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Witamy po wakacjach wszystkich uczniów Gimnazjum !

Naszym zdaniem….
Wakacje… Dlaczego tak szybko się skończyły? Pewnie każdy z nas zadaje
sobie to pytanie. Ale gdyby nie było szkoły to nie byłoby też wakacji :-)
Myślimy, że szkoła ma wiele zalet, choć na razie widzimy jej wady. Nie lubimy
codziennego rannego wstawania, nie przepadamy za odrabianiem lekcji i
sprawdzaniem wiedzy w postaci kartkówek i sprawdzianów.

W numerze ...

Wywiad z Panią
dyrektor Bożeną Dec

2

Poezja „naszych
poetów”

3

wwwwww.gim2_sulejówek.
oświata

hwwwwwwww.gim2www.g
Sport w naszej szkole

im2_sulejowek.oswiata.org.p

4

l/index.htm
O zachowaniu

5

www.gim2_sulejowek.oswia
W pierwszym numerze naszej gazetki
chcielibyśmy życzyć Wam, drodzy
ta.org.pl/index.htm

Uczniowie samych sukcesów w nauce oraz jak najlepszych wyników z egzaminu
Horoskop na
październik

6-7

Patron szkoły
Humor szkolny

5

ukończenia szkoły.
Redakcja

8
Janusz Korczak—
Patron Gimnazjum nr
2

*Plan lekcji dla wszystkich klas naszego gimnazjum znajduje się na stronie:
www.gim2_sulejowek.oswiata.org.pl
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Wywiad z Panią dyrektor Bożeną Dec
Wywiad z Panią Bożeną Dec
– Dyrektor Gimnazjum Nr 2
w Sulejówku
Co skłoniło Panią, że
wybrała Pani zawód
nauczyciela?
Może tradycja rodzinna. Moja
mama i jej bracia byli
nauczycielami. Od
najmłodszych lat podobał mi
się zawód nauczyciela.
Czy patrząc z perspektywy
lat, była to słuszna decyzja?
Z całą pewnością tak. Bardzo
lubię swoja pracę zawodową i
mimo kilku propozycji zmiany
zawodu nie zmieniłam swojej
pierwszej decyzji.
Jak układa się Pani
współpraca z innymi
nauczycielami?
Moim zdaniem bardzo dobrze.
Pracuję z życzliwymi ludźmi
chętnymi do współpracy.
Na jakim stanowisku lepiej
się Pani pracowało – jako
pedagog szkolny czy jako
dyrektor?
Nie potrafię określić, kiedy
było lepiej. Pełniąc funkcję
pedagoga w pełni się
zrealizowałam. Stanowisko
dyrektora szkoły przynosi mi
wiele satysfakcji. Obecna
funkcja obejmuje więcej zadań
i zawiera także elementy
pracy pedagoga.
Kiedy była Pani była w
naszym wieku jak w szkole
rozwiązywano kwestię
ubioru szkolnego?
Obowiązywały wtedy
mundurki. W szkole
podstawowej nosiłam

granatowy fartuszek z białym
kołnierzykiem, w szkole
średniej granatowy żakiet i
spódnicę lub spodnie.
Obowiązkowo na rękawie
musiała być przyszyta tarcza
szkolna. Oglądając stare
fotografie szkolne, z pewnym
sentymentem wspominam
tamte lata – także ze
względu na mundurki.
Czy udaje się Pani godzić
życie prywatne i pracę w
szkole?
Staram się zachowa „zdrowe”
proporcje między pracą
zawodową i życiem
prywatnym. Często jednak
muszę dokonywać wyboru np.
czy oddać się słodkiemu
leniuchowaniu, czy w czasie
po godzinach pracy
przygotować kolejny
wymagany dokument szkolny
– zazwyczaj wybieram to
drugie.
Co uważa Pani za swój
dotychczasowy sukces, a
co za porażkę?
W kategorii sukcesu widzę
zmieniający się na korzyść
wizerunek naszej szkoły.
Cieszę się z każdej nowej
inwestycji, zakupu mebli i
pomocy. Za porażkę uważam
brak poszanowania
wspólnego mienia przez
niektórych uczniów.
Jakie ma Pani plany na
przyszłość dotyczące
naszego gimnazjum?
Najbliższy plan to remont sali
gimnastycznej, a w dalszej
perspektywie systematyczne
bogacenia bazy szkoły:
pomoce dydaktyczne, meble.

Jaki według Pani jest i jak
powinien się zachowywać
idealny uczeń.
Idealny uczeń to ktoś
szanujący samego siebie i
innych, to uczeń, który nie
wyrządza szkody sobie i
innym. Nie niszczy swojego
zdrowia używkami (nikotyna,
alkohol). Nie marnotrawi
czasu przeznaczonego na
zdobywanie wiedzy. Jest
miły, koleżeński, ma w życiu
cel, do którego dąży bez
naruszania przyjętych norm
społecznych.
Kto jest dla Pani
autorytetem?
Często w odpowiedzi na to
pytanie podaję się sławnych
ludzi, a dla mnie autorytetem
jest moja mama.
Klasy pierwsze
przychodzące do nowej
szkoły narażone są na
stres. Jaka jest według
Pani recepta na
zminimalizowanie tego
stresu?
Życzliwe przyjęcie przez
uczniów klas 2 i 3.
Serdecznie dziękujemy za
poświęcony czas i życzymy
spełnienia planów i
marzeń.

Wywiad przeprowadziły:
Marta Wieczorek, Monika
Kamińska, Justyna
Rendaszka z klasy 2e

Przecież wszyscy
dorośli byli
kiedyś dziećmi.
(Ale niewielu z
nich pamięta o
tym).

Antoine de SaintExupéry — Mały
Książę (z dedykacji)
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Poezja „naszych poetów”
Nie mam ochoty naprawiać nic już, bo
wiem że to pójdzie na marne.
Wśród tysiąca bukietów czerwonych róż
zawsze trafi się
jedna róża czarna.
Piękny kwiat lecz niestety
ludzkiego spojrzenia nie wart.
Ja dostałam czarną różę jako losu dar.
Czarna róża zamiast
setek kar.
Dla Ciebie chcę się zmienić.
Wszystkie złe chwile
roznieść w przestrzeni.
Żałuję że to zepsułam.
Dopiero teraz
to zrozumiałam i poczułam.
Wiem że nikogo nie pokocham tak jak
Ciebie.
Nic w zamian nie oczekując oddałam Ci
całą siebie.
A jednak coś dostałam.
Tego się po Tobie nie spodziewałam.
Mimo wszystko wciąż nie mogę
zapomnieć
tych chwil wspólnie spędzonych.
Tych pięknych dni przeze mnie
wyśnionych.

Dzięki Tobie świat poznałam,
O przykrościach zapomniałam.
Nieszczęśliwą miłość pożegnałam,
Już niczego się nie bałam.
Kiedy z Tobą piszę to w duchu się
śmieję,
A moje serce z radości szaleje.
Jesteś jak mój anioł stróż – nie pozwalasz
smutkom
Pokonać mnie znów.
Kiedy jestem w potrzebie zawsze służysz
radą i pomocą
O każdej porze dnia i nocy.
Mam nadzieję, że tymi wierszami życia ci
nie skomplikuję, ba– nawet nie spróbuję.
Wierzę że spodoba Ci się to co
napisałam.
Chcę byś wiedział jak bardzo się
starałam.
Włożyłam w to serce i talent, który
Bóg mi dał i pisać
Wiersze kazał.
Nie popełnię już błędu
jaki popełniłam – Ty wiesz o co chodzi.
Czy inni się dowiedzą to mnie nie
obchodzi.
Skończyłam z tym bo Ty
Jesteś tego wart.
Więc może zacznę nowe rozdanie
Życia kart?
MONIA

Trochę historii...
Dzień Edukacji Narodowej – Dzień Nauczyciela!
Jest to polskie święto obchodzone 14
października. W tym dniu 1773 r. została
założona Komisja Edukacji Narodowej na
życzenie Stanisława Augusta
Poniatowskiego. Jej współtwórcą był
Hugo Kołłątaj. Było to pierwsze w Europie
ministerstwo oświaty. Dzień 14
października jest w Polsce świętem
wszystkich pracowników oświaty i nie ma
wtedy zajęć lekcyjnych. W każdej szkole
organizowane są uroczyste apele.

Z okazji tej uroczystości
życzymy wszystkim
nauczycielom i pracownikom
szkoły, aby razem z młodzieżą
przeżyli pomyślnie ten rok
szkolny.

Patryk Konarski i Redakcja

„Wiersze są
rozmową z
drugim
człowiekiem i z
sobą samym”.
ks. Jan Twardowski
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SPORT W NASZEJ SZKOLE
Mityng Lekkoatletyczny
W dniu 26 września 2008 r. odbyły się

Sztafetę szkolną 4x200m dziewcząt

zawody sportowe w naszym gimnazjum.

reprezentowały K. Pogorzelska, M.

Reprezentacja naszej szkoły liczyła

Smolińska, W. Sygowska, K.

dwadzieścia cztery osoby. W każdej

Zawadzka. To one wywalczyły dla

konkurencji uczniowie naszej szkoły

szkoły pierwsze miejsce i puchar.

zajmowali czołowe miejsca. Na dystansie 60
metrów nagrodzeni byli:
K. Kowalczyk, S. Dobrowolska, N. Trzmiel,
M. Szuba, P. Jaroszek, M. Rączka, D.Miłosz,

Męską sztafetę reprezentowali: Ł.
Woźnica, P. Bieńczak, K. Maszewski,
Ł. Szuba. Oni również wywalczyli dla
szkoły puchar i miejsce pierwsze.

Ł. Woźnica, W. Sygowska, K. Pogorzelska, K.
Maszewski, Ł. Szuba
Antoni Gołubiew

Na dystansie 600 metrów czołowe miejsca
zajęły: K. Pogorzelska, N. Toporek, A. Całun.

Życie ludzkie to
Reprezentacja naszej szkoły:

jakby olbrzymie
zawody
sportowe, których
jesteśmy zarówno
uczestnikami, jak

Sztafetę szkolną 4x200m dziewcząt
reprezentowały K. Pogorzelska, M.

Angelika Całun kl. III A

MISTRZOSTWA POLSKI MŁODZIKÓW W SŁUPSKU
W dniu 20-21 września 2008r odbyły się startowała w konkurencji rzutu młotem i
Mistrzostwa Polski Młodzików w
Słupsku. Nasze gimnazjum

zajęła piętnaste miejsce z wynikiem 28m.
Chodziarki są zadowolone za

reprezentowały uczennice z klasy IIIA i swoich wyników, natomiast zawodniczka
IIB: Natalia Toporek i Sylwia Pazio

rzutu młotem postanowiła w przyszłości

startowały w chodzie sportowym na

poprawić swoje rezultaty sportowe.

dystansie 3 km. Natalia osiągnęła

Dziewczęta są dumne, że mogły

wynik 17:10 zajmując 11 miejsce, Sylwia reprezentować nasze gimnazjum na
17:17 zajmując trzynastą pozycję.

Mistrzostwach Polski.

Aleksandra Myślicka z klasy IIIA
Angelika Całun kl. III A

i widzami.
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MAŁY PORADNIK ,,JAK GRZECZNIE ZACHOWYWAĆ SIĘ
WOBEC KOLEGÓW I KOLEŻANEK”
Podstawowym elementem dobrego

-Na przywitanie powiedzmy „hej, cześć,

zachowywania się wobec kolegów i

siema, jak się masz, co tam u ciebie;

koleżanek jest uprzejmość i zwroty
grzecznościowe typu „przepraszam”.
Dzisiejsza młodzież jest bardzo
ciężka. Dość trudno nauczyć ich
uprzejmości, szacunku do innych. Dla
nich istnieje jedynie ich świat, świat

-Na pożegnanie „ na razie, cześć, do
jutra, fajnie się z tobą gawędziło”;
-Gdy tylko zauważymy, że ktoś ma jakiś
problem, podejdźmy do niego,
spróbujmy mu w jakiś sposób pomóc;

pełen grozy, złego zachowania,

- Kiedy kolega ma trudność z

zauroczeń miłosnych, dla niektórych

odrobieniem lekcji, z jakimś określonym

nawet narkotyki, papierosy i alkohol.

przedmiotem, a my jesteśmy w tym dość

Zapominają o różnych innych sprawach,

dobrzy, powinniśmy pójść do niego i

o rodzinie, szkole. Tylko życie, które

wszystko w miarę możliwości

prowadzą jest aktywne. Nie potrafią być

wytłumaczyć;

Na

w pewnym sensie dobrzy, inteligentni,
mili, uprzejmi. Mają swoją paczkę, tylko

- Biegniemy na korytarzu szkolnym.

powiedzmy

im zachowują swoje dobre strony. Inni są Przez przypadek kiedy kogoś
jakby „wymazani z ich świata”. Używają popchniemy konieczne jest

„hej,

wulgaryzmów wobec tych „innych”. Nie

przeproszenie;

umieją wypowiedzieć jednego, prostego,

- Gdy potrzebujemy pomocy, zwróćmy

magicznego słowa „przepraszam”. Gdy

się do osoby nam bliskiej i użyjmy słów „
przechodzą obok kogoś mówią „suń się”, po proszę, czy mógłbyś/mogłabyś?;
albo jak niechcący uderzą, idą dalej z
- Osoba ta wypełnia naszą prośbę,
obojętnością, niezależnie od tego czy
zrobili jakąś krzywdę, czy też nie. TAKA
WŁAŚNIE JEST DZISIEJSZA
MŁODZIEŻ!
Jednak najwyższy czas, aby to
zmienić. Oto krótki poradnik, jak

przywitanie

mówmy wtedy „dziękuję”;
Ogółem mówiąc- starajmy się być
uprzejmi dla wszystkich, mili,
koleżeńscy, pomocni, a dzięki temu
uzyskamy to samo od innych, a ludzie

prawidłowo zachować się wobec naszych będą na nas patrzyli dobrym okiem i
będą uważać za osobę godną szacunku.
kolegów i koleżanek:
Dorota Id

cześć,
siema,
jak się masz,
co tam u
Ciebie”
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Horoskop na październik

BARAN
21 marca – 20 kwietnia

RAK
22 czerwca – 23 lipca

Ważne staną się relacje międzyludzkie.
Naucz
się
utrzymywania
dobrych
kontaktów i dążenia do porozumienia.
Staraj się zachować spokój i równowagę
wewnętrzną. Nierozwiązane sprawy pracy
powrócą. W miłości dobra koniunktura, ale
więcej mów o
tym,
co czujesz.
Najtrudniejsze sprawy dotyczą domu
i rodziny. Przyjaciele niekoniecznie muszą
się okazać przyjaciółmi. Dbaj o układ
nerwowy,
powstrzymaj
impulsywne
reakcje i nie podejmuj pochopnych
decyzji. Pamiętaj, spokojna koncentracja
myśli na celu sprzyja jego osiągnięciu

Ten miesiąc nie należy do łatwych.
Musisz się nastawić na cierpliwość
i wytrwać. Wkładasz dużo wysiłku, który
niekoniecznie przyniesie spodziewane
e fe kt y. Mo żes z po cz uć c ię ża r
przygniatających Cię spraw. Zadbaj
o swoje nerwy i zdrowie. Wskazane są
krótkie podróże i zmiana środowiska.
Wprowadzaj urozmaicenia, to poprawi
Twój nastrój. Unikaj monotonii. Poza
tym wszystko toczy się utartymi
ścieżkami.
W miłości brak uniesień.
Uszanuj słabość drugiej strony i nie
czepiaj się głupot.
Los wymaga od
Ciebie więcej uśmiechu na co dzień.
Pamiętaj, jak widzisz sam siebie, tak
widzą Cię inni.

BYK
21 kwietnia – 21 maja
Poczujesz się pewniej i spokojniej.
Nie możesz żyć w chaosie. Koniecznie
uporządkuj swoje sprawy. Nie bierz zbyt
wiele na siebie. Ucz się cierpliwości.
Podejmij wyzwanie - poradzisz sobie. Jest
to czas korzystnych umów, transakcji,
negocjacji, handlu i nauki. W sytuacjach
trudnych pomogą Ci bliscy. W miłości nic
złego się nie dzieje, chociaż możesz
doświadczać ochłodzenia uczuć. Los
wymaga od Ciebie wiary w to, co robisz.
Pamiętaj, przeszkody są po to, aby je
pokonywać.

BLIŹNIĘTA
22 maja – 21 czerwca
Coś
zlekceważyłeś
w
przeszłości
i najważniejsze staną
się
finanse.
Podejmij trud, aby naprawić błędy.
Wystarczy rozmowa. Wiele zależy od
Twojej siły wewnętrznej. Zwróć uwagę na
informacje, które do Ciebie docierają.
Mogą być zniekształcone lub sfałszowane.
Do spraw naukowych podejdź bardzo
poważnie. Mogą Ci przeszkadzać stare
przyzwyczajenia.
Warto
pomyśleć
o
zmianach.
W
rodzinie
dobre
porozumienie. W uczuciach okazujesz
nadwrażliwość. Nie obrażaj się o byle co.
Los wymaga od Ciebie więcej optymizmu.
Pamiętaj, zdrowy rozsądek daje większe
poczucie bezpieczeństwa.

Horoskop (z greki:
podglądanie

LEW
24 lipca – 23 sierpnia
Kariera i realizowanie siebie są teraz
Twoją najmocniejszą stroną. Wiele
zależy od Twojej postawy i panowania
nad emocjami. W domu sprawy toczą się
utartym torem. Z osobą bliską sercu
wybierz się w krótką podróż. Zadbaj o
komfort i przyjemności. Dzięki temu
poczujesz się lepiej i odreagujesz stresy.
Zwróć uwagę na urazy głowy.
Los
wymaga od Ciebie dbania o swoje
sprawy. Pamiętaj, opóźnienia nie muszą
o z nac za ć p rze grane j . Uc z s ię
cierpliwości.
PANNA
24 sierpnia – 23 września
Jest to Twój czas. Działaj odważnie
i z rozmachem. Osoby z zewnątrz
pokażą Ci kierunek Twojego dalszego
rozwoju. Postaraj się zauważyć ich
życzliwość i w pewnym sensie zaufać. W
miłości masz wiele większą intuicję niż
zwykle. W sprawach dla Ciebie ważnych
kieruj się odczuciami. Nikomu nie ufaj.
Ktoś z najbliższego otoczenia mami Cię,
ale szykuje atak przeciwko Tobie.
Kontroluj to, co mówisz. Wzmacniaj
miłość prz yjaznym zachowaniem.
Popracuj nad impulsywnymi reakcjami.
Los wymaga od Ciebie zaufania sobie.
Pamiętaj, masz prawo zabierania głosu
w sprawach ważnych. Więcej odwagi!

godziny,
podglądać,
podpatrywać) to
pojęcie z zakresu
astrologii,
oznaczające
potocznie
przepowiednię
sporządzoną na
podstawie układu
ciał niebieskich.

http://pl.wikipedia.org/wiki/
Horoskop
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Horoskop na październik
KOZIOROŻEC
23 grudnia – 20 stycznia
WAGA
24 września – 23 października
Teraz nie mów zbyt głośno o swoich
uczuciach. Naucz się trzymać w
tajemnicy sprawy ważne. Szczególnie,
gdy dotyczą flirtu lub romansu.
N i e o s t r o ż n o ś ć m o ż e C i ę w ie l e
kosztować. Nie podejmuj także ryzyka w
grach liczbowych i unikaj hazardu. Masz
wiele uroku osobistego i jak magnes
przyciągasz płeć odmienną. W domu
sytuacja stabilna, pod warunkiem, że
z a j m ie s z s ię b a rd z ie j o s o b a m i
starszymi. Los wymaga od Ciebie
rozsądku w miłości. Pamiętaj, Twoja
droga to Twoje wybory.

SKORPION
24 października – 22 listopada
Zastanów się, co mógłbyś naprawić, co
zrobić od nowa. Jest to dobry czas, aby
coś zmienić w monotonii życia. Kieruj
się fantazją i własnymi odczuciami.
Teraz waż n iejs z y jest dom n iż
przyjaźnie. Musisz wybrać. Wszystkich
nie zadowolisz. Brak wyobraźni narazi
Cię na przykre konsekwencje. Jeśli coś
się opóźnia, dla swojego dobra nie
przyspieszaj. W relacjach z kochaną
osobą staraj się nie wymuszać swojej
woli. Wykaż w ięcej to lerancji i
zrozumienia. W przeciwnym razie czeka
Cię burza z piorunami. Los wymaga od
C iebie w ięks zej samod ysc ypliny.
Pamiętaj, co się odwlecze, to nie
uciecze.

STRZELEC
23 listopada – 22 grudnia
Masz większą intuicję niż zwykle. W
sprawach dla Ciebie ważnych kieruj się
odczuciami. Nikomu nie ufaj. Ktoś z
najbliższego otoczenia mami Cię, ale
szykuje atak przeciwko Tobie. Jeśli nie
będziesz naiwny, nie dasz się oszukać.
Kontroluj to, co mówisz. Wzmacniaj
miłość przyjaznym zachowaniem.
Popracuj nad impulsywnymi reakcjami.
Los wymaga od Ciebie zaufania sobie.
Pamiętaj, masz prawo zabierania głosu
w sprawach ważnych. Więcej odwagi!

Nie jest to czas poświęcania się dla
innych. Jesteś przemęczony. Koniecznie
znajdź czas na odpoczynek. Zadbaj o
zdrowie. W pracy docierają do Ciebie
informacje, na które możesz nie zwrócić
uwagi. Staraj się jednak niczego nie
lekceważyć.
To,
co
wydaje
się
drobiazgiem, stanie się najważniejsze. W
uczuciach kryzys. Zbyt wiele musisz
dźwigać na swoich barkach. Poczujesz
bunt i chęć przeciwstawienia się sytuacji.
Cierpliwie i konsekwentnie realizuj swoje
zamierzenia.
Los wymaga od Ciebie
walki o swoje racje. Pamiętaj, nie musisz
wszystkiego robić sam.

WODNIK
21 stycznia – 19 lutego
Jesteś
nastawiony
wojowniczo
do
otoczenia. Nie wiesz, że podświadomie
prowokujesz agresję. Staraj się nie
wchodzić w otwarty konflikt i ustępuj.
Upór
spowoduje
utratę
energii
i
osłabienie układu nerwowego. Osoba, z
którą jesteś skłócony, będzie chciała Ci
zaszkodzić. To, czego nie możesz
pokonać - obejdź. Twoja impulsywność
może
Ci
przynieść
nieprzyjemne
konsekwencje. Chcąc być dobrym i
przyjacielskim,
przysporzysz
sobie
dodatkowych problemów. Los wymaga
od Ciebie pozbycia się naiwności i
większej wiary w siebie. Pamiętaj, nie
jesteś sam. W sprawach trudnych oprzyj
się na tych, którzy Cię kochają.
RYBY
20 lutego – 20 marca
Miesiąc raczej spokojny. Pozwoli Ci na
zrealizowanie spraw, z którymi od dawna
zwlekasz. Poczujesz swoją siłę. Pokonasz
ważnego wroga, nie wiedząc, w jaki
sposób Ci się to udało. Ktokolwiek zechce
Ci zaszkodzić
- zaszkodzi przede
wszystkim sobie. W domu masz szansę
na naprawienie kontaktów z bliskimi. Dla
każdego z domowników postaraj się
zrobić coś miłego. W miłości dobra
koniunktura. Osobie kochanej poświęć
teraz jak najwięcej czasu. Los wymaga
od Ciebie większego otwarcia się na
potrzeby bliskich. Pamiętaj, Twoją siłą
jest wrażliwość i uczuciowość.

Janusz Korczak patron Gimnazjum nr 2 w Sulejówku
Henryk Goldszmit (1878 lub 1879 - 1942),
prekursor walki o prawa dziecka, twórca nowoczesnego antyautorytarnego systemu wychowania, opartego na różnych
formach dziecięcego samorządu; lekarz z wykształcenia i
zawodu, pisarz z talentu, wychowawca i pedagog z powołania i
wyboru; w latach 1912-1942 dyrektor warszawskiego Domu
Sierot dla dzieci żydowskich, od 1919 współorganizator Naszego
Domu - dla dzieci polskich, wykładowca w Państwowym
Instytucie Pedagogiki Specjalnej, współpracownik wielu pism i
założyciel "Małego Przeglądu", pierwszego czasopisma,
redagowanego wraz z dziećmi, autor popularnych pogadanek
radiowych - gadaninek „Starego Doktora”. Napisał m.in. "Jak
kochać dziecko", "Prawo dziecka do szacunku", "Króla Maciusia
Pierwszego", "Króla Maciusia na wyspie bezludnej". Mimo
szansy opuszczenia getta pozostał ze swymi podopiecznymi i
zginął wraz z nimi wywieziony do obozu zagłady w Treblince.
c.d.n

Łukasz Baka kl. II c

HUMOR
Jasiu, dlaczego nie byłeś wczoraj w szkole?
- Bo wczoraj umarł mój dziadek...
- Nie kłam, wczoraj widziałam twojego
dziadka w oknie...
- Tatuś wystawił go przy oknie, bo listonosz
szedł z rentą…
***
Nauczycielka z liceum spotyka swego
dawnego ucznia Jasia.
- No co u ciebie słychać Jasiu, co porabiasz?
- A wie Pani, chemię wykładam.
- Naprawdę Jasiu? A gdzie?
- W "Biedronce". Na regały.
***
Na lekcji biologii pani pyta się Jasia:
- Jaki pożytek mamy z gęsi?
- Smalec.
- I co jeszcze?
- Smalec.
- Jasiu, na czym śpisz w domu?
- Na łóżku.
- A co masz pod głową?
- Poduszkę.
- A co jest w poduszce?
- Dziura.
- A co wyłazi z dziury?
- Pierze.

- Pierze.
- No właśnie. To powiedz Jasiu, co mamy z
gęsi...?
- Smalec.
***
Mama pyta Małgosię:
- Dlaczego płaczesz ?
- Nasz nauczyciel...który...tak długo
chorował....
- Umarł ? Biedny człowiek.
- Nie, wyzdrowiał !
***
Jasio budzi się rano i płacze:
-Śniło mi się, że szkoła się paliła!
-Nie martw się, to tylko sen - pociesza go
mama.
-Właśnie dlatego płaczę!
***
Małgosia pyta mamę :
- Mamo, czy pamiętasz jak mi opowiadałaś o
tym, jak cię wyrzucili ze szkoły za złe
sprawowanie ?
- A czemu akurat teraz ci się to
przypomniało ?
- Bo historia lubi się powtarzać....

„Śmiech jest
najwierniejszym
odbiciem duszy.”
Fiodor Dostojewski
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