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Wesołych świąt! 
Z okazji nadchodzących świąt   Bożego Narodzenia całej sympatycznej społeczności Elektryka składamy 

najserdeczniejsze  życzenia  wszelkiego  dobra,  ciepła,  ludzkiej  życzliwości.  Kiedy  rozbłysną  choinkowe 
świeczki, niech w waszych sercach zagości pokój a troski i zmartwienia znikną na zawsze. Wraz z nadcho‐
dzącym nowym rokiem życzymy Wam, Elektryczna Braci, pomyślności i szczęścia ! 

Redakcja 

 

Opłatek 

Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny, 
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie, 

Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny 
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie. 

  C.K.Norwid 

 

 

Jest taki dzień bardzo ciepły, choć grudniowy; 
dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory. 
Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich. 

Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski.. 
Niebo ziemi, niebu ziemia, 

wszyscy wszystkim ślą życzenia. 
Drzewa ptakom, ptaki drzewom. 
W wiewie wiatru płatkom śniegu. 

Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku; 
Dzień, zwykły dzień, który liczy się od zmroku. 
Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem. 

Dzień, piękny dzień, dziś nam rok go składa w darze. 
Niebo ziemi, niebu ziemia, 

wszyscy wszystkim ślą życzenia. 
A gdy wszyscy usną wreszcie 
moc igliwia zapach niesie. 

  Seweryn Krajewski 
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Aktualności 
Jak minęła jesień 
Święto Niepodległości 

Z okazji  Święta Niepodległości w na‐
szej  szkole odbyła  się uroczysta akade‐
mia, którą przygotowali uczniowie z klas 
I d LO, III c LO, 2 it i 3 at pod kierunkiem 
nauczycieli p. Moniki Cieślik, p. Adama 
Misiaka  i  p.  Aliny  Sikorskiej.  Młodzież 
przedstawiła  piękny  montaż  słowno‐
muzyczny, recytując wiersze patriotycz‐
ne i śpiewając znane pieśni. 

Historyczne zmagania 

Maksymilian  Bryłka,  Tomasz  Baj  i 
Jakub  Skwierczyński,  uczniowie  klasy 
3dLO pod opieką profesora Adama Mi‐
siaka wzięli udział w I Siedleckim Teście 
Historycznym,  który  odbył  się  w  Cen‐
trum  Kultury  i  Sztuki  im. 
A.Meżeryckiego w Siedlcach, pod Hono‐

rowym Patronatem Prezydenta Miasta 
Siedlce  Wojciecha  Kudelskiego  i 
ks.  Biskupa  Zbigniewa  Kiernikowskie‐
go. 

Spotkanie z Mariolą Pryzwan 

 We wtorek,13 listopada 2012 odby‐
ło  się  spotkanie  autorskie  z  pisarką 
i  biografistką Mariolą  Pryzwan  Tema‐
tem  spotkania  były  życie  i  twórczość 
autorki  „Nocy  i  dni”  – Marii Dąbrow‐
skiej.  W  spotkaniu  uczestniczyli  nau‐
czyciele bibliotekarze  ze szkół siedlec‐
kich  wraz  z  metodykiem  p.  Danutą 
Tatarczak. Nie  zabrakło  także uczniów 
z naszej szkoły. 

Tytuł Mistrza Polski dla naszego 
absolwenta 

W dniach 26 ‐27.10.2012 r w Kobył‐
ce  odbyły  się  Młodzieżowe  Mistrzo‐

stwa  Polski  w  Kick  –  light  w  (kick  ‐
 boxing). Absolwent naszej  szkoły, Ma‐
riusz  Lipiński,  trenujący  w  Siedleckim 
Klubie Sportowym  „Gladiator” pod kie‐
runkiem  Eweliny  Jaromskiej  –  Dębiń‐
skiej stoczył trzy zwycięskie walki  i zdo‐
był  tytuł Mistrza Polski w  kategorii  ‐79 
kg . 

Mecz koszykówki: NAUCZYCIELE 
– UCZNIOWIE 

W środę, 21 listopada w szkole odbył 
się mecz koszykówki nauczyciele kontra 
uczniowie klas pierwszych. Mecz wywo‐
łał dużo emocji  zarówno wśród  zawod‐
ników  jak  i  kibiców.  Wynik  końcowy  
51—52  dla  reprezentacji  uczniów.  Sło‐
wa uznania należą się całej sekcji koszy‐
kówki  chłopców,  która  pomogła  przy 
organizacji meczu. 

Najlepsi w Elektryku 

W  piątek  23  listopada  br.  w  naszej 
szkole  odbyło  się  uroczyste  wręczenie 
stypendiów  Prezesa  Rady  Ministrów 
uczniom  szkół  ponadgimnazjalnych. 
Przedstawiciele  władz    Kuratorium 
Oświaty  w Warszawie  oraz  siedleckich 
uczelni wręczyli  to wyróżnienie 38 oso‐
bom.    Z  naszej  szkoły  stypendia  otrzy‐
mali  Karolina  Wiszniewska  z  kl.  2bLO 
oraz Tomasz Najdyhor z kl. 3at. 

Konkurs wiedzy o patronie szko‐
ły 

Dnia  28  listopada    nasza  szkoła  ob‐
chodziła  swoje  święto.  Nauczyciele  hi‐
storii:  Aneta  Dreszer  i  Adam  Misiak 
przeprowadzili konkurs wiedzy o patro‐
nie szkoły Stanisławie Staszicu'. W kon‐
kursie wzięło  udział  16  uczniów  z  klas 
pierwszych technikum i liceum. 

Oto laureaci konkursu: 

I miejsce ‐ Sebas an Starużyk kl. I aLo 

II miejsce ‐ Aleksandra Tarczyluk kl. I 
bLo 

III miejsce ‐ Patryk Dąbrowski kl. I aLo 
Wszystkim zwycięzcom serdecznie gra‐
tulujemy ! 

Paulina Olszewska 
Dagmara  Bryzek 
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Ach te święta… 
Śnieg  prószący  z  nieba,  lampki 

oświetlające  ulice  miasta,  tłumy 
ludzi  szukających  czegoś  nieustan‐
nie…  tak,  to  właśnie  świąteczna 
gorączka.   Przejawia się już w  listo‐
padzie,  choć  na  dobre  pojawia  się 
w grudniu. Wszyscy  z niecierpliwo‐
ścią odliczają czas do Świąt Bożego 
Narodzenia.  

Kiedy z głośników w ulubionym mar‐
kecie George Michael wyśpiewuje swoje 
nieśmiertelne  "Last  Christmas", 
a w telewizji bezustannie oglądamy kul‐
tową  reklamę  coca‐coli,  możemy  być 
pewni,  że  święta  zbliżają  się  wielkimi 
krokami.  Niektórych  jednak  bardziej 
cieszy  sam  nastrój  przedświąteczny  niż 
one  same.  Jest  to  czas pełen magii,  re‐
fleksji,  zadumy,  a  także  okazja  do  spo‐
tkań  z  rodziną,  którą    w  tym  okresie 
szczególnie doceniamy. Bo czy możemy 
wyobrazić  sobie  święta bez babci  krzą‐
tającej  się w  kuchni, mamy  zdenerwo‐
wanej  natłokiem  obowiązków  czy  też 
taty  ubierającego  choinkę  przed  do‐
mem, nie wspominając o dziadku, który 

patrzy na ten chaos z  lekkim przymru‐
żeniem  oka.  Jest  to  także  okres wiel‐
kiej  radochy  dla  dzieci,  które  wraz  z 
pierwszym  śniegiem wybiegają na po‐
dwórko aby ulepić swego wymarzone‐
go bałwana czy  też  zjechać  z górki ni‐
czym Adaś Małysz.  

Musimy  również  pamiętać    o  oso‐
bach  samotnych,  które  najchętniej 
wymazałyby z kalendarza dni świątecz‐
ne. Czy może być coś gorszego od sa‐
motnie  spędzonych  świąt?  Dlatego 
powinniśmy pamiętać w szczególności 
o  tych  ludziach, mimo  że  czasem  nie 
chcą  pomocy,  ponieważ  ukrywają 
w  ten  sposób  swą  słabość.  Niech  to 
miejsce  puste  przy  naszym  stole,  nie 
będzie  tylko  symbolem,  ale  prawdzi‐
wym  znakiem,    że  jesteśmy  gotowi 
przyjąć niespodziewanego wędrowca. 

Święta  to  także  tradycje  kulinarne. 
Stół ugina się pod ciężarem 12 potraw 
jak śledzie, uszka babuni, karpie, ku a, 
wiele rodzajów ciast, którymi delektu‐
jemy  się  przy  świątecznym  stole,  słu‐
chając kolęd.  

Kiedy  już nadejdzie dzień 24 grudnia 
i pojawia się pierwsza gwiazdka,  łamie‐
my  się  opłatkiem  z  bliskimi  składając 
sobie  życzenia.  Zasiadamy  za  stołem, 
aby  wspólnie  cieszyć  się  tą  cudowną 
otaczającą  nas  aurą.  Później  zgodnie 
z nowo przyjętą tradycją razem ogląda‐
my serię poświęconą Kevinowi.   Otwie‐
ramy  prezenty,  zjadamy mnóstwo  cze‐
koladowych  łakoci  i  w  dalszym  ciągu 
wyśpiewujemy  kolędy.  O  północy  wy‐
bieramy się na pasterkę, na której wraz 
z  kapłanem  modlimy  się  i  z  radością 
zwiastujemy narodzenie Pana Jezusa. 

Kolejne  dni  Świąt  służą  do  dalszych 
spotkań  z  rodziną oraz  jednoczenia  się 
z  ludźmi w  tej  radosnej  chwili…  Nato‐
miast wraz  z  zakończeniem  świąt przy‐
chodzą  kolejne  przygotowania,  tym 
razem do Sylwestra i Nowego Roku, aby 
znów  rozpocząć  kalendarzowy  bieg  od 
nowa lecz z 2013 rokiem! 

Kinga Cielemęcka 



5  

Spięcie X Gazetka szkolna 

Moje zwierzęta w fotografii 
Na początku października  w naszej szkole odbyło się rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego, którego organizato‐
rem była szkolna biblioteka. Wpłynęło 50 zdjęć, spośród których wybrano 3 najlepsze, a kolejnych 9 wyróżniono. 
Laureatów wyłonił  Bogusław Skarus, siedlecki podróżnik i fotografik.  

I miejsce zajęła Karolina Wiszniewska z kl. 2bLO,  II miejsce Martyna Jastrzębska z kl.2aLO i  III miejsce  Natalia Gra‐
bowska z kl. 1dLO. Przedstawiamy nagrodzone fotografie. 

Pieskie życie 
Wielkimi krokami zbliża się zima. To trudny czas nie tylko dla ludzi, ale także dla naszych pupili. W tym szczególnym 
okresie powinniśmy pamiętać o czworonogach, które wcale nie mają  lekko. Ostatnio coraz częściej zdarza się,  że 
właściciele pozbywają się zwierząt wywożąc i wyrzucając je w mieście lub na wsi. Najczęściej dzieje się to po Świę‐
tach Bożego Narodzenia, kiedy to dzieci w prezencie dostają małe pieski, kotki czy inne zwierzątka. Potem okazuje 
się, że ten słodziutki szczeniaczek, kociaczek , króliczek rośnie, szczeka, drapie, brudzi, wymaga poświęcenia czasu i 
pieniędzy  i ogólnie  jest  zły. Wtedy  rodzice „pozbywają  się problemu”. Po ulicach plączą  się porzucone zwierzaki, 
które wcale nie zasłużyły na to, co je spotkało.  Najczęściej głodują albo po prostu giną pod kołami jadących samo‐
chodów.   Jednak zdarzają się ludzie, którzy nie potrafią przejść obojętnie koło porzuconych czworonogów. Zwierza‐
ki odwdzięczają się tym, czym nie obdarzyli ich poprzedni „właściciele”… 

Karolina Wiszniewska 
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Warto	przeczytać	

Haruki Murakami „Zniknięcie słonia” 

„Zniknięcie słonia” to zbiór opowiadań, w których granice normalności  i  fanta‐
styki zacierają się, a pojęcia te zmieniają swoje znaczenie. Każda opowieść wydaje 
się być z początku zwykłym, codziennym dniem, lecz po pewnej chwili wszystko się 
zmienia... Normalność atakują zadziwiające zdarzenia, które zmieniają bohaterów 
i wyobraźnię czytelnika. Pracownik działu kontroli  jakości na widok kangurów do‐
znaje  olśnienia  i  odkrywa  sens  wielkiej  niekompletności.  Ptak  zwany 
„Nakręcaczem” nakręca  każdego  ranka  sprężynę  świata. Mężczyzna podczas po‐
szukiwań  kota  poznaje  nastolatkę,  dzięki  której  zaczyna  rozumieć  sen  śmierci. 
W pracownika fabryki słoni wnika karzeł – mistrz tańca poszukiwany przez policję 
ze względu na krajową rewolucję. Młode małżeństwo budzi się w środku nocy opę‐
tane przez niepohamowany głód. Idąc za impulsem chwili napadają na bar szybkiej 
obsługi. W ogrodzie pewnej dziewczyny pojawia się zielony zwierz, który jest w niej 
tak  zakochany,  że  ma  ona  nad  nim  całkowita  kontrolę.  Każda  z  historii 
w  „Zniknięciu  słonia”  zawiera odrobinę  szaleństwa  i niecodzienności,  jakie  chciał 
przekazać czytelnikowi autor. Dzięki wspaniałemu kunsztowi Murakamiego ciężko 
jest dostrzec granice realności  i zanurzyć się w  świecie  tak autentycznym  i  fanta‐
stycznym 

Grzegorz Bieliński 

Warto posłuchać 
"Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie." 

OUTSIDE 

Siedlecka  grupa  OUTSIDE  powstała  wiosną  w  1997  r.  Zespół  obecnie  funkcjonuje  jako  kwintet  :  Leszek  Kowalik‐
Vocal ,Grzegorz Wieczorek‐perkusja ,Daniel Popek gitara , Artur Staręga gitara Kuba, Kowalik‐bas. Muzyka, którą prezentują to 
zręczna mieszanka oldskulowego  ,ognistego, rocka  i odrobiny dusznych stonerowych klimatów w przeważającej części poda‐
nych w polskiej oprawie słownej. Sam zespół określa tą mieszankę jako "HELL ROCK!" Kapela ma na koncie masę koncertów w 
wielu zakątkach Polski .W swoim dorobku zespół posiada dwie płyty demo oraz nagrany pełnowymiarowy album pt: Rozwar‐
stwianie, wydany w 2010 roku. W przygotowaniu jest następny album, który wyjdzie na wiosnę. Najbardziej znane Utwory ze‐
społu to : "Czarna" , "Rozwarstwianie" , "W objęciach". 

Kamil Czarnecki 
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Warto	obejrzeć	
Nieśmiertelny	romans	
	

Obejrzałam już tyle ekranizacji bestsellerowej powieści Lwa Tołstoja, że kolejna wersja wydawała mi się zupełnie niepotrzeb‐
na. Tymczasem film Joe Wrighta zaskoczył mnie swoją formą. Oto zamiast rozległych plenerów carskiej Rosji, pojawia się przed 
widzem scena teatralna. Niezwykłe teatrum mundi, w którym obrazy zmieniają się jak w kalejdoskopie. Bohaterowie powieści 
Tołstoja są ubezwłasnowolnieni niczym aktorzy na scenie, grają przed publicznością i przed sobą. Każda próba złamania zasad 
kończy się tragicznie. Przy życiu pozostają ci, którzy potrafią dbać o swoją reputację. Ogarnięci namiętnością kochankowie ska‐
zani są na potępienie  i  śmierć. Parę kochankow, Kareninę  i Wrońskiego zagrali Keira Knightley  i Aaron  Johnson. Wzruszającą 
kreację zdradzanego męża stworzył Jude Law. Naprawdę warto obejrzeć „Annę Kareninę” 

B.M. 

Z działalności koła Caritas 
We wtorek, 16 października w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Dnia Papieskiego. Uroczystość przygotowało i po‐

prowadziło Szkolne Koło Caritas wspólnie z katechetami naszej szkoły. Jednym z głównych punktów tego spotkania była rozmo‐
wa z młodą rodziną z Domowego Kościoła, usłyszeliśmy opowieść o codziennych radościach i troskach, przygotowaniu do mał‐
żeństwa oraz roli, jaką w życiu młodych odgrywają religia i Bóg.  

Następnie przeprowadzony został quiz o  życiu  Jana Pawła  II. Pokazano  także film z wrześniowego spływu kajakowego. Po 
filmie  członkowie  Szkolnego  Koła  Caritas  oraz  Katolickiego  Stowarzyszenia Młodzieży  przybliżyli  uczniom  swoją  działalność 
i zachęcili do wstąpienia w ich szeregi.  

To nie koniec naszych akcji w dniach 14‐15 grudnia odbędzie się przedświąteczna zbiórka żywności w Hipermarketach w ca‐
łych Siedlcach. Będą tam  nasi dzielni wolontariusze a każdy z nas  może z serca ofiarować coś od siebie. Serdecznie zapraszamy 
i zachęcamy do pomocy .  

Jolanta Skibska 
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Z kart historii - Czas Apokalipsy 

13  grudnia  1981  roku  to  data 
wprowadzenia stanu wojennego w 
Polsce.  Jego ogłoszenie było próbą 
rozbicia    NSZZ  Solidarność,  która 
zagrażała  władzy  komunistycznej 
przez  swoją  liczebność  i  brak  kon‐
troli. Po części była to próba udana, 
bo pozwoliła zachować pełnię wła‐
dzy  komunistom    jeszcze  przez 
8 lat. 

Pośrednią genezą powstania Solidar‐
ności był kryzys gospodarczy na przeło‐
mie lat 70‐tych i 80‐tych, spowodowany 
złą polityką gospodarczą rządów Edwar‐
da Gierka.  Bezpośrednią  przyczyną  na‐
tomiast było zwolnienie Anny Walenty‐
nowicz ze Stoczni Gdańskiej. 

Pomysły  rozwiązania  siłowego  kwe‐
s i Solidarności pojawiały  się  już po  jej 
powstaniu.  Organizacja  ta  zrzeszająca 
w  szczytowym  momencie  prawie 
10 milionów Polaków,  zagrażała  stano‐
wiskom, pozycjom społecznym komuni‐
stycznej  klice,  która  rządziła  w  Polsce 
dzięki  Rosjanom.  Przygotowania  do 
stanu  wojennego  zaczęto  już 
w 1980 roku. Odnowiono zapasy wojen‐
ne  kraju,  a  także  przedłużono  służbę 
wojskową  dla  żołnierzy  poborowych, 
zmobilizowano też dodatkowe siły. Wła‐
dzę  w  par i  komunistycznej  de  facto 

przejęło wojsko  na  czele  z  generałem 
Wojciechem  Jaruzelskim,  który  służył 
w  Ludowym Wojsku  Polskim  od  dru‐
giej wojny  światowej  i był prawdopo‐
dobnie współpracownikiem  Informacji 
Wojskowej  czyli  kontrwywiadu  woj‐
skowego,  Według  określenia  Prof. 
Wieczorkiewicza to „UB do kwadratu”. 
Po 1956  roku  Jaruzelski zajmował sta‐
nowiska  dowódcy  dywizji,  a  następ‐
nie  szefa  sztabu  generalnego. 
W  1968  roku  został  szefem Minister‐
stwa  Obrony  Narodowej.  W  trakcie 
jego  urzędowania  odbyła  się  inwazja 
wojsk Układu Warszawskiego  na  Cze‐
chosłowację  i  masakra  na  wybrzeżu 
w 1970  roku. Uczestniczył  także w  ro‐
grywkach politycznych w PZPR. Nie był 
apolitycznym  generałem,  który 
w 1981 roku postanowił uratować kraj, 
a wręcz przeciwnie. Chciał wprowadzić 
Stan  Wojenny  żeby  ratować  pozycję 
polskich  komunistów  i  dominację  So‐
wieckiego  Imperium,  które  prosił 
o pomoc. 

Podczas  wprowadzania  stanu  wo‐
jennego  zginęło  od  kilkudziesięciu  do 
kilkuset  osób.  Internowano  najważ‐
niejszych  członków  Solidarności, 
16 grudnia w kopalni Wujek doszło do 
pacyfikacji,  zastrzelono  9  górników 
i raniono 21. To najbardziej znane ofia‐
ry stanu wojennego. 

Oczywiście Generał Wojciech Jaruzel‐
ski miał  alternatywę. Mógł  czekać,  od‐
wlekać wprowadzenie,  licząc  na  to,  że 
sytuacja  geopolityczna  zmieni  się  na 
korzyść Polski.  

W  1985  roku  I  sekretarzem  KPZR 
zostaje Michaił Gorbaczow, który rozpo‐
czyna  w  Związku  Radzieckim  reformy 
i  odwilż.  Przywódcy  Wojskowej  Rady 
Ocalenia Narodowego  (rządu sprawują‐
cego władzę podczas Stanu Wojennego) 
nigdy nie zostali osądzeni. 

Daniel Zawadzki 
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Najmodniejsze trendy na Sylwestra 

Sylwester zbliża się wielkimi 
krokami. Pora więc pomyśleć o 
tym, jakie kreacje będą królo-
wać na parkietach w tegorocz-
nym karnawale. Strój sylwe-
strowy ma umilić nam wieczór 
i sprawić byśmy czuły się ele-
gancko i olśniewająco.  

W tym sezonie królują sukienki każ-
dej długości, w odcieniach złota, od 
jasnego aż po brązy. W cenie jest 
również każda ilość cekinów. Jeśli 
jednak zdecydujemy się na mocno 
błyszczącą, wysadzaną cekinami 
sukienkę, zachowajmy umiar w do-
datkach. Na czasie są również su-
kienki w odcieniu butelkowej zieleni 
w połączeniu z bordowymi ustami. 
Ten zestaw idealnie pasuje na tę 
wyjątkową okazję. Niesłabnącą po-
pularnością cieszą się suknie czar-
ne, pasujące do wszystkiego. Może 

to być tak zwana mała czarna lub 
okazała balowa suknia. Poza tym, 
modnym kolorem jest również czer-
wień wraz ze wszystkimi jej odcie-
niami. Materiałami najczęściej wy-
bieranymi są satyna lub tafta.  

Ważne są także buty i wszelkie 
dodatki w postaci małych kopertó-
wek, gustownej biżuterii i ozdób do 
włosów. Nieodzownymi dodatkami 
są również makijaż, sylwestrowa 
fryzura, manicure oraz pedicure. 
Buty niezależnie na jaką okazję, 
powinny być przemyślanym zaku-
pem. Przy dokonywaniu wyboru 
weźmy pod uwagę to, że noc syl-
westrowa jest długa, więc powinni-
śmy zwracać szczególną uwagę na 
wygodę obuwia. 

Z makijażem sylwestrowym można 
zaszaleć, podobnie jak na parkie-
cie. Nie zapominając jednak, że 
mimo, iż to makijaż sylwestrowy, 

musisz w nim pozostać sobą! Więc 
jeśli z pewnością nie wybierasz się 
na bal przebierańców lub bal masko-
wy, postaraj się, aby twój makijaż 
nie był przesadzony. W tym sezonie 
dyktatorzy mody sugerują używanie 
intensywnych kolorów. Modne są 
śliwkowe, zielone lub granatowe cie-
nie do powiek oraz czarny eyeliner. 
Na ustach intensywna czerwień oraz 
bordo.  

Podsumowując, mimo wszystko naj-
ważniejszy jest dobry gust i umiarko-
wanie. Nie chcemy przecież wyglą-
dać jak choinki bożonarodzeniowe. 
Nie zapominajmy także o własnym 
nastawieniu. Pewność siebie i dobry 
nastrój ozdobią nas w naturalny spo-
sób. 

Klaudia Kuśmierska 
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Na przerwie 
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Humor 
Przybiega dzieciak na stację benzy‐

nową z kanistrem: 

‐ Dziesięć litrów benzyny, szybko! 

‐ Co jest? Pali się? 

‐ Tak, moja szkoła. Ale trochę jakby 

przygasa. 

  *** 

 Ojciec pyta Adasia:‐ 

 Co robiliście dziś na matematyce? 

‐ Szukaliśmy wspólnego mianowni‐

ka. 

‐ Coś podobnego! Kiedy ja byłem w 

szkole, też szukaliśmy wspólnego 

mianownika! Że też nikt go do tej 

pory nie znalazł...  

  *** 

 Nauczycielka w szkole pyta Jasia. 

‐ Jasiu, powiedz co mamy z gąski? 

‐ Smalec. 

‐ No dobrze Jasiu, ale co jeszcze? 

‐ Smalec. 

‐Dobrze, powiedz mi, co masz w po‐

duszce? 

‐ Dziurę. 

‐ A co jest w tej dziurze? 

‐ Pierze. 

‐ No to co mamy z gąski? 

‐ Smalec.  

  *** 

Nauczuciel do Jasia: 

‐Napisz 100 razy w zeszycie: nie bę‐

de mówił do nauczyciela przez TY". 

Na drugi dzień Jasiu przychodzi z 

zeszytem do nauczyciela, a nauczy‐

ciel na to: 

‐Przecież kazałem napisać ci to tylko 

100 razy, a tu jest 200. Dlaczego? 

‐Bo cię lubię stary! 

 

Lekcja biologii. 

‐ Jak się nazywa największy zwierz 

mieszkający w naszych lasach? ‐ 

Pyta się pani Jasia. 

‐ Dźwiedź. 

‐ Chyba niedźwiedź? 

‐ Jeśli nie dźwiedź, to ja nie wiem. 

  *** 

Odpierwiastkuj się ode mnie  

Ty ilorazie nieparzysty, 

 bo jak Cię przelogarytmuję, 

 to Ci zbiór zębów wyjdzie poza 

nawias!  

  *** 

‐ Jasiu dlaczego masz w dyktandzie 

te same błędy co twój kolega z ław‐

ki? 

‐ Bo mamy tego samego nauczycie‐

la od języka polskiego… 

  *** 

Nauczyciel napisał na tablicy wzór 

chemiczny i otworzył dziennik: 

‐ Małgosiu, co to za wzór? 

‐ To jest... No, mam to na końcu 

języka… 

‐ Dziecko, wypluj to szybko! ‐ mówi 

nauczyciel. ‐ To kwas siarkowy… 

  *** 

Nauczyciel napisał w dzienniczku 

uczennicy: 

‐ Pańska córka Zosia jest nieznośną 

gadułą. 

Nazajutrz dziewczynka przyniosła 

dzienniczek z adnotacją ojca: 

‐ To pestka, gdyby pan słyszał jej 

matkę! 

  *** 

Córka wraca ze szkoły do domu:‐ 

Mamo, jezdem w ciąży ‐ mówi. 

‐ Bój się Boga, córko, klasa matural‐

na a ty mówisz: jezdem??? 


