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Od redakcji 
 

Po wakacyjnej przerwie na nowo rozpoczyna swoją działalność gazetka szkolna „Cymbał”. Chcielibyśmy, aby nasza gazeta 

była miesięcznikiem i ukazywała się regularnie. Do tego potrzebujemy jednak także pomocy naszych czytelników. Jeżeli 

umiesz pisać (a kto nie umie?), jesteś dobrym obserwatorem, interesują Cię sprawy innych, zapraszamy do współpracy. 

Możesz skontaktować się z opiekunem lub redaktorem naczelnym gazety lub napisać na nasz adres e-mail. Wszystkie infor-

macje i kontakty znajdziesz w stopce na ostatniej stronie. 

Redakcja 

„Służba Ojczyźnie jest moim prawem” 

Koleżanki i koledzy z klas pierwszych, 

 

Witamy Was w Waszej nowej szkole- Gimnazjum im. gen. Józefa Hallera w 

Gniewie. Musicie wiedzieć, że trafiliście do szkoły z tradycjami. Budynek, w 

którym się uczycie liczy już ponad 100 lat. Aż trudno w to uwierzyć, patrząc 

na nowe posadzki, łazienki, zadbane korytarze, nowoczesne wyposażenie nie-

których klas. Cieszymy się, że nasza szkoła pięknieje i liczymy na to, że i Wy 

będziecie o nią dbali razem z całą społecznością szkolną. 

Dzień Waszego Ślubowania nie przypadkowo poprzedza obchody rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tym 

historycznym wydarzeniem jest ściśle związana postać naszego patrona- generała Józefa Hallera, który jest symbolem po-

wrotu Pomorza i Gniewu do Polski po 148 latach zaborów oraz przykładem patriotyzmu, religijności i zaangażowania w 

pracę dla Polski. Zaś nazwa ulicy, przy której znajduje się szkoła- 27 Stycznia- to data wkro-

czenia „błękitnej armii” Generała do Gniewa w 1920 roku. 

Również 27 stycznia 1990 roku naszej szkole zostało nadane imię generała Hallera. Zatem w 

tym roku szkolnym będziemy uroczyście obchodzić 27– mą rocznicę tego ważnego wyda-

rzenia. 

Tak jak Wasi koledzy 27 lat temu, dziś Wy poznajecie historię i tradycje szkoły oraz postać 

generała Józefa Hallera. Pierwszoklasiści co roku wygłaszają w dzień kolejnej rocznicy od-

zyskania przez Polskę niepodległości rotę przysięgi na sztandar szkoły, że będą wierni ide-

ałom swojego Patrona. 

Dotrzymajcie tej przysięgi, dzisiaj to Wy również zaczynacie pisać historię tej szkoły. 

Życzymy Wam, żebyście godnie zapisali swoje strony, przez wytrwałą pracę nad własnym 

rozwojem, dojrzałą postawę, uczciwość i odpowiedzialność. Bądźcie prawdziwymi 

„hallerczykami”, godnymi tego miana. 

 

Redakcja 

 

Generał Józef Haller 
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 „W szkole bardzo mi się podoba, ponieważ wszyscy są otwarci i pomocni, starsi uczniowie pomagają we wszystkim i są 

bardzo przyjaźni. W szczególności podoba mi się postawa Pani Dyrektor.” 

Kornelia z I d 

 

„Moim zdaniem jest lepiej niż w podstawówce, ponieważ są tutaj fajni nauczyciele i miła atmosfera na lekcjach. Starsi 

uczniowie są bardzo mili i uprzejmi, pomogą jak czegoś nie wiem. Wydaje mi się, że nic bym w tej szkole nie zmieniała, po-

nieważ wszystko jest okej.”  

Sandra z I a 

 

„W tej szkole jest fajnie. Starsi uczniowie są według mnie spoko. Nie ma w tej szkole rzeczy, która mi się nie podoba.”  

Marcel z I d 

 

„Bardzo mi się tutaj podoba. W tej szkole jest wiele nowych rzeczy, np. sklepik, który mi się w szczególności podoba, ale są 

tutaj też bardzo fajni nauczyciele. Starsi uczniowie są wobec mnie bardzo w porządku. Dzięki tej szkole poznałam wiele 

fajnych osób.” 

Julia z I a 

 

„W szkole bardzo mi się podoba, wszystko jest okej, sklepik szkolny, obiady. Niektórzy są dla mnie niemili w szczególności 

trzecie klasy. Nauczyciele są super, mają bardzo fajne podejście do uczniów.”  

Julia z I b 

 

„Podoba mi się w tej szkole, ponieważ nauczyciele są bardzo spoko, przerwy z przyjaciółmi są najlepsze. Starsi uczniowie 

są według mnie okej, na razie nie mam z nimi problemu.”  

Bianka z I c  

 

„Nie podoba mi się w tej szkole to, że nie można używać telefonu na przerwach w budynku. Jeśli chodzi o starszych uczniów 

to jest bardzo dobrze, tylko dużo przeklinają.”  

Daniel z I c  

 

„W tej szkole jest bardzo fajnie. Najbardziej mi się podoba klasa ze słuchawkami, lekcje wychowawcze, w-f z panią Sabiną i 

to, że ludzie czasami chodzą na przerwie z głośnikami.”  

Gosia z I c  

 

„Podoba mi się w tej szkole, ponieważ jest naprawdę fajne towarzystwo, mili nauczyciele oraz ciekawe atrakcje np. wy-

cieczki itp. Starsi uczniowie są wobec mnie bardzo mili i dobrze się z nimi rozmawia.”  

Oliwia z  I d 

 

„Bardzo mi się podoba w tej szkole. Starsi uczniowie są mili i pomocni. Nie podoba mi się jedynie to, że trzeba na każdej 

przerwie, nawet kiedy jest zimno- wyjść na dwór. Najbardziej podoba mi się tutaj atmosfera i lekcja wf-u, a także miłe po-

dejście nauczycieli i uczniów względem nas.”  

Alicja z I c 

 

Rozmawiała Amelia Karcz 

Do naszej szkoły w roku szkolnym 2016/2017 przybyło około 100 nowych, sympa-

tycznych uczniów. Mamy nadzieję, że czują się tutaj bardzo dobrze i cieszą się z 

wyboru naszego gimnazjum. Postanowiliśmy zapytać ich co sądzą o naszej szkole, 

co im się tutaj najbardziej podoba, a co nie, jacy są dla nich starsi rówieśnicy itd. 

Zdania były podzielone:  
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Bezpieczna+ 

We wrześniu odbyły się warsztaty 

profilaktyczne dotyczące zacho-

wań agresywnych oraz przemocy 

wśród młodzieży – prowadzone 

przez Towarzystwo Profilaktyki 

Środowiskowej MROWISKO w 

Gdańsku. Uczniowie nie tylko 

otworzyli się wobec swoich rówie-

śników, ale także nauczyli się roz-

mawiać w sposób kulturalny. Po-

znali najczęstsze bariery komuni-

kacyjne jak i również sposoby by 

je zniwelować.  

 

Kolejnym krokiem w naszej szkole 

była instalacja monitoringu na te-

renie szkoły, boiska i parku prze-

strzeni zielonej koło szkoły. Na-

stępnie została przeprowadzona 

ankieta ogólnoszkolna dotycząca 

sposobu spędzania czasu wolnego 

oraz integracji na terenie szkoły. 

 

 Niedawno odbył się konkurs pla-

styczny na zagospodarowanie 

przestrzeni zielonej. Nagrodzeni 

zostali : Alicja Klimek, Adam 

Gryszkiewicz oraz Jakub Reński, a 

ich przepiękne prace mogliśmy 

zobaczyć na wystawie. 

 

Kolejny konkurs dotyczył nazwy 

terenu. Wiadomo już, że będzie on 

nosił nazwę GIMPLAC, a wymy-

śliła ją Janina Bielecka z klasy II b. 

Na placu odbyło się tez już wiele 

prac porządkowych z udziałem 

uczniów i nauczycieli. 

 

Redakcja Cymbała rozmawiała na 

temat projektu z panią dyrektor 

Ewą Grudzińską 

 

 

Co Pani sądzi o tym projekcie? 
 

-Sądzę, że to jest świetny pomysł. 

Nie ukrywam, że sama w pewnym 

sensie przyczyniłam się do tego 

projektu. Myślę, że jest to fajny 

sposób by pokazać, że wcale nie 

jesteśmy nudną szkołą.  

 

Co Panią zmotywowało do takie-

go projektu? 
 

-Od zawsze chciałam, żeby po-

wstało w naszej szkole coś na po 

dobę ,,cichego kącika” w którym 

uczniowie będą mogli spędzać 

wspólnie czas, porozmawiać, od-

począć w jakimś zacisznym miej-

scu, a przestrzeń za salą gimna-

styczną to dobre miejsce na chwile  

relaksu.  

 

Czy są jakieś większe plany 

związane z naszą zielenią? 
 

-Mam kilka fajnych i ciekawych 

pomysłów do zrealizowania, ale 

tego dowiecie się w swoim czasie. 

 

Michalina Jeleniewska 

„ Bezpieczna +” to nazwa 

projektu, w ramach które-

go zagospodarowany zosta-

nie teren zielony znajdują-

cy się za salą gimnastyczną 

tak, aby mogli korzystać z 

niego uczniowie w bez-

pieczny sposób spędzając 

czas, integrując się na prze-

rwach, piknikach klaso-

wych, wspólnych zaba-

wach. Celem projektu jest 

też kształtowanie otwarto-

ści wśród uczniów oraz bu-

dowanie pozytywnego kli-

matu szkoły. 



KONIEC GIMNAZJUM? 

Str. 4  

Wiemy o planowanej decyzji Rządu li-

kwidacji gimnazjów i wprowadzenia 

ośmioletniej szkoły podstawowej.  
 

Postanowiliśmy przeprowadzić sondę wśród 

uczniów naszego gimnazjum, aby dowiedzieć się, 

jakie jest ich zdanie na ten temat. Zebraliśmy 135 

głosów uczniów.  

 

Pytanie brzmiało następująco „Czy podoba Ci się 

pomysł likwidacji gimnazjów?”. Zdecydowana 

większość z nas uważa, że nie jest to dobry pomysł. 

Zaledwie 10% ankietowanych jest za tą zmianą. 

Jedna z takich uczennic- Ania z klasy II-giej mówi:  

 

„Podoba mi się ten pomysł, ponieważ w gimnazjum 

ludzie popadają w złe towarzystwo, a dzięki temu 

pomysłowi jest szansa na uniknięcie tego.”  

 

„Towarzystwo w każdej szkole wybieracie sobie 

sami. To, że uczniowie zostaną w szkole podstawo-

wej nie spowoduje, że nagle staną się aniołami.  - 

ripostuje jedna z nauczycielek. 

 

Podobna sonda przeprowadzona wśród nauczycieli 

pokazuje, że im jeszcze bardziej niż uczniom nie 

podobają się planowane zmiany. 

Amelia Karcz 

Męczymy się, tracąc resztki cierpliwości… 

Od pewnego czasu w naszej szkole - na korytarzach szkolnych i boisku, 

razem z nauczycielami dyżurują uczniowie naszego gimnazjum. Posta-

nowiliśmy spytać o opinię na temat dyżurów kilku nauczycieli oraz 

uczniów z III a, którzy jako pierwsi zmierzyli się z tym zadaniem. Zda-

nia były podzielone 

 

„Dyżury w szkole nie są złe gdyby nie fakt, że większość uczniów nie zwraca na nas 

uwagi pomimo tego, że się tutaj męczymy i wysilamy tracąc resztki cierpliwości. Pilnu-

jemy porządku i bezpieczeństwa, przez co uczymy się odpowiedzialności.” 

Julia Bednarek 

 

„Bardzo lubię dyżury, ponieważ pomagam nauczycielom, sprawia mi to przyjemność. 

Mam ogromną nadzieję, że innym klasom pójdzie tak dobrze jak naszej, gdyż jako 

pierwsi zmierzyliśmy się z tym wyzwaniem.”   

Daniel Derlatka  
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„Moim zdaniem dyżury uczniów w szkole nie są dobre, ponieważ uczeń ucznia nie słucha, odbiera uwagi inaczej niż od nauczy-

ciela. Według mnie jest to bez sensu. Tym bardziej jak młodsze klasy będą dyżurować to już całkiem ich prośby będą przez in-

nych lekceważone. Jedyny plus to, że na dwór nie wychodzimy jak mamy dyżury na piętrach.”  

Oliwia Janicka  

 

„Moim zdaniem te dyżury są bardzo dobre, gdyż uczniowie nauczą się odpowiedzialności, zobaczą jak to jest kiedy my 

(uczniowie) najczęściej nie słuchamy poleceń nauczyciela i po prostu nie wychodzimy na te boisko czy wyrzucamy te śmieci 

gdzie popadnie, a dzięki tym dyżurom każdy uczeń będzie chociaż trochę bardziej odpowiedzialny.” 

Nikola Smugaj 

 

„Uważam, że dyżury są potrzebne, ponieważ dzięki tym dyżurom uczniowie rozumieją lepiej pracę nauczycieli na dyżurach, uczą 

się odpowiedzialności, obowiązku i dbają o bezpieczeństwo”  

Pani Joanna Balbusa 

 

„Uważam, że dyżury uczniów są dobre, ponieważ przynajmniej motywują ich do brania odpowiedzialności np. za porządek. 

Uczniowie mają większy szacunek do nauczycieli, kolegów i koleżanek, czują się bardziej bezpieczni”  

 

Pani Wioleta Fiedorowicz 

 

Rozmawiała Oliwia Wyczyńska 

Moje życie- mój wybór 

Szkolny Klub Europejski, we współpracy z panią pedagog, przygotował spotkanie dla młodzieży gimnazjum. Uczniowie klas 

trzecich w ramach projektu profilaktycznego pokazali przedstawienie pt. „Moje życie – mój wybór”, w którym w przekonywają-

cy sposób pokazali, jakie mogą być konsekwencje różnych życiowych wyborów. 

 

W drugiej części spotkania pani pedagog przedstawiła prezentację pt. „Konsekwencje prawne młodzieży”. 

 

Myślę, że po spotkaniu młodzież naszego gimnazjum zastanowi się, zanim podejmie decyzje, które skutkować mogą bolesnymi 

następstwami. 

Marzena Cichowlas 



FAJNI LUDZIE W NASZEJ BUDZIE 

Str. 6  

Cymbał: Skąd ksiądz pochodzi? 

Ksiądz Jarek: Pochodzę z Borów 

Tucholskich z miejscowości Bysław, 

niedaleko Tucholi. 

C: Co podoba się księdzu w naszej 

szkole?  

Ks. J: Podoba mi się szkoła jako bu-

dynek, bo jest piękny, lubię pracować 

w tej szkole, gdyż od samego począt-

ku spotkałem się tutaj z życzliwością 

grona pedagogicznego i uczniów. Oby 

było tak dalej. Staram się zrozumieć 

uczniów, ich nastroje, bo też chodzi-

łem do gimnazjum i też miałem tyle 

lat co Wy. 

C: Z jakiego powodu ksiądz został 

księdzem?  
Ks. J: Myśl o zostaniu księdzem poja-

wiła się u mnie w gimnazjum, później 

w liceum. Chciałem być blisko Pana 

Boga i człowieka. Zawsze podkre-

ślam, że ksiądz to też człowiek taki 

sam jak każdy. Księża nie biorą się z 

księżyca, ale ze zwykłych normalnych 

rodzin. Być księdzem– tak uważam to 

kochać Boga i człowieka, a Ks. Jan 

Twardowski napisał w jednym ze 

swoich wierszy tak: Jeśli naprawdę 

kochasz zapomnij o sobie, bycie księ-

dzem to bycie zawsze dla… 

C: Ile lat ksiądz uczy religii?  

Ks. J: Religii uczę od początku moje-

go kapłaństwa. W mojej pierwszej 

parafii uczyłem również w gimna-

zjum, ale I, II, i III klasy, ponadto pra-

cowałem z młodzieżą po różnych 

przejściach, uzależnieniach i trudno-

ściach w Szpitalu Psychiatryczno-

Sądowniczym w Starogardzie Gdań-

skim, a teraz tutaj w Gniewie.  

C: Jakim uczniem powinno się być na 

księdza lekcji? 

Ks. J: Na pewno uważnym, na po-

czątku roku szkolnego mówiłem 

uczniom Albo gramy do jednej bram-

ki, albo każdy gra osobno i wtedy nic 

nam się nie uda. Lubię współpracę. W 

poprzedniej parafii trochę się po-

chwalę miałem 40 wolontariuszy i 

50 osób w Katolickim Stowarzysze-

niu Młodzieży. Cenię sobie mło-

dzież, która chce coś w życiu osią-

gnąć, ma pasje, pomysły. Dlatego 

tutaj w Gniewie powstała przy para-

fii nowa grupa młodzieżowa GSM– 

Gniewskie Spotkania Młodych. Spo-

tykamy się co piątek po Mszy Św. w 

salce katechetycznej. Zapraszam 

wszystkich chętnych— ze wszyst-

kich klas gimnazjalnych i szkół śred-

nich.  

C: Czy miał ksiądz jakąś śmieszną 

historię związaną ze swoim nietypo-

wym nazwiskiem? 

Ks. J: Pewnie! Było dużo historii 

(śmiesznych sytuacji) związanych z 

moim nazwiskiem. Kiedyś chciałem je 

zmienić. Jednak ksiądz Rektor i ksiądz 

opiekun mojego roku w Seminarium 

odradzali mi. Kiedyś ktoś powiedział 

mi, że nie możemy nic za swoje nazwi-

sko – mądry zrozumie, a głupi będzie 

się śmiał. Nie mam kompleksów z tego 

powodu. Wiem, że to nazwisko zobo-

wiązuje mnie do tego by nie oszukiwać 

i zawsze być człowiekiem prawdomów-

nym. Dlatego jestem uczulony na ludzi, 

na których się zawiodłem i bardzo 

szybko wyłapuje jak ktoś chce mnie 

oszukać.  

C: Jakie jest księdza hobby? 

Ks. J: Bardzo lubię podróżować i orga-

nizować różne wycieczki, pielgrzymki, 

wyjazdy. W poprzedniej parafii bardzo 

dużo wyjeżdżałem, szczególnie z mło-

dzieżą (Czechy, Francja, Hiszpania, 

Włochy), jak i z dorosłymi na piel-

grzymko-wycieczki (Litwa, Węgry, 

Słowacja, Austria, Francja, Chorwacja). 

Również w tej parafii zamierzam zorga-

nizować pielgrzymko-wycieczkę do 

Chorwacji (zapisy już ruszyły). Lubię 

łowić ryby od samego dzieciństwa, do-

brą literaturę i kawę pod każdą postacią. 

 C: Czy ma ksiądz ulubioną książkę? 

Ks. J: Moją ulubioną książką jest Pismo 

Święte czytam je codziennie, czytam 

Pismo Święte w odniesieniu do mojego 

życia, różnych sytuacji i zawsze znajdu-

ję rozwiązanie- Polecam!!! Ostatnio 

czytałem książki związane z Bioetyką, 

którą studiowałem na Uniwersytecie 

Mikołaja Kopernika w Toruniu do 

czerwca tego roku. Teraz czytam książ-

kę Słuch Absolutny o niezwykłym leka-

rzu oraz Jesteś cudem. Tę książkę dosta-

łem (pożyczyłem) od jednej z uczennic 

naszego gimnazjum, za co bardzo dzię-

kuję.  

C: Czy korzysta ksiądz z portali interne-

towych? 

Ks. J: Korzystam. Są to środki szybkiej 

komunikacji. Mam Facebooka i Sna-

pchata. Są to portale, które mają służyć 

komunikacji, przekazywaniu dobra, or-

ganizowaniu się. Nie lubię, kiedy mło-

dzież udostępnia jakieś informacje, które 

niszczą, wyśmiewają innych. Dlatego 

zachęcam by zawsze przemyśleć każdą 

treść, którą się udostępnia w Internecie, 

bo upokorzyć innych jest łatwo, a odbu-

dować dobrą opinię wśród innych jest 

trudno. 

 

Rozmawiała Kinga Niziołek 

Wraz z początkiem roku w naszej szkole pracę rozpo-

czął ksiądz Jarosław Oszuścik. Nasza redakcja posta-

nowiła przeprowadzić z księdzem wywiad, aby lepiej 

mogli go poznać nasi uczniowie. 
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Strefa Książki 

S 
trefa przeznaczona dla książki i jej czytelników. W każdym numerze będą pojawiać się krót-

kie streszczenia książek wartych przeczytania. Zachęcamy do wkroczenia w barwny świat 

książek- naprawdę warto. 

 
„7 razy dziś” - Lauren Oliver  

 

„Tak chyba wyglądają wszystkie pożegnania - przypominają skok w przepaść. Najtrudniej podjąć decyzję, że się to zrobi. Kiedy 

już się leci, nie można zrobić nic innego, jak tylko się temu poddać.” 

 

Nazywam się Sam Kingston. Jestem popularna, mam przystojnego chłopaka i szalone przyjaciółki, z którymi świetnie się bawię. 

Czuję się lepsza od nudnych kujonów i śmieję się z dziewczyn, które nigdy nie dostały liściku miłosnego. Robię, co chcę i kiedy 

chcę. Nie obchodzi mnie, czy kogoś zranię, bo i tak wszystko uchodzi mi na sucho. Aż do dzisiaj… 

 

„Między życiem a życiem” - Jessica Shirvington 

 

„Zmiany czasem onieśmielają. Ale nie ma sensu trzymać się czegoś kurczowo tylko dlatego, że przeraża nas perspektywa skoku 

naprzód. Kiedy człowiek się odważy, raczej rzadko ogląda się wstecz. Trzeba tylko trafić na właściwy moment.” 

 

Jest inna niż wszyscy. Od kiedy pamięta, żyje podwójnie. Co 24 godziny następuje przeskok z jednego życia do drugiego, z jed-

nej tożsamości do drugiej, z bogatego Wellesley do skromnego Roxbury. Sabine z Wellesley ma wszystko, czego tylko pragnie. 

Imponujące przyjaciółki, drogie ciuchy, rewelacyjne stopnie w szkole i chłopaka, którego wszyscy jej zazdroszczą. Przyszłość 

wygląda różowo. Sabine z Roxbury ma niezamożnych rodziców i wykolejonych przyjaciół – a kiedy jej tajemnica wychodzi na 

jaw, perspektywy jeszcze mocniej się zawężają. Lecz dzięki temu spotyka Ethana. Jest wspaniały, intrygujący, przyprawia o 

zawrót głowy. 

 

Musicie to przeczytać! 

Natalia Janaszczyk 
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Chcielibyśmy w tegorocznych numerach Cymbała poświęcić wyjątkowy kącik wszystkim zakochanym i tym, 

którzy bardzo chcą się zakochać. Jeżeli macie swoje ulubione wiersze lub może sami piszecie, możecie je do 

nas przesłać. Mogą to być również teksty, które poruszają Wasze serce. Dziś zamieszczamy początek opowia-

dania napisanego przez Natalię Janaszczyk, ciąg dalszy w kolejnych numerach. 

To było dokładnie rok temu, ten zwykły dzień, zwykły wieczór który tak doskonale pamięta ze wszystkimi najdrobniejszymi 

detalami. Ten dzień wcale nie miał być wyjątkowy, ale był, bo właśnie wtedy to wszystko się zaczęło. Ten dzień był początkiem 

wspaniałej znajomości po której dzisiaj zostało kilka zdjęć i niedopowiedzianych myśli. Właśnie dlatego tak dobrze go pamięta-

ła, wspomnienia po nim wżarły się w jej duszę tak głęboko, że nie mogłaby zapomnieć. 11 października, jesień była już wyczu-

walna w powietrzu, ludzie chodzili ciepło ubrani, spadały liście.. Julia leżała na łóżku, na nic nie czekała, czuła się po prostu 

dobrze, była szczęśliwą osobą. I wtedy, tak nagle, niespodziewanie, napisał on. Mijali się wcześniej na szkolnym boisku i w 

korytarzu, pamiętała, że ostatnio był na jej lekcji plastyki i chwile rozmawiali. Kojarzyła tego chłopaka i jego kolegów, jeden jej 

się nawet podobał, ale wiedziała, że nic by z tego nie wyszło. Zastanawiała się dlaczego napisał, był dwa lata starszy, raczej 

chciał zrobić sobie z niej żarty. Jednak coś kazało jej odpisać i ten jeden moment w którym stukała w literki na telefonie miał 

odmienić parę  miesięcy jej życia. Zaryzykowała a teraz siedząc samotnie w pokoju zadaje sobie pytanie, czy było warto. Odpi-

sała, bo coś ją do tego pchnęło mimo, że nie była do tego pozytywnie nastawiona, nadal  myślała, że jest obiektem żartów i pró-

bowała spławić Kacpra. Jednak rozmowa się toczyła, wymieniali się żartami, myślami i wydarzeniami ze swojego ży-

cia. Chłopak pisał codziennie, szybko znaleźli wspólny język i wydaje się, że oboje mogliby tak pisać ze sobą cały 

czas. Kilka dni później Kacper zaproponował spotkanie, Julia była na weekend u babci 

która mieszkała na tym samym osiedlu co on. Oboje bardzo się tym stresowali, Julia chcia-

ła wyjść jak najlepiej a Kacper nie chciał nawalić. Już kilka minut przed spotkaniem 

dziewczyna z podekscytowaniem wyglądała za okno z nadzieją zobaczenia chłopaka do 

którego tak bardzo przywiązała się w tak krótkim czasie, mimo to postanowiła nie dać tego 

po sobie poznać. 

Natalia Janaszczyk 
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UŚMIECHNIJ SIĘ  
 

Mówi dyrektor do sprzątaczki: 

 - Pani Jadziu, gdzie się podział kurz z 

mojego biurka? 

 - Starłam panie dyrektorze. Coś nie tak?  

- Kurcze, miałem tam zapisane ważne tele-

fony! 

 

Dzień dobry. Jestem przedstawicielem 

urzędu gminy i zbieram podatek za psa. 

- Ale my nie mamy psa.  

- Taaak? A co tak szczeka?!  

- Kot... 

 

 

Szkoła jest jak toaleta. Chodzisz, bo mu-

sisz.  

 

 

Żona wraca do domu nad ranem. Mąż 

otwiera drzwi:  

- Gdzie byłaś? - wrzeszczy.  

- Miałaś wrócić o dwudziestej a jest 

druga w nocy?!  

- Parkowałam kochanie... 

 

Matka pyta syna:  

- Co przerabialiście dzisiaj na chemii?  

- Materiały wybuchowe.  

- Nauczycielka zadała coś do domu? 

 - Nie zdążyła... 

 

-Tato masz dzisiaj takie małe zebranie 

z rodzicami w szkole  

- Co masz na myśli , mówiąc " małe "  

- No, ja ,Ty , wychowawczyni i dyrek-

tor. 

 

 

Przychodzi Jasiu ze szkoły i mówi:  

- Mamo, mamo dzisiaj pan od matematyki 

mnie pochwalił.  

- Tak a co powiedziałeś?   

- Że wszyscy jesteśmy idiotami a, ja naj-

większym. 

 

 

Przybiega dzieciak na stację benzynową z 

kanistrem:  

- Dziesięć litrów benzyny, szybko!  

- Co jest? Pali się?  

- Tak, moja szkoła. Ale trochę jakby przy-

gasa.  


