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Nauczycielom  

i Wszystkim Pracownikom Oświaty  

życzymy myśli i marzeń,  

które dają się urzeczywistnić.  

Pięknych i szlachetnych pomysłów,  

które podszeptuje serce,  

cierpliwości i wrażliwości,  

aby służba nam, młodym ludziom  

i całemu środowisku,  

zrodziła wiele szlachetnych owoców.  
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WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO! 
 

JuŜ niedługo, bo 14 października 
będziemy obchodzić Dzień 
Nauczyciela oraz Światowy Dzień 
Edukacji Narodowej. 
Dzień miły i potrzebny. Uczący 
szacunku do człowieka, jakim jest 
nauczyciel, jego pracy  
i zaangaŜowania. 
Albert Einstein powiedział kiedyś, 
Ŝe „wielkim kunsztem wykazuje 
się nauczyciel, który potrafi 
sprawić, Ŝe twórcze wyraŜanie siebie i nabywanie wiedzy staje 
się źródłem radości”. Oby kaŜdy dzień i kaŜda chwila 
przebywania  
z uczniami stała się dla Was wielką przyjemnością  
i satysfakcją. To wielkie zobowiązanie i odpowiedzialność móc 
nas wychowywać na mądrych ludzi. Bo szkoła jest dla nas drugim 
domem, a to przecieŜ Wy dajecie to ciepło  
i otaczacie nas opieką. śyczy Wam, byście codziennie odkrywali 
świat na nowo,  by Wasze najskrytsze marzenia się spełniały, a 
los Wam sprzyjał w tej niełatwej pracy! 

Tego Ŝyczy redakcja 
 oraz uczniowie ZSS w Zagórniku 
 

Dzień Papieski 

Dzień Papieża Jana Pawła II - polskie święto państwowe, obchodzone, 
co roku 16 października, ustanowione w hołdzie papieżowi-Polakowi 
Janowi Pawłowi II. Równolegle obchodzony jest przez Kościół katolicki w 
Polsce Dzień Papieski, przypadający w każdą niedzielę poprzedzającą 
rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża. Jest to dzień wdzięczności, 
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łączności duchowej z Ojcem Świętym, Janem Pawłem II i promocji Jego 
nauczania. Przypada w niedzielę przed 16 października - rocznicą wyboru 
kardynała Karola Wojtyły na następcę Świętego Piotra. Koordynatorem 
przedsięwzięć jest Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia". W trakcie Dnia 
Papieskiego zbierane są pieniądze na stypendia dla zdolnej polskiej 
młodzieży z niezamożnych i ubogich rodzin. W 2011 roku tematem jest: 
Jan Paweł II - Człowiek Modlitwy. 

        K.R. 
źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki 

   
  

ŚWIĘTO WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH  

I ZADUSZKI 

 Dzień Wszystkich Świętych – rzymskokatolicka uroczystość obchodzona 
1 listopada na cześć wszystkich znanych i nieznanych świętych. W krajach 
katolickich w Dniu Wszystkich Świętych, odwiedzamy rodzinne groby, 
czcząc zmarłych. W większości religii ze świętem zmarłych związany jest 
ogień, który jest symbolem pamięci, wdzięczności, modlitwy. 

Dzień Zaduszny – rzeczywiste święto zmarłych. Dla katolików jest to 
dzień modlitw za wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy odeszli już z 
tego świata. Z obrzędów ludowych przetrwał jeszcze gdzieniegdzie 
zwyczaj karmienia dusz zmarłych. W tym celu zostawiano na stole chleb z 
masłem lub cały obiad. 
         K.R. 
 

Dobre rady:  
 

Jak radzić sobie z przemęczeniem? Radzi pani Zdzisława 
Kilian:  
- Czytać książki i gazety. Chodzić na spacery. 
Jeździć na rowerze, w zimie jeździć na nartach biegowych i 
zjazdowych. Pieczenie ciast też jest dobrym sposobem... 
 
                             oprac. A.B., I.K. 
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Nasze zainteresowania!!!Nasze zainteresowania!!!Nasze zainteresowania!!!Nasze zainteresowania!!!    

 
Wędkarstwo - rodzaj hobby, polegające na łowieniu ryb za 
pomocą wędki.  

Jest aż 6 rodzajów wędkarstwa: 

 wędkarstwo morskie 

 wędkarstwo muchowe 

 wędkarstwo podlodowe 

 wędkarstwo spinningowe 

 wędkarstwo spławikowo-gruntowe 

 trolling 

Większość ludzi łowi rodzajem spławikowo-gruntowym. 

     Metoda spławikowo-gruntowa  różni się od spinningu właściwie 
wszystkim - posiadaniem sygnalizatora brań, jakim może być spławik. 
Przynęty są diametralnie różne, bowiem przy metodzie spławikowo-
gruntowej są pochodzenia naturalnego, często żywe(drewniane). Ale 
zasadnicza odmienność tej metody, wyraźnie odróżniająca ją od 
pozostałych (z wyjątkiem metody podlodowej), polega na statycznej 
pozycji wędkarza, który obrawszy sobie miejsce wędkowania, popularnie 
zwane miejscówką, często wcześniej zanęconą, pozostaje na niej nawet 
parę lub paręnaście godzin w zależności od częstotliwości brań ryby. 
Różnica zaś między zestawem spławikowym, a gruntowym polega na tym, 
że przy połowach na spławik, przynęta może być podana również na 
powierzchni i na każdej głębokości wody lub na dnie, a spławik spełnia 
dwie funkcje: jako sygnalizator brań oraz wykorzystując wyporność 
spławika, jako sposób na ustawienie głębokości położenia przynęty. Przy 
połowach na grunt przynęta zawsze leży na dnie, zaś najpopularniejszym 
sygnalizatorem brań jest zawieszony na szczytówce dzwoneczek lub na 
żyłce między przelotkami jakiś kilku gramowy, najlepiej obły przedmiot. 
Jest nim elastyczna szczytówka, która podczas brania odchyla sie lub 
przygina. Oczywiście wymaga to stałego napięcia żyłki. Istnieją też 
specjalne sygnalizatory elektroniczne, dające znać o braniu, dźwiękiem…   

Wędkarz musi umieć posługiwać się sprzętem o określonych 

parametrach oraz posiadać licencję = Kartę Wędkarską. 
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Wędkarstwo mogą uprawiać osoby w każdym wieku. Od 14. roku 

życia można zapisać się do Polskiego Związku 

Wędkarskiego(PZW), który powstał w 1950 r. Jest to organizacja 

nadzorująca działania wszystkich kół wędkarskich, istniejących 

w większości dużych i średnich miejscowości. 

Jest wiele rodzajów ryb: 

Amur           Jazgarz     Leszcz     Okoń           Tołpyga                                
Bass             Karaś        Lin             Płoć            Troć  
Boleń          Karp          Lipień       Pstrąg        Ukleja 

Dorsz          Kiełb         Łosoś        Sandacz     Węgorz 
Jaź                Kleń           Miętus     Sum             Wzdręga 

       oprac. M. Smaza 

 

Kącik filmowy 

Władca Pierścieni Drużyna Pierścienia 

 Władca Pierścieni Drużyna pierścienia to film, który został oparty na 
książce  J.R.R Tolkiena „Władca Pierścieni Bractwo Pierścienia”. Jest to 
pierwsza część całej trylogii. 

Film pokazuje już starzejącego się hobbita Bilba Bagginsa, znanego 
z książki pt. „Hobbit - czyli tam i z powrotem”, który oddaje pierścień 
Frodzie Bagginsowi. Jest on głównym bohaterem całej trylogii. Po 
otrzymaniu pierścienia Frodo z pomocą Gandalfa, Sama, Merrego i 
Pippina, docierają do miasta Elfów, zwanego Rivendel .Po dotarciu zbiera 
się rada, której przewodniczy Elrond, król Elfów. Tworzą Drużynę 
Pierścienia, do której należą: Gandalf, Aragorn, Legolas, Boromir, Sam, 
Merry, Pippin i Frodo. Mają dotrzeć do tzw. Góry Przeznaczenia, 
znajdującej się w Mordorze. Tylko tam można zniszczyć pierścień. Po 
drodze napotykają wiele niebezpieczeństw.  
     Czy uda im się dotrzeć do Mordoru? Czy wszyscy przeżyją? Dowiecie 
się oglądając film. Serdecznie polecam ☺  

W.R. 
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Palcem po mapie…  
     

 Rosja – państwo położone na dwóch kontynentach – Azji  i Europie, za 
stolicą w Moskwie. Jest to największy kraj na całym świecie - 17 075 400 
km² (dla porównania Polska ma 312 689 km², czyli ponad 54 razy mniej). 
Mimo że językiem urzędowym jest język rosyjski, to można się tam 
spotkać także ze 150 innymi. Graniczy z czternastoma państwami,  
a mianowicie – w Europie z  Norwegią, Finlandią, Estonią, Łotwą, 
Białorusią, Ukrainą, Litwą i Polską, a w Azji z Gruzją, Azerbejdżanem, 
Chinami, Kazachstanem, Mongolią oraz Koreą Północną. 
W Rosji jest aż 9 stref czasowych, więc między jednym i drugim końcem 
tego kraju jest, aż 9 godzin różnicy. 

     Kuchnia rosyjska jest uważana za jedną z najbardziej różnorodnych. 
Głównymi składnikami są grzyby, ryby, dziczyzna i drób, a także miód  
i owoce leśnie. Jednym z tradycyjnych dań jest przepiórka z pierogami czy 
naleśniki ☺ 

     Rosja jest krajem, który zazwyczaj zdobywa najwięcej medali na 
Igrzyskach Olimpijskich. To właśnie w tym kraju odbędzie się zimowa 
Olimpiada 2014 i Mistrzostwa Świata w piłce nożnej 2018 r. 

 
Mały słowniczek rosyjski: 
Спасибо (wym. Spa’siba) – dziękuję 
Привет   (wym. Pri’vet) – cześć 
Пока  (wy. Pa’ka) – na razie 
добрый вечер   (wym. ‘dobryj ‘vieczier) – dobry wieczór 
Добрый день  (wym. Dobryĭ dzyń) – dzień dobry 
Спокойной ночи  (wym. Spokoĭnoĭ nochi) – dobranoc 
Извините  (wym. Izvinite) – przepraszam 
Спасибо   (wym. Spasibo) – dziękuję 
По национальности я поляк.  (wym. Po natsionalnosti ya polak) – Jestem 
Polakiem 
Меня зовут…  (wym. Menya zovut) – nazywam się….. 
 
 

G.P. 
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KĄCIK MUZYCZNY - HEJ PRZYJACIELE      
 

1. Tam dokąd chciałem już nie dojdę G/ D/ C/ G  
Szkoda zdzierać nóg  
Już wędrówki naszej wspólnej  
Nadchodzi kres  
Wy pójdziecie inną drogą  
Zostawicie mnie  
Odejdziecie, sam zostanę  
Na rozstaju dróg  

Ref: Hej przyjaciele, zostańcie ze mną G/ D/ C/ G  
Przecież wszystko to co miałem  
Oddałem wam  
Hej przyjaciele, choć chwilę jedną  
Znowu w życiu mi nie wyszło  
Znowu jestem sam. 

2. Znów spóźniłem się na pociąg G/ D/ C/ G  
I odjechał już  
Tylko mglisty jego koniec  
Zamajaczył mi  
Stoję smutny na peronie  
Z tą walizką jedną  
Tak jak człowiek, który zgubił  
Od domu swego klucz  

Ref: Hej przyjaciele … 

3. Tam dokąd chciałem już nie dojdę G/ D/ C/ G  
Szkoda zdzierać nóg  
Już wędrówki naszej wspólnej  
Nadchodzi kres  
Wy pójdziecie inną drogą  
Zostawicie mnie  
Zamazanych drogowskazów  
Nie odczytam już 

Ref: Hej przyjaciele … 
 
                                                                A.B., I.K. 
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KĄCIK SPORTOWY 
Biało-czerwoni na remis z Kore ą 
 
     Reprezentacja Polski zremisowała 7 października w towarzyskim 
meczu z Koreą Południową 2 : 2. Mecz odbył się w Seulu. Zdobywcami 
bramek dla biało-czerwonych byli zawodnicy Borussi Dortmund – Robert 
Lewandowski i Kuba Błaszczykowski. Nasza drużyna grała piękną piłkę w 
pierwszej połowie meczu, jednak po przerwie wszystko zaczęło się psuć. 
Koreańczycy grali z każdą chwilą coraz lepiej i mieli coraz więcej sytuacji 
bramkowych, a Polacy przeplatali tylko swoją grę dobrymi momentami. To 
kolejny mecz bez porażki, miejmy nadzieję, że teraz będzie coraz lepiej ☺ 
 
Isia podbija Azj ę 
 
     Nasza najlepsza tenisistka, Agnieszka Radwańska, po wygranym 
turnieju w Tokio (Japonia), podbija teraz Pekin (Chiny). Na tę chwilę 
walczy o ćwierćfinał. To już 9. wygranych meczy. Polka zbiera punkty, 
czyżby walka o wysokie miejsce w rankingu WTA ? 

G.P. 
 
 

KKKKącik mola ksicik mola ksicik mola ksicik mola książkowegokowegokowegokowego    

Cornelia Funke – „Atramentowe serce” 

         Książka „Atramentowe serce” to pierwsza część trylogii Cornelii 
Funke. Jest to niezwykłe, przepełnione magią dzieło. 

Dwunastoletnia Meggie mieszka ze swoim ojcem Mortimerem 
„Mo”, który jest introligatorem, czyli zajmuje się renowacją książek. Jej 
matka zginęła w tajemniczych okolicznościach, gdy dziewczynka miała 
trzy lata. Ojca i córkę łączy ogromna miłość do książek. Jak się później 
okazuje, oboje posiadają również zdolność do przywoływania fikcyjnych 
postaci z książek. Meggie nie rozumie jednak, dlaczego Mo nigdy nie 
czyta jej na głos. Pewnej nocy w domu Folchartów pojawia się tajemniczy 
mężczyzna. Okazuje się, że jest to przyjaciel Mortimera z przeszłości – 
Smolipaluch. Z rozmowy mężczyzn wynika, że jakiś Capricorn szuka Mo. 
Od tej chwili wszystko się zmienia. Meggie i Mo wyjeżdżają do domu 
ciotki Elinor, gdzie introligator ma za zadanie przywrócić do dobrego stanu 
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ostatni egzemplarz „Atramentowego serca”. Niestety Mo zostaje porwany, 
a razem z nim znika owa książka. Dziewczynka już wie, że nie jest to 
zwykła powieść. Meggie i Elinor wyruszają na poszukiwanie mężczyzny. 
Jeszcze nie wiedzą, że podczas tej wyprawy czeka je naprawdę wiele 
trudności i niebezpieczeństw. W końcu musi wyjść też na jaw największa 
tajemnica Mo. 

Jest to niesamowita książka o sile i znaczeniu wyobraźni w życiu 
każdego człowieka. Autorka porusza w niej bardzo ważny temat – jak 
ważna jest dla nas literatura. 

Serdecznie polecam:) 
K.R. 

 

Sonda 
 
Pewnego słonecznego dnia zadaliśmy uczniom z naszej szkoły takie oto 
pytanie:  
Z czego korzystasz podczas odrabiania zadań domowych?      
Oto wyniki: 
 
 

 
Większość ankietowanych odpowiedziała, że z Internetu. Jak widać 
niewielu z nas woli zaufać książce, czy wiedzy rodzeństwa albo rodziców. 
Nastała era „cioci Wiki”   „wujka Google”… 
 
 

Z czego korzystasz podczas odrabiania zadań? 

Z Internetu 52% 

Z książek 12% 

Z głowy 24% 

Z pomocy rodziny/kolegów 12% 
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Łamacze j ęzykowe ☺☺☺☺ 

− Czarny dzięcioł z chęcią pień ciął. 

− Raz w szuwarach się zaszywszy w jednym szyku wyszły trzy wszy. 

− Na peronie w Poroninie pchła pląsała po pianinie. Przytupnęła, 
podskoczyła i pianino przewróciła. 

− W czasie suszy szosa sucha. 
                                                                                                                                                      

G.P. 
 

Trzynaście pytań do: 
 
Tym razem na nasze pytania odpowiedział Pan Dyrektor – Tomasz 
Osowski. 
 

1. Czego uczy Pan w naszej szkole? 
- Uczę historii, to był mój główny kierunek studiów, ale mam również 
kwalifikacje do nauczania wychowania fizycznego  i czasami w ramach 
zastępstw, prowadzę właśnie ten przedmiot. 

2. Co najbardziej lubi Pan w swojej pracy? 
- To, że w tej pracy nie można się nudzić. Możesz sobie zaplanować 
dzień od 7:00 do 15:00, a i tak jeden telefon, petent, czy wydarzenie, 
wywróci wszystko to, co było zaplanowane do góry nogami. 

3. Kim chciał Pan zosta ć w dzieci ństwie? 
- Historykiem sztuki. Zaczytywałem się w książkach Zbigniewa 
Nienackiego o „Panu Samochodziku” i stąd te marzenie. 

4. Jaki był Pana ulubiony przedmiot w szkole? 
- Zdecydowanie historia, lubiłem również język polski, ale uczciwie 
przyznaję – bez gramatyki. 

5. Jakie s ą Pana zainteresowania? 
- Lubię czytać, oglądać filmy, podróżować. 

6. Jakie jest Pana najwi ększe marzenie? 
- Zwiedzić z moją rodziną, jak najwięcej świata, jeśli będzie to 
możliwe. 

7. Jest Pan optymist ą? 
- Moja żona twierdzi, że się niczym nie przejmuję, a więc chyba jestem 
optymistą, ale tak całkiem poważnie, to bardzo umiarkowanym. 

8. Najważniejszy dzie ń w Pana życiu to…? 
- Dzień narodzin syna. 

9. Jakie ksi ążki lubi Pan czyta ć i jaka jest Pana ulubiona? 
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- Dawniej przygodowe, wymienione wcześniej książki Zbigniewa 
Nienackiego o „Panu Samochodziku”, Alfreda Szklarskiego   
o przygodach Tomka Wilmowskiego, książki Karola Maya, dzisiaj 
bardziej podróżnicze wielu autorów. 

10.  Jakie filmy Pan ogl ąda i jaki jest Pana ulubiony? 
- Zdecydowanie moim ulubionym bohaterem filmowym jest Indiana 
Jones, oczywiście każdą z tych części oglądałem po kilka razy  
i czekam na następną. 

11.  Jakiej muzyki Pan słucha i jaka jest Pana ulub iona piosenka? 
- Nie mam ulubionego gatunku muzyki, słucham wszystkiego, co mi 
się podoba i wpada w ucho. 

12.  Jak wygl ąda praca dyrektora szkoły? 
- Jest wszystkiego po trochu. Trochę za biurkiem, jak pracownik  
w urzędzie, trochę „w terenie”, nadzorując remonty, trochę, jak 
prezenter w telewizji, który musi pięknie z uśmiechem i bez zająknięcia 
mówić do różnych słuchaczy i trochę, jak sędzia, który ma rozstrzygać 
spory, konflikty i problemy wszystkich. To trudno opisać, ponieważ, jak 
powiedziałem wcześniej w tej pracy trzeba planować i realizować to, 
co w danej chwili jest najważniejsze. 

13.  Gdzie najbardziej chciałby Pan pojecha ć? 
- Chciałbym pojechać w  wiele miejsc, w których jeszcze nie byłem. 
Marzę o dalekich i egzotycznych krajach. Mam nadzieję, że uda mi się 
zrealizować przynajmniej część z tych marzeń… 

 
Dziękujemy za wywiad i życzymy sukcesów i satysfakcji w pracy. 
    
Kogo dopadnie 13 w przyszłym miesi ącu? Sprawd źcie sami! 

 
Wywiad z absolwentką Gimnazjum 

Ann ą Polak, 
obecnie uczennicą I kl. LO im. M. Skłodowskiej – Curie  

w Andrychowie. 
 

☺ Na jaki profil ucz ęszczasz i dlaczego wybrała ś akurat ten? 
- Jestem na profilu biologiczno – chemicznym. Szczerze mówiąc długo 
się zastanawiałam, zanim podjęłam tę decyzję, ponieważ moją 
przyszłość wiąże właśnie z takimi przedmiotami. A tak w ogóle to 
bardzo lubię się ich uczyć i sprawia mi to wielką frajdę;) 
☺ Czy jeste ś zadowolona z nowej szkoły? 
- Tak, na razie jestem bardzo usatysfakcjonowana z nowej szkoły, 
chociaż jest ona całkiem inna, niż nasze zagórnickie gimnazjum. 
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☺ Jaka jest ró żnica mi ędzy nauk ą w gimnazjum, a w szkole 
średniej?  
- Powiem tak: różnica jest kolosalna. Liceum to ogromna szkoła, więc 
jesteś tam anonimowy. Nikt cię nie zna, dlatego nie ma żadnej „taryfy 
ulgowej” od nauczycieli. 
☺ Czego si ę najbardziej bała ś, idąc do liceum?  
- Na początku, w ogóle nie potrafiłam się przestawić. Nagle z 16 – 
osobowej klasy trafiłam do 2 razy większej, więc nie było zbyt łatwo. 
Ale oczywiście da się do tego przyzwyczaić. Są także plusy – mniejsze 
prawdopodobieństwo, że nauczyciel cię zapyta;) 
☺ Za czym t ęsknisz najbardziej? 
- Najbardziej za ludźmi ze „starej” klasy. Ma się jednak tę świadomość, 
że każdy poszedł w swoją stronę. Brakuje mi także nauczycieli, 
których oczywiście za pośrednictwem tej gazetki, bardzo pozdrawiam:) 
☺ Co poradziłaby ś młodszym kolegom, kole żankom 
przygotowuj ącym si ę do tegorocznego egzaminu? 
- Radziłabym, żeby zabrali się za naukę i nie odkładali powtórek na 
później- wierzcie mi, potem będziecie tego żałować. Czasem nawet 
jeden punkt może zadecydować, czy dostaniecie się do wymarzonej 
szkoły. Więc zabierzcie się ostro do roboty:) Trzymam za was kciuki;). 
☺ Dziękuję za rozmow ę i w imieniu redakcji, życzę wytrwało ści  
i sukcesów w nowej szkole.  

Rozmawiała Bernadetta Polak, kl. II gim. 

 
KALENDARZ ŚWIĄT NIETYPOWYCH 

Październik 

1 października – Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu, Międzynarodowy 
Dzień Pracownika Ochrony Zdrowia, Międzynarodowy Dzień Osób 
Starszych, Światowy Dzień Ptaków, Międzynarodowy Dzień Muzyki, 
Międzynarodowy Dzień Walki z Wirusowym Zapaleniem Wątroby, Światowy 
Dzień Wegan  

4 października – Międzynarodowy Dzień Zwierząt  

6 października – Światowy Dzień Mieszkalnictwa  

9 października – Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego  

10 października – Dzień Kolejarza, Europejski Dzień Przeciw Karze Śmierci  
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12 października – Międzynarodowy Dzień Reumatyzmu, Dzień 
Bezpiecznego Komputera  

13 października – Dzień Ratownika Medycznego, Dzień Dawcy Szpiku  

14 października – Międzynarodowy Dzień Zmniejszania Skutków Klęsk 
Żywiołowych  

15 października – Światowy Dzień Białej Laski, Dzień Dziecka Utraconego  

16 października – Światowy Dzień Żywności, Dzień Papieża Jana Pawła II  

17 października – Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem  

18 października – Dzień Łącznościowca, Dzień Listonosza  

19 października – Dzień Normalizacji  

20 października – Międzynarodowy Dzień Kontrolera Ruchu Lotniczego, 
Światowy Dzień Statystyki  

22 października – Światowy Dzień Osób Jąkających  

25 października – Dzień Kundelka, Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt  

30 października – Dzień Spódnicy  

31 października – Dzień Rozrzutności  

 
WŁOSY - CO ZDRADZA FRYZURA 
 
     Większość z nas poddaje się ochoczo dyktatowi mody w każdej 
dziedzinie z wyjątkiem fryzury. Często przez lata czeszemy się tak samo, 
nie wiedząc dlaczego. Tymczasem fryzura ściśle wiąże się z charakterem. 
Osoby noszące grzywkę często są nieśmiałe i miewają kompleksy. Włosy 
zaczesane do góry i odsłaniające czoło oznaczają kogoś pewnego 
własnej wartości, a ktoś, kto farbuje włosy, np. na zielono, z pewnością 
lubi prowokować i chce być uznawany za oryginalnego. 

     u kobiet... 

     Długie świadczą o świadomej kobiecości. Jeśli są spięte, oznaczają 
dążenie do dyscypliny. 
     Krótkie, ale ułożone w kobiecą fryzurę, mówią o pragnieniu znalezienia 
się pod męską opieką. 
     Nieład oznacza osobowość pełną temperamentu i niechęć do 
poddawania się rygorom. 
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     u mężczyzn... 

     Długie to oznaka niechęci do schematów. Związane w kitkę - to 
pragnienie bycia oryginalnym. 

     Krótkie są przejawem silnego charakteru, uporu, a także objawem 
życiowego dynamizmu. 

     Nieład może oznaczać nieświadomą tęsknotę za miłością, która 
zamienia się w agresję. 

 
CIEKAWOSTKI 

☺ Koszt wyprodukowania przez NBP monety 1 gr. to 5 gr. 

☺ W 1995 roku w Olsztynie ten sam gracz trafił dwie „szóstki” w 
Dużym Lotku w odstępie dwóch tygodni. 

☺ Według danych ONZ, na świecie żyje więcej osób z nadwagą niż ludzi 
niedożywionych. 

☺ Francuski pisarz Wolter (1694-1778) wypijał średnio 70 filiżanek 
kawy dziennie. 

☺ W Los Angeles zabronione jest kąpanie jednocześnie dwójki dzieci w 
tej samej wannie. 

☺ Średnia wieku aut jeżdżących po polskich drogach przekracza 14 lat. 

☺ Najpopularniejsze imię na świecie to Mohammed. 

☺ Podczas lotu przez Atlantyk samolot spala ok. 60 tysięcy litrów 
paliwa. Przeciętny kierowca zużywa tyle paliwa w ciągu 50 lat. 

☺ Kobiety w ciągu całego życia spędzają średnio 3 miesiące na szukaniu 
czegoś w torebce oraz około 8 lat w łazience. 

☺ Gepard, startując z miejsca, rozwija prędkość 100 km/h w zaledwie 3 
sekundy. 

☺ 25 października 1998 r.,  podczas meczu w Demokratycznej Republice 
Konga, wskutek uderzenia pioruna zginęła cała 11-osobowa drużyna. 
Drugi zespół został nietknięty. 

☺ „Typewriter” to najdłuższe słowo, które można napisać przy użyciu 
tylko jednego rzędu liter na klawiaturze. 

        K.R. 
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Geneza opowiadania: 
Uczniowie klasy drugiej gimnazjum mieli na zadanie napisać opowiadanie 
pt. „Stoik”. Stoik to ktoś, kto zachowuje spokój nawet w najtrudniejszych 
sytuacjach i żyje zgodnie z naturą. 
Oto praca naszej koleżanki: 

STOIK 
Dziś, jak zwykle, wstałam o piątej nad ranem, aby przygotować się 

do pracy. Dzień zapowiadał się słoneczny i ciepły. 

Wyszłam z domu około godziny szóstej i poszłam prosto na 
parking. Tam okazało się, że mój samochód jest zepsuty, a nie miałam 
czasu na naprawę. Pobiegłam więc na przystanek autobusowy. Dotarłam 
tam punktualnie, jednak autobus przyjechał 10 minut później, co połączone 
z korkami, dawało moje ogromne spóźnienie do biura. W drzwiach 
natknęłam się na szefa. Był bardzo zdenerwowany. Wezwał mnie do 
gabinetu i powiedział, że mnie zwalnia. Trochę mnie to zdziwiło, bo raczej 
się nie spóźniałam i solidnie pracowałam. Nie zadawałam jednak żadnych 
pytań. Spakowałam swoje rzeczy, pożegnałam się i wyszłam.  
W mieszkaniu znów spotkała mnie przykra niespodzianka. Właściciel dał 
mi tydzień na wyprowadzenie się. Nie powiedział dlaczego. Nie miałam  
w okolicy żadnej bliskiej rodziny, bo rodzice i brat kilka lat temu zginęli w 
wypadku samochodowym. Chciałam iść do mojego chłopaka. Myślałam, 
że może razem coś wymyślimy. Będąc w pobliżu jego domu, zobaczyłam 
go obściskującego się z moją najlepszą przyjaciółką. Postanowiłam jednak 
im nie przeszkadzać. 

Wróciłam do mojego (jeszcze przez kilka dni) mieszkania, aby 
znaleźć wyjście  z sytuacji. 

Scenarzystka programu 
„Trudne Sprawy” 
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ZNAJDŹ RÓŻNICĘ 
Rysunki różnią się dziesięcioma szczegółami, znajdź je 

 
 
DOWCIPNE ZAGADKI 
A co to jest krzyżówka krowy z żółwiem? 
(Ciele w kasku!) 
 

A czy akumulator może zabić człowieka? 
(Zależy z jakiej spadnie wysokości!) 
 

Co to jest: zielone, czerwone, niebieski a jak podskoczy białe? 
(Nie wiesz? Ja też nie, ale fajnie zmienia kolory...) 
 

Krzyżówka węża z jeżem? 
(Drut kolczasty) 
 

A wiesz, co to jest: lata po pokoju i robi yzb, yzb, yzb... 
(Mucha na wstecznym biegu) 
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Sudoku ;)  
Należy wypełnić diagram w taki sposób, aby w każdym poziomym 
wierszu, w każdej pionowej kolumnie i w każdym dziewięciopolowym 
kwadracie 3x3, znalazły się cyfry od 1 do 9. Cyfry w kwadracie oraz 
kolumnie i wierszu nie mogą się powtarzać. 

* - Łatwe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Humor :D 
 

☺ Pesymista widzi ciemny tunel. 
Optymista widzi światełko w tunelu. 
Realista widzi reflektor w pociągu. 
A maszynista widzi….. trzech idiotów na torach. 
 

☺ Dlaczego blondynka chodzi z torbą foliową na 
głowie??? 
- Bo zawsze chciała wystąpić w reklamówce!!! 
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☺ - Baco, czym zabiliście sąsiada? 
- A synecką, Wysoki Sądzie…. 
- Wieprzową czy wołową?? 
- Kolejową….. 
 

☺ - Synku, idź wyrzuć śmieci!!! 
- Oj, mamo, dopiero co usiadłem! 
- A co wcześniej robiłeś? 
- Leżałem….. 
 

☺ Mama pyta Jasia: 
- Jaka jest ta wasza nowa pani od matematyki? 
- Bardzo fajna! Już drugi raz w tym semestrze złamała nogę! 
 

☺ Mąż i żona jadą przez wieś samochodem. Nie odzywają się do siebie, bo 
są po kłótni. Nagle żona spostrzega stado świń i pyta pogardliwie męża: 
- Twoja rodzina? 
- Tak, teściowie…. 
 

☺ Przychodzi Jaś ze szkoły i mówi: 
- Mamo, mamo! Dzisiaj zrobiłem dobry uczynek. 
- Opowiadaj synku! 
- Koledzy podłożyli pinezkę na krześle nauczyciela. Już miał siadać, kiedy 
ja odsunąłem mu krzesło… 
 

☺ Na lekcji przyrody pani pyta: 
- Jasiu, co wiesz o jaskółkach? 
- To bardzo mądre ptaki. Odlatują, gdy zaczyna się rok szkolny! 
 

☺ Czym się różni gangster od nauczyciela?? 
Gangster mówi: 
- To jest napad!! 
A nauczyciel: 
- To jest sprawdzian!! 
 

☺ Jaś jedzie pociągiem z mamą. Z nudów naśladuje 
faceta, który siedzi naprzeciwko. 
- Czy może pani powiedzieć synowi, żeby przestał mnie 
przedrzeźniać? 
- Jasiu przestań się zachowywać, jak kretyn!! 
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☺ - Co to jest: leży w trawie i nie dycha?? 
- Dwie dychy !!! 

 

WYKREŚLANKA 

Pozostałe litery czytane poziomo utworzą rozwiązanie. 

K O Ł O B R Z E G T E G Ś 
S O M L U I L I O Ł N Ł W 
Z R S S K E Ł R K I Y Ó I 
C Z O Z H Ż U I E R K D E 
Z E P T A Ń E Z E E R Ź B 
E S O Y A L N Ż R S O T O 
C Z T N C O I K T P B C D 
I Ó A E Ł P O N O I L Z Z 
N W K O N A S L L Ł A E I 
S A K T S U E K I A M W C 
O N P I L Z A K O P A N E 

 
Hasła do znalezienia: 
 
Kołobrzeg   Zakopane  Żary 
Świebodzice   Malbork  Ustka 
Olsztyn   Opole   Buk 
Koszalin   Gniezno  Ełk 
Kraków   Kielce   Rzeszów 
Łódź    Szczecin  Koło 
Sopot    Toruń   Lipno 
Piła    Tczew   Iłża 
Hel    Sanok 

G.P. 
 



 20 

KRZYŻÓWKA   NR 2 
 

1.                   

2.                   

3.                   

4.                  

5.                     

6.                  
 

Pytania do krzyżówki : 

1. Kraj urodzenia Astrid Lindgren.     
2. Stolicą tego państwa jest Bukareszt.   
3. W tym kraju znajduje się słynna 
wieża Eiffla.  
4. Nasza ojczyzna.         
5. Należy do niej wyspa ,,Majorka''.    
6. Należy do niej wyspa ,,Kreta''.     

 

 

CHWILA ROZRYWKI - REBUS  

Kupon Krzyżówki nr.2 
 
 

Imię, Nazwisko i klasa 

 
_________________________ 

Hasło 


