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Imię, nazwisko, klasa:  

 

 



Hasła poziomo: 

1) popularnie o Zgromadzeniu Sióstr Urszulanek 

Unii Rzymskiej  

5) przewodniczący Dzieła Przyjaciół Prywatnego 

Żeńskiego Liceum Ogólnoklształcącego Sióstr 

Urszulanek w Rybniku, to śp. Ks. prałat Alojzy…  

9) … bo z nami Bóg i Pospolita … (śpiewamy 

w hymnie szkoły)  

10) domki dla pszczół lub zdrobniale o Urszulach   

11) dziura w ziemi  

12) jednostka oporu elektrycznego (powie Ci 

o nim Pani Profesor Jolanta…) 

13) pierwsza Siostra Przełożona Domu 

Zgromadzenia Sióstr Urszulanek w Rybniku 

w latach 1923-25, to Augustyna…  

17) wieś w gminie Wołów w powiecie wołowskim, 

województwo dolnośląskie 

18) miejscowość we Francji, gdzie ma swoją 

siedzibę jedna z zaprzyjaźnionych z naszą szkołą 

placówka oświatowa (wymiany zagraniczne, 

Comenius)  

21) … Podhalańskie - miejscowość, gdzie znajduje 

się jeden z klasztorów Sióstr Urszulanek  

22) założone w 1992 roku z inicjatywy nauczyciela 

W-F Pana Profesora Adama Kotasa szkole 

czasopismo: Carpe..  

25) koleżanka Oli, właścicielka psa Asa z 

Elementarza Falskiego   

27) Pani Profesor, wykładająca w naszej szkole 

biologię, opiekunka szkolnego koła PCK ma na 

imię…   

30) System Informacji Oświatowej MEN   

31) słowo w tytule szkolnego czasopisma  

33) szachy, bierki, Scrabble, domino (znajdziesz je 

w szkolnej bibliotece) albo zabawy komputerowe  

34) oficjalne (od chrztu) imię Siostry Dyrektor   

35) Siostra, która pełni funkcję szkolnej higienistki 

ma na imię…  

Hasła pionowo: 

1) 28 listopada 1900 roku powstała … Rzymska 

Zakonu św. Urszuli   

2) najwyższe odznaczenie szkoły  

3) miejscowość we Włoszech, gdzie ma swoją 

siedzibę jedna z zaprzyjaźnionych z naszą szkołą 

placówka oświatowa (wymiany zagraniczne, 

Comenius) 

4) kapelan szkoły w latach 1986-1994 – ksiądz 

Józef…  

6) Pani, która pracuje w sekretariacie szkoły ma 

na imię… (tak miała na imię także Siostra 

Przełożona z lat 1925-1926)  

7) miejscowość, gdzie znajduje się jeden 

z klasztorów Sióstr Urszulanek (przy ulicy 

Spółdzielczej 14)   

8) ) … Soli … Gloria … (śpiewamy w święto szkoły) 

14) ktoś wpływowy, zajmujący wysokie 

stanowisko albo  słone jezioro w środkowej Turcji 

albo najważniejsza karta, as   

15) kapelan szkoły w latach 1997 – 2002 ksiądz 

Stefan…  

16) tyle lat działalności pedagogicznej Sióstr 

Urszulanek Unii Rzymskiej w Rybniku będziemy 

wspominać w 2023 roku  

17) nazwisko założycielki Urszulanek  

19) imię jednej z nauczycielek, która weszła do 

pierwszego po reaktywacji szkoły grona 

pedagogicznego, pani Profesor Kowalskiej   

20) Edmondo De, 1846-1908, pisarz włoski, autor 

Serca (oczywiście mamy tę książkę w szkolnej 

bibliotece)  

23) pierwsze starania o reaktywację szkoły 

urszulańskiej w Rybniku podjęła Matka 

Prowincjalna Renata… (urodzona w Piekarach 

Śląskich)  

24) modyfikacja, przeróbka samochodu  

26) święta, urodzona ok. 1474 roku w Desenzano, 

córka Jana i Katarzyny, w Brescii założyła 

Towarzystwo św. Urszuli 

27) miesięcznik dla robiących zdjęcia lub krótko 

o zdjęciu  

28) gdy kamień spadnie z serca (lub kanał 

w Raciborzu)  

29) rozkazujący lub oznajmujący albo sposób 

postępowania   

32) wieś kaukaska, tatarska osada  

 


