyny, która tnie twarz koleżanki nożem albo z chłopaka, który używa dopala-

czy? Na pewno nic dobrego. Strach żyć w takim społeczeństwie. Dorośli powoli tracą 

kontrolę nad dziećmi, bo przecież „jajko mądrzejsze jest od kury”. 

Na takiej bazie nie można budować przyszłego świata, bo to jak domy budowane z 

piasku. Może właśnie dlatego nasza szkoła otrzymała imię Jana Pawła II, abyśmy się 

od niego uczyli. To bardzo uzdrowiłoby relacje międzyludzkie, gdyby uczniowie po-

stępowali według nauk papieża Polaka. 

Starajmy się więc szukać dobrych rozwiązań. Bierzmy przykład z ludzi inteligent-

nych i doświadczonych. Nie zawsze musimy próbować wszystkiego na swojej skórze. 

Dobrą drogą i wspólnymi staraniami możemy dojść do rzeczy wielkich. 

Elżbieta Kiczek 

 

Święto płci ,,brzydkiej” 
W ostatnich latach przyjęło się, że dnia 30 września w naszej szkole, jak i zresztą w 

całej Polsce, obchodzony jest Dzień Chłopaka. By wyróżnić ten dzień spośród innych, 

nauczyciele, w miarę jak jest to możliwe, prowadzą trochę luźniejsze lekcje, za co 

chciałbym Im w imieniu całej szkolnej ,,męskiej’’ społeczności podziękować. Ponadto 

członkowie samorządu szkolnego wraz z opiekunami ,,uświęcają” ten dzień , organizu-

jąc dla wszystkich uczniów dyskotekę. Nigdy nie zawodzą nas dziewczyny, które 

obdarowują nas symbolicznymi prezentami. DZIĘKUJEMY!  

W przeszłości sprawa Dnia Chłopaka nie wyglądała tak kolorowo. Od chłopaka 

bądź mężczyzny kultura wymaga schlebiania i szacunku wobec płci ,,pięknej” . Daw-

niej jednak nie mógł liczyć on na odwzajemnienie tego, co sam okazywał. Musiał być 

twardy i musiał głęboko chować swoje uczucia, bo przecież wrażliwość jest taka nie-

męska. Ale to, co było dawniej, jest już przeszłością, a my powinniśmy się cieszyć 

takim stanem rzeczy, jaki jest w obecnych czasach. Przecież chłopak to też człowiek. 

Artur Ćwiąkała 

Z kart historii 
Westerplatte czy Wieluń  

71 lat temu hitlerowskie Niemcy napadły na Polskę, rozpoczęła się II wojna światowa. 

Według ustaleń histeryków sprzed kilku lat to na Wieluń (woj. łódzkie) miały spaść 

pierwsze bomby II wojny światowej o godz. 4:40, a więc kilka minut wcześniej niż na 

Westerplatte. Wieluń był niewielkim 16-tysięcznym miasteczkiem położonym 21km 

od granicy III Rzeszy. Z punktu widzenia nie tylko militarnego, ale również gospodar-

czego, nie stanowiło ono żadnego istotnego celu dla Luftwaffe. 

Nie było w nim bowiem zakładów przemysłowych, nie przebiegały przez nie ważne 

linie komunikacyjne. Niemiecki atak na Wieluń miał charakter terrorystyczny, a jego 

celem miało być i była ludność cywilna. W wyniku ataku niemieckiego lotnictwa na 

miasto, który trwał do godziny 14:00, zginęło ponad 1200 osób. 

Niemiecki plan ataku zakładał wojnę błyskawiczną, której efektem miało być 

szybkie zniszczenie polskich sił zbrojnych poprzez uderzenie z czterech kierunków. 

Symbolem waleczności polskich żołnierzy stały się bohaterska obrona Westerplatte 

oraz Poczty Polskiej w Gdańsku. 

W dniu 17 IX 1939r. Polskę zaatakowała zdradziecko Armia Czerwona, łamiąc 

podpisane wcześniej umowy międzynarodowe. Od tego momentu Polska w osamot-

nieniu musiała stawić czoło dwóm najeźdźcom. Polacy nie ugięli się. Zarówno w kra-

ju, jak i za granicą, podjęli walkę o wolną i niepodległą Rzeczpospolitę. II wojna świa-

towa zakończyła się dopiero w 1945 roku. 

Michał Szaro 



Kącik kolekcjonera:  

Naszym rozmówcą jest Dominika Rubajczyk, kolekcjonerka pocztówek, uczen-

nica klasy I gimnazjum. 

  
 

 

 

 

 

 Dlaczego wybrałaś właśnie pocztówki? 

 Ponieważ zaciekawiły mnie krajobrazy innych krajów. 

 Od jak dawna zbieranie pocztówek jest twoim hobby? 

 Od ok. 4 lat. 

 Jak obszerna jest twoja kolekcja? 

 Liczy ok. 70 pocztówek. 

 Czy w twojej kolekcji znajduje się jakaś szczególna pocztówka? 

 Mam wiele takich pocztówek, lecz najszczególniejsza jest dla mnie pocztów-

ka z Hong-Kongu. 

 Serdecznie dziękujemy za udzielenie wywiadu i życzymy poszerzenia kolek-

cji! 

Natalia Flaga 

Gabriela Wnęk 

Nasza „mała” twórczość: 
 

 

 Do Boga 

Nadszedł czas na pokutę 

na gorzkie łzy i słodki lęk. 

Przebaczysz mi Boże dziś,  

a może skreślisz mnie? 

Może odwrócisz dobrą swą głowę  

od popękanej duszy mej? 

Może już nie chcesz, aby twe oko 

w gronie wiernych widziało mnie? 

A gdybyś tak mi wybaczył  

i przyjął znów do stada swoich owiec…. 

Czy nie byłoby pięknie?  

Boże, proszę odpowiedz! 

 

 

Czy to koniec? 

Świat stanął do góry nogami! 

Trwa dzień, nagle nastaje noc, 

która nigdy się nie kończy… 

Wszystko staje w miejscu 

i już nic nie toczy się tak, jak dotąd. 

Cała rzeczywistość wydaje się obca, 

jeszcze ten przenikliwy ziąb 

i zalewająca wszystkich rozpacz, 

która chłonie życie. 

A później tylko ta gruba skorupa… 

ten brak istnienia. 

Nie wiadomo, co jeszcze się zdarzy. 

 

Elżbieta Kiczek kl. IIIg 

 

 

 

fot. Dominika Rubajczyk 



Szkolna galeria – origami klasy II Szkoły Podstawowej 

 

    

 

Czy wiesz ,że…  (przyroda) 
Rekordy 

 Największym drzewem w historii świata mogła być jedlica, która runęła 100 

lat temu na wyspie Vancouver w Kanadzie – miała prawdopodobnie 128m 

wysokości. 

*** 

 Ara modra jest obecnie gatunkiem, który najprawdopodobniej w ogóle już nie 

żyje na wolności i grozi wyginięciem. Około 76 z nich jest hodowanych jako 

zwierzęta domowe. 

*** 

 Najdłużej żyjącym ssakiem lądowym (wyłączając ludzi) jest słoń indyjski, 

którego długość życia wynosi ponad 60 lat. 

*** 

 Najszybszym ssakiem na lądzie jest gepard – potrafi biec 100km/h, a wśród 

ssaków wodnych prowadzi orka – płynie z prędkością 65km/h. Człowiek, dla 

porównania, osiąga prędkość 43km/h. 

*** 

 Najmniejszym ssakiem na świecie jest maki karłowaty – długość 20 cm. Jest 

tak lekki, iż potrzeba aż 6.000 tych saków, aby uzyskać masę jednego dużego 

goryla (największego ssaka z rzędu naczelnych). 

*** 

 Najwyższym zwierzęciem lądowym jest żyrafa-5,9m, a najcięższym słoń 

afrykański, którego waga dochodzi do 6 ton. 

*** 

 Najwyżsi i najniżsi ludzie świata żyją w Afryce. Dinkowie z Sudanu osiągają 

wzrost ok. 2,1m, a Bambuti z Kongo ok. 1,4m. 

*** 

 Najdłuższe szyje na świecie należą do kobiet z plemienia Padaung z Birmy. 

Dzięki nakładanym na nie mosiężnym pierścieniom wydłużają się do 38cm 

długości. 

Elżbieta Kiczek 

 

 

 

 



Nasze sukcesy : 

Wyniki zawodów sportowych:  
 

Dnia 17.09.2010 odbyły się gminne zawody lekkoatletyczne: 

Bieg na 300 m dziewcząt: 

I miejsce Monika Górska (klasa III gimnazjum) 

II miejsce Patrycja Jarosz (klasa I gimnazjum) 

III miejsce  Joanna Zamorska (klasa II gimnazjum) 

Bieg na 300 m chłopców: 

III miejsce  Michał Moskal (klasa I gimnazjum) 

Bieg na 1000 m chłopców: 

IV miejsce Piotr Zamorski (klasa I gimnazjum) 

V miejsce Łukasz Moskal (klasa I gimnazjum) 

Sztafeta dziewcząt: 

I miejsce ZS Godowa 

Dnia 24.09.2010 odbyły się powiatowe zawody lekkoatletyczne: 

Sztafeta dziewcząt: 

III miejsce ZS Godowa 

Monika Górska 

 

Beata Fijołek (klasa V) – Nagroda w gminnym konkursie „Za co kochamy swoją 

miejscowość”  

 
 

Uśmiechnij się:  
Nauczyciel kazał Jasiowi napisać w zeszycie 100 razy: „Nigdy nie będę mówił do 

nauczyciela na Ty”. 

Nazajutrz Jasio przynosi zeszyt. 

- Dlaczego to zdanie napisałeś nie 100 razy, tylko 200? 

- Bo cię lubię Tadziu! 

*** 

 

 

Jasio przychodzi ze szkoły i mówi: 

- Tato zrobiłem dobry uczynek! 

- To dobrze, co to było? 

- Kolega podłożył pineskę na krześle nauczyciela i gdy nauczyciel miał usiąść, odsuną-

łem mu krzesło. 

*** 

Na lekcji biologii pani pyta się Jasia: 

- Jaki pożytek mamy z gęsi? 

- Smalec. 

- I co jeszcze? 

- Smalec. 

- Jasiu, na czym śpisz w domu? 

- Na łóżku. 

- A co masz pod głową? 

- Poduszkę. 

- A co jest w poduszce? 

- Dziura. 

- A co wyłazi z dziury? 

- Pierze. 

- No właśnie. To powiedz Jasiu, co mamy z gęsi…? 

- Smalec. 

*** 

Humor z zeszytów (naszych!): 

Zbyszko z Bogdańca leczył swojego wuja polopiryną S. 

Nad Tantalem wisi skała i głód. 

W czasie polowania na Mazowszu Zbyszko został ciężko raniony przez słonia. 

Antygona miała być zamurowana żywcem w ścianie. 

A. de Saint Exupery to tytułowa postać Małego Księcia 

Tak minął mój cały dzień pierwszego dnia w szkole. 

Nauczyciele zapoznali nas z regulaminem szkoły i grafikiem oceniania. 

Ludzie pragną mieć pieniądze, bo jest to dowód wyrachowania. 

Niektórzy ludzie czasami sami z własnego wyboru wybierają. 

Ich groby zostały położone blisko siebie. 

Kamila Barlik 

Dorota Ziobro 

 

 



Rusz głową !! 
KRZYŻÓWKA PAPIESKA 

źródło internet: Krzyżówka została opracowana przez uczennice klasy IV c 

LE z ZSHE w Białymstoku pod kierunkiem katechetki Agnieszki Bachurek 

 

Hasło: 

 
POZIOMO: 

6. Jakiego koloru jest dym zwiastujący o wyborze nowego papieża? 

9. W nauczaniu Papieża bardzo ważne jest... 

10. Na którym kontynencie Papież tańczył przy dźwiękach bębenka? 

14. Góry, po których lubił chodzić Karol Wojtyła w młodości. 

15. Papież bardzo często w swoich pielgrzymkach do Polski odwiedza... 

17. Papież jest głową... 

18. Jakie miasto woj. podlaskiego znalazło się na drodze pielgrzymki Jana Pawła II w 

1999 r.? 

19. Ulubione ciastko Papieża. 

20. Cecha odnosząca się do działalności papieskiej. 

22. Nowe tajemnice ustanowione przez Papieża. 

24. Dewiza, jaką przyjął Karol Wojtyła po wybraniu go na Papieża to: „... twój”. 

25. Hobby Papieża. 

28. Tam w młodości Papież pracował w latach 1940-1944. 

29. Jak miał na imię starszy brat Papieża? 

31. 2 czerwca 1979 r. Papież odwiedził... 

32. Nazwa pojazdu, którym podróżuje Papież podczas pielgrzymek. 

33. Jaki nieprzychylny kraj, oprócz Rosji, nie został odwiedzony przez Ojca Świętego? 

34. Jak mówili na Papieża koledzy w szkole? 

35. Jan Paweł II niesie światu dar... 

36. Miesiąc, w którym Karol Wojtyła stał się papieżem. 

39. Jakim orderem został odznaczony Jan Paweł II w 1993 r.? 

42. 13 maja 1981 r ...... Ali Agca strzelił do Ojca Świętego. 

43. Na którym kontynencie w 1986 r. Papież odbył najdłuższą pielgrzymkę, która 

trwała 13 dni? 

PIONOWO: 

1. Miejsce w Krakowie, gdzie odbyła się Msza święta 19 sierpnia podczas pielgrzymki 

Jana Pawła II do Polski w 2002 r. 

2. W jakim kraju 11.03.2001 r. odbyła się największa w historii beatyfikacja. 

3. Miasto na północy woj. śląskiego, które Papież kocha i był w nim wiele razy. 

4. Środki, których zabrania stosować Jan Paweł II i które wzbudziły największy sprze-

ciw w nauczaniu Papieża. 

5. Gdzie wstąpił Papież w 1942 r.? 



7. Kim był Karol Wojtyła zanim objął funkcję Biskupa Rzymu? 

10. Zgromadzenie biskupów ze świata pod przewodnictwem Papieża. 

12. Królowa polski wniesiona przez Ojca Świętego w poczet świętych i błogosławio-

nych. 

13. Co oznacza rok 1920 dla Papieża? 

16. Jan Paweł II często zwracał się z prośbą, by ludzie zaufali i modlili się do „Miło-

sierdzia...” 

21. Kraj, w którym studiował Jan Paweł II. 

23. Rodzinne miasto Karola Wojtyły. 

26. Co studiował Jan Paweł II w Krakowie? 

27. Podczas zakończenia ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny, Ojca Świętego żegnali 

rodacy i zespół „... Orkiestra”. 

30. W czyjej intencji Ojciec Święty odprawił pierwszą Mszę świętą? 

37. Odbył ich 98. 

38. Z kim pracował Papież w Krakowie? 

40. Tytuł książki napisanej przez Papieża brzmi: „... próg nadziei”. 

41. Gdzie złożony został pocisk, który trafił Papieża? 

45. Na jakiej pozycji Karol Wojtyła lubił grać najbardziej w piłce nożnej? 

46. Rezydencja Papieża to Castel... 

 

Prawidłowe rozwiązania przyjmuje Elżbieta Kiczek ( ucz. kl. III g)  

do 3.XII.2010 r. 

Przewidziane są nagrody!  


