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W numerze 

 
• Aktualności. 
• pierwszy dzień wiosny. 
• Zabawa karnawałowa. 
• Apel wielkanocny. 
• Kulturalne wieści. 
• Sportowe wieści. 
• Humor i Rozrywka. 
 

Nic nie może 
być doskonałego. 
Radość, wesołość, 
dobro, ale i żal, 
i gniew, i bunt. 

Cymbał, kto chce, 
żeby zawsze było łatwo. 

Janusz Korczak 

Czas ucieka, wieczność czeka. 

 
Wielkanoc 

Święcone jajeczko,   
Śliczna malowanka!   
Śpiewam sobie, skaczę sobie  
Od samego ranka.  
  
Wesoły dzień nastał,   
Zadźwięczały dzwony!   
Kołem, kołem boróweczki,   
Jak wianek zielony.  
  
Ścielże się, obrusie,   
Jako śnieżek biały;   
Mojej mamy rączki drogie  
Ciebie rozkładały.   
 
Rozkładały ciebie   
Na tym długim stole,   
Żeby było dla sierotki   
Miejsce w naszem kole.   
 
                         Maria Konopnicka  

         Numer  świąteczny 
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NNAA  OOKKŁŁAADDCCEE:: 

     Aktorzy występujący w 
apelu z okazji Wielkiejnocy. 
Klasa Vd. 

 
Nad tekstami i wyda-

niem 2 (66) numeru gazetki 

pracowali i pomagali: pani 
Magdalena Szostak, pani Kata-

rzyna Przybysz, pani Magdalena 

Mucha, pani Maria Katarzyna 
Borkowska, pani Jolanta Zuch-

niak, pani Aneta Odziemczyk, 
pan Łukasz Łapacz, pan To-

masz Jonczak. Foto:  Artur Ka-
czyński, Sławomir Michalik.  
 

NAKŁAD INTERNETOWY 
 

 

SS PP II SS   TT RR EE ŚŚ CC II  

 
AKTUALNOŚCI………………..……………....…….…........3,4, 5,6 
ZABAWA KARNAWAŁOWA ………………………………….............7 
PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY………………………………………...8,9 
APEL WIELKANOCNY………………………………………………..10 
KULTURALNE WIEŚCI……………………………………………....11 
SPORTOWE WIEŚCI…………………………………………………12 
HUMOR, ROZRYWKA…………………………………......…….….13 
 

 
 

     

Od ostatniego wydania szkolnej gazetki wiele się 
wydarzyło. Już nie musimy nosić maseczek, wróciliśmy 
do swoich klas, bez przeszkód wędrujemy po szkol-
nych korytarzach. Jednak ten rok przyniósł nam 
wszystkim wiele niepokojów. Nie chodzi tylko o pan-
demię, ale również o wojnę na Ukrainie. W ludzkim 
odruchu pomagaliśmy w czasie szkolnych zbiórek na 
pomoc dla emigrantów. W naszej szkole pojawili się 
uczniowie z tego kraju, których serdecznie i ze zrozu-
mieniem przyjęliśmy jak dobrych sąsiadów. 

Przed nami Święta Wielkanocne. Z tej okazji 
wszystkim naszym czytelnikom życzymy, aby przynio-
sły radość, pokój oraz wzajemną życzliwość. Niech 
Wielkanocny czas odrodzi wszystko, co dobre, przego-
ni troski i smutki, obudzi nadzieję na lepsze jutro. 
Niech będzie dla nas zapowiedzią odrodzenia pokoju 
na świecie i nadzieją na lepsze, spokojne i pomyślne 
czasy.  
         Ciepłych, pełnych radosnej nadziei świąt Zmar-
twychwstania Pańskiego, rodzinnego ciepła, radosnych 
spotkań przy wielkanocnym stole oraz smacznego 

święconego jajka…i mokrego dyngusa życzy  

              Redakcja 
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Szkoła roku 2021 
Nasza szkoła została nominowana przez 

rodziców do udziału w Plebiscycie Edukacyjnym 
Polska Times jako Zespół Szkół nr 5 w 
Garwolinie. Z naszego powiatu w tym Plebiscycie 
wzięło udział 19 szkół, zarówno podstawowych 
jak i średnich. 

 

 
Głosowanie trwało do 2 grudnia 2021r. 

Głosy oddawane były za pomocą smsów i 
przeliczane na punkty według specjalnego 
systemu. 

Cieszymy się z sukcesu szkoły. 
Dziękujemy wszystkim za oddane głosy, a 
szczególnie dziękujemy rodzicom za nominację 
szkoły do Plebiscytu Szkoła Roku.  

Już sama nominacja jest dla nas wielkim 
wyróżnieniem a wygrana- powodem do dumy dla 
całej społeczności szkolnej.(red.) 

Dzień Kobiet 
Dzień Kobiet to święto corocznie 

obchodzone od 1909 roku. Po raz pierwszy w 
USA. Obecnie tylko w niektórych krajach Europy 

obchodzone jest to święto kojarzone z ruchali 
lewicowymi.  

W dniu 8 marca szkolni koledzy naszych 
dziewczynek pamiętali o ważnym święcie i 
składając życzenia podarowali koleżankom 
między innymi kwiatki w doniczkach, poduszki i 
słodycze, breloczki.  

 
W klasach młodszych dziewczynki 

otrzymały prezenty w postaci batoników, 
popitów, kwiatów, smaczków, gumek i linijek. To 
miłe święto jest odpowiedzią na Dzień Chłopaka 
z września. 

Tego dnia wszystkie dziewczynki chodziły 
uśmiechnięte i zadowolone z faktu, że chłopcy 
pamiętali o nich i okazywali szacunek choć jeden 
dzień w roku. To święto trwa cały rok!!! (red.) 

Ankieta na temat ferii 
Na początku marca przeprowadziliśmy 

ankietę na temat tego, w jaki sposób spędziliśmy 
ferie. Oto jej wyniki: 

59%

25%

18%

19%

Wykres Na Temat Spędzonych Ferii

w domu

u Babci

na wyjeździe w górach

w innej miejscowości

 Jak widać na wykresie najwięcej czasu 
spędzaliśmy w domu i u kochanej Babci.  

Natalia Nakonieczna 
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Szkolne walentynki 
Nazwa tego niezwykłego święta pochodzi 

od imienia Walentego – patrona zakochanych. 
Legenda głosi, że Św. Walenty udzielał ślubu 
młodym zakochanym pomimo zakazu władcy, 
przez co został wtrącony do więzienia. Wtedy też 

zakochał się w córce 
strażnika, która dzięki jego 
miłości odzyskała wzrok. 
Niestety cesarz Klaudiusz 
nie zaakceptował miłości 
dwojga zakochanych i 
skazał Walentego na ścięcie. 
Przed tragiczną śmiercią 
Walenty zdążył napisać list 

do ukochanej, który podpisał: „Od Twojego 
Walentego”.  

W dniu 14 lutego odbyły się szkolne 
walentynki. Uczniowie klas młodszych tego dnia 
otrzymali pozdrowienia z serduszkiem, w którym 
sympatia jawnie lub nie wyznała swoje uczucia.  

Były też walentynki klasowe. Poczta 
Walentynowa rozeszła się tylko w klasach 
młodszych i klasach IV. Uczniowie z klas 
starszych nie brali udziału w tej miłej zabawie. 
(red.) 

Planetarium 
W dniu 22 lutego odbyła się lekcja 

astronomii. Polegała na wyświetlaniu filmów w 
technice 3D na temat kosmosu, jego budowy i 
różnych hipotez na powstanie świata oraz planet 
w specjalnie przygotowanym balonie.  

 
W dodatkowej, ciekawej lekcji wzięły 

udział klasy V-VIII. (red.) 

Egzaminy próbne 
Po raz kolejny nasi ósmoklasiści pisali 

egzaminy próbne z języka polskiego, matematyki 
i języka angielskiego. Przez 
trzy dni zmagali się z 
zadaniami, jakie mogą 
pojawić się na tym 
majowym – najważniejszym 
w ósmej klasie. To 
przygrywka przed 

właściwym, ogólnopolskim, który odbędzie się w 
maju. Warto sprawdzić swoje umiejętności, 
poprawić coś, douczyć się czy powtórzyć.  

Jak donoszą nam koła zbliżone do 
gazetki, większa część uczniów poważnie 
podeszła do sprawdzianu. Mamy nadzieję, że 
majowe napiszecie na „Piątkę”. (red.) 

Ciekawe okazy - płazy 
Niecodzienną lekcję odbyliśmy w dniu 22 

marca. Uczestniczyliśmy w żywej lekcji biologii z 
prawdziwymi zwierzętami jakimi były płazy. 
Wśród nich mogliśmy zobaczyć ropuchę 
australijską, traszkę, rzekotkę.   

 
Pani, która je prezentowała, ciekawie 

przedstawiała ich zwyczaje, opowiadała o nich 
ciekawostki.   

Takie zajęcia cieszą się szczególnym 
zainteresowaniem, ponieważ można zobaczyć 
prawdziwe zwierzątka, niekiedy dotknąć je i 
dowiedzieć się o nich czegoś więcej jak tylko ze 
szkolnego podręcznika.   

Zachęcamy Was do uczestniczenia w tego 
typu zajęciach (red.) 
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Dzień bez plecaka 
Do niecodziennego zdarzenia w naszej 

szkole doszło w dniu 16 marca. Po raz pierwszy 
odbył się dzień bez plecaka.  

 
Uczniowie wykazali się kreatywnością i 

oryginalną pomysłowością.  
Wielu z nich przyniosło do szkoły walizki, 

wiadra, suszarki, kartony, pudełka, koszyki z 
supermarketów, wózki dla lalek, a nawet po 
szkole krążyła taczka z neseserem.  

 

W tych przedmiotach znalazły się 
tradycyjne książki i zeszyty. Niektóre dzieci 
przyniosły jednak plecaki. Nie uległy namowom i 
nowej szkolnej modzie.  

Można też było zagłosować na 
najciekawszy „plecak”.  

 
W konkursie zwyciężyła Alicja Piętka z 

klasy szóstej, która przyniosła walizkę w formie 
zwierzaka, drugie miejsce zajęła Oliwia 
Nakonieczna za „szufladowy” plecak. 

 Laura Gromadzka 

Szkolny The Pancake Day 
Jak co roku obchodziliśmy w szkole The 

Pancake Day - angielski odpowiednik Tłustego 
Czwartku.  

W ramach Dni Języków 
z Piątką został ogłoszony 
konkurs nagranie filmiku 
pokazującego przygotowanie 
naleśników, czyli  popularnych 
amerykańskich panejków. 
Filmik miał być w języku 

angielskim, rosyjskim lub niemieckim. Konkurs 
był dla klas 4 - 8 i trwał od  17 lutego do 
początku marca. 
          W konkursie wzięło udział 13 osób. 
Przesłane filmiki były w języku angielskim.  Prace 
te były na wysokim poziomie. Bardzo trudno było 
wyłonić zwycięzców. Jury konkursowe brało pod 
uwagę poprawność językową, efekty specjalne 
oraz kreatywność uczestników.  
           Oto zwycięzcy konkursu: Kategoria 
wiekowa-klasy 4-6:  I miejsce: Wiktor 
Skierkowski kl 4c, II miejsce: Jakub Trzmiel i 
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Antek Frelik kl 4c, III miejsce: Staś Kobus kl 4a. 
Kategoria wiekowa-klasy 7-8:  I miejsce: Karina 
Kaczorowska, Ala Kapczyńska kl 8e, II miejsce: 
Ala Tomczuk, Aleksandra Baran kl 7a, III 
miejsce: Zuzanna Leszek, Maja Rążewska kl 7a. 
            Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali 
pochwały oraz oceny celujące z języka 
angielskiego (w kategorii zadanie dodatkowe). 
Laureaci zostali wyróżnieni dyplomami i słodkimi 
upominkami. Organizator konkursu: 

         Maria Katarzyna Borkowska. 

Kiermasz Wielkanocny - wyniki 
konkursu na ozdobę wielkanocną 

Członkowie Samorządu uczniowskiego 
wraz z opiekunami gorąco dziękują za udział w 
szkolnym konkursie na ozdobę wielkanocną. 

 
Komisja oceniająca biorąc pod uwagę 

twórczą pracę i pomysłowość przyznała 
następujące miejsca.  

 
Grupa   0-III: I miejsce - Antoni 

Wachnicki 2c, II miejsce - Hania Budyta 2b, III 

miejsce-Gabriel Zagrodzki klasa 0, grupa IV-VIIII 
miejsce - Nikodem Deminet - Gwardys IVa, II 
miejsce - Rafał Kowalski, 7c i Jakub Kowalski 4c. 
III miejsce - Alicja Marchewka 7d.  

Gorąco dziękujemy za udział w naszym 
konkursie i duże zaangażowanie w wykonanie 
ozdób. Wszystkie wielkanocne ozdoby było 
można podziwiać oraz dokonać ich ewentualnego 
zakupu we wtorek 12 kwietnia od długiej przerwy 
aż do szóstej lekcyjnej na korytarzu w Strefie 
Rodzica. Z pewnością będą one oryginalną 
ozdobą do domu. Wszystkim „zakupowiczom” 
serdecznie dziękujemy.  

Wszystkie środki zebrane podczas 
kiermaszu będą przekazane na realizację 
kolejnych, kreatywnych pomysłów Samorządu 
Uczniowskiego 

Magdalena Mucha 

Kiermasz słodkości 
W dniu 12 kwietnia 2022 r. odbył się w 

naszej szkole Świąteczny Kiermasz 
Słodkości. Na dolnym korytarzu 
obok sekretariatu, już od pierwszej 
przerwy, można było zakupić 
pyszne ciastko w cenie 3 zł. lub 5 

zł. Jak zaobserwowaliśmy, zainteresowanie było 
bardzo duże, ponieważ słodkości były 
przygotowane w domach, a za takimi każdy 
przepada. 

 
Autorzy akcji serdecznie zachęcali do 

zakupu słodkości. Dochód będzie przeznaczony 
na świąteczne paczki dla Seniorów, w ramach 
innowacji pedagogicznej „Wychowanie przez 
pomaganie”.  
   Katarzyna Przybysz, Anna Szewczyk, Agnieszka Wróbel 
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Zabawa karnawałowa 
Karnawał, zapusty – okres zimo-

wych balów, maskarad, pochodów i za-
baw. Rozpoczyna się naj-
częściej w dniu Trzech 
Króli, a kończy we wto-
rek przed Środą Popiel-
cową, która oznacza po-
czątek wielkiego postu i 

oczekiwania na Wielkanoc. Najbardziej 
znane to karnawał w Rio de Janeiro, 
Wenecji. Dawniej w Polsce obchodzono 
go bardzo hucznie, przebierano się za 
zwierzęta i organizowano wielogodzin-
ne kuligi… 

Zabawa karnawałowa, która wpisała 
się na trwałe w szkolnej społeczności, odbyła 
się w tym roku po ponad rocznej przerwie 
spowodowanej pandemią.  

 
Niestety, ze względu na obowiązujące 

przepisy, w tym roku była w mniejszym wy-
miarze. Bawiły się tylko dzieci z klas 0-III w 
dniu 21 lutego. 

 
 Jak nam doniesiono, można było nie-
źle się zabawić w czasie balu karnawałowego. 
Nasi milusińscy mogli pograć w różne gry 

taneczne, zorganizowane były konkursy i po-
silić się przygotowanymi przez Mamy cia-
steczkami, zjeść pizzę, owocowy deser czy 
słodycze.  

Nie zabrakło przebierańców-szalańców 
i wiele, wiele innych atrakcji.  

 
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku 

już wszyscy zatańczą na karnawałowej zaba-
wie.  

 
Nareszcie mogliśmy się choć w ogra-

niczonym gronie zintegrować i razem mądrze 
i miło spędzić czas. (red.) 
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Pierwszy dzień wiosny 
Pierwszy dzień wiosny tradycyjnie w 

szkole jest obchodzony jako dawny „dzień 
wagarowicza”. W ten dzień zajęcia odbywają 
się w trzech turach.  

 
Ze swoim klasowym wychowawcą 

mogliśmy uczestniczyć w zajęciach sporto-
wych, przystrajaniu sali i uczestniczyć w oko-
licznościowym apelu.  

 
Zajęcia sportowe odbywały się na sali 

gimnastycznej i boisku szkolnym. Można było 
sprawdzić swoją sprawność fizyczną w klaso-
wym zespole.  

Następnie kolorowano klasy w bar-
wach wiosennych.  

 
Na hali dzieci ze świetlicy zaprezento-

wały program artystyczne związany z kulturą 
na co dzień.  

Młodsze dzieci obejrzały barwne 
przedstawienie o wiośnie. Apel przygotowała 
klasa IIa z panią Ulą Baran.  

 
Na scenie występowały różne zwie-

rzątka jak biedronka, żabki, wiewiórka, jaskó-
łeczka, zając, bocian, jeż, niedźwiedź, ogrod-
nik, motyl z panią Wiosną.  

 
Na koniec obchodów pierwszego dnia 

wiosny dzieci posadziły ozdobne gałązki do 
szkolnych donic.  
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Po kilku dniach na jednej z nich 
pojawiły się pączki zielonych listków.  

Apel świetlicy szkolnej pt. 
,,Dobre maniery” 

 
W dniu 21.03.2022r. z okazji 

,,Pierwszego Dnia Wiosny” podopieczni 
świetlicy szkolnej wraz z chętnymi uczniami z 
klas starszych przygotowali apel pt. ,,Dobre 
maniery”. 

 
Jego celem było przedstawienie zasad 

grzeczności i dobrego wychowania, jakie 
każdy z uczniów naszej szkoły powinien 
stosować w codziennym życiu. 

 Apel świetlicowy rozpoczął się piosenką 

pt. ,,Ada! To nie wypada!” w wykonaniu Zosi 
Krzysztoszek kl. Vb oraz uczennic z klasy IIId.  

Następnie podopieczni świetlicy wraz z 
Alicją Czarnecką kl. Vd przypomnieli 
oglądającym ich uczniom klas IV-VIII, że 
moda na dobre maniery jest niezmienna, zaś 
kulturę osobistą kształtujemy przez całe życie.  

Istotne jest jednak, aby rozpocząć tę 
pracę od najwcześniejszych lat, czego 
przykładem był Maciek – bohater utworu pt. 
,,Pierwszy”. 
 

 
         Podczas apelu uczniowie ze świetlicy 
zwrócili uwagę na to, że kulturalnego 
człowieka możemy bez trudu poznać po jego 
zachowaniu, sposobie ubierania się czy też 
wysławiania.   

 
Savoir-vivre, bon ton, dobre maniery to 

nic innego jak serdeczność, okazywanie innym 
szacunku i życzliwości. 
  Mamy nadzieję, że przypomnienie tych 
bardzo ważnych zasad na długo zapadnie w 
naszej pamięci.  

                         Magdalena Szostak 
Savoir-vivre – ogłada, dobre maniery, bon-ton, 
konwenans towarzyski, reguły grzeczności. 



SIUP NR 2 (66) KWIECIEŃ 2022 

WW II EE LL KK AA NN OO CC NN YY   AA PP EE LL   

10 
 

 
W środę 12 kwietnia w naszej szkole 

został przedstawiony uroczysty apel z okazji 
Świąt Wielkanocnych.  

 
Uczniowie klasy 5d przybliżyli nam 

wymowę nadchodzących dni, przygotowują-
cych na Zmartwychwstanie Pana Jezusa, jak i 
samej Uroczystości Zmartwychwstania Pań-
skiego.  

 
Mogliśmy też przypomnieć sobie zna-

czenie obrzędów związanych z Wielkanocą - 
od przygotowywania pisanek po śmigusa-
dyngusa.  

Dowiedzieliśmy się również wielu cie-
kawostek związanych z ludową tradycją przy-
gotowań do tych najważniejszych w roku 
świąt chrześcijańskich.  

Oprawę muzyczną przygotował nie-
zawodny chór szkolny pod kierunkiem Pani 
Magdaleny Kowaluk.  

Utwory takie jak: Małe rzeczy Sylwii 
Grzeszczak, Drzewo zespołu Małe TGD czy 

100 zespołu Soundn Grace w wykonaniu 
uczniów naszej szkoły chwyciły za serca.  

 
A wspaniałych melodii było znacznie 

więcej! 

 
Dziękujemy wszystkim młodym arty-

stom  zaangażowanie, czas i serce włożone w 
przygotowania przedstawienia, a publiczności 
za wspaniałe przyjęcie.  

 
Życzymy Wszystkim radosnego prze-

żywania Wielkanocy w domach. Wesołego 
Alleluja!  
    Aneta Odziemczyk, Dorota Przybysz-Masny  
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Studio Filmów Rysunkowych w 
Bielsku Białej to jedna z najsłynniejszych 
polskich wytwórni filmów rysunkowych. 
Tam powstawały takie filmy jak Bolek i 
Lolek czy Reksio.  

W naszej szkole po raz pierwszy 
odbyły się warsztaty filmowe. W trzech 
turach wzięło udział dziesięć klas. Ostat-
nia zostanie przeprowadzona w dniu 28 
kwietnia. 

 
   Zajęcia poprowadziła pani Magdalena 
Brell, wykładowca w liceum filmowym w War-
szawie. Zorganizowano je dla klas VII i VIII. 
Uczestnicy poznali historię filmu animowanego i 
mogli zgłębić tajniki tworzenia fil-
mów.

 
Celem tego typu zajęć jest przekazanie 

wiedzy i umiejętności z zakresu tworzenia fil-
mów animowanych, począwszy od pracy nad 
scenariuszem, przez etap zdjęciowy po końco-
wy montaż filmu. Ważnym celem warsztatów 

jest również nauczenie pracy w grupie. Film jest 
pod tym względem unikatową formą sztuki, 
gdyż wymaga współpracy wielu osób dla osią-
gnięcia wspólnie zamierzonego celu. 

 
Uczestnicy mogli wykazać się kreatyw-

nością, stworzyć film według własnego pomy-
słu, napisać scenariusz i zrealizować go metodą 
animacji poklatkowej.  

 
Po zmontowaniu z podkładem muzycz-

nym zostaną opublikowane na stronie interne-
towej szkoły oraz na youtubie.  
 

 
Niewątpliwie zajęcia tego typu są nowo-

ścią i cieszą się dużym zainteresowaniem, dla-
tego szkoła postanowiła współpracować z panią 
w przyszłym roku szkolnym. 

Jolanta Zuchniak 
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W dniu 7.04.2022r. przy pływalni 
miejskiej „ Garwolanka” w Garwolinie odbyły 
się Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w 
pływaniu.  

 
W zawodach pływackich wystartowało 

86 uczestników z całego powiatu garwoliń-
skiego, a naszą szkołę reprezentowało sied-
mioro zawodników: Oliwia Kęder, Karolina 
Kopik, Natalia Burno, Ignacy Kozakiewicz, 
Filip Poszytek, Stefan Baran i Kamil Kotlarski. 

 
 Na szczególne wyróżnienie zasługuje 
czterech reprezentantów z naszej szkoły, któ-
rzy uzyskali następujące rezultaty:  

1. Karolina Kopik ( styl klasyczny) – 4 

miejsce. 

2. Natalia Burno  ( styl klasyczny) – 4 

miejsce, (styl dowolny) – 3 miejsce. 

 
3. Ignacy Kozakiewicz ( styl grzbietowy) 

– 3 miejsce, (styl dowolny) – 3 miej-

sce, (styl klasyczny) – 2 miejsce. 

 
4. Filip Poszytek ( styl grzbietowy) - 2 

miejsce, ( styl dowolny ) – 3 miejsce, 

( styl klasyczny ) – 3 miejsce. 

Uczniowie Ci uzyskali awans na zawody re-

gionalne.  

           Tomasz Jonczak 
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*** 

Rozmawia dwóch ogrodników. 
-W zeszłym roku z powodu słodkich deszczów wy-
rosły mi w ogródku buraki cukrowe. 
-To jeszcze nic – mówi drugi ogrodnik. W tym roku 
na wiosnę w moim ogródku z powody kwaśnych 
deszczów wyrosły mi ogórki kiszone. 
 

 
*** 

Zima. Dwa jelenie stoją na paśniku i żują ospale 
siano nałożone tu przez gajowego. W pewnej chwili 
jeden z jeleni mówi:  
- Chciałbym, żeby już była wiosna.  
- Tak ci mróz doskwiera?  
- Nie, tylko już mi obrzydło to stołówkowe jedzenie. 

*** 

 
*** 

Bocian uśmiecha się do żaby, mówiąc: 
– Mam ochotę na coś zielonego… 
Żaba mu na to: 
– No, no… to krokodyl ma przechlapane! 

*** 

-Jasiu, czy tata nadal za ciebie odrabia lekcje?- 
pyta pani nauczycielka. 
-Nie, ta ostatnia pała go załamała. 
 

 
*** 

-Kiedy strażacy mają najmniej pracy? 
-W lany poniedziałek. 

 
*** 

-Co to jest pisanka? 
-Jest to jako, któremu święta wielkanocne prze-
szkodziły zostać kurą. 




