
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Godowej  www.zsgodowa.pl MARZEC – KWIECIEŃ 2011  NR 4 (9) 

GODOWIACZEK 

 

W tym numerze: 
Temat miesiąca- Depresja  

Z życia szkoły. 

Subiektywnym okiem. 

Z kart historii 

Kącik kolekcjonera. 

Nasza „mała” twórczość. 

Szkolna galeria –  prace Klaudii Wnęk 

Czy wiesz ,że… 

Nasze sukcesy.  

Uśmiechnij się. 

Humor z zeszytów (naszych!) 

Rusz głową !! 

 

 

DEPRESJA 
Depresję właściwie definiuje się jako zaburzenie nastroju. Przypadłość ta charak-

teryzuje się obniżeniem napędu psychoruchowego, zaburzeniem rytmów okołodobo-

wych oraz lękiem. 

Depresja zwykle rozwija się wolno i niepostrzeżenie. Stopniowo obniża się na-

strój, człowiek staje się coraz mniej aktywny, niechętnie nawiązuje kontakt z otocze-

niem. Najczęściej unika innych, zamyka się w sobie, szuka samotności. Depre-

sja najczęściej pojawia się pomiędzy 16 a 30 rokiem życia. Ostatecznie jej przyczyny 

nie zostały jeszcze wyjaśnione, choć zalicza się do nich: czynniki genetyczne, bioche-

miczne, zmiany struktury mózgu, zakażenia wirusowe, zaburzenia autoimmunologicz-

ne oraz czynniki psychologiczne i społeczne (na przykład atmosfera uczuciowa w 

rodzinie). Człowiek cierpiący na głęboką depresję nie widzi przed sobą żadnej przy-

szłości, jest przekonany o nieodwracalności obecnej zlej sytuacji, występują u niego 

urojenia prześladowcze, urojenia winy oraz obwinianie samego siebie. Jest przekona-

ny, że ponosi odpowiedzialność za całe zło tego świata. Obciąża się nawet za drobne 

kłopoty, jakie mają jego znajomi i rodzina albo je wyolbrzymia. W tym stanie często 

nie widzi dla siebie lepszego rozwiązania jak samobójstwo. Próby samobójcze u osób 

cierpiących na depresję są zazwyczaj skuteczne, w odróżnieniu od prób samobójczych 

osób histerycznych. 

Wydobycie się z depresji nigdy nie jest łatwe. Dużo łatwiej jest wyjść ze stanu 

przygnębienia, jeżeli dostrzegamy zmiany w sposobie funkcjonowania naszego orga-

nizmu i psychiki oraz potrafimy je właściwie zakwalifikować. Leczenie polega więc na 

właściwym rozpoznaniu i ocenie głębokości depresji, stosowaniu środków farmakolo-

gicznych łagodzących zaburzenia i na psychoterapii. 

 

Gdzie szukać pomocy: 
 rodzice, 

 pedagog szkolny 

 poradnia psychologiczno pedagogiczna w Strzyżowie 

Uczennica klasy III gimnazjum - Klaudia Zwiercan 

 

 

 

 

 

http://www.depresja.e-zdrowie.info/
http://www.depresja.e-zdrowie.info/


Z życia szkoły: 
 

Rymem i wersem o ludziach i aniołach 
 

 
 

18 marca 2011 r. w naszej szkole odbył się VII Międzyszkolny Konkurs Recytacji 

Poezji Religijnej. Przyjechali  do nas uczniowie z całego powiatu strzyżowskiego, aby 

zaprezentować wiersze znanych poetów. Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach: 

szkoła  podstawowa i gimnazjum. W pierwszej, młodszej grupie wiersze zaprezento-

wało 19 osób, w tym 3 z naszej szkoły: Aleksandra Ziobro, Beata Fijołek, Klaudia 

Wnęk . W kategorii gimnazjum udział wzięło 14 recytatorów. Z naszej szkoły było ich 

3: Klaudia Zwiercan, Natalia Flaga, Rafał Opoń. Wszyscy zaprezentowali utwory na 

bardzo wysokim poziomie, (odpowiednio intonowali słowa). Widownia była wzruszo-

na, każdy więc został nagrodzony gromkimi brawami. 

Występy uczestników oceniało jury w składzie: przewodnicząca pani Zdzisława 

Górska, pan prof. Zenon Ożóg, pan Adam Kluska, ks. dr Jan Wolak, pan Waldemar 

Góra, pan Mirosław Czarnik. Po chwili narady ogłosili oni werdykt. Z pewnośścią nie 

łatwo im było wybrać zwycięzców spośród tak wielu utalentowanych uczestników. 

Konkurs prowadzili uczniowie III gimnazjum: Dorota Ziobro i Bartek Moskal, nato-

miast obsługą naszych gości zajęły się dziewczyny z kl. II i III gimnazjum. Piękne 

dekoracje przygotowała klasa II g pod nadzorem p. Jadwigi Stanek, a nad nagłośnie-

niem czuwali: Łukasz Korab, Wojtek Kiczek i Michał Szaro. 

Cały konkurs odbył się bez żadnych niemiłych niespodzianek. Wszyscy obecni 

byli zadowoleni, że mogli tak miło spędzić czas. 

Uczennica klasy III gimnazjum - Elżbieta Kiczek 

 

Na wagary czy do szkoły? 

 

"Z czym kojarzy się wam pierwszy dzień wiosny?" -takie pytanie zadawałam mo-

jej rodzinie i znajomym. W jednej z odpowiedzi usłyszałam, że z zielenią i śpiewem 

ptaków, ale także nie brakowało słów w stylu: "Jak to z czym?! Z wagarami!". 

Wszystko zależało od wieku. Dorośli opisywali świat za oknem zapominając całkowi-

cie o święcie uczniów. "Dzień Wagarowicza" jest nieformalnym świętem obchodzo-

nym przez litewską i polską młodzież. W szkołach często tego dnia organizuje się 

rożnego typu imprezy szkolne, sportowe oraz tradycyjne topienie Marzanny. Mimo to 

i tak zdarza się, że szkoła świeci pustkami. Nasz szkolny samorząd przygotował na ten 

dzień liczne atrakcje m.in.: konkurs karaoke, wspólne oglądanie filmów i rajd pieszy, 

w którym sama uczestniczyłam. Zabawa była przednia, wiele śmiechu. Czas spędzony 

z koleżankami i kolegami wart był tego, aby przyjść w ten dzień do szkoły. Niektórzy 

uczniowie jednak postanowili "podtrzymać tradycję" tego święta i nie byli obecni w 

Dzień Wagarowicza w szkole (miejmy nadzieję że się dobrze bawili!!). 21 marca zda-

rza się raz do roku. Miejmy więc nadzieję, że ich nieobecności zaznaczone w dzienni-

ku będą potraktowane z lekkim przymrużeniem oka. W końcu każdy dorosły był kie-

dyś dzieckiem. 

Uczennica klasy I gimnazjum – Izabela Szaro 



Składając hołd patronowi 

 
1 kwietnia bieżącego roku w naszej szkole odbyła się akademia poświęcona na-

szemu patronowi, papieżowi Janowi Pawłowi II. Przygotował ją ksiądz Daniel Garba-

cik wraz z uczniami klasy II gimnazjum oraz klas VI i V sp. Utwory muzyczne wyko-

nywała schola wraz z oazą. Wszyscy z wielkim zainteresowaniem oglądali występy 

recytatorów, jak również piękną i wzruszającą prezentację o życiu i pontyfikacie Jana 

Pawła II. Na koniec publiczność nagrodziła wszystkich gromkimi brawami. 

Uczennica klasy I gimnazjum - Natalia Flaga 

 

Chwila próby 
W dniach 12-15 kwietnia w całej Polsce odbył się egzamin gimnazjalny, spraw-

dzający wiedzę gimnazjalistów przyswojoną przez dziewięć lat nauki. Również w 

naszej szkole młodzież przelała swoją wiedzę na kartki papieru. 12 kwietnia odbył się 

egzamin humanistyczny, następnego dnia matematyczno-przyrodniczy, a ostatniego 

dnia egzamin z języka obcego. W naszej szkole był to język angielski. 

Po egzaminach emocje trochę opadły, ale przez kilka dni było jeszcze słychać 

komentarze gimnazjalistów. Dla wielu z nich część humanistyczna była ogromnym 

zaskoczeniem, gdyż nikt się nie spodziewał, że będzie tak wiele pytań z historii. 

Stwierdzili, że część humanistyczna była porażką. Ku ogromnemu zaskoczeniu część 

matematyczno-przyrodnicza okazała się dla gimnazjalistów łatwa, co po części huma-

nistycznej podtrzymywało młodzież na duchu. Również zadania z języka angielskiego 

okazały się dla nas proste. 

 Nasza odważna młodzież jest więc dobrej myśli i z nadzieją czeka na dobre wy-

niki, które zdecydują o przyszłości naszych kolegów i koleżanek. Jednak będą musieli 

na nie cierpliwie czekać, aż do połowy czerwca. 

Uczennica klasy III gimnazjum - Kamila Barlik 

 

W trosce o dobro ziemi 

 
fot. Patryk Góra 

20 kwietnia br. w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Dnia Ziemi, którą 

zorganizowała klasa VI wraz z P. Katarzyną Paszek i P. Ewą Szczęch. Po wejściu na 

salę naszą uwagę przykuła przepiękna dekoracja wykonana przez samych organizato-

rów, której motywem przewodnim był właśnie Dzień Ziemi. Uczniowie VI klasy za-

skoczyli nas również niesamowitą pomysłowością. Odegrali bardzo sugestywnie i 

ciekawie swoje role. Jednocześnie przypomnieli nam o tym, ze należy dbać o Ziemię. 

Dzięki nim dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy, m.in.  ile lat rozkłada się 

akumulator. Całość wspaniale uzupełniały duety dziewczyn z V i VI klasy, które pięk-

nie wykonały swoje piosenki. Jednak występ Gabrieli Wnęk z klasy I gimnazjum naj-

dłużej pozostanie nam w pamięci, ponieważ w swojej piosence sprzeciwiała się ona 

złemu traktowaniu Ziemi i ingerowaniu w naturę. Muszę przyznać, że cała akademia 

bardzo mi się podobała i zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Chciałabym w imieniu 

całej szkoły podziękować organizatorom za to, że przypomnieli nam, że o Ziemię 

należy dbać. Mam nadzieję, że za rok także odbędzie się taka akademia. 

Uczennica klasy II gimnazjum - Dominika Koziarska 



Subiektywnym okiem: 
Czytanie -podróż po ludzkich umysłach 

Każdy z nas na pewno wiele razy widział książki, księgi, książeczki wydawane w 

różnych językach. Książki kryją swoje tajemnice. Jedne opowiadają o księżniczkach, 

inne o smokach, królach i walecznych rycerzach, a jeszcze inne o codziennym życiu. 

Wydawane w miękkich, twardych, czasami błyszczących oprawkach, chcą nas zachę-

cić, aby je otworzyć i przeczytać. Wiele takich książek, ksiąg i książeczek znajduje się 

w bibliotece szkolnej, publicznej, narodowej, ale niekiedy też i w domowej. Gdy 

wchodzimy za próg biblioteki, czujemy zapach książek tych nowych i tych nieco star-

szych, a to magiczne miejsce od razu napełnia nas fantazją i refleksją. Każda książka 

chce, by ją otworzyć, zaglądnąć w jej wnętrze. Pragnie, by czytelnik zainteresował się 

nią, lecz tak jest ostatnio bardzo rzadko. Dzisiaj ludzie nie mają czasu na książkę, teraz 

zastępuje ją nam Internet. Wciąga on każdego, choć zdarzają się wyjątki. Mało kto 

teraz siedzi z nosem w książkach. Bo kto w dzisiejszym świecie chce poznać tajemnicę  

i magię, jaką kryje książka? Tylko dzieci chętnie przenoszą się w świat bajek i baśni. 

Chodzą do biblioteki i wypożyczają książki i książeczki. Niestety, większość z nich z 

czasem zapomina o bibliotece i woli obejrzeć film, bo jest krótszy, nie wymaga wysił-

ku umysłowego. Książkę odrzucają więc na dalszy plan. A przecież każda książka 

kryje w sobie tajemnicę, której na próżno szukać w filmie. Czy istnieje szansa , że ta 

sytuacja się zmieni? Czytanie zajmuje wiele czasu, nawet kilka dni. Dla niektórych to 

przyjemność, frajda, dla większości niestety nuda. Preferują oni film, żeby nie tracić 

swojego cennego czasu, a film jest krótki i można go przewinąć, gdy się znudzi. Czy-

telnictwo w dzisiejszych czasach jest odstawione na dalszy plan życia zarówno dzieci, 

młodzieży, jaki i dorosłych. Starsi ludzie sięgają po książkę dla zabicia czasu i dla nich 

jest to przyjemność . Książki nie gryzą, a czytanie ich może być ciekawsze niż się nam 

zdaje. Nie dopuśćmy do tego, by świat nowej cywilizacji odstawił książki w niepa-

mięć. Zajrzyj więc czasem do biblioteki, weź w dłoń książkę, a ta wprowadzi cię w 

inny, fantastyczny, piękny i magiczny świat. Jak mówi polski aforysta, Feliks Chwali-

bóg: „Czytanie jest podróżą po cudzych umysłach, podrożą nieraz ciekawszą i bardziej 

pouczającą od zwiedzania obcych krajów”. 

Uczennica klasy III gimnazjum – Dorota Ziobro 

 

 

KONKURS  

„Znana i podziwiana” 
 

Maria Skłodowska – Curie -  ur. 7.11.1867 r. w Warszawie. Wielka fizyczka i 

chemiczka polskiego pochodzenia. Piąte dziecko w znanej rodzinie nauczycielskiej, 

wywodzącej się z dobrej szlachty. Ojciec Władysław Skłodowski uczył fizyki i mate-

matyki, matka – Bronisława Boguska była dyrektorką warszawskiej pensji dla dziew-

cząt z dobrych domów. 

Skłodowska mimo ukończenia szkoły ze złotym medalem, nie mogła studiować w 

Polsce, ponieważ dla płci żeńskiej miejsca na uczelniach w naszym kraju nie było. 

Maria podjęła więc prace u państwa Żurawskich jako guwernantka. Pokochała również 

ich syna – Kazimierza, który odwzajemniał to uczucie. Niestety, ta miłość nie została 

zaakceptowana przez jego rodziców ze względu na pochodzenie kobiety. Skłodowska 

rozstała się z Kazimierzem i porzuciła dotychczasową pracę.  

W 1891r wyjechała do Francji, żeby tam studiować. Siostra Bronisława pomagała 

jej w tym finansowo, ponieważ przed laty zawarła z Maria umowę w której ustaliły, że 

starsza z nich – Bronisława pójdzie pierwsza na studia, a młodsza będzie jej przesyłać 

swoją pensję. Gdy ta pierwsza zakończyła edukację na uczelni, zaprosiła Marię do 

siebie, by teraz ona mogła się kształcić. Jeszcze w tym samym roku wielka uczona 

zdała, jako pierwsza w historii, egzaminy wstępne na wydział fizyki i chemii - Sorbo-

ny. Podczas studiowania dorabiała sobie jako korepetytorka. W 1893r otrzymała licen-

cjat z fizyki i rozpoczęła pracę jako laborantka w zakładzie Lippmena. Rok później 

uzyskała kolejny licencjat, tym razem z matematyki. Jakiś czas później Skłodowska 

wzięła ślub z Francuzem, Piotrem Curie – doktorantem w laboratorium Becquerela. 

Nie był to jednak związek małżeński zawarty w Kościele, gdyż Maria była ateistką. Na 

jej wiarę prawdopodobnie wpłynęła śmierć matki, którą straciła jako dziecko. Wkrótce 

po ślubie państwu Curie urodziła się córka – Irene.  

Skłodowska – Curie rozpoczęła parę miesięcy później badania na temat radioak-

tywności, do których przyłączył się jej mąż. Dopiero po czterech latach żmudnej pracy 

i analizy odkryli Polon, następnie bardziej radioaktywny Rad oraz wyjaśnili przyczynę 

zjawiska radioaktywności jako efekt rozpadu jąder. Było to wielkie odkrycie, które 

wpłynęło na postęp w medycynie w leczeniu raka.  

W 1903 r. w związku z tak wielkimi odkryciami uczona jako pierwsza kobieta w 

historii otrzymała Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki oraz stopień doktora. 

Po tym wydarzeniu państwo Curie stali się sławni, dlatego władze Sorbony przy-

znały Piotrowi stanowisko profesora i dały pozwolenie na założenie laboratorium, w 



którym jego żona była kierowniczką. Wkrótce potem musiała przerwać pracę na jakiś 

czas, ponieważ narodziła im się kolejna córka – Eve.  

19 kwietnia w życiu uczonej wydarzyła się tragedia, jej mąż Piotr Curie został za-

bity przez konny wóz ciężarowy. Skłodowska podjęła więc dodatkową pracę, jako 

szefowa wojskowej komórki medycznej (czas I wojny światowej). Była jedną z pierw-

szych kobiet, które w tamtych czasach zdobyły prawo jazdy. Musiała bowiem jeździć  

do rannych samochodem z operatorem Roentgene.  

W 1911 r. Maria odniosła życiową porażkę, bo zabrakło jej tylko dwóch głosów, 

by móc zostać jedną z czterdziestu członków Academic Francoise. Niedługo potem 

wyszedł na jaw jej romans z żonatym mężczyzną – Paulem Langewinem. Była to 

ogromna sensacja, kobieta w oczach wielu ludzi, a przede wszystkim prasy, wykazała 

się egoizmem, gdyż rozbiła rodzinę Langewinów. Wkrótce jednak los się do niej 

uśmiechnął, bo jeszcze w tym samym roku otrzymała II Nagrodę Nobla, tym razem w 

dziedzinie chemii. Dzięki temu wydarzeniu rząd Francji sfinansował budowę prywat-

nego Instytutu Rodowego w 1914 r. Zaczęto tam prowadzić wiele badań z dziedziny 

fizyki i chemii, wyszło z niego jeszcze czterech laureatów Nagrody Nobla, m.in. córka 

Skłodowskiej – Irene.  

Po wojnie uczona podróżowała po świecie i pomagała przez swoją fundację za-

kładać instytuty leczenia chorób nowotworowych. W 1932  r. jeden z nich został zało-

żony w Warszawie. 

Maria Skłodowska – Curie zmarła 4.07.1934 r. w Passy na białaczkę spowodowa-

ną wysokimi dawkami promieni pochłoniętych podczas badań nad promieniotwórczo-

ścią.  

Uczennica klasy III gimnazjum - Elżbieta Kiczek 

 

Z kart historii 
 

POWSTANIE  W GETCIE WARSZAWSKIM 
Powstanie w getcie warszawskim było zbrojnym wystąpieniem podziemnych or-

ganizacji żydowskich. Wybuchło w wigilię żydowskiego święta Paschy, 19 kwietnia 

1943 r. – w momencie, gdy w wyludnionym już getcie znajdowało się tylko ok. 60 

tysięcy ludzi. Miało miejsce podczas zarządzonej przez Heinricha Himmlera akcji 

ostatecznej likwidacji getta, polegającej na systematycznym przeszukiwaniu dzielnicy 

i wyłapywaniu resztek kryjącej się ludności. Gdy na teren getta weszły niemieckie 

oddziały wojskowe i policyjne oraz wspierające je formacje kolaboranckie, powstańcy 

otworzyli do nich ogień. 

 
fot. źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_w_getcie_warszawskim 

 

Siły powstańcze składały się najprawdopodobniej z około 1000-1500 słabo uzbro-

jonych bojowników; w tym ok. 400-800 z Żydowskiej Organizacji Bojowej (w tym 

wiele kobiet) i 150-400 z Żydowskiego Związku Wojskowego (tylko mężczyzn) oraz 

nieznanej liczby kombatantów z  innych, luźnych grup niepowiązanych z tymi organi-

zacjami. Co do liczby żołnierzy w oddziałach powstańczych występują znaczne roz-

bieżności, gdyż niektóre źródła podają, że powstańców było nawet do 1500. 

 Bojownicy ŻOB i żołnierze ŻZW używali podczas walki flag polskich i żydowskich. 

Żydowscy powstańcy uzyskali pomoc głównie od Armii Krajowej i Gwardii Lu-

dowej, a także od Socjalistycznej Organizacji Bojowej oraz Polskiej Ludowej Akcji 

Niepodległościowej, zarówno przed walkami, jak i w ich trakcie. Wsparcie to dotyczy-

ło technologii wytwarzania broni i budowy schronów.  Powstańcy otrzymali broń 

palną, benzynę i inne chemikalia do tego potrzebne. Wsparły ich też niewielkie grupy 

żołnierzy podziemia chętnych do walki w getcie. Wykorzystywano także broń zdobytą 

od Niemców, jednak z powodu braku amunicji nie poprawiało to zbytnio sytuacji po-

wstańców. 

Wg niemieckich szacunków, w starciach zginęło ok. 7000  Żydów, ponad 6000 

spłonęło żywcem, ok. 50 000  wywieziono, głównie do Treblinki. W trakcie tłumienia 

powstania hitlerowcy dopuszczali się wielu okrucieństw i zbrodni na mieszkańcach 

getta oraz przeprowadzali liczne masowe egzekucje. W swoim raporcie z likwidacji 

powstania w getcie warszawskim Jürgen Stroop podał, że zgładzono lub ujęto 56 065 

Żydów. Raport nie dotyczył jednak osób, które zginęły pod gruzami palonego i burzo-

nego getta, ogólna liczba wyniosłaby więc około 62-63 tysięcy osób. Powstanie za-

kończyło się 16 maja 1943 roku. 



Główni przywódcy powstania zginęli w trakcie jego tłumienia lub z powodu zwią-

zanych z jego klęską represji. Jedynym z nich, był Marek Edelman, utalentowany 

kardiolog, który zmarł  2 października 2009 roku w Warszawie. 

Mimo, że powstańcy ulegli nazistowskiemu najeźdźcy, ich walka o wolność nie 

powinna zostać przez nas zapomniana. Ich postawy ukazują nam wielkie poświęcenie i 

cierpienia żydowskiego narodu. 

Uczeń klasy III gimnazjum - Robert Ziobro 

 

Kącik hobbysty:  

Naszym dzisiejszym rozmówcą jest Wojtek Wilusz – uczeń  klasy VI, którego hobby 

jest kolarstwo. 

 
Gabriela, Dominika: Od jak dawna jazda na rowerze jest twoim hobby ? 

Wojtek: Od ponad roku mogę startować w zawodach, ale na rowerze systematycznie 

jeżdżę już od trzech lat. 
 

G, D: Czym różni się rower górski od wyczynowego? 

W: Rower górski jest przeznaczony na trasy, a wyczynowy na rampy w skateparkach. 
 

G, D: W jakich zawodach uczestniczyłeś? 

W: W Strzyżowskim Maratonie Rowerowym, Crossounty i w Polsko-Słowackiej Fa-

miliadzie Rowerowej, zdobywając dwa medale: złoty i srebrny. 

G, D: Ile poświęcasz dziennie czasu na trening? 

W: Około godzinę, pokonując 20 km górzystego terenu. 

G, D: Jakie są twoje plany na przyszłość? 

W: Chciałbym zostać członkiem Kolarskiego Stowarzyszenia „Strzyżów MTB Team”. 
 

G, D: Dziękujemy za poświęcony czas i życzymy dalszych sukcesów. 

Uczennica klasy I gimnazjum - Gabriela Wnęk 

Uczennica klasy I gimnazjum - Dominika Rubajczyk 

 

Nasza „mała” twórczość: 
 

"Żabka" 
 

Po złocistej łące , 

skacze mała żabka. 

Gdy bociana zobaczyła, 

szybko w stawie się ukryła. 
 

A jej koleżanka , 

od samego ranka . 

Pływa sobie w stawie, 

i suszy się na zielonej trawie . 

 

"..." 
 

Piękne jest życie , 

młodego człowieka. 

Piękny jest widok , 

gdy płynie rzeka. 
 

Piękny jest las, 

wiosną i jesienią. 

Niech  nasze uśmiechnięte buzie , 

Nigdy się nie zmienią.. 
 

"Słoneczny Dzień " 
 

Słoneczko świeci , 

od samego rana . 

dlatego moja koleżanka, 

jest taka roześmiana . 
 

Słońce jest złote , 

promienne i jasne. 

i może być tylko , 

takie nasze własne . 
 

Uczennica klasy V szkoły podstawowej – Magdalena Patryn 



Szkolna galeria – prace Klaudii Wnęk (kl. V sp.) 

        

 

Czy wiesz ,że…  (CIEKAWOSTKI POLONISTYCZNE) 
 Litery używane w naszym języku mają długą i ciekawą historię, której początki 

sięgają starożytnego Egiptu sprzed 5000 lat. Najpierw były to hieroglify przedsta-

wiające różne przedmioty. I tak na przykład litera A powstała z czasem z hierogli-

fu przedstawiającego głowę byka, B - dom, E - człowieka krzyczącego z radości, 

F - sierp, H - sznur zwinięty pionowo "w ósemki", M - fale wodne, N - węża, O - 

oko, R - ludzką głowę, Z - strzałę, zaś łacińska litera Q - małpę. 

 Dawniej w języku polskim były trzy liczby gramatyczne:  

o pojedyncza - odnosząca się do jednej osoby lub rzeczy (oko, ucho, niewiasta), 

o podwójna - odnosząca się do dwóch osób lub rzeczy, często występujących w 

parze (oczy, uszy), 

o mnoga - odnosząca się do więcej niż dwóch osób lub rzeczy (oka, ucha, nie-

wiasty) 

 Obecnie w świecie używa się około 5 000 języków i dialektów, z czego w Indiach 

ponad 800 języków, a w Papui - Nowej Gwinei ponad 500. Najwięcej ludzi mówi 

po chińsku (dialekt mandaryński), następnie po angielsku. Angielski (jako język 

ojczysty, urzędowy, pomocniczy, bądź też tzw. drugi język w wielu krajach, np. w 

Indiach) jest najbardziej rozpowszechnionym językiem na świecie. 

 Największa książka - „Super Book" - mierząca 2,74 na 3,07 m została wydana w 

Denver w stanie Colorado w roku 1976. Składa się z 300 stron i waży 252,6 kg. 

 Najmniejszą do tej pory książkę- „Stary król Cole" - wydrukowaną na papierze o 

gramaturze 22 gramów, mierzącą 1 mm na 1 mm, wydało w 85 egzemplarzach w 

roku 1985 wydawnictwo Gleniffer Press z Paisley w Szkocji. Kartki można prze-

wracać tylko za pomocą igły. 

 Najpopularniejszą książką na świecie jest Biblia. Biblię przetłumaczono na 310 

języków, a jej fragmenty na dalsze 597 języków. Szacuje się, że pomiędzy 1815 a 

1975 rokiem wydrukowano około 2,5 miliarda egzemplarzy Biblii. 

 Pierwsze wiersze dla dzieci w języku polskim pisał Stanisław Jachowicz (1796 - 

1875). 

Uczennica klasy III gimnazjum - Elżbieta Kiczek 

 

 

 

 

 

 



Nasze sukcesy : 
 

VII Międzyszkolny Konkurs Poezji Religijnej 

III miejsce – Rafał Opoń (klasa III g) 

Wyróżnienie – Klaudia Zwiercan (klasa III g) 

Nagroda indywidualna – Natalia Flaga (klasa I g) 

 

II Powiatowy Konkurs Kultury Europejskiej  

w kategorii: recytacja  

II miejsce Rafał Opoń (klasa III g) 

 

III Międzyszkolny Konkurs Wwiedzy O Krajach Niemiecko-Języcznych 

II miejsce Tomasz Ziobro (klasa V sp) 

 

Gminny Konkurs Matematyczny klas I gimnazjum 

finalista Michał Moskal (klasa I g) 

Konkurs szkolny "Znane i podziwiane" 

Nagroda dla Elżbiety Kiczek (klasa III g) 

 

Konkurs Informatyczny 2011 dla szkół podstawowych - etap szkolny 

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

Wyszyńskiego w Połomi, przeszli: 

Tomasz Ziobro (klasa V sp) 

Wojciech Sękowski (klasa V sp) 

 

Konkurs Informatyczny 2011 dla szkół podstawowych - etap międzyszkolny 

Etap międzyszkolny organizowany przez Zespół Szkół im. ks. kard. Stefana Wyszyń-

skiego w Połomi. 

III miejsce Tomasz Ziobro (klasa V sp) 

 

Turniej wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” - etap gminny 

Uczniowie szkół podstawowych: 

miejsce IV Mateusz Sołtys (klasa V sp) 

Uczniowie szkół gimnazjalnych: 

miejsce I  Izabela Szaro (klasa I g) 

Turniej wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”- etap powiatowy 

Uczniowie szkół gimnazjalnych: 

miejsce II  Izabela Szaro (klasa I g) 

 

Gminne Konkursy matematyczne 

Gimnazjum 

laureat: Paweł Brud (klasa III g) 

finalista Patryk Góra (klasa III g) 

finalista  Michał Moskal  (klasa I g) 

finalista Artur Ćwiąkał (klasa III g) 

 

Szkoła podstawowa  

„Matematyczne przygody Kubusia Puchatka” (klasa IV sp) 

finalista: Małgorzata Rak 

„As matematyczny” (klasa V sp i VI sp) 

laureat: Franciszek Moskal (klasa VI sp) 

laureat: Tomasz Ziobro (klasa V sp) 

 

Wyniki zawodów sportowych:  
Liga lekkoatletyczna dziewcząt: 

II miejsce ZS Godowa 

Liga lekkoatletyczna chłopców: 

III miejsce ZS Godowa 

 

Uczennica klasy I gimnazjum – Natalia Flaga 

Uczennica klasy I gimnazjum - Dominika Rubajczyk 

 

 

 

 

 



Uśmiechnij się:  

 

Na lekcji biologii nauczycielka przestrzega dzieci: 

- Pamiętajcie, że nie wolno całować kotków ani piesków, bo od tego mogą się przeno-

sić groźne zarazki. A może ktoś z was ma na to przykład? 

- Ja mam, proszę pani. Moja ciocia całowała raz kota. 

- I co? 

- No i zdechł. 

*** 

Co trzeba zrobić, by iść do nieba? – pyta ksiądz na lekcji religii.  

Dzieci kolejno odpowiadają: 

- Trzeba pomagać rodzicom! 

- … być dobrym! 

- … chodzić do kościoła! 

Kazio przekrzykuje wszystkich: 

- Trzeba umrzeć! 

*** 

Co to jest lekcja? 

- Jest to dłuższy okres potrzebny do przygotowania się do krótkiej przerwy. 

*** 

 

Humor z zeszytów (naszych!): 

 Rudy był małego rozmiaru spośród swoich dwóch kolegów. 

 Rodzina Rudego była bardzo inteligencka. 

 Postać Rudego była bardzo szlachecka wobec państwa polskiego. 

 Rudy rysował żółwie, aby pokazać Polakom, że Niemcy są powolni. 

 Rudy miał jasnoniebieskie spojrzenie. 

 Chłopiec był uczynnym i inteligentnym synem dla rodziców. 

 Z każdą z planet Mały Książe przeprowadza krótką rozmowę. 

 W dzisiejszym świecie rola pieniądza gra dużą rolę. 

 Julia wbiła sobie szkielet w ciało. 

 Na balu u Kapuletów wyglądałaś jak anioł i wtedy się w tobie zakochałem od 

pierwszego obejrzenia. 

 

Rusz głową !! 
Rebusy 

 

 

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

do  2011 r. Prze  widziane są nagrody!  


