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I cóż powiedzą tomy słowników, 
Lekcje historii i geografii, 

Gdy tylko o niej mówić potrafi 
Krzak bzu kwitnący i śpiew słowików. 

 
Choć jej granice znajdziesz na mapach, 

Ale o treści, co je wypełnia, 
Powie ci tylko księżyca pełnia 
I mgła nad łąką, i liści zapach. 

 
Pytasz się, synu, gdzie jest i jaka? 
W niewymierzonej krainie leży. 

Jest w każdym wiernym sercu Polaka, 
Co o nią walczył, cierpiał i wierzył. 

 
W szumie gołębi na starym rynku, 

W książce poety i na budowie, 
W codziennej pracy,                                              
w życzliwym słowie, 

Znajdziesz ją w każdym                              
dobrym uczynku. 
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Zbiórka darów dla podopiecznych OTOZ ANIMALS                     

Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dąbrówce 

                                                                                                                                                 

Dni są coraz bardziej deszczowe,                              

a noce coraz zimniejsze.                                                

Zwierzęta przebywające w schronisku                

potrzebują Waszej pomocy,                            

zwłaszcza  w tym okresie... 

Dlatego w dniach od 25 października                       

do 25 listopada 2016 roku 

organizujemy zbiórkę darów dla podopiecznych OTOZ ANIMALS                          

Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dąbrówce k/Wejherowa. 

Prosimy m.in. o: koce, ręczniki (stare, używane), słomę, karmę (suchą i mokrą)                  

dla psów i kotów, smycze, obroże, szelki, miski (używane), środki chemiczne. 

Potrzeby są ogromne - liczymy na Waszą pomoc!                                                                     

Za każdą jesteśmy ogromnie wdzięczni!  

Drodzy Czytelnicy! 

       Z ogromną przyjemnością oddajemy               

w Wasze ręce pierwszy w tym roku  szkol-

nym numer „Echa”:) 

        Jak zapewne pamiętacie, w czerwcu  

pożegnaliśmy dotychczasowy zespół  redak-

cyjny. W tym numerze poznacie  nowych, 

młodych dziennikarzy, którzy zasilili szeregi 

redakcji „Echa”. Mam nadzieję, że sprawdzą 

się w tej roli równie dobrze, jak ich po-

przednicy:) 

        Nie pozostaje zatem nic innego, jak 

zaprosić Was do lektury naszego  pisemka:) 

        Miłego czytania!!! 

Zespół Redakcyjny 

 



POZNAJCIE NOWY ZESPÓŁ REDAKCYJNY  

„ECHA”:) 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

    

                                       

 

 

 

    

                                                                    Opiekun: Iwona Białas-Rychlak

Mam na imię 

Maria. Jestem 

uczennicą klasy 

IV. Interesuję 

się gotowaniem  

i fryzjerstwem.  

 

Mam na imię    

Vanessa.  Jestem 

uczennicą klasy 

IV. Interesuję 

się sportem. 

Mam na imię 

Filip. Jestem 

uczniem klasy 

IV. Interesuję 

się sportem,                             

a zwłaszcza 

piłką nożną. 

Mam na imię 

Damian. Jestem 

uczniem klasy 

IV. Interesuję 

się samochodami  

i piłką nożną. 

Mam na imię                 

Janusz. Jestem 

uczniem klasy IV. 

Interesuję się 

piłką nożną. 



 

 

 

 

Witamy w nowym roku                

szkolnym 2016/2017:) 

 

 

Karate w naszej szkole:) 

12 września w naszej szkole odbył się 

pokaz karate w wykonaniu instruktorów 

Klubu Sportowego GOKKEN. 

 

 

„Westerplatte – znajdź klucz                        

do historii” 

14 września uczniowie klasy II i III wzię-

li udział w grze edukacyjnej „Wester-

platte – znajdź klucz do historii” przygo-

towanej przez Muzeum II Wojny Świato-

wej. Jej celem było przybliżenie historii 

Westerplatte i zapoznanie z obiektami 

znajdującymi się na półwyspie. Dzieci 

otrzymały zadania, które przygotowano               

w taki sposób, aby poprzez rozwiązywanie 

historycznych zagadek efektywnie połą-

czyć zdobywanie wiedzy i zabawę, ucząc 

jednocześnie pracy w zespole. W grze 

uczestniczyli również rekonstruktorzy, 

którzy pomagali uczniom wykonywać  

zadania oraz opowiadali o wyposażeniu                      

i umundurowaniu żołnierzy w okresie II 

wojny światowej. 

 

To była wspaniała przygoda:) 

 

"Sprzątaliśmy Świat":) 

Nasza szkoła tradycyjnie wzięła udział                    

w akcji „Sprzątania Świata”:) Uczniowie 

wraz z opiekunami, wyposażeni w worki                 

i rękawice ochronne, z zapałem przemie-

rzali Częstkowo w poszukiwaniu porzuco-

nych na poboczach, drogach i w lasach 

śmieci. Okazało się, że było ich całkiem 

sporo.  Jednak z taką armią miłośników 

ekologii nie miały żadnych szans.  



 

Spisaliśmy się na medal! Nasze Częstkowo 

znowu jest czyste:)  

 

Jesteśmy „Szkołą Przyjazną                      

Uczniom z  Dysleksją”:) 

 

W roku szkolnym 2014/2015 nasza szkoła 

przystąpiła do V edycji programu „Szkoła 

Przyjazna Uczniom z Dysleksją”, organi-

zowanego przez Zarząd Główny Polskiego 

Towarzystwa Dysleksji pod honorowym 

patronatem Pomorskiego Kuratora Oświa-

ty.  Głównym celem programu było popu-

laryzowanie wiedzy na temat dysleksji 

oraz sposobów udzielania pomocy 

uczniom ze specyficznymi trudnościami    

w uczeniu się i ich rodzicom.                    

W latach 2014/2015 oraz 2015/2016 podję-

liśmy szereg działań wspierających 

uczniów z dysleksją. Dołączyliśmy do ak-

cji „Cała Polska Czyta Dzieciom”  jako 

„Czytająca Szkoła”. W ramach tego pro-

gramu wprowadziliśmy codzienne głośne 

czytanie dzieciom we wszystkich oddzia-

łach. Dzięki temu zwiększyliśmy szanse 

uczniów na poprawę poziomu ich wypo-

wiedzi, wzrost zasobu słownictwa i wiedzy 

ogólnej oraz rozwój wyobraźni.  

Organizowaliśmy Ogólnopolskie Urodziny 

Książkowego Misia oraz spotkania                  

poświęcone zabawom z literaturą, m.in. 

„Mikołajki z Mikołajkiem” czy „Zima                   

z książką”. 

Kolejnym krokiem było wprowadzenie                 

w szkole Programu „Czytamy Razem”, 

którego celem jest terapeutyczna pomoc 

dziecku w pokonywaniu trudności w czy-

taniu oraz przełamywaniu niechęci do lite-

ratury. Dzięki indywidualnej pracy 

uczniowie przezwyciężali trudności i uczy-

li się czerpać przyjemność z czytania. 

Efekty programu były bardzo widoczne. 

Uczniowie, dzięki pracy i zaangażowaniu 

wolontariuszy, w krótkim czasie znacznie 

poprawili technikę czytania i zaczęli chęt-

niej sięgać po książki.  

Organizowaliśmy szkolne obchody Euro-

pejskiego Tygodnia Świadomości Dyslek-

sji, podczas których przygotowywaliśmy 

gazetki informacyjne dla uczniów i rodzi-

ców dotyczące dysleksji rozwojowej                

oraz wystawy prac zgłoszonych na Szkol-

ny Konkurs Plastyczny "Sławni Dyslekty-

cy".  Odbywały się także konsultacje                

dla rodziców  pt. "Wszystko, co powinni-

śmy wiedzieć o dysleksji". Tradycją zwią-

zaną z tym tygodniem stał się również 

Dzień Baśniowych Bohaterów, w którym 

wszyscy przebierali się za postaci z baśni 

Andersena (i nie tylko...).  Zarówno                     

na przerwach,  jak i na lekcjach panowała 

niesamowita atmosfera.  Dodatkowo przez 

cały tydzień na wybranych lekcjach czyta-

liśmy baśnie H. Ch. Andersena, organizo-

waliśmy zabawy ortograficzne, matema-

tyczne, a także ćwiczyliśmy paluszki pod-

czas zajęć metodą origami.   

Uczestniczyliśmy w seminariach szkole-

niowych Polskiego Towarzystwa Dyslek-

sji, dzięki czemu zyskaliśmy wiele cen-

nych informacji oraz wskazówek dotyczą-

cych pracy z uczniami dyslektycznymi                         

i nie tylko.  

Podjęliśmy się także organizacji na terenie 

Gminy Szemud Wojewódzkiego Projektu 

„Ortograficzne Łamigłówki”, przeznaczo-

nego dla dzieci z grupy ryzyka dysleksji 



(klasy I-III) oraz ze stwierdzoną dysleksją 

rozwojową (klasy IV-VI). 

Na bieżąco badaliśmy wszystkich uczniów 

klas I - III Skalą Ryzyka Dysleksji prof. 

Marty Bogdanowicz. Prowadziliśmy rów-

nież zajęcia metodą „Ortograffiti” w opar-

ciu o Ogólnopolski Program Edukacyjno-

Terapeutyczny Ortograffiti rekomendowa-

ny przez Polskie Towarzystwo Dysleksji. 

Nasze działania zostały docenione:)  

 

Dnia 18 września 2016 roku w auli Insty-

tutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego 

odbyło się uroczyste podsumowanie V 

edycji programu „Szkoła Przyjazna 

Uczniom z Dysleksją”.   

Szkoła Podstawowa w Częstkowie zna-

lazła się wśród 21 placówek wojewódz-

twa pomorskiego, które ukończyły                 

program z sukcesem.  To dla nas ogrom-

ny powód do dumy i jednocześnie moty-

wacja do dalszego działania. Jesteśmy                      

i pozostaniemy SZKOŁĄ PRZYJAZNĄ 

UCZNIOM Z DYSLEKSJĄ! 

Szkolny Koordynator Programu                                   

Iwona Białas-Rychlak 

 

 

Zbiórka artykułów szkolnych                

dla polskiej szkoły na Litwie:) 

 

Człowiek jest wielki nie przez to,                   

co posiada, lecz przez to, kim jest;                          

nie przez to, co ma, lecz przez to,                   

czym dzieli się z innymi.  

Jan Paweł II 

 

Wybraliśmy nowy                              

Samorząd Uczniowski:) 

Ogłosiliśmy i zorganizowaliśmy kampanię 

wyborczą. Przeprowadziliśmy głosowanie. 

Wybraliśmy nowy Samorząd Uczniowski:) 

 



Sebastian Lesner (klasa VI)                        

przewodniczący 

Julia Bartecka (klasa V)                                        

zastępca 

Vanessa Wojewska (klasa IV)                          

skarbnik 

Gratulujemy i życzymy wielu dobrych 

pomysłów oraz wytrwałości w pracy                      

na rzecz szkoły:) 

 

Próbny alarm w szkole 

29 września w naszej szkole przeprowa-

dzony został próbny alarm przeciwpoża-

rowy, połączony z ewakuacją uczniów                      

i pracowników z budynku. Ćwiczenia 

miały na celu sprawdzenie stopnia opano-

wania umiejętności zachowania się w sytu-

acji zagrożenia pożarem. Akcja przebiegła 

bardzo sprawnie i w wyznaczonym czasie. 

Możemy być z siebie dumni!  

 

Miejmy jednak nadzieję, że nigdy nie bę-

dziemy musieli wykorzystywać tych umie-

jętności... 

 

Młody czy wyrośnięty -                            

bądź zawsze uśmiechnięty:) 

30 września obchodziliśmy święto 

wszystkich chłopców - tych małych i tro-

chę większych:)  

 

Czwartoklasiści świętowali od samego 

rana! Otrzymali słodkie upominki:) Mieli 

też okazję wykazać się swoimi umiejętno-

ściami, wykonując wylosowane przez sie-

bie zadania. Śmiechu było co niemiara:) 

 

Obchody Europejskiego Tygodnia 

Świadomości Dysleksji:) 

Gazetka informacyjna:) 

 

 

 



ANDERSENADA:) 

6 października odbył się II Szkolny 

Konkurs Czytelniczy "ANDERSENA-

DA", poświęcony twórczości słynnego 

baśniopisarza z dysleksją. Wzięło w nim 

udział 14 uczniów z klas I - VI. 

 

Uczestnicy rywalizowali w konkurencjach 

o różnym stopniu trudności: odpowiadali 

na pytania, rozpoznawali tytuł baśni                      

na podstawie fragmentu, dopasowywali 

obrazek do konkretnego utworu. Nad pra-

widłowym przebiegiem konkursu czuwała 

komisja. Po rozegraniu wszystkich konku-

rencji i małej dogrywce wyłoniono zwy-

cięzców.  

Zostali nimi: 

KLASY I – III 

 

I miejsce - Antonina Kaźmierczak                                                                                                

II miejsce - Amelia Skrzypkowska                   

III miejsce - Magdalena Żywicka                        

KLASY IV-VI 

 

I miejsce - Szymon Kaźmierczak                              

II miejsce - Karolina Bergman                                

III miejsce - Sebastian Lesner  

GRATULUJEMY!!! 

 

Ćwiczymy paluszki - origami:) 

 



 

Dzień Baśniowych Bohaterów:) 

 

 

Ortografia na wesoło:) 

 

 

Laureaci III Szkolnego Konkursu                     

Plastycznego "Sławni Dyslektycy":) 

7 października ogłoszono wyniki III 

Szkolnego Konkursu Plastycznego "Sławni 

Dyslektycy":) 

Laureatami zostali: 

I miejsce - Szymon Kaźmierczak                          

II miejsce - Mateusz Roda                                   

III miejsce - Martyna Miotk  

 

GRATULUJEMY!!! 

 

IV Gminny Konkurs „MÉSTER 

BËLNÉGÒ CZËTANIÔ” 

Dnia 10 października w naszej szkole 

odbył się II etap IV Powiatowo-

Gminnego Konkursu Czytelniczego 

„MÉSTER BËLNÉGÒ CZËTANIÔ”, 

którego celem jest popularyzacja literatury 

i kultury kaszubskiej, rozbudzenie pasji 

czytania w języku regionalnym, a także 

doskonalenie kultury żywego słowa, sztuki 

interpretacji tekstu oraz umiejętności               

posługiwania się językiem kaszubskim.                   



W eliminacjach wzięło udział 25 uczniów 

szkół podstawowych i gimnazjalnych                     

z terenu naszej gminy.  Uczestnicy rywali-

zowali w trzech kategoriach wiekowych: 

klasy I-III, klasy IV-VI oraz gimnazjum. 

Uczniowie kolejno wylosowali, a następnie 

odczytali fragment tekstu literackiego                         

w języku kaszubskim.  Zmagania uczestni-

ków oceniała komisja konkursowa w skła-

dzie: Eugeniusz Walkusz (przewodniczą-

cy), Aleksandra Perz oraz Iwona Piastow-

ska. 

 

Po zakończeniu prezentacji jury udało się 

na naradę celem dokonania oceny uczest-

ników i podjęcia ostatecznych decyzji                     

o przyznaniu miejsc, natomiast uczniowie     

i ich opiekunowie zostali zaproszeni                       

na poczęstunek. Przy wyborze laureatów 

brano pod uwagę czystość, poprawność                         

i melodię wymowy, prawidłowe akcento-

wanie w obrębie wyrazów i większych 

całości składniowych, swobodę wypowie-

dzi i naturalność posługiwania się języ-

kiem. Po naradzie komisja wyłoniła zwy-

cięzców, którzy będą reprezentować Gmi-

nę Szemud na konkursie powiatowym. 

Zostali nimi: 

Klasy I-III 

I miejsce – Aleksandra Domarus                              

SP w Łebieńskiej Hucie 

II miejsce – Alicja Lesner                                          

SP w Częstkowie 

III miejsce – Julia Łaga                                       

Szkoła Filialna w Donimierzu 

Wyróżnienie  - Antonina Kaźmierczak                    

SP w Częstkowie 

 

Klasy IV-VI 

I miejsce – Helena Nowicka                                     

SP w Częstkowie 

II miejsce – Weronika Grubba                              

SP w Szemudzie 

III miejsce – Oskar Kreft                                      

SP w Łebieńskiej Hucie 

Wyróżnienie – Karolina Bergman                          

SP w Częstkowie 

 

Gimnazjum 

I miejsce – Faustyna Lewańczyk                        

Gimnazjum w Szemudzie 

II miejsce – Paulina Fopke                                        

Gimnazjum w Szemudzie 



III miejsce – Nikola Cyman                              

Gimnazjum w Szemudzie 

Wyróżnienie – Anna Fopke                                   

Społeczne Gimnazjum w Karczemkach 

 

Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom 

dziękujemy za udział w konkursie, a tym 

samym za popularyzację kultury kaszub-

skiej.  

Dziękujemy także Urzędowi Gminy Sze-

mud, Gminnemu Oddziałowi Zrzeszenia 

Kaszubsko – Pomorskiego w Szemudzie 

oraz Bibliotece Publicznej Gminy Szemud 

za pomoc w organizacji konkursu. 

Laureatom serdecznie gratulujemy i ży-

czymy powodzenia w kolejnym etapie:) 

 

Ślubowanie klasy I                                           

i Dzień Edukacji Narodowej:) 

13 października w naszej szkole obcho-

dziliśmy Dzień Edukacji Narodowej:) 

Tego dnia miało również miejsce niezwy-

kłe wydarzenie - ŚLUBOWANIE 

PIERWSZOKLASISTÓW. Do tego 

ważnego święta dzieci przygotowywały się 

przez kilka tygodni. Chciały bowiem udo-

wodnić, że nie są już przedszkolakami:) 

Zanim zostały przyjęte w poczet uczniów 

Szkoły Podstawowej w Częstkowie, wyka-

zały się swoimi umiejętnościami. 

Przedstawiły krótki program artystyczny, 

podczas którego zaprezentowały swój ta-

lent wokalny i recytatorski. Następnie od-

było się uroczyste ślubowanie i pasowanie 

na ucznia. Pierwszoklasiści potwierdzili 

treść przysięgi poprzez odbicie odcisku 

kciuka w Księdze Uczniów. Na zakończe-

nie otrzymali dyplomy i upominki:) 

 

To był wyjątkowy dzień dla naszych 

PIERWSZOKLASISTÓW. Z pewnością 

na długo pozostanie w ich pamięci:) 

 

XVI Dzień Papieski pod hasłem: 

„Jan Paweł II - Bądźcie świadkami 

miłosierdzia” 

17 października obchodziliśmy w naszej 

szkole XVI Dzień Papieski pod hasłem: 

„Jan Paweł II - Bądźcie świadkami mi-

łosierdzia”.  

 



Uczniowie klasy VI przybliżyli nam naj-

ważniejsze informacje o Janie Pawle II. 

Opowiedzieli również kilka anegdot i hi-

storii z życia Papieża Polaka. Zaśpiewali-

śmy też wspólnie ulubioną pieśń Karola 

Wojtyły - "Barkę". Po raz kolejny przeko-

naliśmy się, że emocje związane z osobą 

Jana Pawła II nie stygną, a Jego idee i my-

śli są wiecznie żywe.  

 

Ogólnopolskie Urodziny                   

Książkowego Misia:) 

18 października po raz kolejny obchodzi-

liśmy Ogólnopolskie Urodziny Książko-

wego Misia. Wszyscy przyszli do szkoły                       

ze swoimi ulubionymi pluszakami.  

 

Obejrzeliśmy prezentację poświęconą 

słynnym książkowym misiom, a potem 

Kubuś Puchatek zaprosił nas do wspólnego 

tańca:) 

 

Sukces w Gminnym Konkursie 

Papieskim w Łebnie:) 

18 października reprezentacja uczniów 

naszej szkoły wzięła udział w Gminnym 

Konkursie Papieskim w Łebnie. Odnieśli 

tam ogromny sukces! 

Cyprian Gołko-Suliński                                         
II miejsce w Konkursie Recytatorskim 

Maja Naczk                                                              
II miejsce w Konkursie Plastycznym 

Zespół: Monika Hinc, Helena Nowicka, 

Damian Brzeski                                                       
III miejsce w Konkursie                               

Wiedzy o Janie Pawle II 

GRATULUJEMY!!! 

 

Spotkanie autorskie                                        

z dr Elżbietą Zubrzycką:) 

19 października uczniowie klasy V i VI 

wzięli udział w spotkaniu autorskim                         

z dr Elżbietą Zubrzycką. Tematem spo-

tkania była przyjaźń:) 

 

 

Jaka będzie pogoda? 

27 października na lekcji języka pol-

skiego uczniowie klasy V mieli możli-

wość wcielenia się w rolę prezenterów 

pogody:) 



Do tych zajęć przygotowywali się przez 

cały tydzień. Wymyślali nazwy planet                  

i warunki, które będą na nich panować. 

Następnie pisali prognozę pogody                       

dla stworzonych przez siebie miejsc i wy-

konywali plansze z mapami meteorolo-

gicznymi. Ostatnim etapem projektu było 

zaprezentowanie efektów pracy na forum 

klasy. Uczniowie doskonale poradzili sobie 

z tym zadaniem. Wykazali się dużą kre-

atywnością i stworzyli wspaniałe prace:) 

 

 

 

To była bardzo ciekawa lekcja. 

 

Narodowe Święto Niepodległości 

10 listopada w naszej szkole odbył się 

apel z okazji Narodowego Święta                  

Niepodległości. Uroczystość rozpoczęli-

śmy od wspólnego odśpiewania hymnu. 

Następnie uczniowie klasy IV zaprezento-

wali inscenizację, w której  przedstawili 

losy naszej ojczyzny od czasów zaborów, 

aż do momentu odzyskania niepodległości. 

 

Obejrzeliśmy między innymi symboliczną 

scenę zniknięcia Polski z mapy Europy, 

próby przeciwstawienia się zaborcom,                  

a także radość społeczeństwa po odzyska-

niu niepodległości. Ta nostalgiczna podróż 

przez historię pozwoliła nam przez chwilę 

poczuć atmosferę tamtych czasów. Wysłu-

chaliśmy również pieśni patriotycznych                

w wykonaniu szkolnego chóru. To była 

bardzo wzruszająca i pouczająca lekcja 

patriotyzmu...  

 

 

Iwona Białas-Rychlak 

 



 

WYWIAD Z PANEM                      

GRZEGORZEM ZIELAKIEM 

PSYCHOLOGIEM SZKOLNYM 

Redaktor (R.): Pracuje Pan w naszej szko-

le jako psycholog. Czy jest to Pana jedyna 

praca ? 

Pan Zielak (P.Z.): Nie. Jako psycholog 

pracuję w jeszcze jednej szkole. Od czasu 

do czasu prowadzę także warsztaty psy-

chologiczne dla młodzieży. Poza tym zaj-

muję się rzeczami niezwiązanymi z psy-

chologią, na przykład w zimie pracuję jako 

instruktor narciarski. 

R.: Dlaczego wybrał Pan psychologię? 

P.Z.: Przyznam, że nie od razu poszedłem 

na studia psychologiczne. Po okresie li-

ceum moim pierwszym wyborem była hi-

storia, która oprócz psychologii jest moją 

drugą pasją. Natomiast studia psycholo-

giczne wybrałem, bo od zawsze ciekawiło 

mnie to, jak człowiek myśli, a przede 

wszystkim dlaczego myśli to, co myśli. 

Psychologia jest po prostu bardzo ciekawa 

i powiem od razu, że wbrew temu, co my-

śli się o psychologach – my naprawdę nie 

umiemy czytać w myślach;) 

R.: Z jakimi problemami uczniowie mogą 

się do Pana zgłaszać ? 

P.Z.: Z wszelkimi problemami. Nie 

chciałbym tutaj mówić Wam o konkret-

nych przypadkach czy wskazywać na ja-

kieś określone rzeczy. Jeśli macie jakiś 

problem w szkole czy w domu, coś nie 

daje Wam spokoju, możecie do mnie 

przyjść, pogadać na każdy temat i wspólnie 

poszukać rozwiązania.   

R.: Jakie miałby Pan rady dla nas uczniów 

na temat unikania problemów, zwłaszcza 

szkolnych? 

P.Z.: Pytanie trudne, bowiem pewnych 

problemów nie zawsze da się uniknąć.  

Życie już takie po prostu jest, że czasem 

problemy spotykają nas nie z naszej winy                     

i nawet nie z winy innych osób. Dotyczy to 

zarówno dzieci, jak i dorosłych. Natomiast 

jest oczywiście sfera, na którą mamy 

wpływ i zachowanie pewnych zasad ułatwi 

nam unikanie niektórych problemów. Jeśli 

chodzi na przykład o naukę w szkole, bar-

dzo ważne jest to, aby nie odkładać 

wszystkiego na ostatnią chwilę. Na przy-

kład, jeżeli nauczyciel zada wypracowanie                   

na następny tydzień, to nie warto pisać go 

dzień przed oddaniem przez 4 godziny.                  

Lepiej robić to przez parę dni po 40 minut. 

Nie dość, że praca będzie lepsza, to się jej 

pisaniem tak nie zmęczymy. Ważne jest 

też to, że jeśli na przykład mamy problem 

z jakimś przedmiotem, to nie warto tego 

ukrywać. Można spytać nauczyciela, jak 

nadrobić zaległości, wyznaczyć sobie jed-

ną porę  (na przykład po obiedzie w do-

mu), kiedy pewien czas przeznaczamy 

tylko na naukę. Jeśli chodzi o kontakty                  

z innymi uczniami, to ważne jest, aby re-

agować, kiedy widzimy, że komuś dzieje 

się krzywda. W kontakcie z innymi 

uczniami warto zachowywać się tak,                   

jak chcielibyśmy, aby inni zachowywali 

się wobec nas.  



Istnieje całe mnóstwo problemów, każdy 

jest inny, trudno więc dawać jakieś kon-

kretne rady. Jeśli macie jakieś problemy                 

i chcecie porozmawiać albo opowiedzieć 

mi o tym, jak je rozwiązaliście, zapraszam 

na spotkanie.  

R.: Jakie przedmioty najbardziej lubił Pan 

podczas swojej edukacji? Dlaczego? 

P.Z.: Jeśli chodzi o przedmioty szkolne,               

to chyba najbardziej lubiłem historię. Zaw-

sze ciekawiło mnie to, jak żyli ludzie przed 

nami. Natomiast nie potrafię powiedzieć, 

dlaczego akurat to mnie ciekawiło -                    

po prosu tak było. Warto wiedzieć, który 

przedmiot jest dla nas interesujący,                     

ale ważne, aby nie zaniedbać innych dys-

cyplin.  

R.: Największy sukces i największa poraż-

ka?  

P.Z.: Trudno mi powiedzieć. Muszę przy-

znać, że po prostu nie wiem. Ogólnie cie-

szę się, że jestem zdrowy. Cała moja edu-

kacja jest dla mnie świetnym wspomnie-

niem. Może dzięki temu sukcesem jest to, 

że o swoich porażkach nie za bardzo pa-

miętam.  

R.: Czego najbardziej nie lubi Pan w swo-

jej pracy ? 

P.Z.: To chyba jeszcze trudniejsze pytanie. 

Lubię swoją pracę, kontakt z ludźmi i roz-

mowy z Wami. Natomiast najbardziej nie 

lubiłbym sytuacji, kiedy ktoś bałby się               

do mnie przyjść, mimo że chciałby poroz-

mawiać. Dlatego jeżeli chcecie o czym-

kolwiek pogadać, to serdecznie zapraszam.  

R.: Jakie są zalety i wady pracy nauczycie-

la? 

P.Z.: Nie jestem tak naprawdę nauczycie-

lem, więc po raz kolejny nie potrafię od-

powiedzieć. Myślę, że lepszą odpowiedź 

znają Wasi nauczyciele.  

R.: Czym się Pan interesuje? 

P.Z.: Psychologią oczywiście, a poza tym- 

jak już pisałem wcześniej – historią                  

(to zostało mi od czasów szkoły),                

zwłaszcza historią najnowszą – szkoda,                         

że w szkole rzadko przerabianą. Interesuje 

mnie także filozofia, czyli nauka między 

innymi o tym, czym jest sens życia?,                    

co to znaczy być dobrym?, co to jest pięk-

no?, co jest po śmierci? – bardzo ciekawe 

rzeczy;) A tak w ogóle najbardziej lubię 

piłkę nożną;) 

R.: Co Pan robi w wolnym czasie? 

P.Z.: W wolnym czasie oglądam mecze, 

dużo czytam i staram się uczyć języków 

obcych. 

R.: Czy może Pan opowiedzieć o swoich 

marzeniach? 

P.Z.: Moje marzenia osobiste są takie,               

aby mieć zdrową i szczęśliwą rodzinę              

oraz móc pomagać ludziom i sprawiać,               

by świat był trochę lepszym miejscem. 

Natomiast tak ogólnie to chciałbym,                  

aby ludzie się bardziej szanowali i byli 

wobec siebie mniej agresywni – żebyśmy 

lepiej nawzajem się traktowali. 

R.: Co chciałby Pan przekazać uczniom 

naszej szkoły? 

P.Z.: Macie naprawdę fajną atmosferę                   

w szkole i fajne otoczenie w gminie.                

Doceńcie to, że nie musicie chodzić                   

do szkoły, gdzie w klasie jest 30 osób               

i mało kto się zna. A ogólnie powiem 

Wam, że lata spędzone w szkole są                        

dla mnie jednymi z najlepszych wspo-

mnień i oby dla Was było tak samo.               

Mimo to, jeżeli mielibyście jakiś problem 

– bo takie się przecież każdemu zdarzyć 

mogą – zapraszam do gabinetu w piątki                

od 11.30 do 14.30. Pozdrawiam wszyst-

kich Was serdecznie.   

R.: Dziękujemy Panu za rozmowę.                  

Życzymy dużo zdrowia oraz wielu sukce-

sów zawodowych. 

P.Z.: Dziękuję za rozmowę. 

Z.R. 



 

Jaki jest Twój ulubiony                   

program telewizyjny?  

                  

- TVP ABC                                       Kinga Sikora 

- „Królestwo Tamtych”, „Szkoła” 

Julia Bartecka 

- Puls 2       

Arkadiusz Sikora 

- Disney Channel   

Szymon Kaźmierczak 

- „Szkoła”, horrory                          

Filip Hinc 

- „Szpital”, horrory                

  Kacper Pranczk 

- „Usterka”                             

Sebastian Lesner 

- „Szkoła”                           Karolina Bergman 

- Disney Channel   

 Maria Baranowska 

- „Wiadomości”                              

Pani Kaja 

- „Top Model”, „Ślub od pierwszego wej- 

rzenia”                                                   

Pani Judyta 

- Nickelodeon                      

Vanessa Wojewska 

-  „Tom i Jerry”                         

Natalia Wenta 

- „Grzmotomocni”                     

 Alicja Lesner 

- „Sensacje XX wieku”                  

Pani Kasia 

- „Szkoła”                            

 Martyna Miotk 

- „Ukryta prawda”                    

Wiktoria Hommel 

- TVP ABC                   

Maja Naczk 

- „Szkoła”, „Aniołki i spółka”     

 Agata Naczk 

- „Victoria znaczy zwycięstwo”   

Helena Nowicka 

- Puls 2       

 Martyna Wojewska 

- „Szkoła”                            

 Wernika Bach 

- „Galileo” 

Mateusz Nowicki 

 

Vanessa i Janusz 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi55N-1q5TQAhUE1iwKHRPHDwgQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fdisneychannel.disney.pl%2F&usg=AFQjCNHUmkTlx3lHN1m7c8FEHrZGMnM6vA&bvm=bv.137904068,d.bGg
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi55N-1q5TQAhUE1iwKHRPHDwgQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fdisneychannel.disney.pl%2F&usg=AFQjCNHUmkTlx3lHN1m7c8FEHrZGMnM6vA&bvm=bv.137904068,d.bGg
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwie7KTqrZTQAhXLDiwKHZ57Az4QFggvMAc&url=https%3A%2F%2Fpl-pl.facebook.com%2Fnickelodeon%2F&usg=AFQjCNFi2t7PG-LBlfhoMFeC0pp5Pp3OiA


 

 

 

 

 

Egzotyczne Kaszuby:) 

26 września nasi uczniowie odwiedzili 

kilka niezwykle atrakcyjnych miejsc                     

na Kaszubach. Pierwszym z nich była 

Strysza Buda koło Kartuz, a dokładniej - 

Park Miniatur i Gigantów, w którym                    

w jednym miejscu, w jednej skali 1:25,  

można zobaczyć wierne kopie najbardziej 

charakterystycznych obiektów Kaszub, 

Polski i Świata.  

 

 

Następnym punktem programu było Tu-

chlino, a w nim - Park Edukacyjny Zoo-

Egzotyczne Kaszuby:)  

 

Uczniowie zobaczyli  też Ołtarz Papieski 

w Sierakowicach (projektu  Jarosława 

Wójcika), przy którym Jan Paweł II                   

odprawił w 1999 roku  Mszę w Pelplinie.  

 

To była bardzo interesująca wycieczka:) 

Z.R. 



 

MODNE JEANSY - NIEŚMIERTELNA 

KLASYKA 

Jeans pasuje do wszystkiego: modnych 

legginsów, spódniczek, a także wielu in-

nych stylizacji. Wybierając go, masz pew-

ność, że będziesz wyglądać zawsze stylo-

wo. Jest on przede wszystkim wygodny, 

ciekawy dla oka. Nadaje się na każdą po-

godę i absolutnie dla każdego:) 

Jeśli nie masz pomysłu, jak dobrać ubra-

nia, pozwól, żeby w tym momencie zadzia-

łała Twoja wyobraźnia. Pamiętaj jednak, 

że proste, łatwe i szybkie rozwiązania są 

najlepsze i pasują niemal do każdej sytu-

acji. 

 

ŻÓŁTY, POMARAŃCZOWY,        

CZERWONY –                                      

KRÓLAMI KOLORÓW 

Wszelkiego rodzaju sweterki, płaszcze, 

koszule w ciepłych kolorach są mile wi-

dziane. Zapewniamy Cię, że w takich bar-

wach będziesz cudownie wyglądać na tle 

jesiennego krajobrazu.                                                                                              

Vanessa 

 

 

 

                                                                                 

JABŁECZNIK 

Składniki: 

Ciasto: 

 0,5 kg mąki 

 1 kostka palmy (miękkiej) 

 2 jajka 

 1 szklanka cukru 

 1 opakowanie cukru waniliowego 

 1 olejek migdałowy 

 2,5 łyżeczki proszku do pieczenia 

Mus jabłkowy: 

 1,5 kg jabłek 

 3 łyżki bułki tartej 

 1 opakowanie cukru waniliowego 

 trochę cynamonu 

Sposób przygotowania: 

 Wszystko składniki na ciasto razem 

zagnieść, podzielić na dwie części                   

i rozwałkować. 

 Jabłka zetrzeć na tarce, dodać bułkę 

tartą, cukier waniliowy i cynamon. 

 Jedną część ciasta ułożyć na wcześniej 

przygotowanej blasze i posmarować 

musem jabłkowym. 

 Drugą część ciasta pokroić w paski                  

i ułożyć na jabłkach (w kratkę). 

 Ciasto włożyć do piekarnika i piec 55 

minut w 180°C. 

 Ostudzić i posypać cukrem pudrem. 

 

SMACZNEGO  

 Marysia 



 

Arnold Lobel   

ŻABEK I ROPUCH.                      

PRZYJAŹŃ 

                                                                                                 
Pierwsze w Polsce wydanie kultowego tekstu 
klasyka amerykańskiej literatury dziecięcej                     
w znakomitym tłumaczeniu Wojciecha Man-
na! 

 

Pewnego dnia Ropuch poczuł się jakoś tak nie 
bardzo. Zgubił swój duży, okrągły, biały guzik 
od kurtki. Kto pomógł mu go szukać? Jego 
najlepszy przyjaciel, Żabek. Innego dnia Żabek 
poczuł się jakoś tak nie bardzo. Zachorował, 
wyglądał zielono. Kto zaparzył mu herbaty                     
i opowiedział historię? Jego najlepszy przyja-
ciel, Ropuch. 

Ewa Chotomska 

PAMIĘTNIK FELKA                           

PARERASA 

Pamiętnik pisany przez psa, którego imię zna-
czy "szczęśliwy", a nazwisko określa psa wielo-
rasowego. Obraz świata widzianego przez 
dziecko i przez psa jest taki sam: szczery i na-
iwny. Tak właśnie - bezpośrednio i naiwnie 
opowiada nam Feluś swoje perypetie ze Swo-
imi Paniami. 

 

 
Opowieść Felka jest niezwykle wdzięczna. 
Niezmiennie bawi nas i wzrusza. 

Lois Lowry 

DAWCA 

W społeczności, w której żyje Jonasz, wszystko 
jest idealne. Specjalnie dobrane kobiety rodzą 
dzieci, które trafiają potem do odpowiednich 
jednostek zwanych komórkami rodzinnymi. 
Każdy ma przypisanych rodziców i pracę.   
Nikomu nawet nie przyjdzie do głowy, by za-
dawać pytania. Wszyscy są posłuszni. Nie ma 
konfliktów, nierówności, rozwodów, bezrobo-
cia, niesprawiedliwości… ani możliwości wybo-
ru. Wszyscy są tacy sami. Z wyjątkiem Jonasza.  

 

Podczas ceremonii dwunastolatków dzieci                      
z dumą przyjmują przydzielone im życiowe 
role. Ale dla Jonasza wybrano coś specjalnego. 
Ma rozpocząć szkolenie u tajemniczego starca 
zwanego Dawcą Pamięci. Jonasz stopniowo 
uczy się, że moc tkwi w uczuciach. Ale kiedy 
jego własna siła zostaje wystawiona na próbę 
– kiedy musi uratować kogoś, kogo kocha – 
może nie być gotowy. Czy jest za wcześnie? 
Czy za późno? 

http://lubimyczytac.pl/autor/96799/arnold-lobel
http://lubimyczytac.pl/autor/6706/ewa-chotomska
http://lubimyczytac.pl/autor/6521/lois-lowry


SKRAWKI BŁĘKITU 

W najlepszym dla siebie okresie, Lois Lowry 
znowu tworzy tajemniczy, ale bardzo prawdo-
podobny świat przyszłości. „Skrawki błękitu” 
to 2 cześć jej dystopicznej serii „Dawca”.  

 

Społeczeństwo rządzone przez dzikość i oszu-
stwa, które stronią od słabości i odrzucają ją. 
Osierocona i niesprawna fizycznie młoda Kira 
stawia czoła przerażającej, niepewnej przy-
szłości. Obdarzona niemal magicznym talen-
tem, który utrzymuje ją przy życiu, walczy                                 
z powiększającymi się obowiązkami w jej dą-
żeniu do prawdy, odkrywając rzeczy, które 
zmienią jej życie na zawsze. 

POSŁANIEC 

Bliżej... 
Odkąd Matty przybył do wioski sześć lat temu, 
z niesfornego chłopca wyrósł na odpowie-
dzialnego młodzieńca. Kierując się wizjami 
ślepego mentora, Matty przenosi wiadomości 
przez otaczający ich las. Tylko on jeden umie 
bez szwanku przedrzeć się przez śmiertelnie 
groźne pułapki i ma nadzieję, że w końcu za-
służy na miano posłańca. Kiedy do ich świata 
przenika złowieszcza moc, zatruwając niezgo-
dą i gniewem dotąd pogodnych mieszkańców, 
wioska zamyka granice przed światem ze-
wnętrznym. Matty musi raz jeszcze stawić 
czoło lasowi, by dotrzeć do córki ślepego ja-
snowidza i przyprowadzić ją bezpiecznie                    
do domu. Ale nie tylko wioska się zmieniła. 
Choć Matty wiele razy bez problemów wę-
drował po lesie, teraz odkrywa, że znalazł się 
w złowrogim, bezlitosnym miejscu, gdzie na-
wet jemu grozi niebezpieczeństwo. Jasnowidz 
dobrze go wyuczył, chłopak potrzebuje jednak 

czegoś więcej niż mądrości starszego człowie-
ka, by utrzymać przy życiu siebie i Kirę. 

 

Matty musi zapanować nad budzącą się w nim 
niezwykłą mocą, której nie potrafi nazwać ani 
odrzucić. Ów tajemniczy dar może okazać się 
jedynym ratunkiem dla wszystkich. 

SYN 

“Nazywali ją Wodną Claire”. Kiedy morze wy-
rzuciło ją na brzeg, nikt nie wiedział, że po-
chodzi ze społeczności, w której nie istnieją 
kolory i uczucia. Że w wieku lat trzynastu stała 
się Naczyniem. Że jako czternastolatka nosiła 
Produkt. Że ukradziono go z jej ciała. Claire 
urodziła syna, ale nigdy nie dowiedziała się, co 
się z nim stało. Jak ma na imię? Czy w ogóle 
wciąż żyje? Miała o nim zapomnieć, ale okaza-
ło się to niemożliwe.  
 

 
 
Teraz nie cofnie się przed niczym, by odnaleźć 
dziecko, nawet jeśli będzie to wymagało nie-
wyobrażalnej ofiary. 
 
 

Źródło: http://lubimyczytac.pl 

Filip Hinc i Z.R. 

http://lubimyczytac.pl/


 

Czym dokarmiać ptaki zimą ? 

Powoli zbliża się zima, czyli czas kiedy 

staramy się pomóc zimującym u nas pta-

kom i dokarmiamy je. Warto jednak wie-

dzieć, czym dokarmiać, żeby ptakom nie 

zaszkodzić. 

 

Do karmienia ptaków używamy tylko 

naturalnych produktów – nieprzetworzo-

nych przez człowieka! W sklepach                  

bez trudu zdobędziemy kasze, zboża, płatki 

owsiane, ziarna słonecznika, konopi, dyni, 

orzechy, suszone owoce oraz gotowe mie-

szanki nasion dla dzikich ptaków. 

Dla wielu ptaków przysmakiem jest tłuszcz 

zwierzęcy (słonina lub łój), a także zalane 

roztopionym tłuszczem nasiona i orzechy. 

Pamiętajmy jednak, aby słonina nie wisiała 

zbyt długo (ok. 2 – 3 tyg.). Gdy zjełczeje, 

zaszkodzi ptakom. 

Zimowe dokarmianie przyciąga różne 

gatunki ptaków. Trudno określić skład 

uniwersalnego pokarmu dla wszystkich, 

gdyż każdy z nich lubi co innego.                                

Łabędzie i kaczki jedzą ziarna zbóż, 

drobno pokrojone warzywa, w trakcie su-

rowej zimy specjalny granulat dla ptaków 

wodnych.  

Chleb (wyłącznie świeży i rozdrobniony) 

może stanowić tylko uzupełnienie pokar-

mu! Karmienie wyłącznie pieczywem 

(przez kilka miesięcy) prowadzi do chorób 

układu pokarmowego! Gołębie, sierpów-

ki, kawki i gawrony jedzą grubą kaszę, 

pszenicę, a także czerstwe, białe pieczywo 

pokrojone w kostki o wielkości 1 cm.               

Sikory jedzą surową słoninę, łuskane na-

siona orzechów włoskich, słonecznika  

(łuskane lub w łupinach) oraz konopie. 

Kosy i kwiczoły jedzą przekrojone jabłka, 

morele, mrożone owoce czarnego bzu, 

jarzębiny,  porzeczek, jagód, aronii, a także 

rodzynki i pokrojone daktyle. Należy uni-

kać podawania suszonych owoców, gdyż 

pęcznieją w wolu, co w przypadku zjedze-

nia zbyt dużej ilości może być dla ptaka 

niebezpieczne. Wróble i mazurki jedzą 

proso, drobne kasze, łuskany słonecznik. 

Dzwońce i zięby jedzą nasiona słoneczni-

ka i konopie. Trznadle jedzą proso, łuska-

ny owies i płatki owsiane. 

Czym NIE karmić ptaków? 

Ptaki są często dokarmiane w sposób przy-

padkowy i nieprzemyślany, a niewłaściwy 

rodzaj pokarmu powoduje więcej szkód          

niż pożytku. Głodne ptaki zjedzą wszystko,                    

ale efekty mogą być tragiczne. 

Ptaków nie wolno karmić produktami 

solonymi – tj. orzeszkami solonymi, solo-

ną słoniną, słonym pieczywem. Bardzo 

niebezpieczny jest pokarm zepsuty                  

(np. spleśniały chleb) lub pieczywo namo-

czone i zamarznięte. Nie wolno dawać 

ptakom nieugotowanego pęczaku oraz in-

nych pęczniejących w przewodzie pokar-

mowym ziaren i kasz. 

Ptakom nie wolno podawać: czarnego 

chleba, resztek ciast, stęchłego ziarna, 

zepsutych kasz oraz zjełczałych tłuszczów 

i słoniny!!! 

Źródło: http://otoz.zgora.pl 

Z.R. 
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Nasi ulubieńcy… 

 

Robert Lewandowski 

Robert Lewandowski (ur. 21 sierpnia 

1988 w Warszawie) – polski piłkarz wy-

stępujący na pozycji napastnika w nie-

mieckim klubie Bayern Monachium                 

oraz w reprezentacji Polski, której jest ka-

pitanem. Członek Klubu Wybitnego Re-

prezentanta. Uczestnik Mistrzostw Europy 

2012 i 2016. 

Wychowanek Varsovii Warszawa. W swo-

jej karierze reprezentował także barwy 

Delty Warszawa, Legii II Warszawa, Zni-

cza Pruszków, Lecha Poznań oraz Borussii 

Dortmund. 

Wychowywał się w sportowej rodzinie. 

Ojciec Krzysztof (zm. 2005) uprawiał judo 

i grał w piłkę nożną w III-ligowym Hutni-

ku Warszawa. Matka Iwona była siatkarką 

pierwszoligowego AZS Warszawa.                     

Po śmierci męża objęła po nim funkcję 

kierownika hali sportowej w podwarszaw-

skim Lesznie, a następnie pełniła funkcję 

wiceprezesa miejscowego klubu Partyzant, 

w którym pierwsze piłkarskie kroki stawiał 

Robert. Ma starszą siostrę, Milenę.                   

W czerwcu 2015 został ojcem chrzestnym 

jej syna Leona. 22 czerwca 2013                   

w Kościele Zwiastowania Najświętszej 

Maryi Panny Parafii św. Anny w Serocku, 

ożenił się z Anną Stachurską, zawodniczką 

karate i specjalistką do spraw żywienia. 

 

Od 2014 jest ambasadorem dobrej woli 

UNICEF. W 2015 roku nadano mu tytuł: 

„Zasłużony dla Powiatu Warszawskiego 

Zachodniego”, zaś w lipcu 2015 został 

„Honorowym Obywatelem Gminy Lesz-

no”. 

Źródło: www.pl.wikipedia.  

 Z.R. 
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Mały Jasiu jeździ na rowerze.  

- Mamo patrz, jadę bez jednej ręki!  

- Mamo patrz, jadę bez dwóch rąk!  

- MAMO PATRZ, JADĘ BEZ ZĘBÓW!! 

                                                                                                  

*** 

Przychodzi Jasiu do domu szczęśliwy                        

i mówi: 

- Nauczyłem się liczyć                                

do dziesięciu:2,3,4,5,6,7,8,9,10. 

- Jasiu, a gdzie jedynka? - pyta tata. 

- Jedynka jest w dzienniczku. 

*** 

Jasiu czeka z mamą na samolot.  

- Mamo siku! - mówi Jasiu. 

- Nie, bo zaraz przyleci samolot.  

Po jakimś czasie:  

- Mamo leci! 

- Gdzie?!  

- Po nogawkach... 

*** 

Mały Jaś odmawia wieczorną modlitwę. 

- ... I spraw jeszcze, Panie Boże,                         

żeby Ankara była stolicą Finlandii. 

- Ależ Jasiu, co ty wygadujesz? 

- Bo widzisz, mamusiu, ja tak napisałem                 

na klasówce z geografii. 

*** 

Pani przedszkolanka pomaga dziecku                 

założyć wysokie, zimowe butki.                      

Szarpie się, męczy... 

- No, weszły! 

Spocona siedzi na podłodze,                        

a dziecko mówi: 

- Ale mam buciki odwrotnie... 

Pani patrzy, faktycznie! No to je ściągają, 

mordują się, sapią... Uuuf, zeszły!                   

Wciągają je znowu, ale nie chcą wejść..... 

Uuuf, weszły! 

Pani siedzi, dyszy, a dziecko mówi: 

- Ale to nie moje buciki.... 

Pani odczekała i znowu szarpie się                          

z butami... Zeszły! 

Na to dziecko : 

- ...bo to są buciki mojego brata, ale mama 

kazała mi je nosić. 

Pani zacisnęła ręce mocno na szafce,                 

odczekała, aż przestaną jej się trząść                        

i znowu pomaga dziecku wciągnąć buty. 

Wciągają, wciągają..... weszły!. 

- No dobrze - mówi wykończona pani -                  

a gdzie masz rękawiczki? 

- W bucikach. 

*** 

 Dwóch mężczyzn niesie ciężką szafę                   

na 22 piętro.  

Nagle jeden mówi:  

- Mam dla ciebie dobrą i złą wiadomość.  

- Zacznij od tej dobrej.  

- Jesteśmy już prawie na 22 piętrze.  

- A ta zła?  

- To nie ta klatka. 

*** 

Nauczycielka do Jasia:  

- Kto jest najlepszym czworonożnym   

przyjacielem człowieka?  

- Łóżko, proszę pani.......... 

                                                            Damian i Z.R. 
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