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1. Ile lat pracuje Pani w naszej szkole?  

2 lata w gimnazjum i podstawówce 

potem miałam rok przerwy na 

dziecko To mój 3 rok w tej szkole. 

2. Dlaczego wybrała Pani akurat biologię i 

chemię?  

Początkowo strasznie nie lubiłam tych 

przedmiotów bo wydawały mi się 

trudne. Zaczęłam uczyć się wspólnie z 

koleżanką, spotykałyśmy się robiłyśmy 

fiszki, ściągi (z których potem nie 

korzystałyśmy. Zaczęłam dostawać 

coraz lepsze oceny i się wkręciłam do 

tego stopnia, że chciałam iść na 

medycynę. Jednak bałam się tak dużej 

odpowiedzialności i zdecydowałam się 

na chemię analityczną, po której można 

pracować w każdym laboratorium. Na 

studiach dawałam korepetycje i 

stwierdziłam, że to jest to, co chcę 

faktycznie robić.  

3. Jaki jeszcze przedmiot jest Pani bliski?  

Bliski mi przedmiot to matematyka. 

Zawsze byłam z niej dobra 

4. Jakie przedmioty lubiła Pani w szkole 

jako dziecko?  

Bardzo lubiłam PO (przysposobienie 

obronne) oraz w-f. 

5. Czy nazwałaby Pani swoją pracę 

„trudną”?  

Myślę, że tak. Na pewno wymaga ona 

dużo cierpliwości i zaangażowania. 

Tylko osoba, która naprawdę lubi 

uczyć, da radę w szkole. Uczniowie 

często nie doceniają tego, ile pracy 

wkłada nauczyciel w zajęcia, żeby nie 

były nudne.  

6. Co by Pani chciała zmienić w systemie 

nauczania?  

Myślę, że zmniejszyłabym liczbę 

lekcji. 7-8 lekcji dziennie to jest 

naprawdę dużo. 

7. Czy coś zmieniłaby Pani w naszej 

szkole? 
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 Chciałabym, żeby uczniowie mieli 

większy szacunek do nauczycieli. My 

jesteśmy tu po to, by Wam pomóc. 

8. Którą klasę lubi Pani najbardziej uczyć?  

Bardzo trudne pytanie. Przyznam się 

szczerze, że najbardziej lubię uczyć 

klasy VIII. Tempo pracy u nich jest 

bardzo fajne, można porozmawiać z 

nimi na różne tematy. 

9. Czy lubi Pani pracę z dziećmi?  

Uwielbiam Inaczej nie byłabym 

nauczycielką. 

10. Jaki musi być uczeń, żeby Pani go 

zapamiętała na długo?  

Przede wszystkim kulturalny. Do dziś 

wspominam ucznia, który widząc, że 

niosę 3 torby biegł, żeby mi je wnieść 

po schodach. 

11. Czy ma Pani hobby? Jeśli tak to jakie?  

Uwielbiam gotować 

12. Czy ma Pani swoją ulubioną książkę?  

Chyba to będzie „Pamiętnik”. 

13. Czy lubi Pani komiksy? 

 Nie bardzo. 

14. Czy woli Pani oglądać filmy czy 

seriale?  

Odkąd mam Netfliksa to i to i to 

15. Jakie tytuły Pani poleca?  

Zazwyczaj oglądam filmy kryminalne. 

Seriale np. „Ultraviolet”, „Znaki”, „W 

głębi lasu”. 

16. Jaki sport lubi Pani najbardziej?  

Jazda na rowerze 

17. Czy ma Pani hobby?  

Kiedyś było 

18. Czy ma Pani wystarczająco dużo czasu 

na hobby?  

Tak. Inaczej moja rodzina umarła by z 

głodu 

19. Czy ma Pani jakiegoś zwierzaka lub czy 

kiedyś Pani miała?  

Mam kotka o imieniu Kulka Uwielbia 

kraść skarpety z suszarki. 

20.  Jakie jest Pani ulubione jedzenie? 

     Mięso. Wszystko co jest wykonane z 

mięsa to uwielbiam. Kotlety mielone, 

schabowe, z  kurczaka. 

21. Czy ma Pani dzieci?  

Tak. Córeczkę Hanię. 

22. Czy lubi Pani podróże? 

 Jestem raczej typem domownika. 

23. Czy była Pani gdzieś za granicą?  

Tak, w Belgii, Holandii, Niemczech, 

Czechach. W Holandii pracowałam 

przez rok. 

24. Czy ma Pani jakieś marzenia? 

Oczywiście Chciałabym żeby 

wszystkim żyło się jak najlepiej w 

zdrowiu i szczęściu. Bo według mnie to 

jest najważniejsze w życiu. 

      Dziękujemy za rozmowę i poświęcony 

nam czas. 

                                                                           

Daria Białous kl. V 
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Walentynki - 

historia 

Święta 

Zakochanych  

 Wielkimi krokami zbliża się Dzień 

Zakochanych. Nie trudno o tym zapomnieć, 

ponieważ od początku lutego w sklepach, 

telewizji i w każdym innym miejscu możemy 

dostrzec serduszka, czerwone ozdoby- jednym 

słowem wszystko co kojarzy się z miłością i 

zakochaniem.  

 Ale od czego to się zaczęło? 

 Uważa się, że współczesne obchody 

dnia świętego Walentego wywodzą się 

zarówno ze starożytnej tradycji 

chrześcijańskiej, jak i rzymskiej. Zgodnie z 

jedną legendą, walentynki pochodzą od 

starożytnego święta nazywanego Lupercalia - 

uroczystości z okazji płodności, które 

obchodzono 15 lutego. Nadejście 

chrześcijaństwa do Europy spowodowało, że 

zamieniono Lupercalię w chrześcijańskie 

święto ku czci świętego Walentego, 

rzymskiego męczennika, który żył w III wieku 

i ustanowiono jego obchodzenie dzień 

wcześniej, 14 lutego. Wydarzenie to uznaje się 

za początek walentynek. 

 W XVIII wieku w Anglii popularne 

stało się wręczanie ukochanym upominków i 

prezentów walentynkowych oraz ręcznie 

wykonanych kartek na walentynki, co później 

rozprzestrzeniło się na amerykańskie kolonie, 

jednak dopiero w latach 40. XIX w. zaczęto 

produkować komercyjnie kartki walentynkowe 

w Stanach Zjednoczonych. Zaś walentynki 

dotarły do Polski niedawno, w latach 90. Od 

tamtej pory w naszej tradycji na dobre 

zagościło Święto Zakochanych. 

 

Wiktoria Szewczuk kl. VIIIb 

 

 

 

 

 

1. W Stanach Zjednoczonych wysyła się 

ponad 155 milionów kartek walentynkowych. 
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Więcej jest jedynie kartek z życzeniami na 

Boże Narodzenie. 

2. Najbardziej fascynujący podarunek 

walentynkowy znajduje się w Indiach. Jest to 

Taj Mahal zbudowany przez cesarza Mogołów 

Shahjahan jako pomnik żony. 

3. Brytyjczycy uważają Walentynki za własne 

święto z uwagi na fakt, że rozsławił je na cały 

świat sir Walter Scott (1771-1832). W 

związku z tym uważa się, że to właśnie 

Brytyjczycy rozpowszechnili obchodzenie 

święta zakochanych na cały świat.  

4. William Szekspir wspomniał o święcie 

zakochanych w "Hamlecie":  

5. Pierwsze pudełko czekoladek 

przygotowanych specjalnie z okazji 

Walentynek stworzył Richard Cadbury w 

drugiej połowie XIX wieku. 

6. W święto zakochanych w Japonii to 

mężczyźni dostają prezenty. Jednak zaledwie 

miesiąc później, z okazji Białego Dnia, to 

panie są obdarowywane. 

7. Tylko w USA w walentynki sprzedaje się 

prawie 200 milionów róż. 

 Kinga Urwanowicz kl. VIIIb 

 

 

 

Luty 

2 lutego – Dzień Pozytywnego Myślenia 

4 lutego – Dzień Walki z Rakiem 

5 lutego – Światowy Dzień Nutelli 

7 lutego – Dzień Najwyższej Izby 

Kontroli 

8 lutego – Dzień Bezpiecznego 

Internetu 

9 lutego – Międzynarodowy Dzień Pizzy 

10 lutego – Światowy Dzień Przytulania 

11 lutego – Światowy Dzień Chorego 

12 lutego – Dzień Darwina (ojca 

ewolucji) 

13 lutego – Światowy Dzień Radia 

14 lutego – Walentynki 

15 lutego – Dzień Singla 

16 lutego – Międzynarodowy Dzień 

Listonoszy i Doręczycieli Przesyłek 
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17 lutego – Światowy Dzień Kota 

20 lutego – Światowy Dzień 

Sprawiedliwości Społecznej 

21 lutego – Międzynarodowy Dzień 

Języka Ojczystego 

22 lutego – Europejski Dzień Ofiar 

Przestępstw 

23 lutego – Ogólnopolski Dzień Walki z 

Depresją 

26 lutego – Dzień Pozdrawiania 

Blondynek 

27 lutego – Dzień Niedźwiedzia 

Polarnego 

Marzec 

1 marca – Dzień Piegów 

2 marca – Dzień Dyskordii 

3 marca – Międzynarodowy Dzień 

Pisarzy 

4 marca – Światowy Dzień Tenisa 

5 marca – Dzień Teściowej 

6 marca – Dzień Czystego Stołu 

8 marca – Dzień Kobiet 

9 marca – Światowy Dzień Psa 

10 marca – Dzień Mężczyzny 

11 marca – Dzień Sołtysa 

12 marca – Światowy dzień drzemki w 

pracy 

14 marca – Dzień liczby Pi 

15 marca – Światowy Dzień Poezji 

17 marca – Światowy Dzień Morza 

18 marca – Europejski Dzień Mózgu 

19 marca – Dzień Wędkarza 

20 marca – Dzień Bez Mięsa 

21 marca – Dzień Wagarowicza 

22 marca – Światowy Dzień Wody 

23 marca – Dzień Windy 

24 marca – Narodowy Dzień Życia 

25 marca – Dzień Czytania Tolkiena 

27 marca – Międzynarodowy Dzień 

Teatru 

29 marca – Dzień Metalowca 

31 marca – Światowy Dzień Budyniu 

 

 

Kinga Urwanowicz kl. VIIIb 
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1. W którym roku powstała nasza 

szkoła? 

A) w 1990 

B) w 1921 

C) w 1920 

2. Który z podanych dyrektorów 

pełnił funkcję dyrektora 

najwcześniej? 

A) Ewa Chrabołowska  

B) Danuta Więcko 

C) Bożena Nienałtowska  

3. Ile obecnie w naszej szkole jest klas 

(jako grup uczniów)? 

A)  11 

B) 12 

C) 9 

4.  Z jakich dyscyplin sportowych 

słynęła w przeszłości nasza szkoła? 

A) siatkówka, piłka nożna  

B) koszykówka,tenis ziemny  

C) piłka ręczna, łyżwiarstwo  

5. Patronem szkoły jest.... 

A) Stanisław Staszic 

B) Michał Sopoćko 

C) Stefan Batory  

6. Obecnym dyrektorem naszej 

szkoły jest? 

……………………………………….. 

7. Kto jest przewodniczącym 

samorządu uczniowskiego? 

A) Filip Oksztul  

B) Zuzanna Więcko  

C) Hanna Dzikowska 

8. Zastepcą dyrektora w naszej szkole 

jest: 

A) pani Beata Szymoniuk 

B) pani Ewa Chrabołowska 

C) pan Tomasz Śliwowski 

9. Ilu uczniów jest w naszej szkole? 
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A)  150-200 

B) 200-250 

C) 250-300 

10. W naszej szkole jest więcej 

chłopców czy dziewczyn? 

A) dziewczyn  

B) chłopców  

C) tyle samo  

11. Jaką nazwę nosi szkolny klub 

sportowy? 

A) Turośnianka  

B) Tur 

C) TK 

12. Jaką nazwę nosi Gazetka 

Szkolna? 

A) ,,Wieści szkolne" 

B) ,,Szkoła na bieżąco" 

C) ,,Szkoła nad zalewem" 

 

Odpowiedzi: 

1.C, 2.B, 3.A, 4.C, 5.A, 6.Ewa Chrabołowska, 7.C, 8.A, 

9.B, 10.B, 11.B, 12.C 

 

 

Aleksandra Średzińska kl. VIIIa 

 

 

 „Czego drzesz tą chałapę!” 

 „Ścichnij tam” 

 „Tak na zdrowy chłopski rozum” 

 „Stop głupocie” 

 „Czuję tigera” 

 „Nowy semestr, nowa ja” 

 „- Która godzina? 

      - Ta sama, co wczoraj, o tej   samej 

porze” 

 „Ja nie sądzę, ja uważam” 

 „Wiem, że dzisiaj walentynki ale 

proszę nie całować się z 

drabinką” 

 „Ja nie piszę egzaminu, tylko wy” 

 „Czemu wy się nie uczycie?” 

 „Siad na cztery litery” 

 „Super z ciebie chłopak, ale leń” 

 „Ćwiczcie, nie gadajcie!” 

 „Pokrzyczcie jeszcze trochę, to 

będzie kartkówka” 
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 „Dziś będzie karkówka (czyt. 

kartkówka)” 

 „Piszesz jak kura pazurem” 

 „Linię rysujemy przy pomocy 

linijki, a nie palca u nogi” 

  „Zaprawdę powiadam wam” 

 „Mów do  słupa, a słup jak cztery 

litery” 

 „Starego wróbla na plewy nie 

nabierzesz” 

 „Zdradzę rąbek tajemnicy” 

 „Gaduły, sza!” 

 „Nie gadaj bo zamknę buźkę” 

 „Zacznij słuchać, a nie gadasz” 

 „Dzwonek jest dla nauczyciela” 

 „A teraz ogłoszenie parafialne” 

 „Bingo!” 

 „To jest V klasa! Jak wy się 

zachowujecie?” 

 „Pan da….Panda to takie 

zwierzę” 

 „Jestem zawiedziona wynikami 

tego sprawdzianu” 

 „-Co to „Suma”? 

-To żona suma” 

 „Ja nie gryzę” 

 „W nagrodę będziecie sprzątać 
całą szkołę” 

 „-Za ile dzwonek? 
- za darmo.” 

 

 

W bibliotece bardzo często 

dochodzi do zabawnych pomyłek 

podczas wypożyczania książek. 

Oto jak nasi uczniowie 

przekręcają tytuły książek: 
  “Kamienie na sianie”  

(“Kamienie na szaniec”) 

  “Gloria victoria” 

 (“Gloria victis”) 

 “Stary człowiek na łodzi”  

(“Stary człowiek i morze”) 

 “Oka w rosole”  

(“Opium w rosole”) 

 “Szkice węglowe” 

 (“Szkice węglem”) 

 “Puc i Burszyn w gościach”  

( “Puc, Bursztyn  i  goście”) 

 “Magiczna zagroda” 

 (“Zaczarowana zagroda”) 

 “Dziewczynka z lasu” 

(“Dziewczynka z parku”) 

 “Opowieść wielkanocna” 
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(“Opowieść wigilijna”) 

 “Dziwne kaczątko”  

(“Brzydkie kaczątko”) 

 “Akademia pana Plamy” 

(“Akademia pana Kleksa”) 

 “Szpieg pozytywny” 

 (“Detektyw Pozytywka”) 

 “Płomienie na szaniec” 

 (“Kamienie na szaniec”) 

 “Banda martwych pisarzy” 

(“Stowarzyszenie umarłych 

poetów”) 

 “Ania z Zielonego Lasu” 

 (“Ania z Zielonego Wzgórza”) 

 “Niebieskie krzesło”  

(“Czerwone krzesło”) 

 

 

nauczyciel bibliotekarz 

 

 

                                                

 

Na początku wszystko było 

skoncentrowane w jednym punkcie o 

ogromnej grawitacji,  a żadne znane 

człowiekowi siły nie działały. Następnie 

wszechświat roszerzył  się do 

ogromnych rozmiarów i zaczęły 

powstawać podstawowe siły. W tym 

czasie wszechświat składał się też z  

bardzo małych cząsteczek zwanych 

kwarkami. Nie mogły się one połączyć  

w większe cząstki ponieważ 

temperatura była zbyt duża.  100 000 

lat po  rosrzerzeniu się wszechświata 

pojawiła się materia, która była złożona 

głównie z atomów wodoru i helu. 

Rozprowadzenie materii po kosmosie 

nie było równomierne. Dzięki temu 

powstały chmury gazów, które dzięki 
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grawitacji zbiły się ze sobą tworząc 

gwiazdy, galaktyki i planety. 

 

Ciekawostki 

Największą znaną gwiazdą jest UY 

Scuti odkryto ją w 1860r. i jest około 

340 000 razy jaśniejsza niż słońce i 

ponad 1000 razy większa niż ono. A 

najmniejsza to biały karzeł o nazwie 

ZTF J1901+1458 odkryty w roku 2021. 

Jest on trochę większy od księżyca i 

znajduje się 130 lat świetlnych od 

ziemi. W meteorytach,  można znaleźć 

materiał o nazwie lonsdaleit w swojej 

czystej formie byłby twardszy o 58% 

od ziemskich diamentów. 

Śmieci 

Ludzie, żeby dowiedzieć się tych 

wszystkich ciekawych i interesujących 

rzeczy, musieli wysyłać sondy. 

Niektóre z nich wyleciały w przestrzeń 

kosmiczną i nadal są używane do 

badania wszechświata. Jednak 

większość z nich jest źle zbudowana 

lub brakuje im paliwa więc  po wysłaniu 

zaczynają orbitować wokół ziemi. 

Takich zniszczonych kosmicznych 

śmieci jest mnóstwo- około 170 000 

000 milionów, a sprzątanie ich jest 

zbyt drogie lub niekorzystne. Jeżeli 

jednak tego nie zrobimy, loty w kosmos 

mogą stać się niemożliwe, a orbita 

ziemi stanie się wysypiskiem. 

Zakończenie 

We wszechświecie jest dużo 

nieodkrytych planet, gwiazd i galaktyk. 

Może, jeżeli  postaramy się,  to uda 

nam się je odkryć. Kosmos ciągle się 

rozszerza,  co może nam utrudnić  

odkrywanie.  

 

Emil Łapiński kl. V                                                  
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ADEPT- inaczej uczeń, student, 

stażysta. 

ATAWIZM- to występowanie u 

osobnika cechy jego odległych 

przodków. 

CEZURA- moment oznaczający 

przełom w życiu. 

DEMAGOGIA- wywieranie wpływu na 

opinie publiczną . 

MAJUSKUŁA- wielka litera alfabetu. 

MINUSKUŁA- mała litera alfabetu. 

EKSPLIKACJA- objaśnienie znaczenia 

wyrazu lub zdania. 

IMPONDERABILIA- rzeczy lub 

sprawy z natury nieuchwytne.  

INKLINACJA-  upodobanie do kogoś 

albo czegoś. 

KONTERFEKT-inaczej portret, 

wizerunek, podobizna. 

KURIOZUM-  rzecz lub zjawisko 

budzące zdziwienie lub zaciekawienie. 

PROKRASTYNACJA-zjawisko 

psychologiczne, polegające na 

zwlekaniu z wykonaniem czynności. 

 

Aleksandra Średzińska kl. VIIIa 

 

 

„J. Edgar” 

 To amerykański dramat filmowy w reżyserii 

Clinta Eastwooda, którego premiera miała 

miejsce w 2011 roku. Jest biografią J. Edgara 

Hoovera, dyrektora FBI w latach 1924–1972. 

Jako zwierzchnik amerykańskich organów 

ścigania przez prawie pięćdziesiąt lat, J. Edgar 

Hoover budził postrach i podziw, był 

przeklinany               i szanowany. Ale za 

zamkniętymi drzwiami skrywał tajemnice, 

które mogły zniszczyć jego wizerunek, karierę 

i życie. Nominowany do Oscara Leonardo 

DiCaprio wciela się w tytułową rolę J. Edgara 

w dramacie, który ukazuje publiczne i 

prywatne życie jednej z najbardziej 

wpływowych, kontrowersyjnych i 

tajemniczych postaci XX wieku. 
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„La La Land” 

 To amerykański komediodramat muzyczny w 

reżyserii Damiena Chazelle’a z 2016 roku. 

Tytuł filmu stanowi grę słów i odnosi się do 

Los Angeles, miejsca akcji filmu, oraz idiomu 

z języka angielskiego „be living in la la land”, 

oznaczającego „bujać w obłokach”. Mia jest 

początkującą aktorką, która w oczekiwaniu na 

szansę pracuje jako kelnerka. Sebastian to 

muzyk jazzowy, który zamiast nagrywać 

płyty, gra do kotleta w podrzędnej knajpce. 

Gdy drogi tych dwojga przetną się, połączy ich 

wspólne pragnienie, by zacząć wreszcie robić 

to co kochają. Miłość dodaje im sił, ale gdy 

kariery zaczynają się wreszcie układać, coraz 

mniej jest czasu i sił dla siebie nawzajem. Czy 

uda im się ocalić uczucie, nie rezygnując z 

marzeń? 

 

„Incepcja” 

To amerykański film akcji science-fiction z 

2010 roku. Zdobywca 4 Oscarów za najlepsze: 

zdjęcia, dźwięk, montaż dźwięku i efekty 

specjalne. Twórcą i reżyserem filmu jest 

Christopher Nolan. Film opowiada o 

możliwościach ingerowania w ludzki umysł 

dzięki zaawansowanej technologii 

umożliwiającej wpływ na marzenia senne. 

Głównym bohaterem filmu jest Cobb – szef 

zespołu specjalizującego się w dokonywaniu 

włamań do snów innych osób. Dzięki tej 

możliwości może zarówno pozyskiwać 

informacje, jak i wprowadzać nowe dane. 

Najważniejszym i ostatnim zadaniem zespołu 

Cobba jest wywołanie wpływu na umysł 

następcy właściciela ogólnoświatowego 

koncernu. Zadanie wymaga wielopiętrowego 

zagłębienia się w meandry umysłu ofiary (sen 

we śnie) ,a przeszkodą jest projekcja 

podświadomości Cobba w postaci jego żony o 

imieniu Mal, o której śmierć się obwinia. 

 

„Co się stało                            

w Poniedziałek?”                   

lub ”Siedem sióstr” 

To thriller science-fiction z 2017 r. w reżyserii 

Tommy'ego Wirkola. Około 2043 r. 

przeludnienie spowodowało ogólnoświatowy 

kryzys, w wyniku którego Biuro Przydziału 

Dzieci wprowadziło ścisłą politykę jednego 

dziecka . Wszystkie dzieci, z wyjątkiem 

najstarszych, zapadają w kriogeniczny sen. 

Elektroniczne bransoletki śledzą wszystkich 

obywateli. Karen Settman umiera, rodząc 

identyczne septuplety. Ich dziadek i ojciec 

Karen, Terrence, nadają im imiona według dni 

tygodnia i szkolą ich, by pozowali jako 

samotni imieniem ich matki, opuszczając dom 

dopiero w dniu ich imienia. Terrence 

zapewnia, że codziennie dzielą się 
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informacjami i odtwarzają wszelkie fizyczne 

wypadki, które zmieniają ich wygląd. 

 

„Potęga podświadomości. 

Wydanie nowe 

uzupełnione” 

Ta książka to bestseller w dziedzinie 

samorozwoju. Autor Joseph Murphy był 

irlandzkim filozofem, nauczycielem oraz 

prekursorem pozytywnego spojrzenia na świat. 

W swojej książce przedstawia historie osób, 

które przezwyciężały życiowe kryzysy, dzięki 

zmianie nastawienia i sposobu myślenia. 

Wskazuje rewolucyjne techniki oparte na 

sprawdzonych narzędziach zobrazowania 

celów i pracy nad podświadomością. Miliony 

usatysfakcjonowanych czytelników uznały ten 

poradnik za jeden z najskuteczniejszych w 

pracy nad sobą. 

 

„Okrutny Książę” 

Pierwszy tom trylogii autorstwa Hooly Black. 

Historia siedemnastoletniej dziewczyny, która 

została porwana do Elysium, świata elfów, i 

będzie musiała poradzić sobie w tej 

niebezpiecznej krainie. Krwawa zbrodnia na 

zawsze odmienia los trzech sióstr. Zostają 

porwane do świata elfów, bajecznego Elysium. 

Upływa dziesięć lat, Jude pragnie za wszelką 

cenę odnaleźć swoje miejsce w krainie elfów – 

lecz dumni elfowie gardzą śmiertelniczką, a 

wzgardliwszy od innych jest książę Cardan, 

najmłodszy i najokrutniejszy z potomków 

Najwyższego Króla. By zdobyć pozycję na 

Dworze, musi rzucić Cardanowi wyzwanie – a 

następnie ponieść konsekwencje. Jude poznaje 

labirynt intryg i ułudy, odkrywa własną 

przebiegłość i to, że zdolna jest zadać ból a 

nawet śmierć. 

 

„Bóg nigdy nie mruga” 

Bestsellerowy poradnik „Bóg nigdy nie 

mruga” już samym swoim niecodziennym 

tytułem z pewnością może wzbudzić Twoją 

ciekawość. Napisany przez Reginę Brett 

poradnik to zapis 50 życiowych lekcji, które 

możesz zastosować w praktyce, w różnych 

sytuacjach życiowych. W poradach nie 

znajdziesz utartych frazesów czy cytatów, 

które już dobrze znasz. Książka jest 

niebanalna, ponieważ została napisana przez 

autorkę, której nie brakuje mądrości życiowej i 

gromadzonego latami doświadczenia. 

Nie stroni ona od podejmowania tematów 

trudnych, dotyczących między innymi 

niesprawiedliwości życiowej, cierpienia i 

rozpaczy czy rozczarowań. Poradnik pokazuje, 

jak życie potrafi nas doświadczać, np. poprzez 

nagłą śmierć osoby bliskiej czy pozbawienie 
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całego dorobku życiowego. Gdzie w tym 

wszystkim jest Bóg? 

 

„Zanim odejdę” 

Młodzieżowa powieść autorstwa Marieke 

Nijkamp. Corey i Kyra były niegdyś 

najlepszymi, nierozłącznymi przyjaciółkami. 

Wszystko zmieniło się, gdy Corey 

wyprowadziła się z ich rodzinnej 

miejscowości, a Kyrze pozostało oczekiwanie 

na odwiedziny przyjaciółki. Niestety, na kilka 

dni przed planowaną podróżą, Corey 

otrzymuje wiadomość o śmierci Kyry. Mimo 

to wraca do miejscowości Lost Creek, gdzie 

kiedyś wspólnie mieszkały, aby zrozumieć, co 

faktycznie się stało, poznać „na nowo” 

dawnych znajomych, sąsiadów, osoby, które 

kiedyś wydawały się jej bliskie. Odkrywa 

mrożące krew w żyłach sekrety i próbuje 

rozwikłać tajemnicę śmierci przyjaciółki… 

 

 

Kinga Urwanowicz kl. VIIIb 

   

 

 

 

 

Żona wyjechała, zostawiła 

karteczki z wytycznymi. 

Wieczorem wkładam garnitur, a w 

kieszonce karteczka. 

- A Ty łajzo, dokąd się wybierasz? 

 

Spotyka się dwóch znajomych: 

- Dzięki, że poradziłeś mi pójść z 

moimi problemami w małżeństwie 

do psychoanalityka. 

- I jak było? 

- Słuchał, słuchał, aż w końcu się 

rozpłakał i oddał mi pieniądze... 
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Sąsiad dzwoni do sąsiada: 

- Wybacz Marian, że tak późno 

dzwonię. 

Żony długo nie ma. Nie poszła do 

ciebie przypadkiem? 

- Czekaj, zaraz zapytam... Zosiu, 

przyszłaś do mnie przypadkiem, 

czy specjalnie? 

 

Tatusiu, ile lat jesteś mężem 

mamy? 

- Dziesięć. 

- A ile jeszcze musisz? 

 

Rozmawia dwóch żulików: 

- Ciekawe dlaczego dali mi ksywkę: 

Dżin? 

Pewnie dlatego, że wszystko 

mogę? 

- Nie, Marian. Po prostu gdy tylko 

ktoś odkręca butelkę, ty od razu 

się pojawiasz. 

 

 

 

Iluzjonista po swoim kolejnym 

numerze oznajmia widzom: 

- Teraz sprawię, że na waszych 

oczach zniknie jedna z obecnych 

tu kobiet. 

Nagle z ostatniego rzędu słychać 

męski głos: 

- Moja żona zgłasza się na 

ochotnika! 

Przychodzi Rosjanin do dentysty. 

Dentysta ogląda i widzi same złote 

zęby, diamentowe koronki, w końcu 

nie wytrzymał: 

- Właściwie nie wiem, co mam panu 

tu zrobić? 

- Chciałbym alarm założyć. 
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Kowalski jak zwykle przyszedł 

spóźniony do pracy i zbiera 

standardowy ochrzan od szefa: 

- Był pan w wojsku, Kowalski? 

- Byłem. 

- I co tam panu mówił sierżant jak 

się pan spóźniał?! 

- Nic szczególnego... "Dzień dobry, 

panie majorze" 

 

Matka i syn po kartkówce: 

- Jak to jest możliwe, że wszyscy 

w klasie mają 5, a ty masz 1?! 

- Bo tylko mi zabrała ściągi. 

 

Nauczyciel napisał na tablicy wzór 

chemiczny: 

- Jasiu co ten wzór oznaczy? 

- To jest… ojej, mam to na końcu 

języka... 

- Dziecko wypluj to natychmiast, 

bo to kwas siarkowy! 

- Jasiu, co było dzisiaj na 

matematyce? 

- Uczyliśmy się o oszczędzaniu 

pieniędzy. 

- O, świetnie! I czego się 

dowiedziałeś? 

- Że inne dzieci mają większe 

kieszonkowe. 

 

- Córeczko, dlaczego nie chcesz 

wyjść za niego za mąż? 

- Mamo, przecież on jest rudy! 

Ojciec z kanapy: 

- Spokojnie, pożyje z tobą rok i 

osiwieje. 

 

 

 

 

Kinga Urwanowicz kl. VIIb 
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Jak zrobić serce z papieru? 

 
Wiktoria Szewczuk kl. VIIIb 

 

 

 

 

 
 


