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GODOWIACZEK 

 

W tym numerze: 
Temat miesiąca- Agresja fizyczna 

Z życia szkoły. 

Subiektywnym okiem. 

Z kart historii 
Kącik kolekcjonera. 

Nasza „mała” twórczość. 

Szkolna galeria –  prace Patrycji Jarosz 

Czy wiesz ,że… 

Nasze sukcesy.  

Uśmiechnij się. 

Humor z zeszytów (naszych!) 

Rusz głową !! 

 

 

UZALEŻNIENIE OD INTERNETU 
Internet to z jednej strony kopalnia wszelakiej wiedzy, a z drugiej wielki plac za-

baw. Mimo że sieć jest potężną encyklopedią, jest także, jak to określił Stanisław Lem, 

"wielkim śmietnikiem". Oprócz wielu wartościowych źródeł informacji, typu encyklo-

pedie, słowniki czy nawet portale społecznościowe, w sieci możemy znaleźć treści, z 

którymi kontakt jest po prostu szkodliwy. Można długo wymieniać rodzaje szkodli-

wych materiałów dostępnych dla dzieci w Internecie: pornografia, przemoc, wulgar-

ność, rasizm i ksenofobia, sekty i inne formy psychomanipulacji, używki, broń czy 

hazard. Taka już jest specyfika Internetu, może być wielką przyjemnością i kopalnią 

wiedzy, może też być wielkim śmietnikiem. Naszą rolą jest jednak zadbanie o to, aby 

to, co robimy w Internecie, było robione z pożytkiem i aby ten czas nie był zmarnowa-

ny. Oto 10 zasad, jak bezpiecznie korzystać z Internetu. 

1. Nigdy nie podawaj w Internecie prawdziwego imienia i nazwiska. Po-

sługuj się Nickiem, czyli internetową ksywką. 

2. Nigdy nie podawaj osobom poznanym w sieci swojego adresu i numeru 

telefonu, bo nie masz pewności, z kim naprawdę rozmawiasz. 

3. Nigdy nie wysyłaj swoich zdjęć nieznajomym, ponieważ nie wiesz, jakie 

oni mają zamiary. 

4. Jeśli otrzymałeś wiadomość, która jest wulgarna lub niepokojąca, nie 

odpowiadaj na nią. Pokaż ją swoim rodzicom lub innej zaufanej doro-

słej osobie. 

5. Internet to skarbnica wiedzy, ale pamiętaj, że nie wszystkie informacje, 

które w nim znajdziesz, muszą być prawdziwe. Zawsze sprawdzaj ich 

wiarygodność!!! 

6. Szanuj innych użytkowników Internetu. Traktuj ich tak, jak chcesz, 

żeby oni traktowali Ciebie. 

7. Spotkania z osobami poznanymi w sieci mogą być niebezpieczne! Jeśli 

planujesz spotkanie z internetowym znajomym, pamiętaj, żeby zawsze 

skonsultować to z rodzicami. Na takie spotkania chodź zawsze z zaufa-

ną dorosłą osobą. 

8. Pamiętaj, że hasła są tajne i nie powinno się ich podawać nikomu. 

Dbaj o swoje hasło, jak o największą tajemnice. Pamiętaj, aby było ono 

trudne do zgadnięcia. 

9. Jeśli chcesz coś kupić przez Internet, zawsze skonsultuj to z rodzicami. 



10. Uważaj na e-maile otrzymane od osób nieznajomych. Nigdy nie otwie-

raj podejrzanych załączników, gdyż mogą one zawierać wirusy.  

Według badań przeprowadzonych w styczniu 2006 roku wśród dzieci w wieku 12-

17 lat: 

68% dzieci otrzymuje propozycje spotkań od osób poznanych w Sieci. 

44,6% dzieci korzysta z propozycji spotkań. 

Jedynie 23,6% dzieci informuje rodziców o spotkaniach z osobami poznanymi w 

Sieci. 

Połowa dzieci uczestniczy w spotkaniach w pojedynkę! 

Co trzeci badany rodzic nie dostrzega żadnych zagrożeń dla dzieci korzystających 

z Internetu! 

71% dzieci trafia na materiały pornograficzne (63% przypadkowo). 

51% dzieci trafia na materiały z brutalnymi scenami przemocy (61% przypadko-

wo). 

28% dzieci trafia na materiały propagujące przemoc i nietolerancję (74% przypad-

kowo). 

Co czwarte dziecko deklaruje, że rodzice nigdy nie interesują się tym, co ono robi 

w Internecie. 

 

Gdzie szukać pomocy: 
 - rodzice, 

 - nauczyciele, 

 -psycholog szkolny, 

 -helpline, numer telefonu 800-100-100  

Uczeń klasy III gimnazjum - Patryk Góra 

 

Basen czy komputer? 
Nareszcie piątek po południu ! Jak dobrze, mogę zregenerować siły na kolejny ty-

dzień pełen sprawdzianów, testów i klasówek. Ale co tu zrobić z wolnym czasem?. 

Przede mną ponad 50 godzin laby (włącznie ze snem). Może odwiedzę Adę lub posur-

fuję po Internecie ? Sama nie wiem ? 

Pamiętam moją rozmowę z koleżanką o tym, jak dobrze jest mieszkać w mieście. 

Dzieci i młodzież mogą tam korzystać z wielu atrakcji takich, jak basen czy lodowi-

sko. Mogą także pograć w piłkę na boisku sportowym, chodzić do Multikina itd. My 

na wsi nie mamy tylu atrakcji. Minęło parę lat od tej rozmowy a nasza miejscowość 

zaczęła się rozwijać. Koło szkoły wybudowano dość duże boisko sportowe, niedawno 

nawet powstała stadnina koni. Ze szkoły możemy jeździć do Strzyżowa na darmowy 

basen, lodowisko. Ale dzisiejsza młodzież z tego w ogóle nie korzysta. Wolimy sie-

dzieć przed komputerem, telewizorem  niż np. wyjść na spacer, czy do kolegi. Bardzo 

mało uczniów uczęszcza na zajęcia sportowe, a jeszcze mniej jeździ na basen. Nawet 

nie wiemy, jakie mogą być skutki ciągłego siedzenia w domu. Krzywimy sobie kręgo-

słup i psujemy wzrok, nasze kości nie są zdrowe i mocne, a nawet możemy znacznie 

przybrać na wadzę. Zaś plusów aktywnego spędzania wolnego czasu jest bardzo dużo. 

Dzięki pływaniu, bieganiu utrzymujemy dobrą sylwetkę, mamy mocne kości, czujemy 

się lepiej i mamy dzięki temu świetny nastrój. Dlatego warto czynnie spędzać wolny 

czas i korzystać z atrakcji naszej miejscowości.  

Uczennica klasy I gimnazjum - Natalia Flaga 

Z życia szkoły: 
W świątecznej atmosferze 

 
07.01.2011r. w naszej szkole po raz drugi odbył się konkurs kolęd i piosenek świą-

tecznych, polskich oraz obcojęzycznych. Uczestnicy podzieleni byli na trzy grupy; 

Uczniowie klas I-III SP 

Uczniowie klas IV-V SP 

Oraz uczniowie klas VI SP i I-III Gimnazjum  

Konkurs cieszył się wielkim zainteresowaniem zarówno wśród tych najmłodszych 

uczestników jak i wśród tych nieco starszych. Każdy duet, grupa lub solista miał swoje 

''pięć minut'' na scenie, podczas których czuł się jak prawdziwy artysta słysząc grom-

kie oklaski po wykonaniu kolejno piosenki polskiej i obcojęzycznej. Śpiewano w 

trzech jerzykach: niemieckim, angielskim i oczywiście polskim. Repertuar był zróżni-



cowany, lecz zdarzyło się nam słuchać kilku wykonań tej samej piosenki. Wszyscy z 

uśmiechem na twarzach obserwowali występy naszych artystów. Czuć było przyjem-

ną, ciepłą atmosferę świąt. 

Wszyscy świetnie się bawili!:) 

 

Opłatek Seniorów 

 
 

Dnia 15 stycznia, uczniowie naszej szkoły ich rodzice oraz nauczyciele na czele z 

Paniami Małgorzatą Ochab i Katarzyną Paszek, inicjatorkami i koordynatorkami tej 

imprezy, zorganizowali spotkanie noworoczne dla osób starszych i samotnych. Mieli-

śmy zaszczyt gościć na tej uroczystości również zastępcę burmistrza Pana Waldemara 

Górę i przedstawiciela Rady Gminy Pana Piotra Tomkowicza. Przybyli goście zajęli 

miejsca na sali gimnastycznej gdzie na wstępie dyrektor naszej szkoły pan Wojciech 

Małek serdecznie przywitał wszystkich przybyłych. Potem odbyło się przedstawienie 

artystyczne. 

Najpierw przed naszymi drogimi Seniorami wystąpili uczniowie kl. IV-VI odgry-

wając scenkę bożonarodzeniową, śpiewając kolędy, a na koniec składając wszystkim 

miłym gościom najlepsze i najserdeczniejsze życzenia. 

Następnie na scenę wyszli kolędnicy, nasi najmłodsi wychowankowie przedszkola, 

którzy wraz z opiekunami przedszkola odśpiewali i odegrali swoje role przed zapro-

szonymi gośćmi. N twarzach Seniorów dało się zauważyć zaciekawienie i zadowole-

nie. 

Po wszystkich występach zaproszono na skromny poczęstunek przygotowany przez 

uczennice klasy III gimnazjum, dzięki hojności naszych niezawodnych rodziców. Po 

spożytym posiłku nasi goście chwilę odpoczęli dzieląc się z innymi wrażeniami ze 

spędzonego w naszej szkole czasu. Na koniec Pan dyrektor wygłosił krótkie przemó-

wienie dziękując gościom za przybycie i miło spędzony czas. 

Uczennica klasy III gimnazjum - Kamila Barlik 

 

Z życzeniami dla babci 

 
Jak co roku w naszej szkole uroczystą akademią uczciliśmy dzień babci i dziadka. 

W tym roku odbyła się ona 11 lutego. 

Zarówno przedszkolaki, wnuki ukiej by obejrzeć żeć jak i uczniowie klas I-III 

szkoły podstawowej, wraz ze swoimi wychowawcami przygotowały krótkie przedsta-

wienia dla swoich dziadków. Dużo osób zgromadziło się na Sali gimnastycznej by 

obejrzeć swoich wnuków  Przedstawione zostały piosenki, wierszyki oraz krótkie 

scenki wyrażające wdzięczność za ich codzienną obecność i trud włożony w pomoc 

wychowania każdego z nas. 



Wszystkim zgromadzonym bardzo podobała się część artystyczna przygotowana 

przez naszych młodszych kolegów. Po raz kolejny składając im najlepsze życzenia, 

mamy nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się w równie licznym gronie, by cie-

szyć się z ich święta. 

Uczennica klasy III gimnazjum - Klaudia Zwiercan 

 

,,Czy to bajka, czy niebajka, myślcie sobie, co tam chcecie, 

ale Walentynki obchodzone są na calutkim świecie!” 
Jak co roku 14 lutego, w Dzień Św. Walentego obchodzimy w naszej szkole Święto 

Zakochanych. Już od samego rana było czuć podekscytowanie wszystkich uczniów, 

jak i również atmosferę walentynek. Uczniowie wszystkich klas zadbali o rozwiesze-

nie walentynkowych dekoracji, które oddawały romantyczny nastrój. Przechodząc się 

korytarzem szkolnym, można było zauważyć dominujący w każdym zakątku kolor 

czerwony. Większość uczniów, z przewodniczącym szkoły na czele, aby uniknąć od-

pytywania przez nauczycieli, ubrała się tego dnia w coś czerwonego. Zgodnie z trady-

cją szkoły rozdawane były walentynki, serduszka czekoladowe i lizaki w kształcie 

serca z życzeniami (wszystko to wykonali samodzielnie uczniowie naszej szkoły pod 

czujnym okiem pani pedagog- Marysi Czarnik). Kto chciał, mógł wysłać  taki mały 

prezent swojej sympatii poprzez walentynkową pocztę.  

Zaś 17 lutego odbyła się dyskoteka walentynkowa, której główną atrakcją był 

Amorek. Można było sobie zrobić z nim zdjęcie-chętnych było wielu. Wszyscy świet-

nie się bawili, co było widać po ich uśmiechniętych minach, a miłość zagościła w 

sercach, nawet tych najbardziej na nią odpornych.  

Uczennica klasy III gimnazjum - Dorota Ziobro 

 

Kulturotwórcza rola rodów: 

Dydyńskich, Mycielskich 

na ziemiach Powiatu Strzyżowskiego.  
Nasza szkoła została zaproszona za podsumowanie projektu pt: „Kulturotwórcza 

rola rodów: Dydyńscy, Mycielscy”. Realizowanego przez kl. III E LO im. Adama 

Mickiewicza w Strzyżowie. 

Dnia 22.02 o godz. 935 z grupą redakcyjna naszej szkoły i panem dyrektorem wyje-

chaliśmy do Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie. Gdy weszliśmy do Domu Kultury 

zastaliśmy wiele osób. Pan Mirosław Czarnik przywitał nas bardzo serdecznie, zaś 

jeden z absolwentów naszej szkoły, a zarazem twórców projektu, Wojciech Ziobro 

zaprosił nas na salę. Usiedliśmy w wyższych rzędach. Po paru minutach cała sala za-

pełniła się uczniami LO o profilu humanistycznym, kilkoma osobami z III Gim ze 

Strzyżowa, członkami Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz zaproszonymi gośćmi.  

 
Rozpoczął p. mgr. Mirosław Czarnik, wychowawca III E, krótkim wprowadzeniem 

w metody tworzenia projektu oraz podsumowaniem pracy swoich uczniów. Po nim 

zabrał głos wykładowca KUL prof. dr. hab. Roman Pelczar, który wygłosił referat na 

temat mecenatu szlacheckiego. Po ciekawym, a zarazem pouczającym referacie, zabra-

ła głos uczennica III E Agnieszka Przystaś, która przedstawiła nam krótki zarys histo-

ryczny rodu Dydyńskich. Następnie po niej obejrzeliśmy film dokumentalny przygo-

towany przez uczniów tejże klasy oraz ich znajomych, który był głównym punktem 

programu. Przedstawiał on historie rodu Dydyńskich. A co ciekawe dowiedzieliśmy 

się, iż jeden z przedstawicieli Antoni Dydyński był właścicielem Godowe, a także 

innych miejscowości naszego regionu. Po zakończeniu projekcji, film został nagro-

dzony gromkimi brawami. Potem rozpoczął się kolejny punkt programu dotyczący 

rodziny Mycielskich, w którym p. Andrzej Szypuła z Wiśniowej przedstawił nam jej 

historię. Sesję uwieńczył utwór Zygmunta Mycielskiego pt. „Brzezina” wykonany 

przez uczniów z LO.  

Na koniec na scenę wyszedł wójt Dydni Jerzy Ferdynand Adamski, który był jed-

nym z licznie przebytych gości. Dziękował za współprace i zaproponował, aby ucz-

niowie przedstawili projekt w jego gminie. Zastępca wójta Wiśniowej był bardzo za-

chwycony projektem i zaprosił jego autorów do swojej gminy na zaprojektowanie 

filmu o Mycielskich. Po aplauzie wszyscy wyszliśmy na wystawę gdzie można było 

obejrzeć książki poświęcone gminie Dydni oraz drzewo genealogiczne Dydyńskich. 

Do szkoły wróciliśmy  wspominając mile spędzony czas. 

Uczennica klasy I gimnazjum - Dorota Ziobro 



Subiektywnym okiem: 

Najlepszy na smutki jest… 

„Najlepszym przyjacielem jest ten, kto nie pytając o powód smutku, potrafi spra-

wić, że znów wraca radość.” Czym jest przyjaźń? To pytanie wraca do mnie co jakiś 

czas, najczęściej wtedy, gdy tracę przyjaciela. W takich chwilach staram się analizo-

wać przyczyny rozpadu przeważnie długotrwałego platonicznego związku z drugim 

człowiekiem. Przyjaciół łączy rodzaj zależności, którą bardzo trudno zdefiniować. 

Wydaje się, że  zwroty typu: „jest moim przyjacielem, bo: spędzamy razem czas, mogę 

jej/jemu się zwierzyć” itp. nie oddają całej istoty przyjaźni. Na różnych etapach życia 

poznajemy wielu ludzi, ale tylko niewielu z nich może wzbudzić w nas zaufanie, 

sprawić, że uśmiechniemy  się na widok tej osoby lub na samą myśl o niej. Na praw-

dziwą przyjaźń nie ma recepty. Nikt do końca nie wie co zrobić, żeby ona nie znikła. 

Są chwile, gdy myślę, że jest to uczucie ważniejsze lub trwalsze od miłości. Prawda 

jest taka, że mężczyźni naszego życia zmieniają się (począwszy od pierwszych miło-

stek w szkole podstawowej, po dorosłe życie), a przyjaciółka czy przyjaciel jest nie-

zmienny. Pierwsze przyjaźnie są proste, dziecko lubi się z kimś bawić, spacerować 

itd.  Natomiast uczucie przyjaźni w nastolatkach budzi skrajne uczucia, szczególnie, 

gdy coś idzie nie tak, jak powinno. Kłótnia urasta do rozmiaru tragedii, a wspólne 

wypady na obozy czy imprezy stają się najważniejszymi wydarzeniami w życiu nasto-

latka. Tak naprawdę trudno sobie uświadomić, kto był naszym pierwszym przyjacie-

lem, bo jedna przyjaźń drugiej jest nierówna.  

Do najważniejszych potrzeb psychologicznych człowieka należy akceptacja, myślę 

, że jest ona jednym z fundamentów przyjaźni. Jak powiedział Elbert Hubbard” Przyja-

ciel to człowiek, który wie wszystko o tobie i wciąż cię lubi”. Druga osoba akceptująca 

nas z całym arsenałem wad charakteru i wyglądu a zarazem znająca sytuację rodzinną, 

która nieraz pozostawia wiele do życzenia, jest jak balsam na naszą duszę. A jeśli do 

tego jest dopasowanym rozmówcą (niekoniecznie o takich samych poglądach), czuje-

my się rozumiani. Wsparcie, jakie daje przyjaciel, jest niespotykanie ważne. Świado-

mość, że mogę o 3:00 nad ranem zadzwonić do niego z niebywale ważnym proble-

mem, który nie daje mi zasnąć, jest nieoceniona. W czasie, gdy dorastamy, szukamy 

pokrewnej duszy, ponieważ problemy często przerastają nasze możliwości ich rozwią-

zywania, druga osoba może spojrzeć na sytuację obiektywnie i służyć radą, która na 

pewno będzie nastawiona na korzystne rozwiązanie sprawy.  

Człowiek jest, z racji swego rodowodu ewolucyjnego, zwierzęciem stadnym, w 

związku z tym nie potrafi żyć w samotności, a skoro społeczeństwo, w którym żyjemy, 

neguje bigamię, czyli związki z wieloma partnerami, przyjaciel staje się alternatywą 

osoby, którą kochamy. Bo tak naprawdę, każdy kto znalazł prawdziwego przyjaciela, 

w pewien sposób go kocha. Często troszczymy się o naszych przyjaciół, pomagamy 

im, przede wszystkim mentalnie.  

Przyjaźń rozwija w nas rodzaj emocji bardzo głębokich, opartych na wrażliwości, 

inteligencji emocjonalnej i uczy nas empatii. Wydaje mi się, że bez umiejętności od-

czytywania uczuć drugiego człowieka zostalibyśmy głusi na przyjaźń, która w dużym 

stopniu na tym polega. Na pierwszym miejscu stawiamy potrzeby, problemy i radość 

naszej pokrewnej duszy. Nie ważny w takiej relacji  jest wiek, wygląd, stan majątku, 

ważne są emocje i uczucia. 

Uczennica klasy III gimnazjum - Elżbieta Kiczek  

 Bezinteresowna przyjaźń może istnieć tylko między ludźmi o jednakowych docho-

dach. 

[Paul Getty] 

Nie obawiaj się nieprzyjaciół - w najgorszym wypadku zabiją cię; Nie obawiaj się 

przyjaciół - w najgorszym wypadku zdradzą cię; Obawiaj się tych obojętnych: to z ich 

milczących błogosławieństw wynika wszystko zło świata. 

[Bruno Jasieński] 

Przyjaźń poznaję po tym, że nic nie może jej zawieść,  

a prawdziwą miłość po tym, że nic nie może jej zniszczyć. 

[Antoine de Saint Exupery] 

Przyjaźń jest najszlachetniejszym uczuciem, 

do którego zdolne jest ludzkie serce. 

[Carl Hilty] 

Boże chroń mnie przed przyjaciółmi, 

przed worgrami obronię się sam. 

[Orwell] 

Przyjaciółmi nie są wcale najbliżsi, lecz ci, 

którzy myślą jednakowo o tym, co pożyteczne. 

[Demokryt] 

Przyjaźń jest jak pieniądze, łatwiej je zdobyć niż utrzymać przy sobie. 

[Samuel Butler]  

Przyjaźń jest subtelną rozkoszą szlachetnych dusz. 

[Safona] 

Nawet w obliczu śmierci przyjemna jest świadomość posiadania przyjaciela. 

[Antoine de Saint-Exupéry] 



Przyjaźń to nie tylko wspaniały prezent,  

lecz także ustawiczna praca. 

[Ernst Zacharias] 

Nawet cień przyjaciela wystarczy, aby uczynić człowieka szczęśliwym. 

[Menander] 

Wszystkie wielkości świata nie są warte dobrej przyjaźni. 

[Voltaire] 

Mieć wielu przyjaciół, to nie mieć żadnego. 

[Arystoteles] 

Przyjaźń to najpiękniejsza rzecz, jaką człowiek może zaproponować drugiemu czło-

wiekowi. Bezinteresownie. 

[Pino Pellegrino] 

Przyjaciół kochamy dla ich wad, 

bo lubimy, gdy ktoś też ma wady. 

[Aleksander Fredro] 

Rzeczy zmieniają się wokół nas, zmieniają się także i ludzie, którzy zniżają się do 

poziomu rzeczy, 

ale nie zmieniają się przyjaciele, co udowadnia, że przyjaźń to coś boskiego i nie-

śmiertelnego. 

[Antonino Rosmini] 

Większość przyjaźni nie urywa się, tylko więdnie. 

[Ernst Zacharias] 

Umiej być przyjacielem, znajdziesz przyjaciela. 

[Ignacy Krasicki] 

Powiedz mi kim są twoi przyjaciele, a powiem ci kim jesteś. 

[Ernest Hemingway] 

Nie ma lekarstwa mocniejszego, skuteczniejszego, doskonalszego dla naszych ran we 

wszystkich sprawach ziemskich, jak mieć kogoś, kto cierpi z nami w każdym nie-

szczęściu i cieszy się w powodzeniu. 

[Aelredo di Rievaulx] 

Nie chciałbym się wyrażać ani na temat nieba, ani piekła:  

w obu miejscach mam przyjaciół. 

[Jean Cocteau] 

Najlepszą wagą do mierzenia przyjaźni jest nieszczęście. 

[Plutarch] 

Chcąc być czyimś przyjacielem,  

trzeba stać się godnym przyjaźni. 

[Nikołaj Gogol] 

Z kart historii 
BITWA STALINGRADZKA 

Stalingrad (dzisiaj Wołgograd) to jedno z największych miast ZSRR. 17 lipca 1942 

r., w tym miejscu rozpoczęła się jedna z największych batalii II wojny światowej. 

Broniącym się państwem było ZSRR, a atakującym III Rzesza Niemiecka. 

Ofensywa sowiecka wiosną 1942 roku przyniosła ogromne straty w obozie ra-

dzieckim i utratę praktycznie wszystkich odtworzonych przez zimę rezerw. Niemcom 

natomiast udało się zahamować próby zdjęcia blokady pod Leningradem. Na te niepo-

wodzenia swoich żołnierzy Stalin zareagował w charakterystyczny dla siebie sposób 

wydając rozkaz, żeby walczyć do ostatniego pocisku.  

Dnia 10 stycznia 1943 roku rozpoczęło się ostateczne natarcie wojsk radzieckich na 

niemieckie dywizje, w tym także na armię generała Paulusa. Przez okres srogiej zimy 

niemiecka armia próbowała się bronić, znajdując się w pułapce, którą często sama 

stosowała w kampanii wschodniej-tym razem to jednak żołnierze III Rzeszy zostali 

okrążeni w mieście, gdzie nie mieli zapasów żywności, ubrań, ani broni czy amunicji. 

Dlatego też ich kapitulacja przyszła stosunkowo szybko-już 31 stycznia poddała się 

większość niemieckich jednostek. Ostatnie oddziały państw Osi zostały zmuszone do 

kapitulacji 2 lutego. Tak zakończyła się bitwa pod Stalingradem. Do niewoli trafiło 20 

niemieckich generałów, włączając w to dowódcę feldmarszałka Friedricha Paulusa 

oraz przeszło 90 tysięcy żołnierzy i oficerów. 

Z bitwą pod Stalingradem wiąże się postać Wasilija Zajcewa. Odznaczył się on 

ofiarnością w tej bitwie, gdy w ciągu 10 dni, ze zwykłego karabinu Mosin garant, 

zastrzelił 32 niemieckich żołnierzy. Tym czynem zyskał sobie uznanie dowództwa, zaś 

jego postać była wykorzystywana przez radziecką propagandę do podnoszenia morale 

Armii Czerwonej. Według bolszewickich danych w okresie od 10 listopada 1942 do 17 

grudnia tego samego roku zabił 125 żołnierzy wroga, w tym 7 snajperów. Miał wtedy 

stopień podporucznika. Wyszkolił 18 snajperów. W styczniu 1943 został ciężko ranny, 

przez co mógł oślepnąć, jednak w moskiewskim szpitalu zdołano uratować jego 

wzrok.  

Według radzieckich propagandystów pod Stalingradem miało dojść do pojedynku 

między Zajcewem a niemieckim pułkownikiem Erwinem Königiem. Podobno pojedy-

nek między nimi trwał kilka dni, a zwycięzcą został oczywiście Zajcew. Nakazał swo-

jemu partnerowi, Kulikowowi wystawić hełm ponad mur, za którym leżeli. König od 

razu zestrzelił hełm, a Kulikow krzyknął, jakby go trafiono. Później niemiecki snajper 

rzekomo miał popełnić błąd, wychodząc, by potwierdzić śmierć wroga. Motyw ten 

został wykorzystany w filmie Jeana-Jecquesa Annauda „Wróg u bram”. 



Nie ma jednak dowodów na to, że walka snajperów kiedykolwiek się odbyła. W 

źródłach niemieckich nie znaleziono także oficera o nazwisku König. Niemożliwe jest 

także potwierdzenie istnienia „berlińskiej szkoły snajperów”. Ponadto człowiek trafio-

ny w głowę nie jest w stanie krzyknąć, więc wątpliwe, żeby König dał się nabrać na 

śmierć Sowiety. Innym czynnikiem pozwalającym obalić tę teorię jest fakt, że wysta-

wianie hełmu ponad mur było popularne i dobrze wyszkolony snajper nie złapałby się 

na tak banalną sztuczkę. 

Wielu ludzi, myśląc o snajperach, zadaje sobie podstawowe pytanie: Czy są boha-

terami swoich narodów, czy psychicznie chorymi mordercami? Jak było w przypadku 

Wasilija Grigorijewicza Zajcewa? Na to pytanie każdy z nas musi sobie odpowiedzieć 

sam. 

Uczeń klasy III gimnazjum - Robert Ziobro 

Kącik kolekcjonera:  

 

Moim dzisiejszym rozmówcą jest Mateusz Fiołek, uczeń klasy 

II gimnazjum, wielki miłośnik i hodowca gołębi  pocztowych. 

Gabriela Wnęk: Od ilu lat hodujesz gołębie? 

Mateusz Fiołek: Gołębie hoduję od 2006 roku, czyli 5 lat. 

GW: Skąd ten pomysł? 

MF: Mój tata od lat zajmuje się gołębiami i to on zaszczepił we 

mnie miłość do tych zwierząt. Można więc powiedzieć, że to 

rodzinne hobby.  

GW: Czy lotujesz gołębie? I na czym ta czynność  polega? 

MF: Tak, lotuję od trzech lat. Najpierw wkładam do koszy gołębie, 

które trafiają na samochód przewożący także gołębie innyc h 

hodowców. Następnie są one rozwożone w różne miejsca w 

Polsce i tam wypuszczane na wolność. Nawet z Niemiec po-

trafią do mnie wrócić w jeden dzień.  

GW: Ile masz gołębników? 

MF: Na chwilę obecną mam ich trzy, ale myślę, że będzie ich wię-

cej . 

GW: A czy masz jakiś ulubiony gatunek tych ptaków? 

MF: Tak. Najbardziej lubię gołębie pocztowe o czerwonym kolo-

rze. 

GW: Dziękuję ci Mateusz za udzielenie wywiadu i życzę powięk-

szenia kolekcji.  

 
Rozmawiała Gabriela Wnęk - uczennica I gimnazjum. 

Nasza „mała” twórczość: 
Zła zima 

Hu! Hu! Ha! Nasza zima zła! 

Szczypie w nosy, szczypie w uszy. 

Mroźnym śniegiem w oczy prószy, 

Wichrem w polu gna! 

Nasza zima zła! 

Hu! Hu! Ha! Nasza zima zła! 

Płachta na niej długa, biała, 

W ręku gałąź oszroniała,  

A na plecach drwa… 

Nasza zima zła! 

Martyna Gawron 

 

 



Wymarzony śnieg 

Chciałabym, żeby śnieg był kolorowy  

Trochę niebieski, trochę różowy 

I zielony niczym mech. 

Chciałabym, żeby taki był śnieg. 

Mógłby być pomarańczowy, 

Jak farby kolorowy. 

Mógłby być jak pisanki, 

Żeby dzieci lepiły z niego bałwanki. 

Żeby wstawały do śniegu kolorowego 

Z ranka wczesnego. 

Martyna Gawron 

 

Na podwórku bałwan stał 

Który dużą głowę miał 

Oczka czarne, dwa węgielki 

Nos z marchewki nie za wielki... 

I tak sobie stał 

Kiedy ktoś się zimna bał 

to się bałwan z niego śmiał 

Bo gdy wkoło zimno było 

Jemu właśnie było miło 

Gdy na mrozie stał 

Martyna Gawron 

 

Panie bałwanie, panie bałwanie! 

Co chce pan dostać na śniadanie? 

-Proszę śnieg w płatkach 

w sopelkach lody 

i porcję szronu chcę dla ochłody. 

Panie bałwanie, zimne śniadanie 

Od pani zimy wnet pan dostanie! 

Andżelika Pawłowska 

Śnieżek 

Śnieżek prószy szczypie w uszy, jest malutki i grubiutki. Choć ściśnięty uśmiechnięty. 

Ciągle pada i coś gada. Potem świeży sobie leży. Jest śniegowy lecz gotowy. Choć jest 

mały to biały  

Martyna Gawron 

Czary mary (Fajna zima) 

Lubię zimę lubię ją, bo jest fajną zimą. Zima, zima widzę ją jak przychodzi i odchodzi. 

Zima fajna jest, bo bałwany zrobisz też. Pójdziesz na łyżwy i narty. Zima fajna jest, bo 

dreszczyk przychodzi mnie, gdy widzę sople, śnieżki i po prostu śnieg. Fajna zima nie 

jest zła. Lubię zimę tak jak ty. Lecz jednego tu brakuję coś co się bardziej rymuje.  

Martyna Gawron 

Śniegowa pogoda 

Mały biały śnieżek prószy na uszy. Leży ściśnięty i uśmiechnięty. Pada i gada. Śnie-

gowy gotowy bielutki tłuściutki malutki. 

 

Czary mary 

Szast prast teraz zima a za chwilę zimy nie ma. Zima to jest coś zimnego coś mokrego. 

Myślę, że lubisz ją tak jak ja, tak jak my i teraz ty. 

Andżelika Pawłoska  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szkolna galeria – Konkurs Origami  

 
 

 

 

 

 

Czy wiesz ,że…   
 

 

Nasze sukcesy : 

Wyniki zawodów sportowych:  
 

 

 

 

Wyniki konkursów szkolnych 

Konkury kuratoryjne  
 

Uśmiechnij się:  

 

Nauczycielka pyta Jasia: 

- Dlaczego ciągle spóźniasz się do szkoły? 

- Bo nie mogę obudzić się na czas… 

- Nie masz budzika? 

- Mam, ale on dzwoni wtedy, gdy śpię. 

*** 

Małgosia do Jasia: 

- Po co się męczysz i nad książkami ślęczysz? 

  Przygotuj sobie ściągę i pobaw się ze mną! 

Na to Jaś ćwiczący jogę: 

- Nie mogę! Właśnie relaksuje się przed nauką! 

  Nie znasz przysłowia : Czego Jaś się nie nauczy –„ z tego go zapytają”?! 

*** 

Nauczyciel, chodząc po klasie: 

-Pobawimy sie teraz w program „Idź na całość”. Ja chodzę po klasie i wybieram. 

Na to Klasa: 

- Ale w tym programie są ochotnicy! 



Nauczyciel: 

- To nic nie szkodzi… 

Klasa: 

- Ale tam są nagrody! 

Na to zadowolony nauczyciel: 

- A tu w nagrodę będą jedynki!! 

*** 

Jaś spóźnia się pół godziny na lekcję języka polskiego. 

Nauczycielka pyta go: 

- Jasiu, dlaczego się spóźniłeś? 

- Bo napadł na mnie groźny bandyta z pistoletem ręce! 

- To straszne – mówi nauczycielka – I co było potem? 

- Potem zabrał mi zeszyt z zadaniem domowym! 

*** 

Uczniowie wchodzą do sali lekcyjnej. Nagle nauczyciel woła: 

- Jaś Kowalski! Przeczytaj nam swoje zadanie domowe! 

Uczeń czyta… Po pięciu minutach nauczyciel kładzie się na wznak na  

podłodze . Zdziwiony Kowalski pyta: 

- Co pan robi? 

- Zniżam się do twojego poziomu! 

 

Humor z zeszytów (naszych!): 

 Cześnik i Rejent to bohaterowie ,,Zemsty” pod tytułem Aleksander Fredro. 

 Rejent w przeciwieństwie do Cześnika był dużo mówny. 

 Dla mnie postać cześnika jest zainteresowaniem. 

 Jeden drugiemu chciał zrobić przykrą krzywdę. 

 Autor tej ksiażki, to człowiek bardzo doswiadczony w ważne wartosci. 

 Staś był zdolny do wszystkiego, nawet do nauki. 

 Nie pyta ten, kto błądzi. 

 Na obrazie Chełmińskiego widać chłopa jedzącego zupę i bociany. 

 Marynarze bez jednego oka to piraci. 

 

 

Rusz głową !! 
Krzyżówka 

 

 



Rebusy 

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

do  II 2011 r.  

Przewidziane są nagrody!  

OGŁOSZENIE 
Redakcja gazetki „Godowiaczek” ogłasza konkurs pt. „Znane i podzi-

wiane”.  

Konkurs jest skierowany do wszystkich uczniów naszej szkoły.  

Zadaniem uczestników będzie zredagowanie tekstu przedstawiającego 

sylwetkę sławnej i podziwianej kobiety.  

Teksty należy dostarczać do opiekunów zespołu redakcyjnego gazetki 

(M. Irzyk, M. Ochab, K. Rachwał) do 15 kwietnia 2011. 

*Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać u Pań M. 

Irzyk i M. Ochab. 

 


