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Boże Narodzenie obchodzone jest przez chrześcijan od IV wieku. W Polsce zwane było dawniej 

Godami. Nazwą tą określano nie tylko dwa świąteczne dni, ale okres aż do 6 stycznia, bo tak 
długo świętowano Boże Narodzenie.  

Pierwszy dzień świąt rozpoczynało poranne nabożeństwo. Potem spędzano czas przy suto za-
stawionym stole – śpiewając, rozmawiając, a także modląc się. Tego dnia nie wolno było sprzą-
tać, rąbać drewna, przynosić wody ze studni i gotować. Tradycja zakazywała również czesania 
się, przeglądania w lustrze i spania w ciągu dnia. Nie urządzano w tym dniu wesel i zabaw, nie 
składano wizyt. Drugi dzień świąt jest dniem św. Szczepana. W przeszłości tego dnia obrzuca-
no się ziarnem – miało to zaklinać urodzaj. Sypano nim podczas składania życzeń, kawalerowie 
obrzucali nim dziewczęta. W tym dniu również nie pracowano, ale bardzo popularne było skła-
danie wizyt. 

 

Świąteczne prezenty 

 Tradycja obdarowywania bliskich podczas Bożego Narodzenia wywodzi się z rzymskich Satur-
naliów. Dawniej zwyczaj nazywano Gwiazdką, bowiem prezenty wręczano wraz  z pojawieniem 
się na niebie pierwszej gwiazdki i tuż przed łamaniem się opłatkiem. Dzieci na ogół dostawały 
zabawki. 

 

Strojenie choinki 

 Jest to jedna z najmłodszych tradycji wigilijnych, przejęta na przełomie XVIII i XIX wieku od 
Niemców. Jest to zwyczaj ubierania choinki (sosny lub jodły) w Wigilię Bożego narodzenia: cu-
kierkami, orzechami, jabłkami oraz lampkami (dawniej świeczkami woskowymi). W Polsce, w 
zależności od regionu, choinka przyjęła się wcześniej lub później. Na Mazurach był to rok 19-

10, okolice Rzeszowa przyjęły tę tradycje przed samą I wojną światową, a górale w 20 i 30 la-
tach XX wieku. 

 

Pasterka 

Noc wigilijna od wieków wcale nie jest ani cicha, ani spokojna, jak śpiewamy w kolędzie. We-
dług tradycji należało hałasować, by wypędzić ugoszczone na wigilii dusze. Im głośniej, tym le-
piej, dlatego   w całej wsi słychać było wystrzały, wybuchy petard, uderzano w garnki i w inne 
niosące dźwięk przedmioty. Po tym obrzędzie wszyscy udawali się na Pasterkę. 
Według tradycji przynajmniej jedna osoba z każdej rodziny musiała wziąć udział w uroczystej 
mszy.      W drodze do kościoła panny i młodzi kawalerowie wróżyli sobie szczęście w miłości z 
kołków                    w płocie. Długo w Polsce utrzymywał się zwyczaj rzucania grochem z chóru 
przed mszą Bożego Narodzenia. Wierzono, że zapewni to urodzaj i pomyślność w nadchodzą-
cym roku. 

Aktualności 
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Kolędy, pastorałki 

 

Śpiewanie kolęd w okresie Bożego Narodzenia to zwyczaj praktykowany na całym świecie, 

trwający          od wieków po dzień dzisiejszy. Tradycja łączy ludzi biednych i bogatych, o róż-

nym pochodzeniu społecznym i wykształceniu. Kolęda (pastorałka) jest to pieśń, z której ema-

nuje radość, wesołość, szczęście. W zależności od regionu kraju Polacy układali pastorałki, za-

wierając w nich swój świat, uczucia i sposób mówienia. Dlatego stare kolędy są swego rodzaju 

opowiadaniami. Według historyków polskie pastorałki są żywym pomnikiem dawnych wieków. 

Charakterystyczną cechą tych pieśni jest swoista prostota wyrażona uczuciami szlachetnymi i 

dobrymi. Pastorałki towarzyszyły każdemu Polakowi od dzieciństwa aż do śmierci. Nawet wojny 

nie przeszkodziły w kontynuowaniu najpiękniejszej tradycji. Znane są przypadki z pierwszej woj-

ny światowej, gdzie w Wigilię 1915 roku Polacy, walczący w wojskach francuskich i niemiec-

kich, zaprzestawali walki i śpiewali kolędy. 

 

Wigilia 

Dla katolików to najbardziej uroczysty dzień w roku, wieczór zbliżenia ludzi, wzajemnego prze-

baczania, czas miłości oraz zadumy i refleksji nad sobą i życiem. Wigilia rozpoczyna święta Bo-

żego Narodzenia. Sama tradycja świąt Bożego Narodzenia kształtowała się przez wieki. Od 

stuleci dzień przesilenia zimowego obchodzono i w mieście i na wsi bardzo uroczyście. Przez 

wieki zwyczaje ludowe i obrzędy religijna złączyły się ze sobą, cześć z nich zanikła, a część roz-

rosła się, tworząc niepowtarzalną tradycję bożonarodzeniową. Poganie na przełomie grudnia i 

stycznia uroczyście obchodzili cykl świąt roku. Słowianie 25 grudnia obchodzili dzień przesilenia 

zimowego - pierwszy dzień nowego roku, natomiast poganie 24 grudnia obchodzili święto 

zmarłych. 

 

Opłatek 

Przed rozpoczęciem kolacji wigilijnej rodzina powinna podzielić się opłatkiem. Łamanie się nim 

symbolizuje łamanie się chlebem Jezusa z apostołami podczas ostatniej wieczerzy. Zwyczaj 

ten został wprowadzony w Polsce w XVIIw . 

 

Dania 

Jest to kolacja, na której powinna spotkać się całą rodzina. Posiłek powinien się składać z 12 

dań, symbolizujących 12 apostołów. Tradycyjne dania to karp, barszcz biały lub czerwony, klu-

ski z makiem lub kutia oraz kompot z suszonych owoców. 

 

Stół 

Na stole powinien znajdować się biały obrus, pod który można włożyć sianko, symbolizujące 

miejsce narodzin Jezusa Chrystusa. 

Powinno być o jedno nakrycie więcej niż jest biesiadników. Będzie ono czekać na nieznajome-

go, który może zapukać do drzwi. 

Pod każdym nakryciem powinny znajdować się moneta i rybie łuski, symbolizujące dostatek i 

szczęście w przyszłym roku. 

Dodatkowo powinna palić się świeca, która jest symbolem nadziei. 

 

 

Monika Daszczyńska kl. II LOB 



 

 

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. To magiczny i wyjątkowy czas. Czas radości  

i spotkań z bliskimi. To także czas, w którym wręczamy sobie prezenty gwiazdkowe. Nieważne czy 

są one drogie, czy tanie, duże czy małe, ważne, by były ofiarowane od serca. Ale jak kupić prezent, 

by się spodobał osobie przez nas obdarowanej? Oto kilka propozycji, które ułatwią Wam to zadanie. 

Prezenty dla mamy:  

perfumy, broszka, książka kucharska, parasol, portfel, ulubiona komedia romantyczna na DVD, kal-

endarz/ terminarz, apaszka lub szal, płyta ulubionego wykonawcy 

Dla taty: 

zestaw narzędzi, portfel, etui na dokumenty, zegarek, kapcie, korkociąg, sweter, kubek-termos, 

krawat, pasek do spodni, woda toaletowa, skarpetki. 

Dla siostry/ dziewczyny: 

zestaw kosmetyków, piżama, cyfrowa ramka na zdjęcia, książka, kolczyki, prostownica do włosów, 

kosmetyczka z lusterkiem. 

Dla brata/ chłopaka: 

słuchawki stereo, breloczek do kluczy, rękawiczki, t-shirt, zegarek, gra komputerowa, film na DVD. 

Wioletta Chmielewska  
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W Polsce Boże Narodzenie jest obok Wielkanocy najuroczyściej obchodzonym świętem, a jego 

tradycje sięgają pogańsko-słowiańskich czasów. Wieczerza wigilijna do dziś nosi ślady obrzę-

dów sprzed czasów chrześcijaństwa. Na świątecznych stołach dominują głównie dania rybne 

przyrządzane na najróżniejsze sposoby, wśród których nie może zabraknąć słynnego karpia               

(lub szczupaka) w sosie szarym. Wigilię otwiera jedna z tradycyjnych zup wigilijnych: barszcz 

czerwony z uszkami lub zupa grzybowa.  

Monika Grzyb 

Karp po polsku w szarym 

sosie 

Składniki: 

Karp ok.1 kg 

Włoszczyzna (bez kapu-

sty) 

Szary sos: 

Krew z ryby 

4dkg masła, 3dkg mąki, 

3/4l wywaru z jarzyn 

1/8 czerwonego wina 

4-5 dag piernika 

Wykonanie: 

Rybę sprawić, opłukać. Włożyć do garnka z wkładką, zalać gorącym wywarem                        

i gotować na bardzo małym ogniu ok. 25 minut 

Następnie delikatnie wyjąć i położyć w ciepłym miejscu, skropić wywarem, przykryć, 

aby nie obsychała.  

Sos: mąkę zrumienić na suchej patelni, wsypać do miseczki. Masło roztopić na pa-

telni, dodać mąkę, wymieszać, rozprowadzić winem, wlać wywar. Piernik pokru-

szyć, wymieszać ze szklanką wywaru, przetrzeć przez sito i dodać do reszty 

sosu. Cukier roztopić, zrumienić, rozprowadzić niewielką ilością wody. Powstały 

karmel dodać do sosu, sos doprawić solą i sokiem z cytryny. Dodać posiekane w 

paseczki obrane migdały i rodzynki.  

Wigilijna zupa grzy-

bowa 

Składniki: 

1 duża włoszczyzna 

2 nieduże cebule 

2 łyżki masła lub oleju 

1 duża garść grzybów 

suszonych 

 (najlepiej prawdziw-

ków) 

sól, 

Wykonanie: 

Umyć starannie grzyby i zalać zimną wodą w sporym naczyniu. Najlepiej na noc. 

W dwulitrowym garnku ugotować wywar jarzynowy z włoszczyzny. 

Gdy gotowy dodać starannie wypłukane ponownie po namoczeniu grzyby. Gotować na małym 

ogniu ponad 1 godz. 

Wyjąć grzyby. Wybrać ładniejsze i jędrniejsze kapelusze. Pokroić je w drobne paseczki. 

Wrzucić z powrotem do wywaru. Grzyby mniej urodziwe można zostawić do kapusty z 

grzybami. 

Na maśle przyrumienić drobno pokrojoną cebulę. Wrzucić do garnka. 

Sprawdzić smak wywaru. Jeśli zupa jest zbyt wodnista, gotować dalej dla odparowania nad-

miaru płynu i osiągnięcia naprawdę esencjonalnego smaku. 

Zupę przez sito przelać do nowego garnka. Teraz mamy czystą zupę. 

Staropolski piernik świą-

teczny 

Składniki 

1/2 kg miodu- najlepiej 

prawdziwego 

2 szklanki cukru 

25 dag masła 

1 kg pszennej mąki 

3 jaja 

3 łyżeczki sody oczyszczo-

nej 

1/2 szklanki zimnego mleka 

Wykonanie: 

Miód, cukier i masło stopniowo podgrzewamy, niemal do wrzenia.  

Masę schładzamy i do letniej dodajemy mąkę, jaja, sodę rozpuszczoną   w mleku,  

sól i przyprawy korzenne- wszystko starannie wyrabiamy ręką.  

Na koniec wyrabiania dodajemy bakalie. 

Wyrobione ciasto przechowujemy w chłodnym miejscu (lodówka, chłodna piwnica) 

2- 4 tygodnie.  

Dojrzałe ciasto upiec 40-45 minut w 160- 180 C. 

Upieczone ciasto powinno także poleżeć - 7-10 dni - aby zmiękło. (zawinąć w ście-

reczkę) 

Można go przełożyć powidłami, masą orzechową, a na wierzch - lukier,      lub pole-

wa czekoladowa. 

Nr 4 grudzień 2012 S.5 



Nr 4 grudzień 2012 Gazeta Szkolna 

Wydarzenia z życia szkoły 

4 grudnia 2012 roku (wtorek) w gmachu Politechniki Warszawskiej odbyła się uroczystość 
wręczenia Stypendiów Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej. Gośćmi 

honorowymi imprezy byli prorektorzy Politechniki Warszawskiej: prof. dr hab. inż. Włady-
sław Wieczorek, prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Lewenstein oraz dyrektor Mazowieckiego 
Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Jarosław Zaroń. Uroczystość uświet-
nił występ Chóru Akademickiego Politechniki Warszawskiej. 
Stypendia Prezesa Rady Ministrów otrzymało 257 uczniów z Warszawy i powiatów około-

warszawskich. 34 uczniów z Ma-
zowsza, w tym 26 z terenu War-
szawy i okolic. Stypendium Preze-
sa Rady Ministrów może otrzy-
mać uczeń z najwyższą średnią 
ocen w danej szkole ponadgimna-
zjalnej, przejawiający szczególne 
predyspozycje do jednego z przed-
miotów i uzyskujący z niego wy-
bitne wyniki, a w pozostałych 
dziedzinach uzyskujący przy-
najmniej dobre rezultaty. 
Z naszej szkoły dwie osoby otrzy-
mały Stypendium Prezesa Rady 
Ministrów: Olga Lewandowska- 
uczennica trzeciej klasy liceum 
oraz ja, czyli Malwina Morawska-
uczennica trzeciej klasy techni-
kum ekonomicznego. 
Na ceremonię wręczenia stypen-
diów pojechałyśmy razem z panią 
pedagog Wiolettą Skurczyńską. 
Przed rozpoczęciem uroczystości 
podeszła do nas dziennikarka, 
która przeprowadziła z nami wy-
wiad. Reportaż z ceremonii wrę-
czenia Stypendiów Prezesa Rady 
Ministrów można było obejrzeć w 
telewizji na kanale TVP Warsza-
wa. Został on wyemitowany w 
„Kurierze Mazowieckim” jeszcze 
tego samego dnia o godzinie 
.47. 

 

Malwina Morawska kl. III TE  
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      Od kilku tygodni za naszymi oknami możemy dostrzec zimę. Wszystko dookoła 

okryte jest białym puchem, zrobiło się ciemniej i bardziej ponuro. Gdzieś w oddali co-
raz częściej możemy dostrzec sylwetki ludzi odśnieżających podjazdy do domów, nie-
rzadko też słyszymy  krzyki bawiących się śniegiem dzieci. Każdy jest wesoły i z nie-

cierpliwością czeka na  zbliżające się wielkimi krokami Święta Bożego Narodzenia. 
Jednak zima nie w każdym z nas wzbudza radość. Korki na ulicach, chłód i szybko 
zapadający zmrok zdecydowanie nie poprawiają nam nastroju. Jest jeszcze jednak 

jedna rzecz, która wielu ludziom źle kojarzy się z  tą porą roku, a mianowicie dłuuu-
gie zimowe wieczory. Kiedy słyszymy te trzy wyrazy,  większości z nas od razu przy-

chodzi  na myśl słowo NUDA. Co więc robić kiedy  na zewnątrz jest tak zimno i ciem-

no, że z pewnością nie będziemy mieli ochoty na zimowy spacer? 

     Otóż jest wiele sposobów na to, by te chłodne wieczory wcale nie były tak nudne, 

jak to się każdemu wydaje. Zwalczanie nudy możemy zacząć poprzez granie w różne 
gry planszowe. Na pewno u każdego i każdej z Was gdzieś w głębi szafy znajdują się 

takie. Może właśnie ten zimowy wieczór to dobra okazja, by po nie sięgnąć. Przecież 
chińczyk, scrabble, monopol  itp. to gry nie tylko dla dzieci. Wystarczy, że zaprosicie 
kilku  przyjaciół i świetna zabawa jest murowana. Cudowną grą dla paru osób jest 

również twister. Można się pośmiać i zabrać ze sobą dużo nowych zabawnych wspo-

mnień. 

     Dla osób nielubiących grać w gry planszowe, mogę zaproponować wypad na łyż-

wy. Teraz praktycznie w każdym większym mieście tworzone są sztuczne lodowiska. 
Wystarczy się ciepło ubrać, założyć czapkę, rękawiczki, owinąć szyję szalikiem i moż-

na ruszać. Myślę, że łyżwy to dobry, a zarazem ciekawy pomysł na nudne popołu-

dnie. 

     Mam do zaoferowania jeszcze jeden sposób na nudę, osobiście najbardziej mi bli-

ski. A mianowicie, jeżeli jesteś typem domownika tak jak ja, to proponuje zaopatrzyć 
się w koc i potężny kubek gorącej czekolady. Kiedy mróz będzie Ci wyjątkowo do-

skwierał, owiń się kocem, zaparz gorące kakao i sięgnij po swoją ulubioną książkę 

lub film. Gwarantuję, że takie spędzenie wieczoru z pewnością będzie udane. 

       Jak widzicie, jest wiele sposobów na ciągle dotykającą nas nudę. Granie w gry 

planszowe, czytanie książek i jeżdżenie na łyżwach jest zdecydowanie ciekawsze niż 
oglądnie w kółko tych samych programów telewizyjnych czy spędzenie kolejnych go-
dzin przed komputerem. Starajmy się urozmaicić swoje zajęcia wykonywane w zimo-

we wieczory, w końcu przed nami jest ich jeszcze całe mnóstwo. 

 

                                                                                                 Katarzyna Wiktor kl. 1LOA 
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Tradycje szkolne 

 

 
 
 

Wybierzmy się najpierw do naszych południowych sąsiadów- Czechów. Część 
obyczajów świątecznych do złudzenia przypomina nasze, polskie, jednak tam dzie-
ciom prezenty przynosi mały Jezus (Ježíšek), a świąteczny karp, zgodnie z tradycją, 
zamiast na stół może trafić z powrotem na wolność… Podczas czeskiego wieczoru wi-

gilijnego nie może zabraknąć wróżb, np. krojenia jabłka na połowę – jeśli nasiona 
mają kształt gwiazdki, przez cały rok będzie dopisywało zdrowie. Popularne jest też 
lanie wosku. 4 grudnia natomiast rzuca się do wody gałązki wiśni. Jeżeli zakwitną w 
Boże Narodzenie, oznacza to szczęście oraz szybkie zawarcie małżeństwa. 

W Niemczech prawdziwe święta zaczynają się w 25 grudnia, a nie jak w Polsce 
w Wigilię. W kościołach nie odbywają się pasterki, na nabożeństwo chodzi się po po-
łudniu. Po przyjściu z kościoła zaczyna się wieczerza, lecz zwyczaj dzielenia się opłat-
kiem jest tam nieznany. Nie ma też pustego miejsca przy stole. Przy kolacji pod każ-
dym talerzem znajduje się pieniążek, który ma zapewnić rodzinie dostatek, a prezen-
ty nie znajdują się pod choinką, lecz układane są na stole. 

Na północy, w Norwegii, obchodzone jest święto zimowe Jul. Jego głównym 
wydarzeniem jest przypadający 24 grudnia dzień Julaften. Obrzędy Jul przypomina-
ją te środkowoeuropejskie. Z drobnym szczegółem: tradycja o nazwie "Julebukk" lub 
"Nyttårsbukk" przypomina amerykańskie Halloween- dzieci przebierają się i krążą 
między domami sąsiadów dostając słodycze, orzechy i mandarynki. Tradycja ta nie 
jest zarezerwowana tylko dla dzieci- dorośli też mogą ją obchodzić, ale zamiast cu-
kierków dostają napoje. Norweskie dzieci odwiedza julenisse – świąteczny krasnal, 
dla którego trzeba zostawić kaszkę (julegrøt), żeby mógł się ogrzać i posilić. 

Grekom świąteczna atmosfera udziela się już od 6 grudnia, lecz wielu z nich 
daje prezenty nie 24 grudnia a 1 stycznia, w dzień św. Bazylego. Świąteczne nabo-
żeństwo zaczyna się o 4 rano i trwa do wschodu słońca.  
Choinki nie są powszechnie używane. Niegdyś symbolem był statek udekorowany 
światełkami, teraz jest to płytka drewniana misa zawieszona na kawałku drutu, przy 

której zwisa gałązka bazylii zawinięta wokół drewnianego krzyża. Według wierzeń ry-
tuał ten utrzymuje z daleka od domu tzw. Killantzaroi, czyli gobliny albo krasnoludy. 

Co ciekawe, w europejskiej Holandii nie ma ani wieczerzy wigilijnej, ani postu, 
ani prezentów pod choinką. Według tradycji Mikołaj przyjeżdża tam trzy tygodnie 
przed swoimi urodzinami, a choinki ubierane są dopiero, gdy wyjeżdża. W domach 
stawia się kwitnące rośliny przystrojone świecami. 

Wartą uwagi portugalską tradycją jest palenie wigilijnego ogniska - fogueira 
da consoada, z którego popiół i węgielki przechowuje się przez cały rok, a gdy nad-
ciąga burza, wrzuca się je do ognia, aby ich dym ochronił dom przed uderzeniem pio-
runa.  
Podobnym zwyczajem jest wrzucanie do kominka okruszków wigilijnych potraw. Por-
tugalczycy wierzą bowiem, że w innym świecie przemienią się one w pożywienie, któ-
re zostanie zesłane na Ziemię w razie głodu. 

Zupełnie inaczej celebruje się Boże Narodzenie na południowej półkuli. W 
Meksyku święto to zaczyna się 16 grudnia od trwających dziewięć dni posadas, czyli 
przedstawień obrazujących historię Józefa i Marii szukających noclegu. Istotnym ele-
mentem jest piñata, czyli ozdobiony bibułkowymi zwierzątkami gliniany garnek wy-
pełniony mandarynkami, trzciną cukrową i cukierkami. Piñatę zawiesza się na 
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sznurku, a dzieci z zasłoniętymi oczami po kolei uderzają w nią kijem, dopóki się nie 
rozbije, zasypując ich słodyczami. 
Ciekawym świętem obchodzonym 28 grudnia na pamiątkę wykonaną na rozkaz Hero-
da rzeź niewiniątek jest tzw. Dzień Świętych Młodzianków, które przypomina nasze 
Prima Aprilis. 
W Brazylii natomiast tradycyjne XIX-wieczne szopki przyozdabiane są… figurkami 
pancerników i amazońskich motyli. 

Za to wenezuelskie obchody Bożego Narodzenia poprzedza Fiesta de los Pasto-
res (Święto Pasterzy).W pierwszej części Pastores, ubrani są w spódnice z długich, ko-
lorowych wstążek, mają kapelusze przybrane kwiatami i kokardami oraz długie kije z 
luźno przymocowanymi kapslami od butelek, brzęczące przy każdym uderzeniu o zie-
mię w rytm tańca i śpiewów. Druga połowa to pastorcillas (pasterki), w bluzkach suto 
ozdobionych falbankami, z pełnym makijażem. Tradycyjnie, zarówno pastores jak i pa-
storcillas odgrywani są przez mężczyzn. Wykonują oni skomplikowane układy tanecz-
ne nad żłóbkiem, od zmierzchu do wczesnych godzin porannych. Pesebres biorą także 
udział w Paradura del Niño czyli „wykradaniu” małego Jezusa ze żłobka, szukaniu Go 
i świętowaniu Jego odnalezienia. 

I na koniec święta, jakich nie znamy: na kontynencie australijskim 25 grudnia 
rozpoczynają się letnie wakacje, a tamtejsze rodziny zbierają się nad oceanem przy 
wspólnym... grillu. Świętując w ten sposób, wymieniają się prezentami i grają w różne-
go rodzaju plażowe zabawy. Choinkę zastępuje roślina nazywana "australijskim 
krzaczkiem".  

Postać Świętego Mikołaja jest często przedstawiana w stroju płetwonurka, a zdarza 
się, że święty przybywa na desce windsurfingowej w towarzystwie np. misi koala oraz 
kangurów. 

     Przygotowała: Karolina  Witkowska 

Rys. Sylwia Darkowska,  
Monika Głogowska 
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Mam prawo do…  

 

 • prawo do życia i rozwoju 

• prawo do posiadania stanu cywilnego 

• prawo do uzyskania obywatelstwa 

• prawo dziecka do rodziny; prawo pozna-
nia swego genetycznego pochodzenia, do 
wychowania przez rodziców naturalnych 

• prawo do wolności religii lub przekonań 

• prawo do swobodnego wyrastania poglą-
dów i poszanowania ich przez dorosłych 

• wolność od bezpośredniego udziału w 
działaniach zbrojnych (do lat 15) 

• zakaz wykonywania kary śmierci lub 
stosowania kary dożywocia więziennego 
wobec dziecka 

Prawa socjalne: 

• prawo do zabezpieczenia socjalnego 

• prawo do możliwie najwyższego poziomu 
ochrony zdrowia 

Szanowni Państwo, 

20 listopada obchodziliśmy 53. rocznicę uchwalenia przez Zgromadzenie 

Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych Deklaracji Praw Dziecka oraz 

23. rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach Dziecka. W tym dniu w wielu 

krajach obchodzony jest także Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. 

To świetna okazja, by przypomnieć wszystkim, że każde dziecko to Człowiek, 

posiadający swoje prawa. 

Takie święta służą upowszechnianiu praw najmłodszych obywateli Rzeczypo-

spolitej Polskiej, zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka. 

Janusz Korczak - Patron Roku 2012 - twierdził, że „nie ma dzieci—są ludzie”. 

Niestety, nie wszyscy pamiętają, że dziecko to pełnoprawny obywatel i nale-

ży mu się najwyższe poszanowanie. 

Izabela Kos 

Nasze sprawy 

Mam obowiązek uczyć się systematycznie i 
aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyj-
nych. 

Mam obowiązek okazywania szacunku ro-
dzicom, nauczycielom, koleżankom, kole-
gom i wszystkim innym ludziom. 

Mam obowiązek chronić własne życie i 
zdrowie, przestrzegać zasad higieny. 

Mam obowiązek dbać o ład, porządek oraz 
mienie własne, szkolne i innych. 

Mam obowiązek uczestniczyć w pracach 
domowych, których się podjąłem i tych, 
które zlecą mi do wykonania rodzice. 

Mam obowiązek przestrzegać postanowień 
statutu szkoły oraz ogólnie obowiązujących 
przepisów prawa. 

Mam obowiązek... 
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Nasze sprawy 

 

 

W okresie przedświątecznym wydajemy w sieci kilkakrotnie więcej pieniędzy niż zwy-
kle.  Na zakupy w Internecie decyduje się coraz więcej Polaków. A zakupowy szał online 
szczególnie widoczny jest przed świętami Bożego Narodzenia.  Nic dziwnego. Internet staje 
się coraz bardziej dostępny, a sklepy online kuszą promocjami. Na jednej rzeczy można za-
oszczędzić od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych.  A w dodatku, gdy za oknem śnieg i 
mróz, wygodniej jest wybierać upominki dla najbliższych, siedząc w ciepłym pokoju przed 
komputerem. Nie trzeba też stać w kolejkach, korkach czy szukać godzinami parkingu.  

Dzięki internetowym porównywarkom można w kilka minut porównać ceny różnych towa-
rów i poznać opinie osób, które już je kupiły. Sklepem, który oferuje szeroką gamę produk-
tów, jest Allegro. Jest to najczęściej wybierany sklep internetowy. Cieszy się on największym 
zaufaniem internautów. Lecz musimy pamiętać o zagrożeniu, jakie panuje w sieci, szczegól-
nie w okresie świątecznym. Są to cyberprzestępcy. Kiedy my polujemy na świąteczne okazje 
w sklepach internetowych, oszuści polują na nas. Gorączka zakupów sprawia, bowiem, że 
tracimy czujność i bardzo łatwo możemy wpaść w pułapkę zastawioną w sieci przez cyber-
przestępców. Oszuści, aby dobrać się do naszych pieniędzy, stosują rozmaite sztuczki. 
Większość z nich ma na celu zdobycie naszego zaufania i doprowadzenie do realizacji fikcyj-
nej transakcji lub przechwycenie naszych danych ujawnianych podczas zakupów online. 
Wachlarz metod stosowanych przez oszustów jest bardzo szeroki. Eksperci radzą, aby wy-
bierać tylko sprawdzone sklepy, a w razie jakichkolwiek wątpliwości wybrać płatność za po-
braniem. Oto mini poradnik, który może ułatwi wam zakupy w szale świątecznym. 

Jak uniknąć problemów? 

Sprawdź, czy dany sklep naprawdę istnieje, np. zadzwoń pod podany na stronie numer. 

Pamiętaj! Za wyjątkiem takich informacji jak telefon czy mail powinien być podany adres 
firmy. 

Poczytaj, co o sprzedawcy mówią inne osoby. Zapoznaj się z ich opiniami i komentarza-
mi. 

Podsumuj ostateczną cenę towaru. Pamiętaj, że kupując przez Internet, musisz dodatko-
wo zapłacić za przesyłkę. 

Sprawdź, jaki jest rzeczywisty termin dostawy przesyłki, by prezentu nie otrzymać po 
świętach. Może zamiast poczty polskiej wybierz przesyłki kurierskie. To da ci gwarancję, że 
prezent na pewno dojdzie do ciebie na czas. 

Przeczytaj dokładny opis produktu. I lepiej dwa razy skontroluj, czy na pewno wybra-
łeś tą rzecz, która cię interesuje. Może się okazać, że na zwrot zabraknie ci już czasu.  

Igor Kamiński 
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Nasze sprawy 

 

Problem: 
Droga Redakcjo. Piszę do Was, ponieważ mam problem związany z pewnym chłopa-
kiem ze szkoły, a dokładniej - chłopakiem mojej przyjaciółki Agaty.  
 Ostatnio Kuba (bo tak ma na imię ), ze względu na to, że znam się z Agatą, już 
kilka lat poprosił mnie o radę, co może kupić jej na urodziny. Spotkaliśmy się więc w 
umówionej galerii, żeby wybrać Agacie coś, co jej się spodoba. Rozmawiało nam się 
świetnie, jakbyśmy się znali od dzieciństwa. Zaniepokoiło mnie to, ponieważ dociera-
ło do mnie, że to chłopak mojej najbliższej przyjaciółki. Od tamtej pory piszemy co-
dziennie, a nawet czasem spotykamy się po szkole, by porozmawiać. Dwa dni temu 
nawet przytulił mnie na pożegnanie. Wydaje mi się, że się zakochałam. Kompletnie 
nie wiem, co mam robić. Czy mam jej o tym powiedzieć? Wydaje mi się, że Kuba tez 
lubi moje towarzystwo. Jestem załamana. Proszę Was o pomoc !!! 
                                                                                                            Magda 17.  
 
 
Odpowiedź:  
Droga Magdaleno, nie możesz absolutnie ukrywać tego przed swoją przyjaciółką. Na po-
czątek powiedz jej o tym, że dużo ze sobą rozmawiacie i  spotykacie się. Oczywiście po-
czątkowo może wzbudzić w niej to zazdrość, ale uwierz, jeśli zauważy to, że Kuba duże 
lepiej dogaduje się z Tobą, to na pewno to uszanuje. Przecież to nie jest nikogo wina, że 
Kuba pokochał właśnie Ciebie. Nie zwlekaj z tym, pamiętaj że miłość nie wybiera. Jeżeli 
Twoja przyjaciółka jest wyrozumiała, to bez wątpienia zrozumie Wasz problem i wybaczy . 
Przekonaj ją, że walczyłaś z tym, ale, niestety, serce mówi co innego.  
Mamy nadzieję, że pomogliśmy rozwiązać Twój problem. Pamiętaj - na nas zawsze można 
liczyć !  
                                                                                              Pozdrawiamy. 

Redakcja. Twoje Zwierzenia  

Oliwia Dylewska ILOA.  
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Listy do Redakcji 

Witam! 

 Droga redakcjo, nazywam się Ewa i mam 18 lat. Zwracam się do Was z takim pro-

blemem. Mój o 4 lata starszy chłopak wciąż namawia mnie do współżycia. Tyle ra-

zy mówiłam mu już, że jeszcze nie teraz, że nie jestem gotowa, że się boję,  jednak 

on wtedy obraża się na mnie i nie odzywa się przez kilka dni. Co mam zrobić? Czy 

zakończyć ten związek? W jaki sposób? Tak bardzo się od niego uzależniłam, że 

nie potrafię teraz tak po prostu odejść i zapomnieć. Przecież tak się nie da! Proszę, 

pomóżcie mi. Czekam z niecierpliwością na Waszą odpowiedź.  

 

 

Ewa 

Droga Ewo. Twój problem jest naprawdę poważny, nie lekceważ tego w żaden 

sposób. Myślę, że najlepszym rozwiązaniem będzie rozmowa. Usiądźcie razem 

gdzieś, gdzie nikt nie będzie Wam przeszkadzał i wtedy porozmawiaj z nim, wyjaśnij 

mu jeszcze raz na spokojnie, że Ty nie jesteś na to jeszcze gotowa, że to jeszcze nie 

ta pora. Powiedz mu ,co czujesz. Jeżeli naprawdę zależy mu na Tobie, a nie na 

przyjemności , jaką możecie sobie dać nawzajem, to zaakceptuje Twoją decyzję i 

będzie cierpliwie czekał, jeżeli natomiast tak się nie stanie, to najwyższa pora po-

ważnie zastanowić się nad tym związkiem. Mam nadzieję, że pomogliśmy Ci i że 

podejmiesz właściwe kroki.  

Pozdrawiam. 

 

Redakcja. Twoje Zwierzenia 
Katarzyna Włodarska kl. 1 LOA 
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Warto wiedzieć! 

Google pomoże chronić zagrożone gatunki  

World Wildlife Fund (WWF) poinformował o 
otrzymaniu od Google'a grantu w wysokości 5 
milionów dolarów. Pieniądze zostały przyznane w 
ramach rozpoczętego niedawno przez Google'a Global 
Impact Awards. Program ten ma na celu finansowanie 
tych organizacji, które używają technologii i 
nowatorskiego podejścia do rozwiązywania jednych z 

najpoważniejszych problemów, z jakimi mierzy się 
ludzkość. Takim problemem jest masakrowanie 
zagrożonych gatunków przez kłusowników. 

Dzięki grantowi z Google'a WWF chce połączyć drony, 

technologię tagowania zwierząt oraz znajdujące się na 

ziemi patrole w jeden system zarządzany przez 

oprogramowanie analityczne o nazwie Spatial 

Monitoring and Reporting Tool (SMART). Projekt 

zakłada wykorzystanie bezprzewodowych samolotów 

do monitorowania ruchu zagrożonych zwierząt, które 

zostaną oznaczone specjalnymi urządzeniami.  

Kto śpi dłużej, ten jest bardziej odporny na ból 

Wydłużając nieznacznie sen, dorośli mogą zwiększyć 
czujność w ciągu dnia i zmniejszyć wrażliwość na ból. 

Nasze badania wskazują na wagę adekwatnej ilości snu w 
różnych przewlekłych dolegliwościach bólowych i podczas 
przygotowań do planowanych zabiegów chirurgicznych. 
Byliśmy zaskoczeni skalą ograniczenia wrażliwości na ból, 
kiedy porównaliśmy ją do efektów zażycia kodeiny - 
podkreśla dr Timothy Roehrs ze Szpitala Henry'ego Forda. 

W studium, którego wyniki ukazały się w grudniowym 
numerze pisma SLEEP, wzięło udział 18 zdrowych, 
nieodczuwających bólu osób. Zostały one losowo 
przypisane do jednej z dwóch grup. Członkowie pierwszej 
mieli przez 4 noce spać tyle, co zwykle, resztę poproszono 
o spędzanie w łóżku 10 godzin. 

Okazało się, że ludzie z grupy wydłużającej sen spali w 

ciągu nocy 1,8 godz. dłużej niż członkowie grupy 

podtrzymującej swoje obyczaje. Wzrostowi czujności w 

ciągu dnia towarzyszył spadek wrażliwości na ból: czas, 

po jakim ci badani odsuwali palce od źródła 

promieniowania cieplnego, wydłużał się aż o 25%.  
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Papież twittuje  

Twitterowi przybył nowy, wyjątkowy użytkownik. Papież 
Benedykt XVI opublikował na koncie @Pontifex swój pierwszy 

wpis. Brzmi on: Drodzy przyjaciele. Jestem zadowolony, że 
mogę kontaktować się z wami za pomocą Twittera. Dziękuję za 
liczne odpowiedzi. Błogosławię was całym sercem. Wpis został 
natychmiast udostępniony dalej przez kilkadziesiąt tysięcy 
osób. Papież umieścił wkrótce potem dwa kolejne wpisy. 
Obecnie konto @Pontifex jest obserwowane przez ponad 700 

000 użytkowników Twittera. Papież dokonał wpisów za pomocą 
iPada. 

Wbrew doniesieniom licznych mediów, nie są to pierwsze wpisy 

Benedykta XVI. W czerwcu bieżącego roku, korzystając z 

oficjalnego konta Watykanu na Twitterze, papież poinformował 

o uruchomieniu nowej witryny Stolicy Apostolskiej. 

Źródło: www.kopalniawiedzy.pl 

Malwina Morawska  

 

Trojan atakuje użytkowników pirackiego Windows 8 

TrendMicro informuje o znalezieniu pierwszego szkodliwego kodu, który atakuje osoby 
korzystające z pirackiego Windows 8. Odkryty trojan udaje generator kluczy potrzebnych do 
aktywacji systemu. 

Nielegalne kopie Windows 8 można znaleźć na wielu torrentach. Osoby, które chcą używać 
systemu potrzebują klucza aktywacyjnego. Oczywiście klucz taki nie jest dostarczany z 
pirackimi kopiami. Posiadacze nielegalnych kopii szukają więc oprogramowania, które 
generuje takie klucze. Dobrze wiedzą o tym cyberprzestępcy, którzy właśnie przygotowali 
program udający taki generator. Jego uruchomienie kończy się zarażeniem komputera koniem 
trojańskim. 

TrendMicro ocenia zagrożenie jako niewielkie i zauważa, że obecnie interfejs użytkownika 

rzekomego generatora kluczy jest w języku rosyjskim. Niewątpliwie jednak twórcy szkodliwego 

kodu szybko go udoskonalą tak, by skuteczniej atakował internautów. 
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Książki ze szkolnej biblioteki 

"My, dzieci z dworca ZOO" to przerażająca opowieść o losach nastoletniej Niemki -
Christiane F. Stanowi pisemną relację o zdarzeniach, które miały miejsce w latach sie-
demdziesiątych w Berlinie. Są książki, które budzą mieszane uczucia. Nie ze względu 
na ich wartość, ale zawartość. Do takich należy książka „My, dzieci z dworca ZOO”. 
Jest to dokument – zapis wyznań nieletniej narkomanki. W momencie ukazania się 
wywołała olbrzymi skandal obyczajowy w  niemieckim społeczeństwie, później także na 
całym świecie. Przedstawione w książce wypadki, rozegrały się w Berlinie Zachodnim. 
Główna bohaterka i jednocześnie osoba opowiadająca o zdarzeniach - Christiane, to 
przeciętna nastolatka, która mieszka w jednej z większych kamienic w mieście wraz ze 
swoją matką. Nie wiemy, co stało się z ojcem. W domu dziewczyny ciągle dochodzi do 
kłótni, bohaterki nie mogą znaleźć wspólnego języka. Christiane wychowuje się na uli-
cy, większość czasu spędza w gronie rówieśników. Środkiem pozwalającym na zabicie 
nudy i zapomnienie o problemach dnia codziennego okazuje się alkohol i miękkie nar-
kotyki. Z czasem już to nie wystarcza. Dziewczyna zaczyna wstrzykiwać sobie heroinę i 
bardzo szybko uzależnia się. Początkowo udaje jej się ukryć swój nałóg przed matką, 
jednak któregoś dnia prawda wychodzi na jaw. Książka ukazuje  prawdziwe życie nar-
komanów, ich problemy i przeżycia.  

Opowieść Christiane F. daje wiele do myślenia, zwraca uwagę na fakt, że ludzie zwykle 
bagatelizują sprawę powszechnego dostępu do rynku narkotykowego, szczególnie 
wśród dzieci i młodzieży. Lektura przypomina nam o powadze zagrożenia. Według 
mnie, nikt nie pozostanie wobec książki obojętnym. Gorąco polecam.  

Marta Kalicka kl. 1 LOA 

 

 

 

 

http://www.bryk.pl/s%C5%82owniki/s%C5%82ownik_motyw%C3%B3w_literackich_gimnazjum/148947-matka.html
http://www.bryk.pl/s%C5%82owniki/s%C5%82ownik_termin%C3%B3w_literackich/69456-lektura.html
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To warto zobaczyć 

 

Serdecznie zapraszam do obejrzenia filmu pod tytułem ,,Paradise kiss’’. Wydaje mi 

się, że jest to film wart obejrzenia. Sama  obejrzałam go dobre 9 razy i wciąż mi się 

nie nudzi. To film z dużą szczyptą miłości, przeznaczony dla osób interesujących się 

modą .  

 

Yukari Hayasaka jest typową licealistką, która słucha się rodziców i codziennie 

uczęszcza do elitarnej szkoły. Pewnego  dnia zostaje zwerbowana jako modelka do 

szkolnego pokazu przez czwórkę absolwentów technikum artystycznego Yazawa , 

którzy posiadają  własną markę odzieżową pod nazwą "Paradise Kiss”. Szukają oni 

modelki, która zaprezentuje ich strój na zbliżającym się pokazie mody. Początkowo 

dziewczyna nie chce się z nimi wiązać, ale w końcu zdaje sobie sprawę, że to wielka 

szansa, by swoje życie uczynić barwniejszym. Jednocześnie spotyka na swojej dro-

dzę miłość, która ją ciut przeraża. Co z tego wyniknie? Przekonaj się sam.  

 

 

Bardzo Polecam.! : )) 

 

 

"Za każdym wielkim sukcesem kryje się wielkie poświęcenie" - Mohabbatein 

 

 

 

Katarzyna Włodarska kl. 1 LOA  
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Jeden buk wytwarza tlen dla 50 osób! 

 Las bukowy jest wielką fabryką produkującą tlen. Jeden duży buk potrafi wytworzyć 
tlen wystarczający dla pięćdziesięciu ludzi na okres jednej doby – jest to około 7 tysięcy litrów. 
Dodatkowo, lasy bukowe pełnią funkcję filtracyjną – jeden hektar lasu filtruje rocznie 50 ton 
pyłu. Niestety, coraz częściej te drogocenne lasy bukowe są wycinane, ponieważ drzewo buku 
idealnie nadaje się do produkcji przemysłowej, między innymi parkietów, mebli czy papieru. 

 

Kobiety lubią się przytulać… 

 … a ma to związek z genezą samego słowa „kobieta”. I choć nie jest to udowodnione na-
ukowo, rzeczywiście ogromna większość kobiet lubi się przytulać do swojego mężczyzny, mając 
wtedy poczucie bezpieczeństwa. Słowo „kobieta” pochodzi natomiast od toksańskiego 
„conbitta”, co dosłownie oznacza „istotę, lubiącą się przytulać”. 

 

Nauka gry na instrumencie spowalnia starzenie się mózgu 

 Udowodniono naukowo, że proces, jaki przechodzi mózg podczas nauki gry na instru-
mencie powoduje spowolnienie starzenia się mózgu. Podobny efekt uzyskujemy ucząc się do-
wolnego języka obcego lub jedząc jagody. Nie do końca wiadomo co odpowiada za ten proces, 
naukowcy są jednak zgodni, że dieta i zdrowy tryb życia pomagają w utrzymaniu „młodego” 
umysłu. 

 

Władca Pierścieni miał być jedną książką 

 Nazywanie trójksięgu Władcy Pierścieni autorstwa J.R.R. Tolkiena trylogią jest błędem, 
ponieważ w zamyśle autora powieść ta od zawsze była jedną całością, a sprzedawana jest w 
częściach wyłącznie poprzez obawy wydawcy o popyt na dość grubą księgę – wydawca również 
sam wymyślił podtytuły do wszystkich trzech części Władcy Pierścieni, czego Tolkien z począt-
ku nie chciał zaakceptować, jednak w końcu zgodził się na taki obrót. 

 

Błękitna krew istnieje 

 Przysłowiowa „błękitna krew”, mająca oznaczać pochodzenie z nad wyraz arystokratycz-
nej rodziny istnieje, jednak nie u ludzi, a u homarów. Ludzka krew zawiera hemoglobinę, która 
nadaje jej czerwonej barwy, natomiast u homarów występuje hemocyjanina czyli niebieski. 

 

Małgorzata Białomyzy, Joanna Kaczyńska kl. II LOA 
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Warto wiedzieć! 

 

Witam Was serdecznie! 

W grudniowym artykule w dziale „Kącik maturzysty” przygotowałam dla Was zestawienie 
uczelni akademickich w województwie mazowieckim. Mam nadzieję, że chociaż po części uła-
twi Wam ono wybór przyszłej uczelni. 

 

Ranking uczelni akademickich w województwie mazowieckim 2012: 

1. Uniwersytet Warszawski 

2. Politechnika Warszawska 

3. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 

4. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

5. Warszawski Uniwersytet Medyczny 

6. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

7. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie 

8. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

9. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie 

10. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie 

11. Akademia Obrony Narodowej w Warszawie 

12. Collegium Civitas w Warszawie 

13. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku 

14. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 

15. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

16. Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego 

17. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 

18. Uczelnia Łazarskiego w Warszawie 

19. Akademia Finansów w Warszawie 

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie 
 

Preferencje pracodawców - woj. mazowieckie 2012: 
 

Politechnika Warszawska 
Uniwersytet Warszawski 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 
Uniwersytet Jagielloński 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Politechnika Wrocławska 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
 

Malwina Morawska kl. III TE 
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Sylwester w Pułtusku 

"BALTAZAR" 

Ul. BALTAZARA 39 Pułtusk (06-100) 

5 dań gorących, 10 zakąsek, soki, ciasta i 

owoce. 

Imprezę prowadzi Dj Tomson. 

Tel. 23 692 04 75 

 

Hotel Warszawianka Centrum  

Kongresowe 
Serock, Jachranka 77  

Wir szampańskiej muzyki lat  70’, 80’ i 

90’, czarujący wodzirej, wykwintne bufe-

ty. 

Tel. 22 768 90 00 

 

Bal Sylwestrowy w HOTELU 

Meksyk 

Warszawa (01-813), Marymoncka 34  

Wytworny Bal gwarantuje wyborną opra-

wę kulinarną, zachwycająca muzyka, a o 

północy noworoczny toast oraz spektaku-

larny pokaz sztucznych ogni. 

Tel. 22 834 62 10   

 

 

Sala Bankietowa Afrodyta  
Józefów, ul. Strużańska 15 

05-119 Legionowo  

Start godz. 20:00! 

Muzyka na żywo w wykonaniu zespołu KI-

LIAJ BAND, 

drink bar – gratis, fajerwerki na przywi-

tanie Nowego Roku.  

Tel. 694 527 948 

Sylwester tuż tuż, a Ty jeszcze nie znalazłeś miejsca do dobrej zabawy?   

Mamy dla Ciebie kilka atrakcyjnych propozycji! :) 

Warto wiedzieć! 

Wybrała: Izabela Kos 

http://www.sylwestrowy.pl/sylwester/pultusk
http://www.znajdzsylwestra.pl/obiekt,2295,7,hotel_warszawianka_centrum_kongresowe,oferty_specjalne,961,2,Sylwester.html
http://www.znajdzsylwestra.pl/obiekt,2295,7,hotel_warszawianka_centrum_kongresowe,oferty_specjalne,961,2,Sylwester.html
http://www.hotelisko.pl/noclegi,Serock.html
http://www.sylwestrowy.pl/sylwester/warszawa
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Rozrywka 

Karolina Rutkowska 

Świąteczna krzyżówka 
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Student chciał sobie dorobić i przyjął się jako przewodnik po Krakowie. Dostał wycieczkę 

Amerykanów i oprowadza ich. Pokazuje im bramę Floriańską i opowiada o murach obron-

nych. W pewnej chwili jeden turysta pyta się: 

- Ile lat budowali te mury? 

Student nie wie, ale odpowiada z głupia: 

- 10 lat 

- U nas w Ameryce to by zbudowali je za 5 lat. 

Student nic nie mówi, tylko prowadzi turystów na rynek i opowiada o sukiennicach, nagle 

ten sam turysta się pyta: 

- A ile lat budowali te sukiennice? 

Student niewiele się namyślając mówi: 

- 3 lata. 

- U nas to by wybudowali za 1,5 roku. 

Studentowi gule na szyi wyszły, ale nic prowadzi wycieczkę dalej i przechodzi koło Wawelu i 

nic nie mówi. Turysta nie wytrzymał i pyta się: 

- Panie a to co za budynek? 

- Kurde nie wiem wczoraj tego nie było! 

 

Podczas wizyty w szpitalu psychiatrycznym gość pyta ordynatora jakie kryteria stosują, aby zde-

cydować czy ktoś powinien zostać zamknięty w zakładzie czy nie.  

Ordynator odpowiedział:  

- Napełniamy wannę, a potem dajemy tej osobie łyżeczkę do herbaty, kubek i wiadro i prosimy, 

aby opróżnił wannę.  

- Aha, rozumiem - powiedział gość - normalna osoba użyje wiadra, bo jest większe niż łyżeczka 

czy kubek.  

- Nie - powiedział ordynator - normalna osoba pociągnęłaby za korek. Chce pan pokój z wido-

kiem czy bez?  

 

W czasie rejsu blondynka próbuje nawiązać rozmowę z siedzącym obok chłopakiem:  

- Przepraszam, czy pan też płynie tym statkiem? 

 

Dwie stare panny, które razem mieszkają, położyły się wieczorem spać. W pewnej chwili jedna z 

nich mówi:  

- Czy nie wydaję ci się, że w pokoju słychać jakiś szmery?!  

- Chyba tak - mówi druga nasłuchując - czyżby dostał się do mieszkania jakiś mężczyzna?! 

- Jeśli tak, to pamiętaj, że ja pierwsza go usłyszałam! 

 

Idzie trzech wariatów po torach kolejowych 

- O jakie te schody płaskie 

- O jaka ta poręcz niska 

- Nie przejmujcie się, winda już jedzie! 

Monika Daszczyńska, Monika Grzyb kl. II LOB 
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Paulina Orłowska 
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Rys. Agata Papierska 


