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Nagroda 

10 lutego 20010 odbyło się losowanie kuponów krzyŜówki nr. 
3 z numeru 63. Wylosowano ucznennicę: Bernadettę Polak 
z kl.VIa  Hasło krzyŜówki brzmiało: „BoŜe Narodzenie”.  
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie 
( Po odbiór nagrody prosimy się zgłosić do pani Jadwigi Cibor) 
 

Walentynki Walentynki Walentynki Walentynki są obchodzone w południowej i zachodniej Europie 

od średniowiecza. Europa północna i wschodnia dołączyła do 
walentynkowego grona znacznie później. Pomimo katolickiego patrona 
tego święta, czasem wiązane jest ono ze zbieŜnym terminowo zwyczajem 
pochodzącym z Cesarstwa Rzymskiego, polegającym głównie na 
poszukiwaniu wybranki serca, np. przez losowanie jej imienia ze specjalnej 
urny. Współczesny dzień zakochanych nie ma jednak bezpośredniego 
związku z jednym konkretnym świętem staroŜytnego Rzymu, choć jest 
kojarzony z takimi postaciami z mitologii jak Kupidyn, Eros, Pan czy Juno 
Februata. MoŜliwe, Ŝe zwyczaje związane z tym dniem nawiązują do 
staroŜytnego święta rzymskiego zwanego Luperkaliami, obchodzonego  
15 lutego ku czci Junony, rzymskiej bogini kobiet i małŜeństwa, oraz Pana, 
boga przyrody. Z kolei Brytyjczycy uwaŜają to święto za własne z uwagi 
na fakt, Ŝe rozsławił je na cały świat sir Walter Scott Ŝyjący w XVIII 
wieku. 14 lutego to dzień, kiedy na Wyspach Brytyjskich ptaki zaczynają 
łączyć się w pary. 

Wierszyki :D 

Niech święty Walenty otworzy Twe serce 
I spójrz na... on kocha Cię wielce. 
Choć jako poeta jest nieco niezdarny  
Lecz jako przyjaciel - szczery i ofiarny! 

Te Ŝyczenia Ci przesyła 
Walentynka pewna miła. 
W dniu tak pięknym i wspaniałym  
śyczę Tobie sercem całym 
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DuŜo szczęścia, namiętności, 
Niekończącej się miłości. 

Ten skromny widoczek,  
Dla pięknych Twych oczek.  
Na Świętego Walentego,  
W dniu zakochanego.  
Czytając choć pomyśl przez chwile,  
śe ten co wysyła.  
Wspomina i kocha cię mile. 

W ten dzień sławny, w dzień miłości, 
Racz w mym sercu dziś zagościć, 
Bo ja wyznać Tobie chcę, 
śe tak mocno kocham Cię. 
MoŜe kiedyś w mych ramionach, 
MoŜe kiedyś, w któryś dzień, 
ZauwaŜysz moją miłość 
I pokochasz takŜe mnie. 

KĄCIK HISTORYCZNY 
65. rocznica wyzwolenia obozu koncentracyjnego 

Auschwitz-Birkenau 
 

27 stycznia 2010 r. minęło 65 
lat od wyzwolenia 
niemieckiego nazistowskiego 
obozu koncentracyjnego  
i zagłady Auschwitz. Na 
uroczystości przybyło 150 
więźniów i politycy, m.in. 
prezydent Lech Kaczyński, 
premier Donald Tusk, 
premier Izraela Beniamin 
Netanjahu oraz szef 
Parlamentu Europejskiego 

Jerzy Buzek. Rocznicy towarzyszyła konferencja ministrów edukacji z 
ponad 30 państw zorganizowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 
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oraz otwarcie rosyjskiej wystawy poświęconej wyzwoleniu na terenie 
byłego obozu Auschwitz I. 

Obóz powstał w 1940r. na terenie Oświęcimia i pobliskich 
miejscowości. Początkowo był przeznaczony do przetrzymywania głównie 
polskiej inteligencji oraz Polaków walczących z okupantem. Jego załoŜenie 
było związane z narastającym polskim ruchem oporu, który był zwalczany 
przez nazistów bezwzględnym terrorem, co szybko doprowadziło do 
przepełnienia istniejących więzień. Osadzono w nim wielu młodych ludzi, 
którzy próbowali przyłączyć się do ruchu oporu lub nielegalnie 
przekroczyć granicę w celu przyłączenia się do polskiej armii. Następnie 
kierowano tu takŜe pospolitych niemieckich przestępców kryminalnych, 
radzieckich jeńców wojennych, księŜy, śydów, równieŜ niemieckich 
homoseksualistów. Liczba przetrzymywanych jednorazowo wahała się od 
kilku do kilkunastu tysięcy, rzadko przekraczając 20 tysięcy więźniów. 
Pierwsza grupa 30 więźniów niemieckich stanowiła zaczątek funkcyjnej 
kadry obozowej (kapo, blokowi). 14 czerwca 1940 przywieziono  
z Tarnowa pierwszy transport więźniów politycznych.  

Nad bramą wejściową do obozu umieszczony jest kuty napis Arbeit 
macht frei (pol. Praca czyni wolnym).Obóz dzielił się na mniejsze 
podobozy, głównymi z nich były: Auschwitz I, Auschwitz II-Birkenau 
(Brzezinka), Auschwitz III- Monowitz (Monowice). W sumie, do 45r. 
hitlerowcy zgładzili tutaj co najmniej 1,1 mln osób. 

Ze względu na sytuację strategiczną na froncie wschodnim naziści juŜ  
w sierpniu 1944 r. rozpoczęli przygotowania do likwidacji obozów.  
W sierpniu 1944 r. rozpoczęła się w obozie sukcesywna ewakuacja 
więźniów w głąb Rzeszy, z końcem roku wstrzymano rozbudowę 
Auschwitz oraz Birkenau i zaczęto palenie dokumentów oraz zacieranie 
świadectw zbrodni: zasypywano doły z ludzkimi prochami, rozebrano do 
fundamentów krematorium IV, przygotowano do wysadzenia pozostałe 
trzy budynki krematoryjne. 

Niemiecki obóz Auschwitz wyzwolili 27 stycznia 1945 r. Ŝołnierze 100. 
Lwowskiej Dywizji Piechoty 60. Armii I Frontu Ukraińskiego. Przed 
południem zwiadowcy pojawili się w podobozie Monowitz. W południe 
oswobodzono centrum Oświęcimia, a około 15, po krótkiej potyczce  
z wycofującymi się Niemcami, Armia Czerwona weszła równocześnie na 
teren obozu Auschwitz i do oddalonego o mniej więcej dwa kilometry 
obozu Birkenau. W walkach o wyzwolenie Auschwitz, Birkenau, 
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Monowitz oraz miasta Oświęcimia zginęło ponad 200 Ŝołnierzy 
radzieckich. 

K.G. 
 

KĄCIK LITERACKI 
Misha Defonseca „PrzeŜyć z wilkami” 

Wojna, a konkretnie II wojna światowa i związany z nią holocaust to temat 
bardzo popularny. Powstało i powstaje wiele utworów mówiących  
o przeŜyciach związanych z wydarzeniami w latach 1939-45. Są one lepsze 
bądź gorsze. Gdzieś pośrodku (choć odrobinę przechylając się w stronę tej 
drugiej kategorii) umieściłabym PrzeŜyć z wilkami. 

Misha Defonseca, autorka ksiąŜki, do roku 2007 utrzymywała, Ŝe to 
powieść autobiograficzna. Patrzenie na ksiąŜkę jako na autobiografię dodaje 
jej wiele wiarygodności. MoŜna niedowierzać, stwierdzić, Ŝe autorka 
przesadza, ale mimo wszystko ma się świadomość, Ŝe przedstawiona w 
powieści opowieść jest prawdziwa. Jednak udowodniono, Ŝe historia 
kilkuletniej dziewczynki wędrującej przez cztery lata po Europie jest 
zmyślona. I w tym momencie gwałtownie jej wiarygodność spada. 

Główna bohaterka – Miszka jest Ŝydówką mieszkającą podczas wojny  
w Brukseli. Kiedy jednak Niemcy odnajdują jej rodziców, dziewczynka trafia 
do obcej kobiety. Usłyszawszy rozmowę opiekunki, Ŝe w przypadku 
zwycięstwa Niemców, postanowiła ją oddać wrogom, postanawia uciekać. 
Wędruje przez całą Europę w poszukiwaniu rodziców, o ich miejscu pobytu 
słyszała jedynie - „na wschodzie”. Dziewczynka samotnie pokonuje tysiące 
kilometrów przemierzając góry, lasy i rzeki, kradnąc jedzenie  
w gospodarstwach, w skrajnych sytuacjach Ŝywiąc się nawet padliną, 
surowymi ziemniakami, ziemią. 

Jednak moŜna na fakt braku realizmu przymknąć oko i zamiast 
udowadniać, dlaczego przestawione w PrzeŜyć z wilkami wydarzenia nie 
mogły mieć miejsca, skupić się na innych, bardziej wartych uwagi elementach 
powieści. Bo to znaczna wada – cięŜko uznać za dobrą, historię, w którą się 
nie wierzy. Mimo wszystko nie jest to powód, aby od razu ją skreślać. 

Misha Defonseca sprawnie posługuje się słowem pisanym, co jest 
niewątpliwą zaletą tej ksiąŜki. Sposób przedstawiania sytuacji  
i prowadzenia akcji tworzy ksiąŜkę bardzo przyjemnie i szybko się czytającą, 
zajmującą oraz wciągającą. CięŜko ją jednak zaliczyć do literatury typowo 
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rozrywkowej, nie jest to bezmyślne czytadło mające na celu jedynie zajęcie 
myśli. Ma większe aspiracje – choć nie do końca udaje się jej owe spełniać. 

Styl autorki odgrywa bardzo duŜo rolę przy opisywaniu emocji targających 
kilkuletnią dziewczynką. Oddaje je w bardzo przejmujący i wiarygodny 
sposób. To zdecydowanie największa zaleta ksiąŜki będąca jednocześnie jej 
wadą. Losy bohaterki wstrząsają czytelnikiem, a moŜna się zastanawiać czy 
ma to jakikolwiek cel, jeśli opisywana historia jest tak nieprawdopodobna.  

Nawiązując do tytułu – wilki odgrywają znaczną rolę w Ŝyciu Miszki, ale 
relacje z nimi nie są przedstawione w nadzwyczajny sposób. Osoba 
niezainteresowana relacjami człowiek-zwierzę nie przywiąŜe do tego duŜej 
wagi. Owszem, bohaterka obserwuje świat z perspektywy zwierzęcia. Po 
czterech latach tułaczki myśli i zachowuje się jak wilk. I to chyba jest o wiele 
waŜniejsze niŜ same bezpośrednie kontakty z wilkami. Nie miała okazji bliŜej 
poznać ludzi w czasie pokoju, ale patrzy za to, co się dzieje podczas wojny.  
I słusznie ucieka do świata roślin i zwierząt, bo to właśnie zwierzęta są dla 
dziewczynki o wiele bardziej ludzkie niŜ ludzie; ludzie to według Miszki 
uosobienie wszelkiego zła na Ziemi. Przedstawione w ksiąŜce przykłady 
udowadniają, Ŝe to całkiem słuszna refleksja. 

A.K. 

 

Efektowna nauka o tak! Efektowna nauka o tak! Efektowna nauka o tak! Efektowna nauka o tak!   

    
 
����KONCENTRACJA 
Musisz całą swoją uwagę skupić na tym, co chcesz wbić do głowy. Nie 
moŜesz podczas nauki myśleć o setkach róŜnych spraw. To naprawdę 
waŜne! 
����ZAINTERESOWANIE  
Interesujesz się tym, co lubisz, lubisz to, czym się interesujesz. Tak jest  
z przedmiotami i rzeczami, które chcemy zapamiętać. Szybciej uczysz się 
przedmiotów, które lubisz, prawda? Te, których nienawidzisz... tu juŜ 
gorzej. Co zrobić Ŝeby "polubić" nielubianą lekcję? 
;) zastanów się dlaczego właściwie nie lubisz tego przedmiotu 
;) spójrz na niego z innej strony, zauwaŜ w nim to, czego nie dostrzegałaś 
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wcześniej 
;) przewaŜnie nie lubimy przedmiotu, dlatego Ŝe nie umiemy... nie umiemy 
dlatego Ŝe nie lubimy. Codziennie poświęc szczególną uwagę na 
przedmiot, którego nie lubisz/nie umiesz. MoŜe coś się zmieni? 

����ZROZUMIENIE  
Nie ucz się bezmyślnie na pamięć. Musisz wiedzieć, o co chodzi w tym co 
zapamiętujesz... Po przeczytaniu np. definicji lub notatki przetłumacz sobie 
to, co było tam napisane własnymi słowami! 

����CHCĘ, MUSZĘ 
Kiedy uczysz się czgoś nie mów: muszę to zapamiętać. Mów "chcę" 
zapamiętać... 

����TECHNIKA ZAPAMI ĘTANIA  
Znajdź swoją własną technikę zapamiętywania. Jeśli: 
;) najszybciej zapamiętujesz to, co słyszysz: słuchaj uwaŜnie na lekcjach, 
to, co chcesz się nauczyć nagrywaj na kasetę i słuchaj, lub czytaj notatki na 
głos 
;) najszybciej uczysz się czytając: najwaŜniejsze informacje pisz 
kolorowymi długopisami, czytaj notatki, załóŜ specjalny zeszyt z 
najwaŜniejszymi notatkami... 
;) znajdź własną metodę. MoŜesz na przykład układać rymowanki lub 
piosenki z tego, co masz się nauczyć.  

����SŁOWNIK, ENCYKLOPEDIA 
Nie bój się, te ksiąŜki nie gryzą, a są bardzo przydatne. MoŜe czasem wrto 
po nie sięgnąć. 

����POKÓJ 
Łatwiej będzie ci uczyć się w czystym, przewietrzonym pokoju. Nie 
powinnaś uczyć się przy TV, komputerze, radiu... chociaŜ niektórym to 
pomaga... 

����ŚWIATŁO  
Jest waŜnym elementem. Musisz uwaŜać Ŝeby nie było za słabe, to moŜe 
popsuć ci oczy. Lampka powinna stać z prawej strony! Pamiętaj teŜ Ŝeby 
wygodnie usiąść ;) 

Po przeczytaniu tego moŜecie być z siebie dumni !;] 
      Wykonały: Ilonq i Kaśku  

Plotka – pierwszy stopie ń do piekła?  
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„Wieść, nowina, aktualność, sensacja, pogłoska, a nawet bujda”. 
Takimi słowami plotkę opisuje słownik synonimów. Nie wydaje się Wam 
jednak, Ŝe plotka to coś więcej? 

  
Z takim zjawiskiem jak plotkarstwo z pewnością spotkał się juŜ kaŜdy  
z Was. Poczta pantoflowa jest w naszym wieku bardzo popularnym 
rodzajem porozumiewania się. Ale czy odpowiednim? Często zdarza nam 
się, nawet o tym nie wiedząc, rozpowszechnić jakąś plotkę. Pomyślcie, jak 
musi się czuć „główny bohater” owego zainteresowania, gdy wiadomość 
dotrze do Niego (a dotrze na pewno) „lekko” przeinaczona. Zapewne 
doskonale wiecie, o co mi chodzi, bo niewątpliwie juŜ nieraz byliście 
ofiarami plotkarstwa. Prawda, Ŝe to niemiłe uczucie? A zwłaszcza wtedy, 
gdy jest nieprawdą. Dlaczego więc sami plotkujemy? Dlaczego dajemy się 
ponosić emocjom? MoŜe zanim przekaŜemy tę „nowinę nad nowinami”, 
najpierw upewnijmy się, Ŝe to prawda, a dopiero potem podzielmy się nią  
z innymi. 

Plotka – to mimo wszystko nie jest błaha sprawa. Potrafi wyrządzić 
wiele szkód i przykrości, a komuś zniszczyć opinię. Niby są to tylko słowa, 
ale czasem bardziej ranią niŜ czyny. Zastanówmy się, więc, zanim 
zaczniemy plotkować, bo moŜemy komuś na długo zniszczyć reputację  
i dobre samopoczucie. 
 

KĄCIK MOTORYZACYJNY 

Porsche Boxster  
Jest to druga generacja modelu Boxster zaprezentowana podczas Paris 
Motor Show w 2004 roku wraz z nową 911. Samochód dostępny jest  
w sprzedaŜy od roku 2005. 

Wygląd nie zmienił się tak bardzo w stosunku do poprzedniej generacji. 
Najbardziej rzucającą się w oczy zmianą jest wygląd przednich świateł, 
które wyglądają teraz podobnie do tych z modelu Carrera GT, 
supersamochodu Porsche. Wloty powietrza po bokach stały się większe,  
z wyraźniejszymi listewkami bocznymi, pomalowane na kolor srebrny 
metallic niezaleŜnie od koloru reszty nadwozia. Nadkola zostały 
powiększone tak, aby zmieścić koła o średnicy 19 cali, pierwsze tak duŜe 
koła montowane seryjnie w modelu Boxster. Mocno zmienione  
w porównaniu z poprzednikiem zostało wnętrze. Bazowym silnikiem jest 
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sześciocylindrowa jednostka o pojemności 2.7 L i mocy 176 kW 
(240 KM), w modelu Boxster S zamontowano silnik o pojemności 3.2 L  
i mocy 206 kW (280 KM). t.) 

W 2009r. zastosowano nowe silniki 2,9L (255KM) w modelu Boxster  
i 3,4L (310KM z bezpośrednim wtryskiem paliwa) w modelu Boxster S,  
w obu modelach po raz pierwszy dostępna jest dwusprzęgłowa 7-biegowa 
skrzynia PDK. Jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, to powiększono przednie 
wloty powietrza, dodano równieŜ diodowe listwy pod reflektorami, 
pełniące rolę świateł pozycyjnych. W środku znajdziemy nowy system 
audio CDR-30 wyposaŜony w monochromatyczny pięciocalowy ekran  
w standardzie, odtwarzający płyty CD i pliki MP3. 

  
Zapraszam za kierownicę. Szerokiej drogi. Ale ostrzegam: UWAGA DZIURY!!!!!  

 

ZROZUMIEĆ POGODĘ 
Zorza polarna 

   Występuje głównie za kołem podbiegunowym. Pojawia się 
przewaŜnie na wysokości około 100 km nad Ziemią i w pionie moŜe sięgać 
nawet 1000 km. Przyczyną tworzenia się zorzy polarnej jest aktywność 
słoneczna. To właśnie na Słońcu co jakiś czas tworzą się burze 
magnetyczne i wtedy z powierzchni naszej gwiazdy uwalniane są ogromne 
ilości energii w postaci cząsteczek- protonów i elektronów. Ich strumień  
z wielką prędkością ( nawet 900 km/s) mknie ku Ziemi jako wiatr 
słoneczny.  Docierając po kilku godzinach do naszych biegunów 
magnetycznych, elektrony zderzają się z cząsteczkami tlenu i azotu. 
Skutkiem tego dochodzi do powstania kolorowych promieni, łuków, smug  
i innych zjawisk świetlnych, które tworzą zorzę polarną. PoniewaŜ wiatr 
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słoneczny najchętniej zderza się z naszym polem magnetycznym w pobliŜu 
biegunów magnetycznych, dlatego największe szanse jej oglądania mają 
mieszkańcy krajów połoŜonych albo daleko na północy, albo daleko na 
południu. Zdarza się ją podziwiać nawet w Europie Środkowej, w tym 
takŜe w Polsce, jak miało to miejsce w październiku 2003 roku. 

   Kolor zorzy zaleŜy od określonego gazu. Na czerwono i na zielono 
świeci tlen, natomiast azot świeci w kolorach purpury i bordo. LŜejsze 
gazy - wodór i hel - świecą w tonacji niebieskiej i fioletowej.  

Ciekawostka: 

Lapończycy wierzyli, Ŝe zorze przynoszą na Ziemię gniew i niezgodę. 
Azjaci wierzą, Ŝe czynią kobiety płodniejszymi. Japończycy dzieciom 
poczętym pod światłami zorzy wieszczyli długie, łatwe i szczęśliwe Ŝycie. 
Inuici ( inaczej Eskimosi) wierzyli, Ŝe jest odblaskiem płomieni z królestwa 
śmierci, a świetliste tańczące draperie to wyrywające się dusze zmarłych 
 i nienarodzonych jeszcze niemowląt.  

Zajrzyj do internetu: 

http://pejzaze.onet.pl/44945,gr,1,25,0,,galeria.html    
Ania P.  

KĄCIK SPORTOWY 
Pięć medali zdobędą polscy sportowcy w zimowych igrzyskach olimpijskich 
w Vancouver - wynika z symulacji magazynu "Sporting News". Trzykrotnie, 
w tym dwa razy na najwyŜszym stopniu, ma stanąć biegaczka narciarska 
Justyna Kowalczyk.  

Według amerykańskiego pisma, Polka wygra rywalizację na dystansie  
10 km techniką dowolną oraz bieg łączony (7,5 km "klasykiem" + 7,5 km 
"łyŜwą"), a w sprincie przegra tylko ze Słowenką Petrą Majdic. 

"Sporting News" nie widzi natomiast Kowalczyk w gronie medalistek biegu 
na 30 km techniką klasyczną, który zgodnie z jego przewidywaniami ma 
wygrać Finka Virpi Kuitunen. 

Magazyn jeden z medali w skokach narciarskich zarezerwował dla Adama 
Małysza. "Orzeł z Wisły" miałby zająć trzecie miejsce w konkursie na 
obiekcie K-90, za Austriakami Thomasem Morgensternem i Wolfgangiem 
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Loitzlem. Kolejność czołowej trójki na duŜej skoczni miałaby wyglądać 
następująco: Gregor Schlierenzauer (Austria), Janne Ahonen (Finlandia)  
i Loitzl. 

Trzecim polskim medalistą, według amerykańskiego czasopisma, będzie 
biathlonista Tomasz Sikora. Podobnie jak cztery lata temu miałby on poczekać 
na miejsce na podium do ostatniej konkurencji, czyli biegu na  
15 km ze startu wspólnego. I jak w Turynie zdobyłby srebrny medal, 
przegrywając jednak tym razem z Norwegiem Ole Einarem Bjoerndalenem. 

W dotychczasowych występach w zimowej olimpiadzie polscy sportowcy 
zdobyli łącznie osiem medali. 

J.N. 
 

SŁAWNI POLACY 
Cyprian Kamil Norwid ur. 24 września 1821 
w Laskowie-Głuchach, zm. 23 maja 1883  
w ParyŜu) - polski poeta, prozaik, 
dramatopisarz, eseista, grafik, rzeźbiarz, 
malarz i filozof. 

Często uwaŜany za ostatniego z czterech 
najwaŜniejszych polskich poetów 
romantycznych. Wielu historyków literatury 
uwaŜa jednak taki pogląd za zbytnie 
uproszczenie, zaliczając jego twórczość 
raczej do klasycyzmu i parnasizmu. 

PrzewaŜającą część swojego Ŝycia spędził za granicą, głównie w ParyŜu, 
Ŝyjąc w nędzy i utrzymując się z prac dorywczych. Twórczość Norwida, 
trudna do zrozumienia dla jemu współczesnych, została zapomniana po 
jego śmierci. Został odkryty ponownie dopiero w okresie Młodej Polski 
głównie za sprawą Zenona Przesmyckiego-Miriama (po części równieŜ 
młodego Władysława Stanisława Reymonta). 

Cyprian Norwid urodził się w majątku matki, mazowieckiej wsi Laskowo-
Głuchy (w połowie drogi pomiędzy Radzyminem a Wyszkowem) 
ochrzczony w pobliskim kościele parafialnym w Dąbrówce, gdzie znajduje 
się tablica pamiątkowa oraz akt chrztu. Jego ojcem chrzestnym był Cyprian 
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Szukiewicz. Na cmentarzu parafialnym znajduje się symboliczny nagrobek 
jego matki Ludwiki ze Zdzieborskich. 

Ojciec Norwida Jan (1784-1835) był plenipotentem Radziwiłłów, później 
administracji Namiestnictwa, matka Ludwika (1798-1825) była jego 
trzecią Ŝoną. Poeta, wcześnie osierocony, wychowywał się od 1825 roku  
u prababki Hilarii z Sobieskich. Rok 1830 i powstanie listopadowe 
Norwidowie spędzili w Warszawie. Razem ze starszym bratem Ludwikiem 
Norwid uczył się w warszawskim gimnazjum, przerwał naukę nie 
ukończywszy piątej klasy i wstąpił do prywatnej szkoły malarskiej. 
Pobierał prywatne lekcje rysunku u znanego warszawskiego malarza Jana 
Klemensa Minasowicza. Nieregularna i przerwana edukacja Norwida 
sprawiła, Ŝe na dobrą sprawę był samoukiem. 

Pierwsze środowisko literackie Norwida stanowili autorzy skupieni wokół 
redagowanego przez Hipolita Skimborowicza "Piśmiennictwa Krajowego". 
Utrzymywał kontakty z tzw. Cyganerią Warszawską (Seweryn Filleborn, 
Roman Zmorski, Józef Bohdan Dziekoński, Włodzimierz Wolski), a takŜe 
z Karolem Levittoux. W 1841 r. zbliŜył się do Biblioteki Warszawskiej  
i salonu Łuszczewskich. Debiutował na łamach "Piśmiennictwa 
Krajowego" (nr 8/1840) wierszem "Mój ostatni sonet". 

Aleksandra Polak 

W KRĘGU TAJEMNIC – MASŁEM W DÓŁ 
W tym miesiącu będzie bardzo smacznie, poniewaŜ 
napiszę o kanapkach. Ten artykuł jest jednak trudny, 
więc nie zdziwię się, jak ktoś tego nie zrozumie, bo sam 
tego nie rozumiem. ☺  Na razie jednak trochę 
informacji o kanapkach, czyli –„ jedyna prawda w tym 
artykule” 
Kanapka - Najprostsza potrawa przyrządzana na bazie 
pieczywa i róŜnych dodatków np. sera, sałaty, 
róŜnorodnych mięs i sosów. Pomimo Ŝe wynalezienie 

kanapki przypisuje się często Johnowi Montagu, hrabiemu Sandwich, znane są 
one juŜ od staroŜytności. Wśród kanapek wyróŜnia się sandwicze i tartinki. 
Kanapka, ze względu na szybkość i prostotę przygotowania, jest popularną 
potrawą śniadaniową, lunchową, piknikową oraz, w tradycji polskiej, kolacyjną.  
A teraz wracamy do tematu „ Masłem w dół”. 
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Złośliwość przedmiotów martwych jest tematem wielu celnych powiedzonek 
znanych jako „Prawa Murphy'ego”. Jednym z najbardziej znanych jest to, Ŝe 
kanapka zawsze upada masłem w dół.  Niejednych to denerwuje, ale co poradzić?  
Najpierw trzeba się dowiedzieć czy rzeczywiście i dlaczego kawałek chleba spada 
„Masłem w dół” trzeba zrobić eksperyment. Uwaga!!! : Nie róbcie tego w domu! 
PoniewaŜ jest to uwaŜane za marnowanie jedzenia. Dla oszczędności chleba ten 
test jest wykonywany na jednej kromce.  
Kromka nieposmarowana masłem spadła na stronę „A”  (strona „a” to ta, na którą 
spadła kanapka a strona „b” to ta, na którą nie spadła 
kanapka) teraz trzeba powtórzyć eksperyment dwa 
razy i ta strona, na którą spadnie więcej razy 
nazwiemy stroną „A” - w tym wypadku jest to strona 
„A”. Teraz trzeba posmarować stronę „B”. Kanapka 
spadnie na tą stronę -zdawać by się było, Ŝe to 
wszystko przez cięŜkość. To fizyczne bzdury! 
 PoniewaŜ kiedy posmarujemy obie strony masłem 
spadnie na stronę „A”. Dlaczego tak się dzieje i czy 
jest nadzieja na zmianę? AleŜ tak! Dzieje się to z tej 
prostej przyczyny, Ŝe masło jest bogate w tłuszcze, które kiedy spadają - część  
z nich znika lub przechodzi na inną stronę, dlatego kanapka spada na część „B”.  
To są zwyczajne bzdury. Ale tak czy tak, Ŝeby KANAPKA nie spadała 
„masłem w dół” trzeba się postarać jej nie zrzucać.                                               

Pisał Krzysztof Gilek 
 

Czy wiesz … ? 

 …Ŝe podczas kichania wydychamy powietrze z prędkością 150 km/h?  
Wartość 150 km/h podawana jest przez wiele źródeł jako prędkość 
przeciętnego kichnięcia. Księga Rekordów Guinnessa podaje natomiast, Ŝe 
powietrze podczas „najszybszego kichnięcia” na świecie osiągnęło 
prędkość aŜ 500 km/h.  
Podczas pojedynczego kichnięcia wydychanych jest ok. 40 000 kropli, 
które potrafią zawędrować na odległość nawet trzech metrów. Dlatego 
zawsze zakrywajmy usta podczas kichania. 
Gdyby wydawało Wam się, Ŝe kichacie juŜ zbyt długo i jest to dla Was po 
prostu męczące, postawcie się w roli Donny Griffiths, 12-letniej Brytyjki, 
która kichała nieprzerwanie od stycznia 1981 roku do września 1983 roku. 
Na początku kichnięcia następowały, co minutę, z czasem jednak czas 
między kolejnymi atakami wydłuŜył się do pięciu minut. Podczas 
upiornych 997 dni, dziewczynka kichnęła około miliona razy.  
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… Ŝe flaga Libii ma tylko jeden kolor?  
Flaga Libii jest prostokątna, w całości zielona, została ustanowiona w roku 
1977. Jest to jedyna w świecie monochromatyczna flaga państwowa. Kolor 
zielony symbolizuje przede wszystkim islam oraz "zieloną rewolucję"  
w rolnictwie. Jeden kolor to takŜe wyraz równości wszystkich obywateli. 

Czy wiesz, Ŝe krawat jest chorwackim wynalazkiem?  
śołnierze chorwaccy słuŜący na dworze Ludwika XIV, króla Francji, 
zwrócili uwagę monarchy kolorowymi, jedwabnymi chustami noszonymi 
wokół szyi. 
Po francusku Chorwacja to Croatie, stąd wziął się wyraz cravate, na 
określenie męskiej ozdoby. 

… które dzieło rąk ludzkich, jako 1 dotarło do zew. warstw Układu 
Słonecznego?  
Była to sonda Pionier 10, wystrzelona w 1972 roku. Podczas swojej misji 
maszyna dostarczyła nam bezcennych informacji na temat planety Jowisz, 
w 1983 roku minęła orbitę Plutona, a w 2002 roku znajdowała się juŜ 
prawie 80 razy dalej od Słońca niŜ Ziemia. Obecnie Pionier 10 w dalszym 
ciągu przemierza Wszechświat. 

 … Ŝe ślimak jest jednym z najbardziej jadowitych stworzeń na 
świecie?  
Ten jadowity ślimak to stoŜek. 
Jest wiele gatunków stoŜków. Z jadu niektórych udało się wyizolować 
substancję, która ma silniejsze działanie przeciwbólowe niŜ morfina, a 
jednocześnie nie powoduje uzaleŜnienia. 
Nie wszystkie składniki jadu stoŜka zostały rozpoznane i opisane. Jak na 
razie testuje się leki na nowotwór płuc, alzheimera, depresję czy padaczkę. 
Wszystkie oparte na substancjach wytwarzanych przez stoŜki. 

… Ŝe flaga Wielkiej Brytanii powstała z nałoŜenia na siebie 3 róŜnych 
flag?  
Brytyjska flaga (zwana popularnie "Union Jack") jest tak naprawdę 
kombinacją flag: angielskiej (przedstawiającej krzyŜ św. Jerzego), 
szkockiej (z krzyŜem św. Andrzeja) i irlandzkiej (z krzyŜem św. Patryka). 
Ostateczny wygląd flagi został ukształtowany w 1801 roku, lecz co 
ciekawe, do dziś nie ma jednolitej ustawy definiującej brytyjskie symbole 
państwowe. 

 źródło: http://www.czywiesz.pl/ 
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KĄCIK MUZYCZNY –  

☺☺☺☺ Franz Joseph Haydn   ☺☺☺☺ 
 Franz Joseph Haydn (ur.  31marca  
1732  w Rohrau, zm.  31 maja  1809  
w Wiedniu) – austriacki kompozytor 
okresu klasycyzmu. Najstarszy z tzw.  
trzech klasyków wiedeńskich, obok 
Wolfganga Amadeusza Mozarta 
 i Ludwiga van Beethovena. 

Joseph Haydn był jednym z głównych 
przedstawicieli klasycyzmu w muzyce 
oraz jednym z tych, którzy zdefiniowali 
główne formy muzyczne tej epoki. 

Szczególnie interesujące są jego dzieła  
z lat 1760-1770, tworzone w stylu Sturm 
und Drang(niem. burza i napór), który 

był awangardowym kierunkiem w ramach kultury klasycystycznej, będąc 
jednocześnie zapowiedzią romantyzmu. W muzyce Haydna objawiło się to 
stosowaniem niecodziennych akordów, zastosowaniem rzadkich  tonacji 
 molowych  oraz nieoczekiwanych zmian nastroju. 

Jego młodszy brat,  Johann Michael, był takŜe cenionym kompozytorem, 
działającym przede wszystkim w Salzburgu. 

We wrześniu 1790 roku Haydn wyjechał do Wiednia, gdzie od J. P. 
Salomon, otrzymał propozycję wyjazdu do Anglii, oraz kontrakt na 
napisanie dwunastu symfonii (wśród nich znalazły się równieŜ utwory 
napisane przez Haydna juŜ wcześniej), którymi kompozytor miał 
dyrygować podczas koncertów w Hanover Square Rooms. W koncertach 
tych wystąpili wysokiej klasy wykonawcy i cieszyły się one wielkim 
powodzeniem. W lipcu 1791 Uniwersytet Oksfordzki nadał kompozytorowi 
„gradum doctoris in musica honoris causa”; podczas uroczystości 
wykonano Symfonię G-dur, która z tej przyczyny otrzymała nazwę 
Oksfordzkiej. 

W czerwcu 1792 roku Haydn powrócił do Wiednia; w styczniu  1794 roku 
wyjechał powtórnie do Londynu, by występować nadal na koncertach 
Salomona. W 1795 roku Haydn brał udział w serii koncertów »Opera 
Concerts«, dla których skomponował trzy ostatnie symfonie. W 1795 roku 
opuścił Anglię, by objąć kierownictwo kapeli  Niklósa II 
Esterházego (następcy zmarłego księcia Antoniego I). Kontrakt 
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przewidywał pisanie jednej mszy rocznie; stąd w latach 1796–
1802 powstało sześć mszy. W tym czasie Haydn rozpoczął pracę 
nad Stworzeniem świata, które ukończył w 1798 roku; w 1801 roku napisał 
oratorium Pory roku. Ostatnie lata Ŝycia spędził głównie  
w Wiedniu, na wakacje wyjeŜdŜając do Eisenstadt. 

Haydn był osobistym przyjacielem Mozarta, z którym podziwiali się 
nawzajem. Znał teŜ młodszego od siebie Ludwiga van Beethovena, który 
uwaŜał go za swojego mistrza i nauczyciela. Haydn zaprzestał 
komponowania w 1803 roku na sześć lat przed śmiercią. Do jego 
ostatnich dzieł naleŜą wspaniałe oratoria Stworzenie świata i Pory roku. 
Haydn pozostawił po sobie olbrzymią liczbę dzieł, z których wiele weszło 
na stałe do kanonu muzyki klasycznej. Zmarł  31 maja 1809 roku 
w Wiedniu. Miał 77 lat. 

 

Zdumiewaj ące fakty     
Ptasi śpiew 
Wszystkie ptaki uŜywają głosu do porozumiewania 
się. Niektóre powtarzają swój śpiew ponad tysiąc 
razy w ciągu dnia.  

Ziemia? 
Prawie 70% powierzchni kuli ziemskiej zajmują 
oceany.  

Niemowlę  
Najmłodszym oceanem jest Ocean Atlantycki. Powstał przed 200 
milionami lat wskutek rozsunięcia się otaczających kontynentów. 

Mordercza fala 
Tsunami to fale, niepowodowane przez wiatr, osiągające ogromne 
prędkości do 750km\h. 

Wielkie Ŝarcie  
Anakonda, jeden z największych węŜy świata, jest w stanie schwytać  
i połknąć zdobycz wielkości antylopy. 

WęŜe górą 
40 tysięcy ludzi umiera, co roku od ukąszenia węŜy. W samych Indiach ma 
miejsce 75% tych wypadków.   
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Horoskop Horoskop Horoskop Horoskop     
BARAN – ( 21 III – 21 IV ) 
Barany nie potrafią czekać. To urodzeni 
wojownicy, którzy najpierw działają, a 
potem myślą. Otwarcie mówią, co im leŜy 
na sercu, nawet, jeśli ma to popsuć 
czyjeś misterne plany. Rywalizacja jest 
ich Ŝywiołem, zawsze teŜ znajdą powód, 
aby się porządnie zdenerwować. 

BYK – ( 22 IV – 20 V ) 
Byki chętnie chodzą do szkoły i są 
lubiane przez rówieśników. Podczas 
lekcji nie robią jednak więcej, niŜ 
koniecznie muszą i nie uczą się "na 
zapas". Realizują program powoli, ale 
bardzo dokładnie i rozwaŜają sens 
wszystkich zasłyszanych w szkole 
informacji. 

BLIŹNIĘTA – ( 21 V – 21 VI ) 
Bliźnięta lubią zdobywać nowe 
umiejętności i są dumne ze swoich 
dobrych ocen. Są pojętnymi uczniami i z 
łatwością kojarzą fakty z bardzo 
odległych nieraz dziedzin wiedzy. Z 
czystej ciekawości czytają szkolne 
podręczniki, chętnie wyszukują róŜne 
ciekawostki i dodatkowe informacje. 

RAK – ( 22 VI – 22 VII ) 
Raki nie przepadają za szkołą, ale ze 
spokojem wypełniają swoje obowiązki. 
Pedagogicznym zabiegom poddają się 
bez protestów, ale teŜ bez większego 
zaangaŜowania. Od roli prymusa wolą 
spokojne miejsce w trzeciej ławce, 
najlepiej z widokiem na park i obok 
przyjaciela, który w razie kłopotów 
zawsze stanie po ich stronie. Są dobrymi 
uczniami, bo mają wspaniałą pamięć  
i niezwykłą intuicję. Wiedzą, czego akurat 
trzeba się nauczyć i w jakim humorze jest 
właśnie pani od polskiego  

LEW – ( 23 VII – 23 VIII ) 
Lwy są towarzyskie i nie lubią długo 
przebywać w samotności. Chętnie 

WAGA – ( 23 IX – 23 X ) 
Wagi lubią się uczyć i pragną zdobywać 
coraz ciekawsze wiadomości. Są 
przekonane, Ŝe świat jest w zasięgu ręki i 
dzięki zdobytej wiedzy osiągną w Ŝyciu 
sukces. Ich zapał jest gorący, ale łatwo 
Wagi do szkoły zniechęcić. Bardzo 
szybko nudzą się lekcjami, na których nie 
dzieje się nic ciekawego. Wagi 
potrzebują dobrych pomocy 
dydaktycznych, chętnie korzystają  
z prezentacji multimedialnych. 

SKORPION – ( 24 X – 22 XI )  
Skorpiony nie mają w szkole taryfy 
ulgowej. Choć uczą się dobrze i bez 
narzekania wypełniają swoje obowiązki, 
to nie są szczególnymi pupilkami 
nauczycieli. Na swoje szkolne sukcesy 
muszą zapracować, ale dzięki temu od 
dziecka stają się cierpliwe i pracowite 

STRZELEC – ( 23 XI – 21 XII ) 
Strzelce traktują szkołę jak jeszcze jedną 
przygodę i okazję do spotkania się  
z przyjaciółmi. Naukę stawiają na drugim 
miejscu i jeśli nie muszą, to nie myślą  
o niej zbyt wiele. Są jednak dobrymi 
i zdolnymi uczniami, a zdobyte 
wiadomości potrafią inteligentnie 
wykorzystać. Mają doskonałą pamięć, 
dobry refleks i są bardzo 
spostrzegawcze. Kiedy czegoś nie 
wiedzą, to zmyślają i robią mądrą minę. 

KOZIOROśEC – ( 22 XII – 20 I ) 
KozioroŜce chodzą do szkoły, dlatego, bo 
muszą. Ta prosta prawda mogłaby być 
zaskakująca dla rodziców i nauczycieli, 
więc KozioroŜce od pierwszej klasy 
ukrywają ją przed innymi osobami. 
Wolałyby uczyć się same, w ciszy  
i spokoju, najchętniej przedmiotów 
ścisłych, geografii i informatyki. 

WODNIK – ( 21 I – 19 II ) 
Wodniki są bystre i bardzo ruchliwe. 
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chodzą do szkoły, jeśli tylko mają okazję 
poznawać w niej nowych przyjaciół  
i przeŜywać wiele emocjonujących 
przygód. Szybko się uczą, są bystre  
i inteligentne. Sympatyczne towarzystwo 
i miła atmosfera są dla nich waŜniejsze 
od wyposaŜenia pracowni czy nawet 
odległości szkoły od domu. 

PANNA – ( 24 VIII – 23 IX ) 
Panny są bystre i często potrafią o wiele 
więcej, niŜ sądzą ich koledzy  
i nauczyciele. Nie lubią jednak 
niepotrzebnie rzucać się w oczy  
i naraŜać na docinki zazdrośników. 
Otwarty wyścig po laurkę prymusa 
śmieszy je, a publiczne pochwały peszą. 
Nie uczą się dla zdobycia dobrych ocen, 
ale dla własnej satysfakcji. 

Chętnie chodzą do szkoły i nie mają 
problemów z opanowaniem trudnego 
materiału. Mają niezaleŜną, odwaŜną 
naturę i bywają niezwykle uparte. Ich 
szalone pomysły zaskakują nauczycieli, a 
niektóre Ŝarty lub powiedzonka 
przechodzą do szkolnej legendy. 

RYBY – ( 20 II – 20 III ) 
Ryby to dobrzy i sympatyczni uczniowie. 
Są spostrzegawcze i mają doskonałą 
pamięć. Dzięki tym cechom szybko 
orientują się, za co w szkole dostaje się 
dobre stopnie i pochwały. Starają się być 
po prostu grzeczne i nie sprawiać 
nauczycielom niepotrzebnych 
problemów. W głębi duszy codziennie 
odliczają dni, które dzielą je od 
upragnionych wakacji 

 

Ciekawostki 
� Polski straŜnik nie moŜe mieć wąsów. Rozporządzenie MSWiA głosi: ” 

osoby noszące brody i bokobrody oraz długie włosy i wąsy, a takŜe 
nieprzestrzegające bieŜącego golenia zarostu twarzy nie mogą brać udziału  
w działaniach ratowniczych”. 

� W stanie Minnesota (USA) kobieta, która przebierze się za świętego 
Mikołaja moŜe trafić do wiezienia na 30 dni. 

� Na Florydzie (USA) niezamęŜne kobiety pójdą do wiezienia, jeśli będą 
skakać na spadochronie w niedziele. 

� W Libii w 1977r. sąd, zgodnie z prawem islamskim, skazał na miesiąc 
wiezienia psa, który pogryzł człowieka. 

� W Los Angeles (USA) mąŜ ma prawo bić Ŝonę pasem, o ile szerokość pasa 
nie przekracza 3,6 cm. 

� W Sacco w Missouri (USA) kobiety nie mogą nosić kapeluszy, które 
mogłyby przerazić dzieci, osoby wraŜliwe i zwierzęta. 

� KaŜdy Brytyjczyk usiłujący sprzedać np. odkurzacz w miejscu publicznym 
naraŜa się na karę ograniczenia wolności (3 miesiące)  
i 180 funtów (ok. 1250 zł) grzywny. 
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� Władze libańskiego wiezienia Roumieh zakazały skazanym nudzenia się  

w celach. Kiedy zaczynają się znudzić, maja głośno śpiewać,  
a wtedy organizuje się im zajęcia. 

� W czasie całego swojego Ŝycia człowiek przesypia około 20 lat.  

� NajdłuŜej Ŝyją ci, którzy śpią 7 godzin na dobę - taki wniosek wysunął prof. 
Kripke po przeanalizowaniu ponad miliona osób.  

� Japońscy naukowcy Akiko Tamakoshi i Yoshiyuki Ohno ustalili, Ŝe 
optymalna długość snu to odpowiedni 7 godzin 58 minut dla męŜczyzn oraz 
7 godzin 12 minut dla kobiet. 

� U osób korzystających codziennie z komputera występuje drŜenie palców 
podczas snu oraz charakterystyczne mocniejsze drgnięcia kciuka 
(przypominające wciskanie klawisza enter).  

� Noworodki śpią po 16 godzin na dobę 

 
Językołamacze 

W wysuszonych sczerniałych trzcinowych szuwarach sześcionogi szczwany 
trzmiel bezczelnie szeleścił w szczawiu trzymając w szczekach strzęp 
szczypiorku i często trzepocząc skrzydłami. 
 
Chrząszcz brzmi w trzcinie w Szczebrzeszynie, strząsa skrzydła z dŜdŜu.  
I trzmiel w puszczy tuŜ przy Pszczynie straszny wszczyna szum. MąŜ gŜegŜółki 
w chaszczach trzeszczy, w krzakach drzemie krzyk, a w Trzemesznie straszy 
jeszcze wytrzeszcz oczu strzyg. 

 

śaba czy koń ? ;) Królewna czy staruszek ? ;) 
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Znajdź 8 szczegółów. 

 

HumorHumorHumorHumor    
Turysta spotyka  
bacę niosącego owcę.  
– Baco, gdzie jest Dolina Kościeliska?  
– Potrzymojcie no panocku  
te łowieckę.  
Turysta wziął owieczkę, a baca  
rozłoŜył ręce i powiedział:  
– Ni mom pojęcia. 
 

Idzie blondynka ulicą i co  
chwilę się śmieje, to znowu  
macha ręką.  
– Z czego się pani tak śmieje? – pyta policjant.                                                                              
– Opowiadam sobie kawały.                                                    
– To dlaczego macha pani ręką?  
– Bo niektóre juŜ znam. 

 
Nauczycielka do Jasia:  
– Powiedz jakieś zdanie w trybie oznajmującym.  
– Koń biegnie.  
– Dobrze, a teraz powiedz to  
samo zdanie w trybie rozkazującym.  
– Wio! 
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Zima na wesołoZima na wesołoZima na wesołoZima na wesoło    
+30°C - Polacy śpią bez Ŝadnego nakrycia. Amerykanie zakładają swetry.   

              Mieszkańcy Miami włączają ogrzewanie. 

+10°C - Mieszkańcy domów komunalnych w Helsinkach zamykają okna.  

              Lapończycy (nie mylić z Japończykami!) sadzą kwiatki w oknach. 

+5°C - Lapończycy opalają się na balkonie, jeŜeli słonce jest jeszcze nad  

            horyzontem... 

+2°C  - Włoskie samochody nie zapalają. 

  0°C  - Woda zamarza. 

-1°C - Oddech staje się widoczny. Czas zaplanować urlop nad morzem  

            śródziemnym. Lapończycy jedzą lody popijając zimnym piwem. 

-4°C - Kot wchodzi pod kołdrę. 

-10°C - Czas zaplanować urlop w Afryce.. Lapończycy idą popływać. 

-12°C - Zbyt zimno na śnieg. 

-15°C - Amerykańskie auta nie zapalają. 

-18°C - Właściciele domów w Helsinkach włączają ogrzewanie. 

-20°C - Oddech staje się słyszalny. 

-22°C - Francuskie auta nie zapalają. Za zimno na jazdę na łyŜwach. 

-23°C - Politycy zaczynają współczuć bezdomnym. 

-24°C - Niemieckie auta nie zapalają. 

-26°C - Z oddechu uzyskuje się materiał na budowę igloo... 

-29°C - Kot wchodzi pod pidŜamę. 

-30°C - Japońskie auta nie zapalają. Lapończyk klnie, kopie w koło swojej Toyoty  

             i zapala Ładę. 

-31°C - Za zimno na pocałunki - usta przymarzają do siebie. Lapońska druŜyna  

             narodowa zaczyna przygotowania do sezonu wiosennego. 

-35°C - Czas zaplanować dwutygodniową kąpiel w gorących źródłach.  

             Lapończycy odśnieŜają dachy. 

-39°C - Rtęć zamarza. Za zimno by myśleć. Lapończycy zapinają ostatni guzik w  

             koszuli. 

-40°C - Niemiec bierze samochód pod kołdrę. Lapończycy ubierają swetry. 

-45°C - Lapończycy zamykają okienko w wychodku. 
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-50°C - Lwy morskie opuszczają Grenlandie. Lapończycy zamieniają rękawiczki  

            z pięcioma palcami na jednopalcowe. 

-70°C - Niedźwiedzie polarne opuszczają biegun. Na uniwersytecie w Rovaniemi  

             organizuje się bieg długodystansowy. 

-75°C - Św. Mikołaj opuszcza krąg polarny. Lapończycy opuszczają nauszniki  
             z  czapek na uszy. 

-250°C - Alkohol zamarza. Lapończycy są wkurzeni. 

-268°C - Hel staje się płynny. 

-270°C - Piekło zamarza. 

-273,15°C - Zero absolutne. Brak ruchu cząstek elementarnych... Lapończycy  

                przyznają: "Tak, jest nieco chłodno, zróbmy se „herbatkę” na  

                rozgrzanie..." 

 
- Stary!!!  Ty wiesz, Ŝe Eskimosi mają ponad sto słów na określenie śniegu? 
- Eee, ja to mam nawet więcej jak rano śpiesząc się do pracy samochód  
   odśnieŜam 
 
Słyszałem w radiu, Ŝe jutro ma być 2 razy zimniej niŜ dzisiaj. Nie mogę się 
juŜ doczekać, co z tego wyniknie. Dziś jest 0 stopni... 
 

Pozdrowionka, oby zawsze dopisywał Wam dobry humor! :)Pozdrowionka, oby zawsze dopisywał Wam dobry humor! :)Pozdrowionka, oby zawsze dopisywał Wam dobry humor! :)Pozdrowionka, oby zawsze dopisywał Wam dobry humor! :) 

 

O WĄCHOCKU 

  Dlaczego w kościele w Wąchocku wszyscy leŜą w czasie mszy? 
- Bo ksiądz ma niski glos. 
 
- Jak niskie są stropy w kościele w Wąchocku? 
- Myszy są garbate. 
 
- Dlaczego w Wąchocku wszyscy chodzą w kaskach? 
   1: Bo urwał się sznur w dzwonnicy i kościelny rzuca kamieniami. 
   2: Bo sołtys wjechał pługiem na minę, sołtys juŜ spadł, pług jeszcze nie. 
 
- Dlaczego w Wąchocku podwyŜszono dzwonnice w kościele? 
- Bo sznur był za długi. 
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- Dlaczego w Wąchocku są 4 mosty? 
- Bo dopiero za 4 razem trafiono na rzekę. 
 
- Gdzie jest najdłuŜszy most w Polsce? 
- W Wąchocku, budowali wzdłuŜ rzeki. 
 
- Jakie są zakręty na rzece w Wąchocku ?? 
- Takie, Ŝe ryby na wiraŜach wypadają... 
 
- A jak szeroka jest ta rzeka? 
- Ano taka, Ŝe jak dwie ryby chcą się wyminąć, to jedna musi 
  wyskoczyć na brzeg. 
 
- Dlaczego sołtys w Wąchocku juŜ nie jeździ czołgiem? 
- Bo mu gąsienice pozdychały. 

- Dlaczego w wąchockim lesie jest szeroka przesieka? 
- Bo jak się las palił, to straŜacy biegnący do poŜaru drabinę w poprzek 
ciągnęli. 

- Dlaczego mieszkańcy Wąchocka jedzą ziemię? 
- Dlatego, Ŝe grunt to zdrowie!!! 

- Dlaczego w Wąchocku mają stale świeŜe gazety? 
- Bo jak im się uda kupić to zaraz je pakują do zamraŜarki... 

- Dlaczego ludzie w Wąchocku wychodzą w pole z łukami? 
- Bo "Bizony" się pojawiły. 

- Dlaczego nikt w Wąchocku juŜ nie ogląda telewizji? 
- Bo sołtys sobie załoŜył Ŝaluzje. 

- Dlaczego Wąchock w nocy wygląda z lotu ptaka jak Nowy Jork? 
- Bo pchły w Wąchocku chodzą z latarkami... 

- Dlaczego przed Wąchockiem stoi czołg? 
- Tego nikt nie wie. 
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KRZYśÓWKA   NR 4 
 

1.               

2.              
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6.              
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9.                

10.               

 
Pytania do krzyŜówki : 

1. Niejeden za lokomotywą. 
2. DuŜy, gościnny pokój. 
3. Zabawka dla dziewczynki. 
4. Sklep z lekarstwami. 
5. Anna zdrobniale. 
 

6. Zestaw pytań i odpowiedzi. 
7. Porcja przełykanego napoju. 
8. Choroba gardła. 
9. Rączka w drzwiach. 
10. Miejsce pracy sekretarki. 
 

 

CHWILA ROZRYWKI – REBUS DWUWYRAZOWY  

 

 

 

_____________________ 

Kupon KrzyŜówki nr.4 
 
 

Imię, Nazwisko i klasa 

 
______________________

___ 


