
 

 Na mocy arty-

kułu 74 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 ro-

ku, zwanej Kartą Na-

uczyciela, rocznica 

utworzenia Komisji 

Edukacji Narodowej 

(14 października) zo-

stała uznana za ofi-

cjalne święto wszyst-

kich pracowników 

oświaty. Dzień Na-

uczyciela obchodzo-

ny jest w większości 

krajów na świecie w 

różnych dniach (np. 

w Argentynie 11 

września, w Brazylii 

15 października,  

w Chinach 10 wrze-

śnia) związanych, po-

dobnie jak w Polsce,  

z lokalnymi wydarze-

niami. World Teac-

her's Day (Światowy 

Dzień Nauczyciela) 

pod patronatem 

UNESCO obchodzo-

ny jest od 1994 roku 

w dniu 5 październi-

ka. 

 

c.d. na s. 3-4 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 

OTRZĘSINY KLAS PIERWSZYCH 

 Dnia 28 wrze-

śnia 2011r. w naszej 

szkole odbyły się 

otrzęsiny klas pierw-

szych. Pierwszaki 

tłumnie czekały na 

to, co przygotują dla 

nich starsi koledzy. 

Wszyscy zostali na-

znaczeni wąsami, jak 

na „koty” przystało. 

(…)  Otrzęsiny oka-

zały się świetną zaba-

wą nie tylko dla mło-

dzieży, ale również  

i dla nauczycieli.  

c.d. na s. 5 

WAŻNE  

TEMATY 

 Ogniska inte-

gracyjne klas 

pierwszych   

s. 6 

 Szlak Staszicow-

ski  s. 7-8 

 Konkurs Staszi-

cowski  s. 9 

W TYM 

NUMERZE 

Dzień Chłopaka 5 

Kalendarz 10 

Rozrywka 11 
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 Oddajemy do Waszych rąk z szacunku dla odbiorcy pierwszy 

numer Stachpressu w roku szkolnym 2011/2012. Nie ukrywamy, że 

realizacja takiego przedsięwzięcia jest rzeczą trudną, lecz dzięki po-

mocy sekretariatu i pracowników szkoły (szczególne podziękowania 

kierujemy do p. Jadwigi Łukjańczuk, p. Magdaleny Nowosiel-

skiej, p. Sebastiana Biesiady za udostępnianie nam sprzętu do skła-

du technicznego gazetki oraz p. Jarosławowi Jednasowi za druko-

wanie gazetki), będziemy redagować gazetkę do chwili zainicjowa-

nia nowego zespołu. 

 Miesięcznik zawiera treści informacyjne, o ściśle rekreacyj-

nym charakterze, wywiady, sondaże szkolne. Istnieje możliwość 

zmiany stałych rubryk. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do 

współpracy (można zgłaszać się bezpośrednio do redakcji gazetki, 

bądź jego opiekuna). Liczymy na Wasz odzew. A na razie, miłego 

czytania, życzy redakcja Stachpressu. 

 

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji materiałów. 

  

OD REDAKCJI 
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 W naszej szkole funkcjonują różnego typu koła zaintereso-

wań: teatr Tsunami, koło literackie Alter Ego, wolontariat, koło re-

gionalne, klub europejski, Liga Ochrony Kraju, klub sportowy IFLO, 

koło recytatorskie, klub filmowy. 

 Zasięgnijcie informacji o interesujących Was kołach zainte-

resowań u swoich wychowawców i bierzcie aktywny udział w tych, 

które najbardziej Wam odpowiadają. Zapraszamy! 
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DZIEŃ NAUCZYCIELA 

 Właściwie i poprawnie - 

Dzień Edukacji Narodowej. 

Święto wszystkich pracowników 

oświaty obchodzone w dniu  

14 października. 

 Na mocy artykułu 74 usta-

wy z dnia 26 stycznia 1982 roku, 

zwanej Kartą Nauczyciela, rocz-

nica utworzenia Komisji Edukacji 

Narodowej (14 października) zo-

stała uznana za oficjalne święto 

wszystkich pracowników oświa-

ty. Dzień Nauczyciela obchodzo-

ny jest w większości krajów na 

świecie w różnych dniach (np.  

w Argentynie 11 września,  

w Brazylii 15 października,  

w Chinach 10 września) związa-

nych, podobnie jak w Polsce,  

z lokalnymi wydarzeniami. 

World Teacher's Day (Światowy 

Dzień Nauczyciela) pod patrona-

tem UNESCO obchodzony jest 

od 1994 roku w dniu 5 paździer-

nika. W naszej szkole tradycyjnie 

święto to odbyło się w piątek,  

14 października.  

 Całą uroczystość rozpo-

częto od wystąpień ważnych oso-

bistości naszego liceum (m.in. 

naczelnik wydziału edukacji –  

p. Joanna Marchel, prezes ZNP – 

p. Teresa Sidoruk, oraz  

przedstawiciele rad pedagogicznych 

Publicznego Gimnazjum nr 2 im. 

Mikołaja Kopernika, oraz IV LO im. 

Stanisława Staszica).  

 Po wystąpieniach nadszedł 

czas na ślubowanie klas pierwszych 

gimnazjum po czym zostały rozdane 

nagrody najbardziej zasłużonym 

pracownikom naszej szkoły. Byli to 

pani/pan: Mirosław Grzybowski, 

Elżbieta Janicka, Piotr Kalisz, Beata 

Kuzko, Justyna Lipka, Renata Maj, 

Anna Myć oraz Sylwia Wrzosek.  

 Nagrodę Prezydenta otrzy-

mali: pani dyrektor IV LO, Aleksan-

dra Dopierała, pan dyrektor IV LO, 

Stanisław Romanowski oraz pani 

dyrektor Publicznego Gimnazjum  

nr 2,  Jolanta Wolanin.  

 Nagrodę jubileuszową 

otrzymał nauczyciel wychowania 

fizycznego, p. Piotr Tymoszuk. 

Natomiast wyróżnienie za działal-

ność w wolontariacie i sprawnie 

przeprowadzoną akcję PCK 

otrzymała p. Anna Wojtiuk -  

opiekun w.w. organizacji, SU, na-

uczyciel języka angielskiego. 

 Ostatnim punktem uroczy-

stości było przedstawienie  

o tematyce szkolnej,   

 

podkreślające m.in. problemy mło-

dzieży dojeżdżającej do swojej ko-

chanej szkoły :) Dowiedzieliśmy 

się również, jaka jest ulubiona mar-

ka i jakim modelem auta porusza 

się nasz nowy dyrektor – Stanisław 

Romanowski. Oczywiście jest to 

Alfa Romeo :) 

 Całe święto zostało uświet-

nione występami klas muzycznych 

IV LO. Na koniec orkiestra zapre-

zentowała nowe utwory w swoim 

wykonaniu pod batutą p. Piotra 

Kalisza. 

 Akademię przygotowali  

z młodzieżą: p. Jarosław Darczuk 

(całokształt uroczystości), p. Mał-

gorzata Górak (część artystyczna), 

p. Elżbieta Centkowska 

(dekoracja), p. Iwona Świderska  

i p. Piotr Kalisz (oprawa muzycz-

na). 

 

Weronika Frankiewicz 
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OTRZĘSINY PIERWSZAKÓW 
tworzenie „mundurka ekologiczne-

go”, golenie balonów w piance ma-

szynką do golenia, poszukiwanie 

żelka w bitej śmietanie, wyścig  

z jajkiem na łyżce oraz kalambury 

wykonywane przez wychowawców 

klas pierwszych. 

 Otrzęsiny okazały się świet-

ną zabawą nie tylko dla młodzieży, 

ale również i dla nauczycieli. Koń-

cowym punktem programu była 

dyskoteka, na którą przybyli licznie 

nie tylko pierwszoklasiści, ale cała 

społeczność szkolna. 

 

Vanessa Koczkodon 

 Dnia 28.09.2011r. w naszej szkole odbyły się otrzęsiny klas pierwszych. 

Pierwszaki tłumnie czekały na to, co przygotują dla nich starsi koledzy. Wszyscy 

zostali naznaczeni wąsami, jak na „koty” przystało. 

 Na samym początku pierwszaki złożyły przysięgę. Następnie przedsta-

wiciele poszczególnych klas wzięli udział w specjalnie dla nich przygotowanych 

konkurencjach. Było to m.in.: picie mleka z dodatkiem przypraw, sportretowanie 

wychowawcy, karmienie się nawzajem kisielkiem z zawiązanymi oczami,  

DZIEŃ CHŁOPAKA 
 W ubiegłym miesiącu obchodzo-

ny był Dzień Chłopaka, święto które według 

Wikipedii jest popularne wśród uczniów  

i studentów. W tym dniu dziewczyny wrę-

czają chłopcom drobne upominki, organizo-

wane są lokalnie konkursy, ogniska. 

 Część z tych tradycji zachowana 

jest w społeczności naszej szkoły.  Prezenty 

wręczane "solenizantom" były najróżniejsze. 

Począwszy od bielizny, kapeluszy kowboj-

skich, a na tortach i zestawach Happy Meal 

kończąc. Dziewczyny wykazywały się nie-

samowitą oryginalnością i żadna klasa nie 

dostała dwóch identycznych prezentów.  

 Smutny jest jednak fakt, że prócz 

symbolicznych prezentów i życzeń w szkole 

nie działo się zupełnie nic w tym temacie. 

Lekcje odbyły się bez żadnych zmian, nie 

zorganizowany był żaden apel, a na koryta-

rzu nie wisiał żaden plakat, który mógłby 

choćby przypomnieć o tym święcie. O wiele 

więcej uwagi zawsze poświęca się Dniu 

Kobiet, niż nic nie znaczącym Dniu Chłopa-

ka. To fakt. 

 Niektóre media, które zauważyły 

ten fakt i niesprawiedliwość z tego płynącą, 

starają się od kilku lat wprowadzić w Polsce 

święto znane i obchodzone 19 listopada na 

całym świecie - Dzień Mężczyzny. W Pol-

sce nie istnieje tradycja jego obchodzenia, 

choć istnieje umowna data - 10 marca. Data 

ta nie jest przypadkowo wykreowana przez 

media. Tego dnia w polskim Kościele ob-

chodzone jest wspomnienie 40 Świętych 

Męczenników z Sebasty. Może wprowadze-

nie tego dnia w Polsce na stałe jest dobrym 

pomysłem? A wprowadzenie nowych tra-

dycji w Polsce jest w rękach młodzieży,  

w naszych rękach. To my kształtujemy 

przyszłość tego kraju, nawet w tak drobnych 

aspektach jak święta. 

 Podsumowując można stwierdzić, 

że młodzież, która uczęszcza do IV Liceum 

Ogólnokształcącego słusznie postrzegana 

jest w środowisku bialskim jako młodzież  

o wysokiej kulturze osobistej, gdyż przykła-

da dużą wagę do świąt i tradycji, które są  

ogólnie przyjęte. Jednak czy szkoła nie powinna 

przyłożyć większej wagi do pielęgnowania Dnia 

Chłopaka? 

 Tymi słowami chciałbym zakończyć ten 

artykuł i prosić osoby, które mogły więcej zrobić  

w kwestii obchodzenia tego święta w naszej szkole 

do chwili refleksji. Dziękuję. 

Maciej Dec 
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OGNISKA INTEGRACYJNE 

i ziemniaków :) ). W końcu spę-

dzą razem najbliższe trzy lata. 

Pierwszoklasiści wrócili szczęśli-

wi, pełni wrażeń i nowych do-

świadczeń. 

 Niestety była to jedno-

dniowa odskocznia od pracy. Po 

dobrym początku roku wszyscy 

wrócili do nauki, tym razem jed-

nak ze wspaniałymi wspomnie-

niami jak i jednocześnie ze zdwo-

jonymi siłami do pracy. 

 

Magda Szymańska 

atrakcyjne miejsca, m.in. do 

Woskrzenic, do Rakowisk oraz 

popularnego w Białej Podla-

skiej WOD-KANu, gdzie 

wszyscy mogli poznać się bli-

żej, a także swojego wycho-

wawcę. 

 Ogniska integracyjne 

organizowane są w pierwszych 

tygodniach roku szkolnego, 

we wszystkich pierwszych kla-

sach, każdy z nas na pewno do 

tej pory pamięta swoją pierw-

szą wycieczkę. Uczniowie mo-

gli spędzić czas na świeżym 

powietrzu w gronie nowych 

znajomych, porozmawiać, po-

śmiać się oraz zwyczajnie zin-

tegrować ze sobą jak i wycho-

wawcą (oczywiście w towa-

rzystwie pieczonej kiełbaski  

 W Staszicu rozpoczął się 

nowy rok szkolny 2011/12 . Po-

wróciliśmy do nauki, prac domo-

wych, a uczniowie klas trzecich 

zaczęli przygotowania do matury. 

Mimo dużych zmian w naszej 

wspaniałej placówce oświatowej 

z radością powitaliśmy liczne 

grono pierwszoklasistów. Wszy-

scy są zadowoleni z faktu, że mi-

mo wszystko nasza szkoła wciąż 

cieszy się sporym zainteresowa-

niem młodzieży. 

 Aby nowi uczniowie po-

czuli się swobodniej w swoim 

nowym towarzystwie oraz pozby-

li się stresu przed inną szkołą, 

grono pedagogiczne nie odstąpiło 

od zwyczaju organizowania 

ognisk integracyjnych. Wycho-

wawcy klas pierwszych zabrali 

swoich podopiecznych w różne  
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SZLAKIEM STANISŁAWA STASZICA 

W dniach 11 – 13 październi-

ka 2011 roku odbyła się kolejny już 

raz Wycieczka Staszicowska. Jak 

zwykle podążaliśmy niezatartymi 

ścieżkami naszego patrona – Stanisła-

wa Staszica, który – jak się okazuje – 

zrobił o wiele więcej niż nam się wy-

daje. 

 Wyjechaliśmy z Białej Podla-

skiej, gdy na dworze panował jeszcze 

półmrok, była dopiero 6:30. Więk-

szość z nas nadal marzyła o swoich 

wygodnych łóżkach, do czasu, gdy 

Morfeusz oplótł swoimi ramionami 

każdego w busie. Jednak nie na długo.  

W czasie drogi zechcieliśmy obejrzeć 

jakiś film, gdyż była taka możliwość. 

Na życzenie naszych opiekunek –  

p. Renaty Maj oraz p. Anny Wojtiuk – 

oglądaliśmy kino akcji z Angeliną 

Jolie i naszym rodakiem, Danielem 

Olbrychskim, pt. „Salt”. Czas minął 

tak szybko, że nim się spostrzegliśmy, 

byliśmy na pierwszym przystanku 

wyprawy – w Kielcach. Tam odbyli-

śmy lekcję muzealną nt. Akademii 

Górniczej założonej przez Staszica  

w 1816 r. Przewodnik był bardzo mi-

ły, z chęcią odpowiadał na pytania,  

a nawet oprowadzał nas jeszcze po 

tym mieście, dzięki czemu widzieli-

śmy pierwszy gmach akademii oraz 

pomnik patrona w pobliskim parku. 

Przy okazji, zobaczyliśmy Politechni-

kę Świętokrzyską. Niedługo potem 

ruszyliśmy w dalszą podróż, w kierun-

ku Krakowa – głównego celu wy-

cieczki. Na miejsce, do Ośrodka Hote-

lowego „Optima”, dotarliśmy ok. 

godz. 18:00 i od razu pożywiliśmy się 

pyszną obiadokolacją, a następnie 

zwiedziliśmy Kraków nocą i zmęcze-

ni resztę wieczoru spędziliśmy w na-

szych 3-osobowych pokojach. 

 Kolejny dzień zapowiadał się 

bardzo interesująco i minął szybko. 

Śniadanie czekało na nas o godzinie 

7:00, po czym wyjechaliśmy do Ła-

giewnik – Sanktuarium Miłosierdzia 

Bożego. Siostra zakonna opowiedziała 

nam o tym cudownym miejscu, o lu-

dziach z nim związanych. Następnie 

zobaczyliśmy okno celi, w której 

zmarła św. Faustyna Kowalska oraz 

kaplicę, gdzie spoczywają jej relikwie. 

Tam też chwilę przeznaczyliśmy na 

modlitwę.  

 Następnym etapem było 

zwiedzanie Akademii Górniczo – 

Hutniczej im. S. Staszica. Przesympa-

tyczna pani opowiedziała nam historię 

jej założenia, a później przemiły pan 

przybliżył życie ks. Stanisława w pre-

zentacji komputerowej. Od godz. 

13:00 do godz. 14:00 mieliśmy czas 

wolny, by zakupić pamiątki i w mię-

dzyczasie coś przekąsić, bo potem 

czekało nas czterogodzinne zwiedza-

nie Krakowa z p. Dominiką, naszą 

przewodniczką. Z ogromną fascynacją 

opowiadała nam o mieszkańcach mia-

sta, zabobonach, w które wierzono  

w średniowieczu; oprowadziła po Wa-

welu, Kazimierzu – niegdyś żydow-

skiej dzielnicy; wskazała miejsce 

„Okna papieskiego” w budynku kurii 

przy Franciszkańskiej 3. Niestety, mu-

sieliśmy się pożegnać i pójść w swoją 

stronę – na obiadokolację. 

Ostatni dzień był chyba naj-

bardziej emocjonujący, z tego wzglę-

du, że zwiedzaliśmy obóz zagłady w 

Oświęcimiu oraz Birkenau, co bardzo 

nami wstrząsnęło, gdy widzieliśmy te 

wszystkie pozostałości po niewinnych  

ofiarach zbrodni hitlerowskich. Każdy 

barak, każde zdjęcie, każdy przedmiot 

wzbudzały obrzydzenie, skierowane 

do Niemców, do tego, co niegdyś zro-

bili Polakom. Z pewnością była to 

lekcja życia.  

Następnie odwiedziliśmy ko-

palnię doświadczalną „Barbara”  

w Mikołowie. Pracownicy pokazali 

nam jeden z takich wybuchów. Miał 

być lekki, ale nie był :) W drodze po-

wrotnej zjedliśmy obiadokolację, a do 

Białej Podlaskiej dotarliśmy przed 

godziną 24:00. 

 Podróż, jak i całość tego 

przedsięwzięcia były udane. Wszyscy 

bawiliśmy się dobrze. Drogę do domu 

uświetniła gra o nazwie „Mafia” (jak 

to również było w tamtym roku) oraz 

filmy: „Wciąż ją kocham”  

i „Weekend”. Oby więcej takich wy-

cieczek! :) 

 

Magdalena Czajka 

 

Widzieliśmy Smoka Wawelskiego! :) 
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▲ Gmach, w którym mieściła się Szkoła Akademiczno - Górnicza założona w 1816 roku w Kielcach przez Stanisława Staszica. ▲ 

▲ Wystawa prac w Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie. ▲ Czterogodzinne zwiedzanie Krakowa z sympatyczną panią Dominiką. 

(druga z lewej) 

▲ Drogi, prowadzące przez obóz zagłady w Oświęcimiu. 
▲ Skutki wybuchu w Kopalni Doświadczalnej „Barbara” w Mikoło-

wie. 

Więcej zdjęć dostępnych na stronie internetowej szkoły: 

www.staszicbiala.pl 
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KONKURS WIEDZY O STASZICU 

Od 1994 roku nasza 

szkoła należy do Stowarzysze-

nia Szkół Staszicowskich. Sta-

nisław Staszic stawiał na nie-

zwykle wysokim szczeblu wy-

kształcenie młodych ludzi. 

Dlatego też wedle upodobań 

stowarzyszenie skupia ok. 54 

szkół. Są to szkoły kształcące 

do wykonywania zawodu,  

a także licea ogólnokształcące. 

Głównym celem jest populary-

zowanie sylwetki Stanisława 

Staszica i postawy Staszicow-

skiej m.in. poprzez wycieczkę 

szlakiem Staszica oraz konkurs 

wiedzy o patronie szkoły orga-

nizowany dla uczniów klas 

pierwszych w celu przybliżenia 

im osoby Staszica. Odbywają 

się także sesje naukowo-

regionalne i konkursy ogólno-

polskie. 

Konkurs „Nasz Patron -  

Stanisław Staszic” odbył się  

w naszej szkole 12 październi-

ka we wszystkich klasach 

pierwszych jednocześnie, by 

przybliżyć młodym ludziom 

sylwetkę człowieka, który jest 

wzorem pracowitości oraz su-

mienności. 

Młody człowiek może 

przyjąć od Stanisława Staszica 

otwartość, ciekawość poznania 

świata, a także nie zrażania się  

w dążeniu do celu podczas re-

alizacji marzeń. 

Wyniki konkursu „Nasz 

Patron - Stanisław Staszic” zo-

staną ujawnione w pierwszym  

tygodniu listopada. Trzy najlepsze 

osoby z klasy otrzymają ocenę bar-

dzo dobrą z historii. Laureaci 

trzech najlepszych miejsc otrzyma-

ją nagrody od dyrektora szkoły 

podczas akademii z okazji Dnia 

Patrona szkoły - 14 listopada. 

Niewiele wiemy o swoim 

patronie szkoły. Dlatego konkursy 

tego typu umożliwiają nam zgłę-

bienie wiedzy o Stanisławie Staszi-

cu. Absolwenci naszej szkoły 

zgodnie twierdzą, że warto. 

Ż. W. 
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PAŹDZIERNIKOWE KALENDARIUM 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela 

     1 

Międzynarodowy 

Dzień Wegeta-

rianizmu; Między-

narodowy Dzień 

Lekarza; Między-

narodowy Dzień 

Osób Starszych  

2 

3 4 

Światowy Dzień 

Ochrony Zwie-

rząt 

5 

Światowy Dzień 

Nauczyciela 

6 

Światowy Dzień 

Mieszkalnictwa  

7 8 9 

Światowy Dzień 

Poczty; Dzień 

Znaczka Poczto-

wego  

10 

Światowy Dzień 

Zdrowia Psy-

chicznego; Dzień 

Przeciwko Karze 

Śmierci 

11 12 

Międzynarodowy 

Dzień Ogranicza-

nia Klęsk Żywio-

łowych  

13 

Dzień Ratownic-

twa Medycznego  

14 

Dzień Edukacji 

Narodowej; 

Światowy Dzień 

Normalizacji  

15 

Międzynarodowy 

Dzień Niewido-

mych  

16 

Światowy Dzień 

Żywności; Dzień 

Papieża Jana 

Pawła II 

17 

Międzynarodowy 

Dzień Walki  

z Ubóstwem  

18 

Dzień Poczty 

Polskiej  

19 

Różaniec w in-

tencji nauczycieli 

i młodzieży IV 

LO 

20 21 22 

Światowy Dzień 

Jąkających Się  

23 

24 

 

Dzień Walki  

z Otyłością; 

Dzień Organiza-

cji Narodów 

Zjednoczonych; 

Światowy Dzień 

Informacji na 

temat Rozwoju  

25 26 27 

 

Światowy Dzień 

Modlitwy o Po-

kój  

28 29 30 

    

Zmiana Czasu 

Letniego Na 

Zimowy  

31 

Halloween; Świa-

towy Dzień 

Oszczędności 

      

  Tydzień  Rozbrojenia (ONZ)   

Ewelina Syrytczyk 
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ROZRYWKA 

1. Hipotezy 

Hipoteza pierwsza: hipoteza druga jest fałszywa, a hipoteza trzecia 

jest prawdziwa;  

Hipoteza druga: hipoteza czwarta jest prawdziwa, a hipoteza szósta 

jest fałszywa;  

Hipoteza trzecia: hipoteza czwarta jest fałszywa, a hipoteza piąta jest 

prawdziwa;  

Hipoteza czwarta: hipotezy druga i szósta są obydwie prawdziwe;  

Hipoteza piąta: hipoteza pierwsza jest prawdziwa, a hipoteza druga 

jest fałszywa;  

Hipoteza szósta: hipoteza czwarta jest fałszywa, a hipoteza piąta jest 

prawdziwa.  

 Co najmniej jedna z tych hipotez jest prawdziwa? Które są fałszywe?  

 

2. Wujek 

Oto siedem bardzo dziwnych już na pierwszy rzut oka stwierdzeń: 

1) Nikt, kto nie widział filmu "Zakazane piosenki", nie może być 

filatelistą.  

2) Mój wujek jest esperantystą.  

3) Każdy, kto może zostać członkiem klubu Numizmatyków, musi 

świetnie znać się na przepisach polskiej kuchni.  

4) Mój wujek w lipcu skończy 66 lat.  

5) Najbardziej znanym filmem reżysera Andrzeja Wajdy są 

"Zakazane piosenki".  

6) Filateliści nie mogą być członkami Klubu Numizmatyków.  

7) Żaden esperantysta, który nie skończył 77 lat, nie widział żadnego 

filmu reżysera Andrzeja Wajdy.  

Wszystko to oczywiście nie jest prawdą. Załóżmy jednak na chwilę, 

że wszystkie powyższe zdania są prawdziwe, wówczas:  

Czy mój wujek umie sporządzić prosię z kaszą, nadziewane jabłka-

mi? 

 

3. Rebusy 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………        ……………….       …………………………….. 

 

Uzupełnij brakujące ogniwa: 

ŚMIECHU WARTE! 
 

Przychodzi baba do lekarza i mówi: 

- Doktorze, jestem uzależniona od Facebook'a, 

A lekarz na to: 

- Lubię to! 

* 
Matura z historii: 

- Omów państwo Ostrogotów. 

- Nie wiem... 

- Dobrze, to omów państwo Wizygotów. 

- Też nie wiem. 

- Pytanie ratunkowe? 

- Jeśli można... 

- Porównaj państwo Ostrogotów z państwem 

Wizygotów. 

* 

Rolnik ze swoją świeżo poślubioną małżonką, 

wracają z kościoła wozem ciągnionym przez kil-

ka koni, kiedy najstarszy z koni się potknął, rol-

nik powiedział: 

- Raz. 

Kawałek dalej koń znów się potknął, rolnik po-

wiedział: 

- Dwa. 

Po chwili koń potyka się po raz trzeci, tym razem 

rolnik nie mówi nic, sięga pod siedzenie i wyj-

muje strzelbę i zabija konia. Widząc to małżonka 

zaczęła wydzierać się na męża: 

- To było okropne, jak mogłeś to zrobić! 

Rolnik na to: 

- Raz. 

 

 

 

 

Maja Raczkowska 

 

Przerób tę liczbę na sto,  

przekładając tylko jedną kreskę 



Do zobaczenia w listopadzie! 

 


