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Wywiad z 

ciekawym 

człowiekiem 

 

W drugim numerze naszego miesięcznika 

przeprowadziliśmy wywiad z 

wicedyrektorem szkoły w Turośni 

Kościelnej Panią Beatą Szymoniuk. 

Zapraszamy do lektury: 

J.A: Jak długo pracuje Pani w zawodzie 

nauczyciela języka angielskiego? 

B.SZ: Jako nauczyciel języka angielskiego 

pracuję 19 lat. Swoją karierę rozpoczęłam 

w szkole w Turośni Kościelnej. 

Pracowałam najpierw w Szkole 

Podstawowej i gimnazjum, a teraz tylko w 

gimnazjum. 

J.A: Czy posiada Pani jakieś inne 

wykształcenie? 

B.SZ: Tak. Moim pierwszym 

wykształceniem jest biologia molekularna, 

którą studiowałam w Lublinie. Mogę w 

takim razie uczyć biologii ale 

zdecydowanie wolę język angielski. 

J.A: Jak znalazła się Pani w naszej szkole? 

B.SZ: Właściwie przez przypadek☺. 

Przez 6 lat mieszkałam w Holandii. Po 

powrocie szukałam pracy. Chciałam 

zatrudnić się w laboratorium policyjnym, 

ale niestety nie wyszło. Postanowiłam, że 

złożę Cv do różnych szkół. Jako pierwsza 

odezwała się dyrektor szkoły w Turośni 

Kościelnej- Pani Danuta Więcko- która 

zaprosiła mnie na rozmowę kwalifikacyjną 

i od razu dała mi pracę. Jestem jej do dziś 

bardzo wdzięczna♡, ponieważ doskonale 

odnalazłam się w zawodzie nauczyciela. 

J.A: Czy długo jest Pani wicedyrektorem? 

B.SZ: 6 lat. 

J.A: Czy pracowała Pani kiedyś w innej 

placówce? 

B.SZ: Pracowałam w wieczorowym 

liceum dla dorosłych, szkole policealnej i 

szkole językowej w Białymstoku. 

J.A: Czy lubi Pani swoją pracę? 

B.SZ: Lubię jak coś się dzieje i w szkole 

tak jest. Każdy dzień jest inny, 

zaskakujący. Lubię rozmawiać z uczniami, 

bo od nich też się dużo uczę. Praca z 

młodzieżą inspiruje mnie i mobilizuje do 

podążania za nią, choć czasami nie jest 

łatwo☺. Mamy też w szkole wspaniałych 

nauczycieli. Wspieramy się, żeby pomagać 
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uczniom i sobie nawzajem. Rodzice też 

chętnie z nami współpracują. Moim 

zdaniem atmosfera jest bardzo 

pozytywna☼. 

J.A: Czy dobrze pracuje się Pani z 

dyrektor Ewą Chrabołowską? 

B.SZ: Bardzo dobrze. Omawiamy 

wszystkie sprawy razem, czasami mamy 

odmienne zdanie, ale to chyba naturalne, 

bo każdy je może mieć. Chcemy aby 

uczniowie, nauczyciele i rodzice dobrze się 

czuli w naszej placówce. 

J.A: Co sądzi Pani o  uczniach naszej 

szkoły? 

B.SZ: Uwielbiam wszystkich, bo każdy 

jest wyjątkowy na swój  własny sposób. 

Do każdego ucznia można dotrzeć. 

Wystarczy tylko wysłuchać i okazywać 

szacunek. Są kreatywni, mają dystans do 

siebie, są koleżeńscy. Mają też różne 

talenty w dziedzinach np. śpiewu czy gry 

na instrumencie. 

J.A: Jak oceniłaby Pani występy naszych 

uczniów na przedstawieniach w skali 0-10? 

B.SZ: Oczywiście, że 10. Powiem, że 

bardzo podoba mi się ich zaangażowanie. 

Mają oni również talent aktorski. 

J.Ś: Czy uważa Pani, że wycofanie 

gimnazjów i wprowadzenie ponownie 8-

klasowej podstawówki to dobry pomysł? 

B.SZ: Nie byłam zwolenniczką likwidacji 

gimnazjów, ponieważ dobrze radziliśmy 

sobie  w tym systemie. Nauczyciele mają 

wypracowane schematy pracy z młodzieżą 

w tym wieku. Reforma i likwidacja 

wprowadziły trochę chaosu. W tym roku 

do szkół ponadgimnazjalnych pójdą dwa 

roczniki. Konkurencja dostania się do 

dobrej szkoły będzie wiec duża. Czas 

pokaże czy była to reforma z korzyścią dla 

uczniów. 

J.Ś: Czy uważa Pani, że kapsuła czasu 

którą zakopaliśmy przetrwa i ktoś ją kiedyś 

odnajdzie? 

B.SZ: Myślę, że jest to możliwe. Taki była 

nasz cel. Zależy to również od was. 

Przekazujcie swoim dzieciom, wnukom, że 

jest taka kapsuła, bo jest ona świadectwem 

naszych czasów⌛. 

J.Ś: Kim chciała Pani zostać będąc 

dzieckiem? 

B.SZ: Chciałam zostać nauczycielem. 

Potem moje plany się trochę zmieniły, ale i 

tak nim zostałam☺. 

J.Ś: Jaki był Pani ulubiony przedmiot w 

szkole? 

B.SZ: Oczywiście wychowanie fizyczne☺ 

i biologia. W szkole podstawowej 

ćwiczyłam gimnastykę artystyczną, 

jeździłam na łyżwach. Na studiach 

uprawiałam nawet lekkoatletykę.  

J.Ś: Czy lubiła Pani chodzić do szkoły? 
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B.SZ: Bywało różnie☺. W szkole 

podstawowej tak, a w średniej już 

niekoniecznie. 

J.Ś: Czy uważa Pani, że jest uzależniona 

od komputera lub telefonu? 

B.SZ: Absolutnie nie jestem. Komputer 

jest moim narzędziem pracy. Po pracy 

mogę spokojnie zająć się czymś innym. 

Służy mi tylko czasem do oglądania 

filmów i wyszukiwania informacji 

J.Ś: Czy lubi Pani czytać książki? 

B.SZ: Uwielbiam. Pobudzają  moją 

wyobraźnię i przenoszą w inny świat oraz 

relaksują. 

J.Ś: Czy była kiedyś Pani w jakichś 

ciekawych miejscach za granicą? 

B.SZ: Podróżowanie to moja pasja. Co 

roku staram się realizować swoje 

marzenia. Odwiedziłam już wiele 

zakątków Europy i nie tylko. Byłam też w 

Afryce- Tunezja i Maroko-oraz Azji- 

Turcja. Ogromne wrażenie zrobiły na mnie 

Paryż i Barcelona. Chciałabym zwiedzić 

jeszcze Tajlandię i Peru✈. 

J.Ś: Czy ma Pani jakieś zwierzątko 

domowe? 

B.SZ: Niestety nie, choć zawsze chciałam 

mieć psa i to takiego ze schroniska. 

Wierzę, że pewnego dnia piesek zamieszka 

w moim domu☺. 

Z.J: Czy lubi Pani gotować? 

B.SZ: Lubię chociaż nie robię tego 

codziennie☺. 

Z.J: Co najbardziej lubi Pani jeść? 

B.SZ: Jestem zwolenniczką kuchni 

śródziemnomorskiej. Lubię jeść zdrowo, 

lekko i smacznie. Z kuchni azjatyckiej 

najbardziej lubię sushi. Kuchnia azjatycka 

zapewnia długowieczność☺. Z kuchni 

polskiej wybrałabym pierogi, babkę i 

kiszkę ziemniaczaną oraz kaszę gryczaną. 

Nie przepadam za mięsem, ale nie jestem 

też wegetarianką. 

Z.J: Czy lubi Pani oglądać telewizję? 

B.SZ: Mam telewizor, ale go nie oglądam. 

Jeżeli chcę coś obejrzeć oglądam przez 

Internet. 

Z.J: Czego najbardziej Pani w sobie nie 

lubi, a co najbardziej? 

B.SZ: Hmm…. Trudne pytanie. Lubię 

swoje poczucie humoru, pozytywne 

nastawienie, tolerancję. Lubię pomagać 

innym. Nie lubię siebie za to, że jestem 

bezpośrednia i mówię to, co myślę, że 

wymagam zbyt wiele od siebie i że nie 

mam czasu dla rodziny i przyjaciół. Mam 

też czasem problem z podejmowaniem 

decyzji. 

Z.J: Jak ocenia Pani pierwszy numer 

,,Szkoły nad Zalewem”? 

B.SZ: Było co poczytać. Jest to bardzo 

ciekawy pomysł. Dziękuję opiekunom, że 
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potrafili zaangażować uczniów do tej 

inicjatywy. 

Z.J: Dziękuję za wywiad. 

  Julia A., Amelia, Zuzia, Julia Ś. 

,,Wierszyk o nauczycielu” 

Nauczyciel to taka osoba,  

której nie może złapać żadna choroba. 

On musi mieć dużo cierpliwości, 

i nie może wybuchać gniewem ze złości. 

 Musi umieć wysłuchiwać innych, 

oraz potrzebuje rąk zwinnych, 

żeby móc prowadzić plastykę, a także 

muzykę. 

Musi umieć używać dziwnych 

przedmiotów, 

i starać się przypominać sobą patriotów. 

Jednym słowem jest osobą ważną, 

dobrą, miłą, często poważną.  

My, uczniowie, dziękujemy Wam za Wasz 

trud i naukę 

 można o Was przedstawić dobrą, 

teatralną sztukę.  

Julia Ś. 

Narodowe 

Święto 

Niepodległości 

 

 

 

 

W Polsce Narodowe Święto Niepodległości 

obchodzimy co roku 11 listopada. Święto 

to upamiętnia odzyskanie przez Polskę 

niepodległości w 1918 roku, po 123 latach 

zaborów. 

W latach 1919-1936 była to uroczystość o 

charakterze wojskowym, organizowana 

zazwyczaj w pierwsza niedzielę po 11 

listopada. Pierwszy raz w pełni uczczono 

rocznicę dopiero 14 listopada 1920 roku, 
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kiedy to uhonorowano Józefa Piłsudskiego 

jako Zwycięskiego Wodza Naczelnego w 

wojnie polsko-bolszewickiej wręczając mu 

buławę marszałkowską. 

Podczas okupacji niemieckiej w latach 

1939-1945 Polacy nie mogli jawnie 

obchodzić swych świąt narodowych. 

Pomimo dotkliwych represji za udział w 

konspiracyjnych obchodach rocznicy, 

ludzie starali się ciągle je organizować i 

podtrzymywać tradycje. W ramach małego 

sabotażu na płytach chodnikowych, 

murach, ogrodzeniach pojawiały się napisy 

“Polska żyje”, “Polska walczy”, “Polska 

zwycięży”, “Jeszcze Polska nie zginęła”. Od 

1942 roku malowano również znak Polski 

Walczącej. W prasie konspiracyjnej zaś 

przypominano o Święcie Niepodległości. 

Narodowe Święto Odrodzenia Polski 

ustanowiono w 1945 roku. Było to 

najważniejsze święto państwowe w PRL-u, 

obchodzone 22 lipca i stanowiło pamiątkę 

Manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia 

Narodowego w 1944 roku. Ostatni raz 

świętowano je w 1989. Zniesione zostało 

ustawą Sejmu RP w 1990 r. 

11-sto listopadowe obchody zostały 

przywrócone przez Sejm PRL w 1989 r. 

Dzień 11 listopada jest dniem wolnym od 

pracy. Wtedy też pomniki patriotyczne 

przystrojone są kwiatami, wywieszane są 

polskie flagi, w radiu gra muzyka polska ,a 

w telewizji transmitowane są programy 

związane z Polską i jej historią. Rok 2018 

jest rokiem szczególnym. Obchodzimy 

bowiem 100-lecie odzyskania przez Polskę 

niepodległości. 

Przy udziale prezydenta RP Andrzeja Dudy 

odbyła się Odprawa Wart przy Grobie 

Nieznanego Żołnierza, podniesiono flagę 

państwową na maszt. W ramach akcji 

“Niepodległa do hymnu” cała Polska o 

godz.12:00  miała zaśpiewać hymn 

narodowy. 11 listopada tego roku 25 osób 

zostało pośmiertnie uhonorowanych 

Orderem Białego Orła. Wśród nich znaleźli 

się m.in. Stefan Żeromski, Maria 

Skłodowska-Curie, Władysław Reymont, 

Janusz Korczak. 

Został również odsłonięty Pomnik 

Ignacego Daszyńskiego w Warszawie. 

W Warszawie od godz. 15:00 odbywał się 

marsz wspólnotowy, następnie Marsz 

Niepodległości zorganizowany pod hasłem 

“Bóg, Honor, Ojczyzna”. Według 

szacunków w marszu wzięło udział około 

200 tysięcy uczestników. 

„Chciałbym, abyśmy upamiętniając 

historyczne rocznice, nie  

tyle cofali się o sto lat, co w równym, a 

może nawet większym stopniu wybiegali 

myślą naprzód – ku wyzwaniom, które nas 
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czekają, przed którymi stajemy i z którymi 

możemy się skutecznie mierzyć, budując 

dziś silną, wolną Polskę” 

-napisał prezydent RP Andrzej Duda.  

 

 

 

 

Julia  

Recenzje 

Książka ,,Bez mojej zgody” autorstwa 

Jodi Picoult, opowiada o losach dwóch 

sióstr , Kate i Anny oraz ich rodziny. 

Warto też wspomnieć, że bohaterki mają 

też starszego brata- Jess’ego. Powieść 

zaczyna się w 2010 roku, ale rozdziały są 

pomieszane pod względem czasu i osób, 

które opowiadają życie dziewczynek ze 

swojej perspektywy.  

Kiedy Kate ma dwa latka, lekarze 

diagnozują u niej ostrą białaczkę 

promielocytową. Lekarze nie dają jej szans 

na przeżycie. Pomimo tego, akcja toczy się 

gdy ma ona 16 lat, a jej siostra jest trzy lata 

młodsza. Anna zostaje poczęta w sztuczny 

sposób, aby jej tkanki wykazywały pełną 

zgodność z tkankami siostry. Zaraz po 

porodzie zostaje przetoczona jej krew 

pępowinowa, aby w razie potrzeby oddać 

ją Kate, która nie chodzi do szkoły, 

ponieważ od narodzin spędza więcej czasu 

w szpitalu  niż w domu. Anna przeszła w 

swoim życiu niejedną operację choć była 

zupełnie zdrowa. Kiedy tylko jej siostra 

potrzebowała krwinek albo czegoś, co 

mogła otrzymać, brano ją na salę 

zabiegową czy operacyjną. Dawczyni nie 

podoba się, że musi to robić. Ma wrażenie, 

że rodzice nie skupiają uwagi na nikim 

innym tylko na Kate. Nastolatka ma tego 

dość. Pewnego dnia, udaje się do 

kancelarii adwokackiej. Sama jest 

zaskoczona ze swojego zachowania. Kocha 

ponad  życie swoją siostrę, ale nie może 

znieść tego, że wszyscy sobie o niej 

przypominają, gdy Kate wznawia się 

choroba. Dziewczyna dostaje taką 

,,opiekunkę”, która ma pomóc jej z 

problemami i nakłonić ją do tego, aby nie 

bała się sędziego na rozprawie.  Anna po 

wielu staraniach i trudnych relacjach z 



      

                  Gazetka Szkolna „Szkoła nad Zalewem”  

                          Wydanie II, Listopad - Grudzień 2018 

 

8 
 

rodzicami wygrywa sprawę. Otrzymuje  

wniosek, że jest usamowolniona w kwestii 

zabiegów  medycznych. Kiedy jej rodzice 

pojechali po końcowej rozprawie do 

szpitala, Anna ma wrócić ze swoim 

adwokatem. Po drodze zdarza się 

wypadek. Dziewczyna po wielu próbach 

reanimacji… 

Zachęcam do przeczytania tej książki. 

Opowiada naprawdę ciekawą i 

wzruszającą historię                z życia 

dwóch przypadkowych sióstr. 

Przeczytajcie ją, bo choć ma nieco ponad 

500 stron jest wspaniała. Dowiedzcie się 

co stało się z Anną. Wyszła z tego czy też 

nie? To naprawdę cudowna opowieść! 

Książka jest dostępna w szkolnej 

bibliotece. 

Amelia 

Książki pt. ,,Opowieści z dzikiej 

puszczy’’, ,,Bazyliszek i nie tylko- 

historia prawdziwa” oraz ,,Zbójeckie 

historie’’ Wojciecha Letkiego to niedawno 

zakupione książki do naszej biblioteki. 

Niektóre z nich mają autograf samego 

autora! ,,Bazyliszek i nie tylko- historia 

prawdziwa” opisują:                                                                                                                                           

-przygody żołnierza na emeryturze- 

Walentego                                                                             

-odmianę Bazyliszka                                                                                                                            

-zły charakter Złotej Kaczki                                                                                                             

,,Opowieści z dzikiej puszczy’’ 

opowiadają o trzech różnych historiach:                                   

- o karczmarzu, do którego w ciągu jednej 

doby zawitali najróżniejsi goście, którzy 

nie za bardzo za sobą przepadali,                                                                                                            

- o czarodzieju emerycie i jego dużym,  

nowym zamku, który później stał się 

hotelem,                                                                           

- o smokach, które zamiast księżniczek 

zjadają grzyby i pierogi z grzybami i ratują 

,,brzydkiego odmieńca”.                                                                                                     

Natomiast ,,Zbójeckie historie” mają 

trzech bohaterów:                                                             

- biednego sierotę Janka, który został 

,,Królem Janem Bez Zawodu”                                       

- - dobrego i złego zbója, którzy zamienili 

się rolami.                                                                             

Czytanie umila duża czcionka i ciekawe 

rysunki pani Beaty Kuleszy-Damaziak  

nawiązujące do treści opowieści. 

Opowiadania są ciekawe, i co wielu może 

ucieszyć, krótkie. 

  

Autorami książki pt. ,,Husarskie 

skrzydła” są Kazimierz Szymeczko, 

Paweł Wakuła oraz Grażyna Bąkiewicz. W 

książce znajduje się 10 opowiadań z 

czasów Rzeczpospolitej szlacheckiej o:                                                                                                                               

-Leszce, która zamiast haftowania i 

tańczenia wolała łazić po drzewach,                                       

-spotkaniu dwóch potomków wielkich 

pisarzy,                                                                                         

-bratanku, który zobaczył ducha zabitego 



      

                  Gazetka Szkolna „Szkoła nad Zalewem”  

                          Wydanie II, Listopad - Grudzień 2018 

 

9 
 

wujka i okrutnej zemście na Samuelu,                                    

-ślubie cara z carycą z Moskwie, ataku na 

zamek i porwaniu jednej z dam dworu 

carycy Maryny,                                                                                                                                          

-dwóch najlepszych przyjaciołach, którzy 

pobili się o honor szlachecki i wyznaniu 

dziadka całej prawdy wnukowi…                                                                                                                  

I jeszcze o pięciu innych wydarzeniach 

związanych z historią. Na  końcu każdej 

opowieści znajduję się krótka notatka 

historyczna. Niektóre kartki posiadają 

ciekawe  ilustracje, narysowane przez 

Mikołaja Kamlera. 

  

"Osobliwy dom pani Peregrine"  R. 

Riggs to trzymający w napięciu thriller nie 

tylko dla młodzieży. Fabuła książki opiera 

się na  niezwykłych, dziwnych 

fotografiach, od których trudno oderwać 

wzrok, choć sprawiają, że ciarki chodzą po 

plecach.  

Na początku książki poznajemy życie 

Jacoba, które  nie zapowiadało się 

ekscytująco. Pogodził się z myślą, że nigdy 

nie zostanie odkrywcą i nigdy nie będzie 

miał wielu przyjaciół. Ważne miejsce w 

jego życiu zajmował dziadek. To on 

najbardziej mu imponował i to on 

opowiadał mu najlepsze historie na 

dobranoc o pogodnym sierocińcu na 

walijskiej wysepce, ukrytym przed złem, 

wojną i potworami… Aż pewnego dnia 

dziadek Portman umarł w niejasnych 

okolicznościach. I wtedy wszystko się 

zaczęło…  

Jacob wyrusza na odciętą od świata wyspę, 

by zgłębić jej tajemnice. Czy zmierzy się z 

potworami ze swoich snów? Czy osobliwe 

dzieci ze starych fotografii naprawdę 

istniały? Co jest bajką, a co prawdą? Co 

jest faktem, a co urojeniem? Całość 

dopełniają niesamowite zwroty akcji, 

klimat grozy i postacie…bardzo osobliwe. 

Może ta książka jest nieco dziwna, może 

jest ekscentryczna, ale uważaj! — 

pochłonie Cię bez reszty. Jest dostępna w 

naszej bibliotece szkolnej.  

 

                                    Zuzia                                                    

  Co nieco               

o niektórych 

rasach psów 

Doberman 

Doberman jest niezwykle inteligentny, ale 

ma też bardzo silny, dominujący charakter. 

To pies obronny, użytkowy i 

towarzyszący. Powinien być 

zrównoważony, nieustraszony oraz czujny. 

Wymagają szkolenia w zakresie 

posłuszeństwa. Przywiązują się bardzo do 

swojej ludzkiej rodziny, ale muszą mieć 
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jasno określone miejsce w jej hierarchii. 

Wobec obcych nieufne. Są doceniane 

przez policję i armię.                       

Żyją ok. 10-12 lat. Pochodzą z Niemiec. 

Został wyhodowany przez Fryderyka 

Dobermanna, który krzyżował ze sobą 

pinczery, rottweilery i teriery. 

Najczęściej chorują na skręty żołądka, 

dysplazje stawu biodrowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bokser 

Boksery należą do grupy molosów. To 

żywiołowe, wesołe i bordzko towarzyskie 

psy, które źle znoszą samotność. Powinny 

być pewne siebie, czyjne i odważne, 

łagodne oraz niezwykle przywiązane do 

domowników, natomiast nieufne wobec 

obcych. W żadnym wypadku nie powinny 

być agresywne- poza wymagającymi 

takiego zachowania sytuacjami zagrożenia. 

To wspaniałe psy rodzinne i obronne.  



      

                  Gazetka Szkolna „Szkoła nad Zalewem”  

                          Wydanie II, Listopad - Grudzień 2018 

 

11 
 

Żyją ok.10-11 lat. Pochodzą z Niemiec. 

Zostały wyhodowane przez skrzyżowanie 

m.in.: z buldogami angielskimi. 

Najczęściej chorują na dysplazję stawu 

biodrowego, zwyrodnień kręgosłupa, 

skrętu żołądka i choroby serca. 

Absolutnie nie nadają się do kojca ani 

budy. Potrzebują stałego kontaktu z 

człowiekiem. O dizolowany od człowieka 

może stać się nieobliczalny nawet wobec 

własnego pana. 

 

 

 

 

Dalmatyńczyk 

Dalmatyńczyk to pies rodzinny, bardzo 

silnie przywiązujący się do ludzi, z 

którymi mieszka. Ma niezwykle radosne 

uosbienie, jest pewny siebie, a przy tym 

pozbawiony nerwowości i agresji. W 

stosunku do obcych powinien być nieufny, 

a w sytuacji zagrożenia bez lęku do walki 

w obronie swojego pana. Szczenięta tej 

rasy rodzą się zupełnie białe. Cętki na 

futrze zaczynają się pojawiać, gdy maluh 

skończy 2-2,5 tygodnia. 

Żyją ok. 12-15 lat. Pochodzą z Egiptu. 

Najczęściej chorują na wrodzoną głuchotę, 

choroby nerek i układu moczowego, skręt 

żołądka.  

Te pieski do szczęścia potrzebują m.in.: 

długich spacerów i psich zabawek.  



      

                  Gazetka Szkolna „Szkoła nad Zalewem”  

                          Wydanie II, Listopad - Grudzień 2018 

 

12 
 

Ciekawostka: niektóre z nich zamiast 

czarnych mają ciemnobrązowe łaty. 

 

Zuzia 

 

 

 

 

 

 

Etapy 

odkładania 

ważnych 

spraw                 

na potem 

Co robimy, gdy jest ważna sprawa do 

załatwienia, a przypadkowo bardzo nam 

się nie chce? Przed Wami sześć etapów 

odkładania ważnych spraw "na potem".  

 

https://joemonster.org/art/16919 
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Kącik żartów 

Na lekcji religii ksiądz pyta dzieci: 

-kto z was chce iść do nieba? 

Wszystkie dzieci podnoszą ręce, tylko Jaś 

nie.  

-A ty dlaczego nie chcesz? –pyta ksiądz.  

- Bo obiecałem, że zaraz po lekcjach wrócę 

prosto do domu. 

 

Nauczycielka do Jasia: 

-Przyznaj się,  ściągałeś od Marysi! 

-Skąd pani wie? 

-Bo obok ostatniego pytania ona napisała 

„nie wiem” , a ty napisałeś : „ja też”. 

 

Na lekcji przyrody nauczyciel pyta: 

-Jasiu, co wiesz o jaskółkach? 

-To bardzo mądre stworzenia. Odlatują, 

gdy tylko zaczyna się rok szkolny. 

  

Mówi jasnowidz do jasnowidza: 

-Wiesz co? 

-Wiem. 

  

Rozmawia dwóch sąsiadów. 

-mój koń jest bardzo mądry- mówi jeden. 

-dlaczego? Pyta drugi. 

-gdy mówię: „idziesz czy nie?” to on idzie 

albo nie. 

 

Podchodzi mamut do mamucicy… 

On:-Muuuuuuuuuu!!!! 

Ona:-Muuuuuuuu??? 

Sytuacja się powtarza… 

On:-Muuuuuuu!!!! 

Ona:-Muuuuuuuuuuuu????? 

I tak wyginęły mamuty… 

 

W autobusie pasażer do pasażera: 

-Co pan się tak pcha na chama? 

-A skąd mam wiedzieć na kogo się pcham? 

 

Chuck  Norris  potrafi wstać i zobaczyć jak 

siedzi. 

 

Chuck Norris potrafi ugotować zupę 

pomidorową z samych grzybów. 

 

- Jaki jest Twój nauczyciel? 

- Bardzo pobożny. 

- Skąd wiesz? 

- Zawsze jak wywołuje mnie do 

odpowiedzi, to załamuje ręce i  powtarza   

„ O Boże! O Boże!” 

 

 

Źródło: Tweaks.pl  

 

                                                       Miłosz 
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Moja Polska 
 

Polska to jest miłość  

Dobroć, wierność,  

W niej wiemy, co to czułość. 

Nikt tym słowom nie zaprzeczy. 

Jednak mimo tego  

Kiedyś z mapy nas skreślono 

Przez Prusy, Rosję, Austrię 

Na czerwono pokreślono. 

Kiedy nasi zaborcy  

Kłócić się zaczęli 

My armię zebraliśmy. 

Polacy powstanie rozpoczęli.  

Bo my o wolność nie prosimy 

Tylko o nią walczymy 

Bo my Polskę wskrzesimy, 

Nawet za najwyższą cenę. 

Jednak to nie ty, to nie ja, 

Tylko tamci polscy żołnierze 

 Odzyskali nam Polskę  

W którą szczerze wierzę.  

Teraz mi tylko zostało 

Dobrze troszczyć się o nią. 

I mieć nadzieję, że następne pokolenia 

 Polskę od zła uchronią. 

Julia Świstun 

  

 

 

 

Kartka z pamiętnika Basi. 

 

 Drogi pamiętniczku! Mój kochany 

tatulek na wojnę pojechał. Nie ma go już tak 

długo. Tęsknota mnie ściska. Matula mi 

mówi, że niedługo wróci, ale widzę, że 

powoli przestaje wierzyć. Brakuje mi go. 

Kiedyś przyszedł do nas kolega taty. Mówił, 

że Staszek ( tak mówiono na tatę) bardzo za 

nami tęskni i chciałby już wrócić do domu, 

ale nie mógł przyjechać i kazał mu dać nam 

małą pogniecioną kartkę na której było 

napisane:  

Droga żono i córko! 

Tak bardzo mi was brakuje. Przysłałbym coś 

lepszego, ale na razie mnie nie stać. Nie 

martwcie się o  mnie. Mam nadzieję, iż nie 

długo wrócę i będę mógł spędzać więcej 

czasu z najważniejszymi osobami w moim 

życiu. Kocham was.  

Do zobaczenia. 

Stanisław Grabowski ( kochany mąż i tata) 
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 Kiedy mama czytała to na głos to tak 

się wzruszyłam, że aż się popłakałam. 

Mama też uroniła łezkę, ale zrobiła to tak 

abym nie zauważyła ( i tak zauważyłam, bo 

mama bez obrazy, ale nie umie nic ukryć 

przede mną). Mijały dni, miesiące, a taty 

nadal nie było. Pewnego zimowego 

wieczoru przyszedł do nas list. Była bardzo 

ładnie zapakowany i miał na sobie piękną 

pieczątkę. Treść tego listu była taka: 

Z wielkim smutkiem oznajmiamy, iż Pan 

Stanisław Grabowski umarł w obronie 

Ojczyzny  

dnia 22.8.1920 r.  

Przykro nam z powodu tej straty.  

Legion 4, Kompani 6  

( drodzy koledzy Staszka) 

 Gdy mama mi to przeczytała 

rozpłakałam się. Mamunia też zaczęła 

płakać, ale o dziwo po paru minutach 

przestała i powiedziała:  

- Kochanie pamiętaj jakiego miałaś 

dzielnego tatę.  

Julia Świstun 

 

 

Świąteczny sen 

 Święta Bożego Narodzenia to moje 

ulubione święto. Zawsze można zjeść 

wyśmienitą  kolację składającą się z 

dwunastu przepysznych dań. Na same 

wspomnienie o tych łakociach ślinka mi 

cieknie. Miłą rzeczą jest także to, iż 

dostajemy prezenty, a chyba każdy lubi je 

dostawać. Chciałabym, aby święta trwały 

miesiąc lub nawet dwa miesiące. Jednak to 

za piękne, aby się spełniło. O tym właśnie 

będzie ta opowieść. 

 Pewnego przedświątecznego dnia 

obudziłam się tak wcześnie, że słońce 

jeszcze nie wyszło, a rodzice jeszcze spali. 

Stwierdziłam, że nie ma na co czekać i sama 

zaczęłam świąteczne przygotowania. 

 Dobra mama zawsze przygotowuje 

listę zadań do zrobienia dwa dni 

przed świętami. Tylko gdzie ona 

mogła ją położyć? Może wisi na 

lodówce? 

Faktycznie lista wisiała na lodówce. Szybko 

ją przeczytałam i zabrałam się do roboty. 

 

 Dobra. Pierwszą rzeczą na liście jest 

ubranie choinki. Sam chyba nie dam 
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rady jej ubrać. Poproszę o pomoc 

starszego brata. On zawsze jest 

gotowy mi pomóc. 

I tak też zrobiłam. 

 Antek! Zbudź się! Potrzebuje twojej 

pomocy! 

 Co! Co! Ja nie śpię! 

 Wiem. Przecież cię obudziłam.  

 Dobra, a w czym potrzebujesz 

pomocy. 

 W ubieraniu choinki. Nie chcę 

budzić rodziców, a sama nie dam 

rady. Pomożesz? 

 Jasne! 

Szybko zeszliśmy na dół. Antek prędko 

rozwiesił łańcuchy, lampki oraz pomógł mi 

przy wieszaniu bombek. Po rozwieszeniu 

tych dekoracji podniósł mnie i powiedział, 

żebym zawiesiła gwiazdkę na czubku 

choinki. 

 Ok. Choinka ozdobiona co teraz? 

 Teraz jedzenie,  ale to zostawmy  

       mamie. Potem prezenty. 

 Mam już kupione prezenty dla 

wszystkich. 

 Później może narysuję dla każdego 

rysunek, bo na razie mam tylko 

prezent dla mamy i Asi ( moja 

siostra).  

 Nie zapomnij tylko! Dziwne już 

około 12.30, a rodzice i Asia jeszcze 

nie wstali. 

 Może wstali jeszcze wcześniej niż 

my  i pojechali do galerii? 

 Tak na pewno pojechali do galerii 

właśnie dostałem sms-a. 

 Fajnie. Pójdę się jeszcze trochę 

zdrzemnąć. 

 Ok. 

Byłam tak zmęczona, że od razu zasnęłam. 

Nagle znalazłam się w jakiejś magicznej 

krainie.  

Obok mnie stała ciemna osoba z długimi 

włosami. 

 Kim jesteś? 

 Ja? 

 Tak ty! 

 Jestem duchem świąt! 

 Co ja tu robię! 

 Powinnaś się spodziewać. Jesteś tu, 

bo nie rozumiesz sensu Świąt 

Bożego Narodzenia. 

 Jak to? Rozumiem doskonale. 

Chodzi o to, aby zjeść przepyszną 
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kolację, pomodlić się i otworzyć 

prezenty, można też zaśpiewać 

kolędy. 

 Nie!!! W świętach nie chodzi o 

prezenty!!! 

 To o co? 

 Na prawdę nie wiesz. 

 Wiem, ale mówisz, że źle. 

 Popatrz w ten mały punkt na środku 

tej krainy. 

 Ten czarny? 

 Tak.  

 Aaaaaaaaa!!! 

 Co to jest?  

 Przed sobą masz świat w którym dla 

ludzi liczą się tylko prezenty i inne 

rzeczy materialne. 

 Przecież tu jest tak ciemno i cicho. 

Nikt ze sobą nie rozmawia wszyscy 

chodzą z telefonami. Tu jest tak 

smutno, że żal się robi tych ludzi 

którzy tu mieszkają. 

 Dobra to teraz coś fajniejszego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aaaaaaaaaa! Tu jest w ogóle 

inaczej, tu wszyscy ze sobą 

rozmawiają. Jest miła atmosfera i 

panuje radość. 

  Tak właśnie wygląda świat w 

którym nie ważne są prezenty. Tutaj 

liczą się ludzie, a nie rzeczy. 

 Już rozumiem. 

I właśnie wtedy się obudziłam. Okazało się, 

że to był tylko sen. 

Tak właśnie skończyło się moja przygoda. 

Była bardzo pouczająca. Od  tamtego 

momentu wiem, że święta to czas, który 

trzeba spędzić z rodziną, bo przecież nawet 

jak będziemy mieli wszystkie rzeczy, a nie 

będziemy mieli do kogo się odezwać, to na 

nic nam się one nie przydadzą… 

Julia Świstun 
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źródło: zszywka.pl 

 

Natalia 


