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GODOWIACZEK 

 

W tym numerze: 
Temat miesiąca- Subkultura 

Z życia szkoły. 

Subiektywnym okiem. 

Z kart historii. 

Kącik kolekcjonera. 

Nasza „mała” twórczość. 

Czy wiesz ,że… 

Nasze sukcesy.  

Uśmiechnij się. 

Humor z zeszytów (naszych!) 

Rusz głową !! 

 

 

 



Temat miesiąca: 
Subkultura określa grupę społeczną i jej kulturę wyodrębnioną według jakiegoś 

kryterium, np. zawodowego, etnicznego, religijnego. 

Przykłady subkultur młodzieżowych to: 

 Skate, emo, rastamani, hipisi, metalowcy, goci, depesze, rockersi, rude boy, 

teddy boys, hipstersi, modsi, punki, skinheudzi, grunge, niesiane, gitowcy, 

hip-hopowcy.  

Pragnieniem człowieka od najmłodszych lat jest akceptacja środowiska, w którym 

żyje i funkcjonuje. Wraz ze wstępowaniem w okres dojrzewania wzrasta potrzeba 

akceptacji i odrębności od środowiska, w którym się wzrasta. Zaczyna narastać sprze-

ciw wobec dotychczasowych wzorów i autorytetów, rodzina staje się powodem kon-

fliktów i nieporozumień. To właśnie w wieku około trzynastu/czternastu lat dziecko 

wchodzi w okres buntu, jego poglądy nabierają ram, a swoja odrębność często zaczy-

nają podkreślać strojem. Ale w tej inności również potrzebują akceptacji, stąd częste 

wstępowanie młodzieży do różnych subkultur i kontrkultur. 

Subkultury młodzieżowe dają poszukującemu swojego „ja” młodemu człowiekowi 

potrzebne mu w tym trudnym okresie wsparcie i obcowanie z rówieśnikami myślącymi 

podobnie jak on. W zależności od środowiska, w którym się wychowali i warstwy 

społecznej, z jakiej się wywodzą, wybierają określone subkultury i przejmują ich za-

chowania. Oczywiście nie można uogólnić, że dziecko robotników na pewno będzie 

punkiem, a adwokatów skejtem. Duży wpływ na wybór danej subkultury, oprócz śro-

dowiska rodzinnego i kolegów ze szkoły, ma gust muzyczny nastolatka. Każda subkul-

tura narasta wokół zespołów, które w swoich utworach potrafiły zawrzeć problemy i 

poglądy, jakie dane środowisko wypowiadało, 

Przyjrzyjmy się bardzo popularnej pośród młodzieży subkulturze HIP – 

HOP’OWCÓW. Hip – hop pojawił się na początku lat 70 w południowym Bronksie, w 

czarnej dzielnicy Nowego Jorku. Właśnie tam DJ – e, raperzy, grafficiarze i breakdan-

cerzy stworzyli własną kulturę. Młodzi, czarni Amerykanie uważali rapowanie za 

najlepszy środek do rozładowania agresji, ich teksty odzwierciedlały ich bunt. Przeciw 

dyskryminacji rasowej, która ich spotykała, biedzie, brutalności policji i zakłamaniu 

polityków. Hip – hopowiec jest człowiekiem wyluzowanym o sprecyzowanych poglą-

dach. Najważniejszy jest swobodny i luzacki styl życia. Jest buntownikiem walczącym 

z szarą rzeczywistością i niesprawiedliwością. Hip – hopowcy nie wstydzą się marzeń 

i ambicji. Nie odrzucają rzeczywistości, ale również nie chcą się jej podporządkować.  

Hip – hopowcy noszą się podobnie jak skejci czy raperzy. Najważniejsze są luźne 

ubrania, koniecznie markowe, obszerne bluzy z kapturem, nisko opuszczone spodnie – 

lenary. Chodź odchodzą już od takiej mody, ponieważ dla nich hip – hop to bardziej 

filozofia i styl bycia niż moda. 

Uczennica klasy III gimnazjum – Dominika Koziarska 

Z życia szkoły: 
Rocznica śmierci Jana Pawła II 

 

Jak co roku, nasza szkoła obchodziła  rocznicę śmierci naszego patrona Jana Pawła 

II. Z tej okazji dnia 2 kwietnia o godzinie 17:00 odbyła się msza święta. Po mszy świę-

tej, każdy z uczniów wraz z mieszkańcami wsi udał się za sztandarem pod pomnik 

patrona. Pod pomnikiem zostały złożone przez naszych uczniów kwiaty oraz świece. 



Odbyła się także modlitwa oraz została odśpiewana „Barka”. Po udzieleniu wszystkim 

mieszkańcom błogosławieństwa bożego przez ks. Romana Wałczyka, każdy z nas udał 

się do swoich domów w nastroju pełnej zadumy. 

Uczennica klasy II gimnazjum - Gabriela Wnęk 

 

Egzaminy 

 

W dniu 3 kwietnia br. klasa szósta sp pisała egzamin podsumowujący ich naukę w 

szkole podstawowej. Bardzo się denerwowali o wyniki tej ważnej „próby”, ale myślę, 

że mimo wszystko poszło im dobrze. 

Trzy tygodnie później w dniach 24 – 26 kwietnia przyszła kolej na nas, uczniów 

klasy trzeciej gimnazjum. W tych dniach pisaliśmy egzaminy kończące naszą naukę w 

gimnazjum im. Jana Pawła II w Godowej. 

Kosztowało nas to wiele stresu, ponieważ nie byliśmy pewni czy sobie poradzimy, 

zwłaszcza, że to pierwszy tak ważny egzamin w naszym życiu. Nasz rocznik, był jako 

pierwszy objęty Nową Podstawą Programową, więc i nasze egzaminy wyglądały cał-

kiem inaczej niż w poprzednich latach. W pierwszym dniu pisaliśmy egzamin z języka 

polskiego i historii oraz wiedzy o społeczeństwie. W drugim dniu z matematyki i czę-

ści przyrodniczej. Trzeci dzień przeznaczony był na egzamin z języka angielskiego na 

poziomie podstawowym i rozszerzonym. Bardzo się tym wszystkim denerwowaliśmy. 

Okazało się jednak, że zadania egzaminacyjne nie były bardzo trudne i każdy z nas 

sobie z nimi poradził. 

Na szczęście mamy je już za sobą i czekamy z niecierpliwością na wyniki. Teraz 

życzymy uczniom, obecnych klas drugich zdającym te egzaminy w przyszłym roku 

samych sukcesów. 

POWODZENIA! 

Uczennica klasy III gimnazjum – Natalia Cynar 

Kiermasz świąteczny 

Zawsze, kiedy zbliżają się święta, nasza szkoła organizuje konkurs ozdób świą-

tecznych, a następnie uczniowie sprzedają je pod kościołem podczas corocznego kier-

maszu. Tak również było w tym roku. Dzieci oraz młodzież z całej szkoły przeniosły 

przeróżne, ciekawe, własnoręcznie zdobione pisanki, palmy oraz kartki świąteczne. W 

czasie lekcji jury w składzie: p. Jadwiga Stanek, p. Alicja Góra, p. Maria Czarnik oraz 

przedstawiciele samorządu uczniowskiego obejrzało ozdoby i wybrało te, które według 

nich były najciekawiej i najstaranniej zrobione. Pierwsze miejsce za najładniejszą 

ozdobę wielkanocną zdobyła Zuzanna Flaga z klasy II szkoły podstawowej, natomiast 

za najładniejszą palmę Andżelika Pawłowska i Karlina Szaro. Spośród uczniów gim-

nazjum pierwsze miejsce zdobyła Natalia Flaga, a za najładniejszą palmę nagrodę 

otrzymała Patrycja Pękosz. W niedzielę uczennice z klas gimnazjalnych zebrały się 

przed kościołem, rozstawiły pracę na stolikach i po mszach św. Sprzedawały miesz-

kańcom wsi. Cały dochód z kiermaszu został przeznaczony na pomoc dla chorego 

kolegi z naszej wsi. 

Uczennica o klasy II gimnazjum – Dominika Rubajczyk 

Z ekologią za pan brat! 

W dniu 20 kwietnia 2012r w Dobrzechowie odbył się konkurs ekologiczny dla 

uczniów gimnazjów. Naszą szkołę reprezentowali: Olena Wolan, Izabela Szaro, Fran-

ciszek Moskal, a opiekę nad nimi sprawowała pani Katarzyny Paszek. W konkursie 

brali udział uczniowie ze Strzyżowa, Godowej, Dobrzechowa i Wysokiej Strzyżow-

skiej. Konkurs składał się z 11 zadań o bardzo zróżnicowanej formie. Musieliśmy np.: 

rozwiązywać krzyżówki, odpowiadać na pytania, które losowaliśmy, trafiając rzutkami 

do tarczy, rozpoznawać drzewa za pomocą ich liści. Drużyna z Godowej zajęła II 



miejsce. Cieszymy się  z odniesionego sukcesu i już trzymamy kciuki za naszych kole-

gów, którzy w przyszłym roku wezmą udział w tym konkursie. 

Uczeń klasy I gimnazjum – Franciszek Moskal 

 

Konkurs Poezji Religijnej 

 
VII Konkurs Poezji Religijnej odbył się w naszej szkole w piątek 24 IV. W tym 

dniu do naszej szkoły przyjechali uczniowie z zaprzyjaźnionych szkół naszej gminy 

oraz szkół im. Jana Pawła II w Stępinie oraz Konieczkowej. 

Konkurs rozpoczął się o godzinie 16:00. Jako pierwsi na naszej scenie zaprezentowali 

się uczniowie z klas 4 – 6. Następnie, wystąpili uczniowie z klas gimnazjalnych. 

Uczestników oceniało jury, w którego skład weszli min. Ks. Kamil Sowa, dyr. Woj-

ciech Małek, Mirosław Czarnik oraz profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zenon 

Ożóg oraz Burmistrz Waldemar Góra. Konkurs zakończył się późnym wieczorem, jury 

wyłoniło zwycięzców. Mamy nadzieję, że za rok młodzi recytatorzy równie chętnie 

przyjmą zaproszenie naszej szkoły. 

Uczennica o klasy I gimnazjum – Patrycja Pękosz 

 

Miesiąc pamięci 

 

Kwiecień w naszym kraju jest miesiącem pamięci narodowej. Z tej okazji 27 

kwietnia br. młodzież naszej szkoły wraz z panią  Anną Dyką przygotowała akademię 

pod hasłem „Pamięć nie dała się zgładzić”, poświęconą pamięci tych, którzy walczyli 

o naszą wolność, a którym wróg nie pozwolił cieszyć się wolną ojczyzną. 

Uroczystość rozpoczął Patryk Fiołek, zapalając symboliczny znicz – światełko dla 

poległych, a o losach Polaków na frontach II wojny światowej opowiadali Tomek 

Ziobro i Wojtek Sekowski – uczniowie kl. VI. Recytowane wiersze, fragmenty filmów 

„Katyń” i „Monte Cassino” oraz zdjęcia z rosyjskich łagrów (Kazachstanu, Sybiru) 

obozów zagłady (Oświęcim, Majdanek) przybliżały zebranym odległe wydarzenia 

historyczne, odpowiadały o prawdziwych przeżyciach „pisanych krwią i cierpieniem”.  

Akademia wszystkim się podobała i widać było, że bardzo widzów poruszyła bo jak 

nigdy było cicho, a u niektórych było widać wzruszenie na twarzach. 

 

Uczennica o klasy I gimnazjum – Olena Wolan 



Subiektywnym okiem: 
„Kto czyta książki, żyje podwójnie” – czyli o 

czytelnictwie. 

23 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Książki. Celem tych obchodów jest pro-

mowanie czytelnictwa, zachęcanie ludzi do czytania książek. Data ta wybrana została 

jako symboliczna dla literatury światowej. W tym dniu, w roku 1616 zmarli znani 

pisarze powieści. Na pewno pamiętamy, jak byliśmy dziećmi. Uczyliśmy się pierw-

szych literek. Już w I klasie składaliśmy je w wyrazy, próbowaliśmy je zrozumieć. W 

końcu nadszedł taki dzień, że po złożeniu kilku literek zrozumieliśmy wyraz i czytali-

śmy coraz płynniej i lepiej. Z pewnością wtedy byliśmy z siebie dumni, że umiemy 

czytać. Sami z chęcią sięgaliśmy po następne książki. Jednak z wiekiem wszystko się 

zmienia. Teraz tylko komputer, telewizja, itp., a książki leża gdzieś w kącie, całe w 

kurzu. Ale pomyślmy głębiej. Przecież czytanie książek to czas na relaks, odpoczynek. 

Na pewno dają nam dużo więcej niż komputer. Książki to same plusy. W dzieciństwie 

otrzymanie książki to była radość, a teraz czytanie to nudy, obciach i wgl. Nawet nie 

czytamy lektur szkolnych. Ja, przyznam się szczerze, też nie lubiłam czytać książek, 

ale koleżanka pożyczyła mi kiedyś pewna powieść dla młodzieży. Zaczęłam ją czytać i 

tak mnie wciągnęło, że z chęcią sięgałam po następne jej części. Coraz mniej czasu 

spędzałam przed komputerem i wszystko staje się lepsze. Czytając książki, wkraczamy 

do innego świata. Wyobrażamy sobie te wszystkie sceny. To jest właśnie bardzo przy-

jemne i ciekawe. Na pewno każdy z nas znalazłby coś dla siebie i gwarantuję wam, że 

bylibyście zachwyceni. Wystarczy tylko chcieć i poszukać, nawet w naszej Bibliotece 

szkolnej. Dlatego warto się czasem zastanowić, czy nie lepiej poczytać książkę niż 

tylko spędzać czas przed komputerem? Przez czytanie wkraczamy w inny świat. Jed-

nym słowem czytanie książek, to nie tylko nauka, ale również wielka „przygoda”. 

Uczennica klasy II gimnazjum – Natalia Flaga 

 

 

 

Wywiad: 
Tylko u nas wywiad z Pauliną Chlebicką z klasy piątej na temat ciekawego sposobu 

spędzania wolnego czasu 

 
Andżelika i Aneta: Czym chciałabyś się pochwalić w tym numerze gazetki? 

Paulina: Moimi umiejętnościami w szydełkowaniu. 

A.A: Od jak dawna szydełkujesz? 

P: Od półtora roku. 

A.A: Kto zachęcił Cię do tego zajęcia? 

P: Pani Małgorzata Fiołek, bibliotekarka filii strzyżowskiej biblioteki. 

A.A: Co umiesz już wyszydełkować? 

P: Serwetki, pisanki, bransoletki oraz kurczaki. 

A.A: Gdzie i kto prowadzi takie zajęcia? 

P: Odbywają się one w bibliotece szkolnej. Prowadzi je pani Małgorzata Fiołek. 

A.A: Ile czasu dziennie poświęcasz na to zajęcie? 

P: Około godziny. 

Rozmawiała uczennica klasy I gimnazjum - Aneta Zamorska 

Rozmawiała uczennica klasy I gimnazjum - Andżelika Złotek 



Nasza „mała” twórczość: 
,,Wyznanie’’ 

Uśmiechnij się jesteś wspaniała, 

Uśmiechnij się jesteś kochana. 

Uśmiechnij się jesteś radością, 

Uśmiechnij się jesteś moją miłością. 

 

,,Czekając’’ 

Wakacje się zbliżają, 

A póki co wypadki się zdarzają, 

Codziennie w szkole się denerwujemy, 

I zdrowie sobie psujemy. 

Bo wakacje nas już cieszą, 

A uczniowie do nich bardzo się śpieszą. 

 

Uczennica klasy I gimnazjum - Gabriela Kremska 

 

Szkolna galeria –  Prace I gimnazjum 

 

Czy wiesz ,że… 
 

Dlaczego warto żuć gumę przed egzaminem? 

 Amerykańscy naukowcy przprowadzili badania na 224 studentach. Ci, 

którzy przez 5 min 

przed egzaminem żuli gumę, uzyskali lepsze wyniki niż ci, którzy tego nie 

robili.Badacze tłumaczą to tym, że żucie gumy zwiększa napływ krwi do mózgu, co 

usprawnia jego pracę. 

Dlaczego pieprzyki to naturalny eliksir młodości? 

 Naukowcy z Kings College w Londynie wykazali, że ludzie z dużą liczbą 

pieprzyków na ciele wolniej się starzeją. Komórki ich skóry dłużej zachowują młodość 

a tkanka kostna ma większą gęstość w podeszłym wieku. Badania przeprowadzono na 

grupie 1200 bliźniąt. Dzieci z większą liczbą pieprzyków po latach wyglądały młodziej 

niż brat czy siostra a komórki ich skóry szybciej się odnawiały. Zauważono także 

mniejszą podatność osób z dużą liczbą pieprzyków na choroby kości. 

Dlaczego się rumienimy? 

 Rumienimy się zazwyczaj wskutek reakcji emocjonalnej, takiej jak zaże-

nowanie dzięki rozszerzeniu się naczyń krwionośnych w skórze. Więcej krwi dopływa 

do konkretnych miejsc, które w związku z tym czerwienieją. Zwykle kojarzymy ru-

mienienie się z twarzą , lecz krew trafia również do szyi i okolicy dekoltu. 

Dlaczego ziewanie jest zaraźliwe? 

 Teoria fizjologiczna. Rzecznicy tej teorii twierdzili, że nauka dowiodła, iż 

ziewamy po to, by wprowadzić więcej tlenu do organizmu albo pozbyć się nadmiaru 

dwutlenku węgla. Ziewanie jest zaraźliwe, ponieważ w danym pomieszczeniu może 

brakować świeżego powietrza wszystkim równocześnie . 

  Teoria złudzenia. Skoro wszyscy słyszą nudne przemówienie, czemuż by 

nie mieli ziewać mniej więcej w tym samym czasie ? 

Dlaczego nasza skóra marszczy się po kąpieli? 

 Wbrew pozorom nasza skóra nie marszczy się po kąpieli. W rzeczywisto-

ści rozciąga się. Skóra na palcach u rąk, na dłoniach, palcach u nóg i podeszwach stóp 

marszczy się dopiero po nasycaniu jej wodą (dłuższe przebywanie pod wodą w basenie 

powoduje taki sam skutek). Stratum corneum – gruba i martwa warstwa skóry, która 

chroni nas przed otoczeniem i sprawia, że skóra na dłoniach i stopach jest mocniejsza i 

grubsza niż na brzuchu bądź na twarzy rozciąga się, gdy wchłonie wodę. To zaś wy-

wołuje efekt marszczenia się .  

Dlaczego nasz głos nie brzmi dokładnie tak jak go słyszymy? 



 Może się wydawać, że nasz głos brzmi dokładnie tak jak go słyszymy. Nie 

jest to jednak prawdą. Nasz głos brzmi inaczej dla nas i inaczej dla osób z otoczenia. 

To, że nasz głos brzmi inaczej dla nas samych a inaczej dla innych, możemy się prze-

konać, odsłuchując nagranie własnego głosu. Nie ważne jak dobry jakościowo byłby 

sprzęt nagrywający, nasz głos zawsze brzmi dla nas obco i dziwnie, podczas gdy głos 

naszych znajomych - normalnie i znajomo.  

Nie chodzi o to, że sprzęt nagrywający zniekształca głos (robi to tak naprawdę 

minimalnie), lecz wynika to z faktu, że tylko część dźwięku trafia wraz powietrzem do 

naszych uszu. Głębsze tony docierają do ucha poprzez głowę, a dokładniej mówiąc - 

tony wytwarzane w krtani przenikają do bębenków w uchu przez mięśnie szyi i twarzy, 

kości szczęki i czaszki. Mięśnie i kości rezonują dźwięk i wydaje nam się, że nasz głos 

jest głęboki, dźwięczny. 

Jednak osoby z otoczenia nie słyszą tych niskich tonów wychodzących z na-

szego wnętrza, a jedynie te, które docierają do nich wraz z powietrzem. Dla nich więc 

nasz głos jest wyższy, podobny do tego z nagrania. 

Uczennica klasy I gimnazjum – Olena Wolan 

Uczennica klasy I gimnazjum - Dorota Paszek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasze sukcesy : 

Wyniki zawodów sportowych: 
Mini piła koszykowa  

Podstawówka chłopcy: 

Gminne: I miejsce 

Powiatowe: I miejsce 

Rejon: II miejsce  

Półfinał wojewódzki: III miejsce 

Konkursy: 
Ozdoby świąteczne  

Podstawówka: 

I miejsce – Zuzanna Flaga 

Gimnazjum: 

1miejsce – Natalia Flaga 

Najładniejsza palma 

Podstawówka: 

1miejsce – Andżelika Pawłowska, Karolina Szaro 

Gimnazjum: 

I miejsce – Patrycja Pękosz  

Gminny konkurs ekologiczny 

II miejsce – ZS Godowa 

 

Opracowała uczennica klasy II gimnazjum - Gabriela Wnęk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Uśmiechnij się:  
Przychodzi mrówka do krawca i pyta się: 

-Jest nić? 

-Jest. 

-Poproszę 2 cm. 

-Zapakować? 

-Nie powieszę się na miejscu. 

*** 

Siedzi apostoł na krześle i łowi ryby. Przychodzi drugi i pyta ile łowi? 

On na to: 

- A po sto łowi. 

*** 

Mały dinozaur pyta się mamy: 

-Czy my po śmierci pójdziemy do nieba? 

-Nie synku, pójdziemy do muzeum. 

*** 

Czym się różni blondynka od żaby? 

-Żaba kuma. 

*** 

Dlaczego blondynka wrzuca chleb do sedesu? 

-Bo myśli, że karmi kaczki. 

 

Opracowała uczennica klasy I gimnazjum - Gabriela Kremska 

Opracowała uczennica klasy I gimnazjum – Patrycja Pękosz 

 

 

Humor z zeszytów (naszych!): 

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

jeszcze nie znano  

 Linijka 20 centymetrowa ma ponad 20 centymetrów  

 Prostokąt rożni się od kwadratu tym że raz jest wyższy a raz szerszy 

  Do produkcji papieru gorszego dodaje się ścierki  

 Kolej przewozi pasażerów, ludzi i cudzoziemców  

 W starej kuźni miechy wprawiano w ruch ręcznie za pomocą nogi  

 Furmanka poruszana jest silnikiem bez koni mechanicznych - wystarczy tylko 

dać im owies 

Nauczycielka puszczała płyty, które szły z żołnierzami do boju  

 DJ Janek na swoim zegarze w chałupie znalazł wskazówki do życia  

 Chopin - to najprawdopodobniej największy gracz na świecie  

 Perkusja to zestaw garnków, w których gotuje się muzyka  

 Harfa jest podobna do łabędzia, tylko gorzej pływa 

 Korsarze wyjeżdżali na bezludne wyspy i łapali niewolników.  

 Kości człowieka są połączone łokciami aż do kolan.  

 Krowa, podobnie jak koń, składa się z rogów, kopyt, wymion i ogona.  

 Król Waza, jak sama nazwa wskazuje, lubił zupę. 
Rusz głową !!  

 

 

 



 

1. Siedziba bogów. 

2. Król Krety. 

3. Matka Edypa. 

4. Kobieta z tajemniczą beczką. 

5. Sławny wojownik syn Tetydy i Peleusa. 

6. Otrzymała "jabłko dla najpiękniejszej". 

7. Wbrew zakazowi pochowała brata. 

8. Bogini niezgody. 

9. Ojciec Ikara. 

 

Prawidłowe rozwiązania przyjmuje Joanna Zamorska do dn. 22 czerwca 2012 r. 

Przewidziane są nagrody! 


