


Witajcie! 

 
  Macie przed sobą pierwszy 

powakacyjny numer naszej gazety 

szkolnej. Jest to świetna okazja, by przyjrzed się 

zmianom i drobnym poprawkom w piśmie. Mam nadzieję, że 

przypadną Wam do gustu. A co ciekawego spotkamy w tym 

numerze? Na pewno wywiad z dyrektorem naszej szkoły, 

reportaż plus zdjęcia  ze ślubowania i otrzęsin oraz zabawny 

tekst zatytułowany ,,Szkoła życia”. Normalnie z… życia 

wzięte;). Powraca również kartka z pamiętnika, a na deser 

serwujemy dwie strony wypełnione po brzegi humorem.  

Enjoy! 
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Młodzi dziennikarze - uczniowie szkół gimnazjalnych i licealnych z 
całej Polski mogą zgłaszać swoje reportaże prasowe, radiowe i 
telewizyjne na konkurs MediaStarter "Liczy się temat", który 
organizuje CANAL+ Cyfrowy. Zadanie konkursowe polega na 
przygotowaniu reportażu w jednej z dwóch kategorii: tematyka 
społeczna lub tolerancja. 
 
Celem konkursu jest budowanie wrażliwości młodych ludzi oraz 

pomoc w głębszym zrozumieniu roli, zadań i działania mediów. Tematy prac powinny dotyczyć obu 
lub jednej wybranej z poniższych kategorii konkursowych: 
 
Kategoria nr I - tematyka społeczna. Tematy prac konkursowych powinny dotyczyć aktualnej 
problematyki społecznej: istotnych kwestii dla mieszkańców miasta, miejscowości, lokalnej 
społeczności dzielnicy, osiedla lub szkoły, np. wspólne akcje o charakterze sportowym lub 
kulturalnym, bądź inicjatywy mające na celu pomoc osobom potrzebującym. 
 
Kategoria nr II - kategoria specjalna -Tolerancja. Tematy prac konkursowych powinny dotyczyć 
szeroko rozumianej tolerancji np. opisywać postawy godne naśladowania w zakresie akceptacji 
odmienności innych ludzi lub problemów związanych z tolerancją w najbliższym otoczeniu osób 
piszących prace konkursowe. 
 
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół gimnazjalnych lub licealnych, indywidualnie 
lub w zespołach redakcyjnych liczących maksymalnie 5 osób.  
 
Prace należy nadsyłać w terminie do 31 października 2009 r. 
 
Jury w składzie: Beata Ryczkowska z CANAL+ Cyfrowy, Alicja Pacewicz z Centrum Edukacji 
Obywatelskiej i Edwin Bendyk z Polityki wyłoni 10 laureatów konkursu, którzy otrzymają dyplomy 
oraz nagrody rzeczowe. Dodatkowo CANAL+ Cyfrowy przewiduje pomoc finansową lub rzeczową 
na rzecz osób lub instytucji wskazanych w pracach konkursowych laureatów. Łączna kwota takiego 
wsparcia w przypadku wszystkich nagrodzonych prac wyniesie do 40 000 zł.  
 

Więcej o konkursie dziennikarskim LICZY SIĘ TEMAT na stronie 
www.mediastarter.pl 

 
 
 
 
 
 

 
Michał Borowski 

http://www.mediastarter.pl/


Wywiad z Panem 

Dyrektorem 
Dlaczego zajęcia wychowania do życia w rodzinie stały się w bieżącym roku szkolnym 

zajęciami obowiązkowymi? 

To jest szereg spraw, których wprowadzanie zależy od tzw. aktów wyższego rzędu, czyli: od 

ustawy o systemie oświaty czy od innych rozporządzeo Ministra Edukacji Narodowej. Szkoła, 

nauczyciele na szereg rozwiązao na tym etapie nie mają wpływu. Tak też dzieje się z 

przedmiotem wychowania do życia w rodzinie. W nowym rozporządzeniu pojawił się zapis, 

że godziny, które są przeznaczone na naukę tego przedmiotu, są godzinami obowiązkowymi, 

wchodzącymi w skład zajęd lekcyjnych. Cała zmiana polega na tym, że treści zostały te same, 

które były realizowane w poprzednim roku, jednakże każdy uczeo bierze udział w tych 

zajęciach. Jeżeli pojawiają się sytuacje, kiedy uczeo nie uczestniczy w lekcjach WDŻ, to w 

przypadku ucznia nieletniego rodzice powinni złożyd specjalne, pisemne oświadczenie z 

rezygnacji z zajęd przez ich dziecko, natomiast w przypadku ucznia pełnoletniego, może on 

sam złożyd takie pismo, lecz każda rezygnacja musi byd stosownie uargumentowana. Nie 

może tak byd, że uczeo traktuje lekcje WDŻ inaczej niż pozostałe przedmioty. Tego typu 

zajęcia nie mają wpływu na wyniki promocji do następnej klasy, więc nie ma się czego 

obawiad. 

Jakie jest Pana zdanie w sprawie sześcioletnich dzieci, które rok wcześniej mają zacząd 

swoją edukację w pierwszej klasie podstawowej? 

Moim zdaniem to jest dobry pomysł, przy czym musi byd spełniony szereg wymagao m.in. 

właściwe warunki nauki dla tych bardzo młodych ludzi, właściwy program nauczania, lecz 

myślę, że to akurat jest mały problem, gdyż nauczyciele są przygotowani do prowadzenia 

tego typu toku nauki. Uważam też, że taki kontakt sześciolatka z tą nieco starszą młodzieżą w 

szkole podstawowej wyjdzie w przyszłości mu tylko na dobre. Zresztą Polska jest jednym z 

nielicznych krajów w Europie, gdzie dzieci zaczynają później naukę. Z tego, co mi wiadomo, w 

większości paostw nauka rozpoczyna się od właśnie sześciu lat. Podsumowując, nie widzę 

żadnych przeciwwskazao w tej sprawie. 

Dlaczego na egzaminie maturalnym matematyka stała się przedmiotem obowiązkowym? 

Uważam, że przywrócenie matematyki na egzamin maturalny jest właściwym rozwiązaniem, 

chociaż wiem, że wywołuje to wśród młodzieży pewne zdenerwowanie, bo wiadomo, że 

przez częśd uczniów traktowana jest jako przedmiot dośd trudny. Niemniej jednak myślę, że 



zdawanie matematyki, która jest uważana za "Królową nauk" jest wyborem dobrym dlatego, 

że ten przedmiot przydaje się każdemu studentowi szczególnie na uczelniach technicznych i 

nie tylko. Inna sprawa to, co będzie znajdowad się na arkuszu maturalnym, ponieważ jeżeli 

chodzi o zakres materiału, to sądzę, że jest on znacznie "okrojony" niż ten sprzed kilkunastu 

lat, na pewno jest dużo łatwiejszy. Wiadomo, że początki będą trudne, ale mam nadzieję, że 

za rok, dwa, może dłużej, jeżeli nic się nie zmieni, to matematyka nie będzie budziła aż tak 

wielkiego przerażenia wśród młodzieży. Wiedza matematyczna przydaje się zarówno tzw. 

umysłom ścisłym jak i humanistom. Tak jak j. polski jest takim przedmiotem uniwersalnym i 

przydaje się wszystkim, tak i matematyka przyda się wszystkim w mniejszym lub większym 

stopniu. Trzeba wziąd się za solidną, systematyczną naukę, a wszystko powinno wyjśd 

dobrze. 

Jakie nasza szkoła ma nowe wyzwania na rok szkolny 2009/2010? 

Przede wszystkim chcę, aby sytuacja wewnętrzna w szkole stwarzała miłe warunki do 

współpracy między jej całą społecznością, mam tu na myśli oczywiście uczniów, nauczycieli i 

inne osoby zatrudnione. Chcę również, aby młodzież przychodziła do szkoły z zadowoleniem, 

żeby było najmniej sytuacji, które wymagają jakiejkolwiek interwencji na poziomie 

wychowawczym i dydaktycznym. Pragnę, aby uczniowie byli świadomi, że nie uczą się dla 

rodziców, nauczycieli, a dla samych siebie. Byd może jest to slogan i wszyscy o tym wiedzą, 

ale nie bardzo wszyscy w jakiś sposób się do tego stosują. Wszyscy byśmy chcieli, aby wyniki 

egzaminów zewnętrznych, które w tym roku nie były najlepsze, poprawiły się w roku 

następnym. Trzeba wiedzied o tym, że do tej pory w naszej szkole zdawali maturę uczniowie 

technikum, więc mogą byd tylko rozpatrywane pewne porównania nie z liceami 

ogólnokształcącymi, a ze szkołami, które są z tej samej półki czyli z  technikami i liceami 

profilowanymi. Dopiero w tym roku, po raz pierwszy w historii naszej szkoły egzamin 

maturalny będą zdawad uczniowie liceum ogólnokształcącego, także myślę, że wyniki 

koocowe będą znacznie lepsze. Jeżeli chodzi o sprawy typowo organizacyjne, to nie 

przewiduję jakichś radykalnych zmian, więc tutaj uważam, że wiele się nie zmieni w stosunku 

do tego, co było wcześniej. Na pewno większą uwagę przywiążemy na poziomie 

dydaktycznym, szczególnie w stosunku do klas kooczących szkołę. 

Bardzo dziękuję za udzielenie odpowiedzi i życzę wszystkiego dobrego. 

Ja również bardzo dziękuję i zawsze chętnie będę dzielił się z Wami moją wiedzą i 

wiadomościami. 

 

Wywiadu udzielił: Dyrektor Grzegorz Duchnowski 

Wywiad przeprowadziła: Dominika Kordulska 



Z życia szkoły 

Otrzęsiny 

 

   23 września 2009 r., w naszej szkole odbyły się otrzęsiny klas pierwszych. W tym roku 

starsi koledzy "dręczyli" klasy: I LO, I TEH i I WA.  

 

    Zabawa zaczęła się z 

samego rana. Młode kociaki 

mogły prezentowad się po 

szkolnych korytarzach w 

oryginalnych makijażach i 

niecodziennych strojach. 

Jednak to nie wszystko, co 

działo się tego dnia, bowiem 

o godz. 13:20 na szkolnym 

placu nastąpił punkt 

kulminacyjny "chrztu" 

pierwszaków, czyli pokaz 

kto tu jest najlepszy :) Koty 

mogły zmagad się ze sobą w 

przeróżnych konkurencjach 

m.in.: rzut jajkiem w parach, 

karmienie kolegi bitą 

śmietaną, zbiorowa 

skakanka czy przelewanie 

mleka słomką. Jednak zanim 

rozpoczęto rywalizację, nasi 

młodsi koledzy  musieli 

udowodnid, że ich brzuchy, 

żołądki są w stanie 

naprawdę wiele znieśd (stół 

szwedzki w tym roku był 

wyjątkowo smakowity). 

Ogółem śmiechu było co 

niemiara.  

    W klasyfikacji koocowej 

pierwsze miejsce zajęła 

klasa I LO pod względem 

konkurencji i frekwencji. To 

właśnie oni 

mogą cieszyd się o tydzieo 

dłużej okresem bez ocen 

niedostatecznych. 

Gratulujemy i jesteśmy 

ciekawi co wydarzy się za 

rok :)    

 

 

 

 

 

Dominika Kordulska 

 

  

 

 



Z życia szkoły 

Na wycieczkę nadszedł czas… 

   Pogoda jak na 18 dzień września była zaskakująco łaskawa, w sam raz 

na wycieczkę. Tego dnia dwie klasy ZSZ w Nasielsku III LO i III TH 

wyruszyły do Opinogóry, Ciechanowa i Gołotczyzny. 

   O 8 rano czekaliśmy zwarci i gotowi. Na początek – Opinogóra. 

Zobaczyliśmy tam neoklasycystyczny kościół z mauzoleum Krasińskich z 

końca XIX w. Następnie udaliśmy się na pobliski cmentarz , by pochylić 

głowy nad mogiłami przyjaciół rodu Krasińskich.  

Kolejnym punktem zwiedzania był neogotycki pałacyk z XIX w – letnia 

rezydencja Zygmunta Krasińskiego. Po chwili wytchnienia w  

przepięknym parku, udaliśmy się do Ciechanowa. Przywitały tam nas 

prastare mury Zamku Książąt Mazowieckich, który był celem zwiedzania. 

Mieliśmy niezłą lekcję historii średniowiecza oraz gimnastyki przy 

wdrapywaniu się po wąskich stopniach zamkowych wież. 

W ostatnim punkcie naszej wyprawy, a zarazem drogi powrotnej do 

Nasielska, było muzeum pozytywizmu z Gołotczyźnie. Zobaczyliśmy tam 

dziedzictwo Aleksandra Świętochowskiego w postaci willi o nazwie 

„Krzewina” Był także drugi budynek muzealny – dworek dziedziczki 

Aleksandry Bąkowskiej. 

   Wycieczka zakończyła się około godziny 15 w optymistyczno - 

weekendowych nastrojach. Myślę, że warto odwiedzić miejsca, które 

znajdują się tak blisko – w naszej okolicy, 

a warte są uwagi i zainteresowania. Moim 

zdaniem, jednodniowe klasowe wypady 

to dobry sposób na poznanie lokalnej 

historii i otaczających nas zabytków, a 

jednocześnie odskocznia od normalnej 

formy lekcyjnej.  

 

Mateusz Rutkowski III LO 

 



Z życia szkoły 

Ślubowanie pierwszych klas 
 

  24 września w naszej 

szkole odbyło się 

ślubowanie pierwszaków. 

Zgodnie ze szkolną tradycją 

odbyło się to w 

średniowiecznej scenerii. Na 

pewien czas sala 

gimnastyczna stała się 

dziedzińcem zamku Jakusza 

z Radzanowa  

( w tej roli Kamil 

Chodkowski). Oprócz niego 

był kronikarz (czyli niżej 

podpisany;)), trzech rycerzy 

(Mateusz Rutkowski, Konrad 

Borzym i Michał Borowski), 

Jakuszowa (Jola Pichalska) 

i jedyna osoba spoza III LO 

– Grzesiek Malinowski z IV 

TE jako błazen.  

  Po krótkim wstępie, który 

zaznajomił obecnych z tym, 

gdzie się znajdują, 

nastąpiło ślubowanie 

przy sztandarze 

przewodniczących 

klas. Po nim Król 

Grzegorz i Królowa 

Agnieszka (czyli nasz 

pan dyrektor i pani 

wicedyrektor) 

dokonali pasowania 

wszystkich 

pierwszoklasistów na 

pełnoprawnych uczniów 

Zespołu Szkół Zawodowych. 

Przy dźwiękach Haendel 

music water chłopców 

pasowano rytualnym 

mieczem, a dziewczęta 

szlachetną różą.   

Uroczystość przygotowana 

przez członków ,,Teatru bez 

Nazwy” miała na celu nie 

tylko zapoznanie uczniów z 

najdawniejszą historią 

Nasielska i obyczajami 

ryserskimi, ale przede 

wszystkim dostarczenie 

wzorców osobowych, do 

których można byłoby się 

odwołać w życiu. Barwni 

rycerze sprzed wielu setek 

lat mogą stać się inspiracją 

do bycia lepszym i wpłynąć 

na świat wartości.  

  Na zakończenie 

uroczystości Pan Dyrektor 

życzył naszym najmłodszym 

kolegom dużo sukcesów, 

zapału podczas pracy nad 

sobą oraz wielu przyjaciół. 

Jednocześnie zapewnił, że 

wśród tylu przyjaznych ludzi 

żadeń dzień nie jest 

straszny i nie powinni 

obawiać się tego, co nowe i 

nieznane. 

 

Paweł Kozłowski



 

 

 



Kartka z pamiętnika 
 

 

  „Wakacje, znów będą wakacje…” – tą myślą będę się pocieszać przez następne osiem 

miesięcy. Dlaczego? Tyle będę chodzić do szkoły. Jak ja zazdroszczę tym, którzy się już nie 

uczą. Fakt, muszą chodzić do pracy, ale mają przynajmniej z tego kasę. A my? Siedzimy w 

sql po osiem godzin dziennie i co z tego mamy? Ja wiem co – „skarb na plecach”, czyli taki 

mega garb od plecaków ważących chyba ze 100 kg, „głowę spraną” od ciągłego odrabiania 

zadań domowych, pół dnia … gdzie pół, ćwiartkę dnia na spotkania ze znajomymi, albo 

poleniuchowanie przed TV i najważniejsze NOC nieprzespaną, bo dzień w dzień sprawdziany 

mamy. A kto mi powie, gdzie czas na rozrywkę, zabawę albo zjedzenie porządnego posiłku, 

bo nawet na to czasem nie mam chwili, czego rezultat widać =).  

  Dobrze, że chociaż ludzi się tam fajnych spotyka. Dla nich warto wstać o godzinie 7 rano. 

Gdy wychodzę do szkoły, mój piesio sobie smacznie kima, a  ja co? Gnam do szkoły, jakbym 

była na wyścigach, bo nie chcę dostać kolejnego spóźnienia ( a trochę już mi się tego 

nazbierało…). A dzień w szkole jak to w szkole, śpiący, zamulający trochę. Później niektórzy 

się rozbudzają i ratują całą „śpiącą” klasę przed bardzo dużą kompromitacją. Co noc dziękuję 

Bogu za tych wybawców. Nasi bohaterzy pilnie słuchają i biorą czynny udział w lekcji. A 

pozostali… No troszeczkę się obijają =). Ja zawsze czekam z utęsknieniem na ulubiony 

moment każdego ucznia, czyli kochaną, trwającą dwadzieścia minut przerwę śniadaniową. To 

podczas niej w naszym szkolnym sklepiku ukazujemy swoje prawdziwe 

oblicze =). Wszyscy, którzy tam bywają wiedzą, co 

mam na myśli. Gdy już nasz „dramat” dobiegnie 

końca, gdy dzwonek wolności zadzwoni, w pięć 

minut idziemy do szatni, ubieramy buty i 

długa do  domu. Chyba, że jest ładna 

pogoda, wtedy robimy to w cztery 

minuty. Wiem, liczyłam ostatnio… 

 

 

          Marta Trzcińska    



ZNAM SWOJE PRAWA I OBOWIĄZKI 

 

  W tym numerze dowiesz się, za co 

możesz zostać nagrodzony, a za co 

ukarany. Zacznę od tych 

przyjemniejszych, czyli nagród. Każdy 

uczeń może być nagrodzony za rzetelną 

naukę i pracę społeczną, wzorową 

postawę, wybitne osiągnięcia w 

konkursach przedmiotowych, dzielność 

i odwagę. Za powyższe osiągnięcia 

uczeń może otrzymać jedno z 

następujących wyróżnień: pochwałę 

wychowawcy klasy; pochwałę 

dyrektora wobec uczniów całej szkoły; 

list pochwalny; nagrodę książkową lub 

rzeczową z funduszu Rady Rodziców. 

Ostatnie dwa z tych wyróżnień na 

wniosek wychowawcy przyznaje Rada 

Pedagogiczna. Za co najmniej bardzo 

dobre zachowanie oraz średnią ocen ze 

wszystkich przedmiotów 4.75 i wyżej 

uczeń otrzymuje w wyniku klasyfikacji 

rocznej świadectwo z wyróżnieniem. 

Dwóch najlepszych uczniów z naszej 

szkoły, jeden z Liceum 

Ogólnokształcącego, drugi z 

Technikum Zawodowego – otrzymuje 

stypendium Prezesa Rady Ministrów. 

  A teraz o karach. Za rażące 

naruszenie norm współżycia 

społecznego oraz postępowanie 

niezgodne ze statutem, uczeń może 

być ukarany: upomnieniem 

wychowawcy lub opiekuna klasy; 

naganą dyrektora szkoły z pisemnym 

powiadomieniem rodziców ucznia; 

przeniesieniem do innej klasy, jeśli 

istnieje taka możliwość; przeniesieniem 

do innej szkoły, jeśli istnieje taka 

możliwość; skreśleniem z listy uczniów. 

Decyzję o trzech ostatnich karach 

podejmuje Rada Pedagogiczna po 

szczegółowym rozpatrzeniu 

przewinienia i zapoznaniu się z opinią 

Samorządu Uczniowskiego. Skreślenie 

z listy uczniów może być zawieszone 

na czas próby, jeśli ukarany uczeń 

pozyska poręczenie pisemne Rady 

Samorządu Uczniowskiego oraz Rady 

Rodziców. Poręczenie powinno 

wpłynąć do dyrektora szkoły w terminie 

trzech dni od nałożenia kary… Każdy 

uczeń naszej szkoły z pewnością zna 

zachowania niepożądane. Jeśli kogoś 

bardziej szczegółowo interesują 

procedury wydalenia ze szkoły, to 

zapraszam do zapoznania się ze 

statutem.  

 

Jola Pichalska 



Moim zdaniem 

Gdy osiadł już kurz po bitwie… 
  Dzień 24 lipca powinien przejść do historii, gdyż wtedy Polska na chwilę zamieniła 

się w Białoruś albo inne totalitarne państwo…  

  Co się wtedy zdarzyło? 

Tego dnia odbyła się 

eksmisja kupców z KDT. 

Wielu z nas, o ile nie było 

w pracy, z zapartym 

tchem śledziło to 

dramatyczne wydarzenie. 

Bitwa, którą stoczyli 

ochroniarze z kupcami( a 

wszystko pod okiem 

policji) powinno 

zapamiętać się na dłużej, 

a tymczasem niespełna 

dwa miesiące po tym 

wydarzeniu ludzie jakby 

już o tym nie mówią, nie 

dyskutują. A powinni.  

  Moim skromnym 

zdaniem nic nie 

usprawiedliwia Sajgonu, 

jaki kupcom zgotowali 

ochroniarze. Gdy to 

zobaczyłem pierwszy raz, 

to oniemiałem. 

Atakowanie niewinnych 

ludzi gazem łzawiącym 

przekracza moje 

pojęcie(a pesymistycznie 

myślałem, że 

nic mnie już w 

życiu nie 

zaskoczy…). 

Rozumiem, że 

komornik miał 

prawo ich stąd 

wyrzucić. Ale 

nie tak!  

  Roman Polko, 

były szef Gromu, tak 

wyraził swoją opinię: 

,,Trudno powiedzied coś 

dobrego o tej akcji’. 

Dodał również, że agencja 

ochrony tylko podkręcała 

bojowy nastrój kupców i 

,, Po godzinie 

nieudolnego działania, 

policja, a właściwie 

komornik, powinien 

wycofad agencję 

ochrony”, a na jej miejsce 

miałaby wkroczyd policja. 

W świetle tych słów 

śmiesznie brzmią 

zapewnienia władz 

Warszawy, że kupcy 

zostaną podani do sądu i 

będą musieli pokryd 

koszta akcji z własnych 

pieniędzy. Czy za 

nieudaną naprawę 

samochodu też płaci 

klient? Czy to raczej 

mechanik powinien mied 

tyle godności, by pokryd 

koszta z własnej ręki?   

  Nie przeczę, że kupcy 

sami byli bez winy. 

Żenowało mnie śpiewanie 

Roty przez trzymające się 

za ręce kobiety, stojące 

przed drzwiami KDT. 

Mimo wszystko najgorszą 

rzeczą jest co innego. 

Mianowicie fakt, że 



gazowali ochroniarze. 

Znalazłem cudny post na 

pewnym forum, który 

znakomicie oddaje to co 

myślę. Jest żelazną zasadą 

cywilizowanego paostwa, że 

posiada ono ścisły monopol 

na używanie przemocy. Jeśli 

władza uważa, że z jakichś 

przyczyn trzeba obywateli 

spałowad, ma do tego 

policję. Istnieje tu szereg 

procedur, które, 

przynajmniej teoretycznie, 

mają chronid przed 

nadużywaniem władzy, 

względnie umożliwid 

pociągnięcie do 

odpowiedzialności winnych 

nadużyd.  

Ale to, żeby funkcjonariusz 

publiczny wynajmował sobie 

do bicia obywateli 

prywatnych zbirów - to rzecz 

niesłychana, 

bezprecedensowa, nie do 

przyjęcia. Piszę brutalnie 

"zbirów", albowiem nie 

ulega wątpliwości, że 

pracownicy agencji 

"Zubrzycki" podjęli się 

działao, które wykraczają 

poza uprawnienia 

wynikające z regulującej 

działalnośd takich agencji 

ustawy oraz z koncesji. Sam 

bym lepiej tego nie ujął.  

  Hala KDT podobno 

szpeciła Warszawę. Teraz 

na jego miejscu byd może 

stanie nadmuchiwany 

smok, we wnętrzu 

którego znajdą się 

imitacje ludzkich 

szczątków. Do smoczka 

nic nie mam, sam jestem 

fanem turpizmu i różnych 

obrzydliwości, ale trudno 

w całej scenie jakiejś 

ironii. Bo taka bestia na 

pewno ślicznie urozmaici 

krajobraz naszego miasta 

stołecznego.  

 

Paweł Kozłowski 

 

 

 

 

 

 

 

Come to daddy – oto i milusi smok 



Humor 
 

"10 Przykazań szczęśliwego człowieka" 

  

1. Człowiek rodzi się zmęczony i żyje, aby odpoczywać. 

2. Kochaj swe łóżko jak siebie samego. 

3. Odpoczywaj w dzień, abyś mógł spać w nocy. 

4. Jeśli widzisz kogoś odpoczywającego, pomóż mu. 

5. Praca jest mecząca więc należy jej unikać. 

6. Co masz zrobić dziś zrób pojutrze będziesz miał dwa dni wolnego. 

7. Jeżeli zrobienie czegoś sprawia ci trudność, pozwól zrobić to innym. 

8. Nadmiar odpoczynku nikogo nie doprowadził do śmierci. 

9. Kiedy ogarnia cię ochota do pracy, usiądź i poczekaj aż ci  przejdzie. 

10. Praca uszlachetnia, lenistwo uszczęśliwia. 

 
 

 

 
 

 

 
 
 



Kochany Synu!  

 

Piszę do Ciebie tych kilka linijek żebyś wiedział, że do Ciebie piszę. Więc jeśli otrzymasz ten list to 
znaczy, że dobrze do Ciebie dotarł. Jeśli go nie otrzymasz, to poinformuj mnie o tym, wyślę go 
jeszcze raz. 
Ostatnio ojciec przeczytał w pewnej ankiecie, że najwięcej wypadków zdarza się kilometr od domu, 
dlatego zdecydowaliśmy się przeprowadzić dalej. Dom jest wspaniały; jest tu pralka, chociaż nie 
jestem pewna czy jest sprawna. Wczoraj włożyłam do niej pranie, pociągnęłam za sznurek i pranie 

gdzieś wsiąkło.  
No, ale cóż, pogoda nie jest tu najgorsza. W tamtym tygodniu padało tylko dwa razy. Pierwszy raz 
padało trzy dni, drugim razem - cztery. Jeśli chodzi o tą kurtkę, którą chciałeś, wujek Piotr 
powiedział, że jeśli ci ją wyślę z guzikami, które są ciężkie, to będzie drogo kosztowało, więc 
oderwałam guziki i włożyłam je do kieszeni. Ojciec dostał pracę, jest bardzo dumny, ma pod sobą 
jakieś 500 osób. Kosi trawę na cmentarzu.  

Twoja siostra Julia, ta, która wyszła za swojego męża, wreszcie urodziła. Nie znamy jeszcze płci, 
dlatego ci nie powiem jeszcze czy jesteś wujkiem czy ciocią. Jeśli to dziewczynka, twoja siostra 
chce nazwać ją po mnie, ale to będzie dziwne nazwać swoją córkę "mama”. 
Gorzej jest z twoim bratem Jasiem. Zamknął samochód i zostawił w środku kluczyki. Musiał iść do 
domu po drugi komplet, żeby nas wyciągnąć z auta. Jeśli będziesz się widział z Małgosią, pozdrów 

ją ode mnie. Jeśli jej nie będziesz widział, nic jej nie mów.  
 

Twoja mamusia Krysia  
 
P.S. Chciałam ci włożyć parę groszy do listu, ale zakleiłam już kopertę. 

 

Dowcipy  

Nauczyciel historii wpada zdenerwowany do pokoju 
nauczycielskiego i mówi do dyrektora: 
- Ach, ta 6B! Nie wytrzymam z tymi baranami! Pytam 
ich, kto wziął Bastylię, a oni krzyczą, że to nie oni! 
- Niech pan się tak nie denerwuje - uspokaja dyrektor - 
może to rzeczywiście ktoś z innej klasy. 

 
Panie władzo! Szybko! Tam za rogiem ulicy... - wołają 

dwaj zadyszani chłopcy do przechodzącego policjanta. 
- Co się stało? 
- Tam... nasz nauczyciel... 
- Wypadek?! 
- Nie... on nieprawidłowo zaparkował! 
 

- Maaamooo, ja niee chcę iść do szkoły!  
- Jasiu, zaczął się rok szkolny i musisz iść!  
- Alee maaamoo, ja nie lubię szkoły!  
- Jasiu! Idż do szkoły, zobaczysz będzie bardzo miło.  
- Ale maaamoo, dzieci mnie nie lubią i ja ich nie lubię!  
- Jasiu! Musisz iść do szkoły, w końcu jesteś tam 
dyrektorem! 

 
Studenci pytają się taksówkarza: 
- Podwiezie nas pan pod uniwersytet za dychę? 
- Czyście powariowali? Nie opłaca mi się! 

- A za trzy,cztery? 
- No dobra wsiadajcie. 
Na miejscu jeden ze studentów wstaje i mówi: 
- No chłopaki trzy-czte-ry: 

- Dziękujemy! 

 

 

Kasia Różańska 




