
„Bia ło ” 
 
 
Śnieg pada 
coraz to bielej. 
Las pięknieje na śnieżne wesele. 
Płyną w bieli białe sosny – 
żaglowce. 
Brodzą w bieli białe boćki –  
Jałowce. 
Biegną w bieli białe świerczki –  
owieczki. 
Słońce na nich zapala dzwoneczki. 
I tak jest, 
jakby się wszystko zasłuchało  
w jedno słowo: 
BIAŁO. 

Joanna Kulmowa 
 

 
 

 
Gazetka szkolna SP – 3 w Lubsku 
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Hu, hu, ha, nasza zima zła ! 
 

Wokół zima, przyroda zapadła w sen. Co robić w te 
krótkie, zimowe dni? Można się zająć dokarmianiem zwie-
rząt, dzięki czemu przetrwają one trudny dla nich okres. 

Korzystając ze śniegu i mroźnej pogody, warto również zadbać o kondycję fizyczną, chodząc na 
spacery, jeżdżąc na nartach, sankach lub łyżwach. Można też w długie, zimowe wieczory, w cieple 
domowego zacisza spędzać czas z rodziną lub cieszyć się towarzystwem znajomych i przyjaciół.  

 



 
LEKCJA PATRIOTYZMU 

 
11 listopada obchodzimy nasze Narodowe Święto Niepodległości. Uchwalone zostało w tym 

dniu dla uczenia historycznej chwili, kiedy to po 123 latach niewoli, w 1918 r., Polska odzyskała 
wolność. Tę datę każdy uczeń powinien zapamiętać i rozumieć jej znaczenie. 

Zatroszczyły się o to w naszej szkole panie: Danuta Modrzejewska i Dorota Merwa oraz 
Danuta Gawron i Małgorzata Cichocka, które 
przygotowały uroczyste apele w grupach wiekowych.  

Wykonawcy- uczniowie klas VI a i V b 
przedstawili ciekawy montaż słowno-muzyczny, 
w którym przeważały utwory o tematyce patriotycznej. 
Uczniowie szczególnie uważnie wsłuchiwali się 
w słowa pieśni, tym bardziej, że ich melodie są 
rytmiczne i melodyjne. W poważniejszy nastrój 
wprowadziła widzów klasa V b, która w krótkich 
scenkach zaprezentowała największe wady Polaków 

i zagrożenia współczesnego życia w naszej Ojczyźnie. Powtarzało się jedno pytanie: ,,Czy możesz 
to zmienić?” Myślę, że każdy z nas powinien się starać, aby zła wokół nas było jak najmniej i jeśli 
się tylko chce, wszystko można zmienić na lepsze. 

 
Weronika Steczyńska– klasa V c 

 
 

DYSKOTEKA ANDRZEJKOWA 
 

Na pierwszą szkolną dyskotekę czekaliśmy prawie trzy miesiące. Chyba nie wszyscy ucznio-
wie są wytrwali, bo tym razem grupa miłośników tańca i dobrej zabawy nie była tak liczna. Sądzimy 
jednak, że chłopcy i dziewczęta, którzy postanowili spędzić wieczór przy dobrej muzyce dyskote-
kowej, nie zawiedli się. Nikt nie pozostał obojętny, gdy usłyszał rytmiczny przebój „Paparazzi”, 
puszczano go wręcz „na okrągło”. Jeśli ktoś się zmęczył i poczuł się spragniony, mógł skierować 
swoje kroki do gabinetu nr 4, gdzie panie serwowały smaczne niespodzianki. Były frytki, pajdy 
chleba ze smalcem i ogórkiem, hot- dogi, napoje, 
soczki oraz różne słodkości. Wszystko to przygo-
tował wcześniej zespół nauczycieli: Grażyna 
Prodeus, Joanna Lisicka, Dorota Merwa, 
Jolanta Murawska, Sylwia Pazur, Joanna 
Duszeńko. Cel tej działalności był charytatywny- 
cały dochód został przeznaczony na 
dofinansowanie organizacji ferii zimowych 
w naszej szkole. Dyskoteka andrzejkowa była 
„cool”, szkoda więc, że tak wiele osób nie 
skorzystało z okazji, aby się wyszaleć w tańcu, 
zamiast robić to na przerwach lub lekcjach. 

 
Natalia Perzanowska- klasa V c 

 



 

MIKOŁAJKI NA SPORTOWO 
 

9 grudnia w naszej sali gimnastycznej odbył się międzyszkolny turniej mikołajkowy 
w minipiłce siatkowej dwójek dziewcząt i chłopców, w którym rywalizowały cztery szkoły: SP- 1, 
SP- 2, SP- 3, SP- Jasień. O zwycięstwo naszej szkoły walczyli uczniowie: Oliwia Fałek, Klaudia 
Perzanowska, Julia Ratomska, Klaudia Ziemba, Klaudia Cichocka, Emilia Przybyła, Tobiasz 
Rojczuk, Sebastian Podobiński, Mateusz Kupisek, Dariusz Wolak, Konrad Doktor, Natan 
Zajszły. 

Dziewczęta oraz chłopcy dawali z siebie wszystko, aby zdobyć pierwsze miejsce. Walczyli 
zawzięcie o piłkę, żadne zagranie nie było dla nich stracone. Wysiłek naszych dziewcząt się opłacił, 
gdyż pokonały pozostałe drużyny i zajęły I miejsce. Radość była ogromna– cieszyły się zawodnicz-
ki, dumni z nich byli kibice i pewnie zadowolona z gry swych podopiecznych była trenerka p. Anna 
Walczak. Troszkę tylko gorzej spisali się chłopcy, którzy zajęli w turnieju II miejsce. 

Skoro był to turniej mikołajkowy, to nie mogło zabraknąć prezentów. Wszystkie drużyny 
otrzymały siatkę do grania, piłki oraz piękne, duże bombki na choinkę. Organizatorem turnieju oraz 
fundatorem nagród był Uczniowski Klub Sportowy „Spartakus ” działający przy naszej szkole. Nad 
całością organizacji zawodów czuwała p. Anna Walczak. 

 

Weronika Stemler- klasa V c 
 

Czeka na nas WODNIK 
 

Od lat niezmiennie powodzeniem w naszej szkole cieszą się 
wyjazdy na basen do Żar. Jest to atrakcyjne miejsce dla 
wszystkich dzieci, szczególnie ulubiona jest zakręcona 
zjeżdżalnia. Ale nie tylko po zabawę wybrały się tam 10 grudnia 
klasy czwarte. 

Każdy taki wyjazd to przecież możliwość doskonalenia 
umiejętności pływania, a dla niektórych uczniów był to dopiero 
początek nauki. Nad całą grupą 35 osób czuwali ratownicy oraz 
panie: Danuta Łyczko, 
Izabela Niedźwiedzka, 
Agnieszka Cierebiej i Edyta 

Potocka. Dzieci przez dwie godziny zażywały kąpieli 
wodnych, uczyły się pływać z pomocą desek, ale były też 
takie osoby, które odważnie kąpały się w dużym basenie.  

Po takiej porcji sportu i wysiłku wszyscy poczuli głód 
i z ochotą ruszyli do baru. Trzeba przyznać, że apetyty 
naszym uczniom dopisują i zostawili tam sporo pieniędzy. 

Mimo to zaraz po wyjściu dopytywali się, kiedy 
przyjadą na basem ponownie. 

(red.) 



 
WIGILIA HARCERZY 2009 

 
21 grudnia w Żarach odbyła się wigilia harcerska. Zjawiło się na niej wielu harcerzy z Lubska 

i okolic. Wspólnie z nimi nasze szkolne drużyny ,,Gumisie” i ,,Dragoni” obejrzały jasełka oraz 
wysłuchały przyjemnych dla uszu kolęd. Po występie nastąpiła najpiękniejsza chwila– łamanie się 
opłatkiem. Sala wprost pękała w szwach od świątecznych życzeń. Następnie wszyscy zebrali się 
wokół olbrzymiego stołu, aby nasycić swe podniebienia niebiańskimi– wprost– przysmakami. 
Dosyć spora grupka osób zebrała się przy stoliku z ciastami, napojami, owocami oraz innymi 
słodkościami. Ledwo zdążyliśmy posmakować pyszności, a już zostaliśmy przywołani do odebrania 
Światełka Betlejemskiego oraz wspólnej fotografii. Niestety, chwilę później przyjechał autobus 
i musieliśmy wracać już do Lubska, ale nawet po powrocie w uszach szumiały nam śliczne kolędy, 
a w ustach czuliśmy smak wykwintnego barszczu i karpia. 

 
Julia Mickiewicz- klasa VI a  

 
WYWIAD Z PANIĄ EDYTĄ POTOCKĄ 

-wychowawcą świetlicy 
 

1. Czy praca w naszej szkole to pierwsza Pani praca zawodowa? 
Edyta Potocka :Tak, to moja pierwsza praca zawodowa po studiach. 

2. Czy Pani pracuje zgodnie ze swoim wykształceniem? 
E.P.: Niestety, ale nie. Z wykształcenia jestem nauczycielem wychowania fizycznego. Teraz jest 

ciężej znaleźć pracę w swoim kierunku, a w szkołach nie ma takiego zapotrzebowania na nauczy-
cieli wychowania fizycznego. 
3. Czy myślała Pani kiedyś o tym, że będzie pracowała z dziećmi? 

E. P.: Od kiedy pamiętam, to zawsze chciałam pracować w szkole. Dlatego wybrałam studia, po 
których mam takie uprawnienia. 

4. Czy Pani uważa, że praca, którą Pani wykonuje, jest trudna? 
E.P.: Jest to bardzo trudna praca, młodzież ma coraz więcej praw i mniej obowiązków domowych, 

przez co uczniowie są niezorganizowani i nieposłuszni. Nie chcą odrabiać lekcji i uczyć się, cho-
ciaż mają problemy i zaległości w nauce. 
5. Słyszałam, że pani gra w ping- ponga i odnosi sukcesy, czy to prawda? 

E. P.: Kiedyś grałam w tenisa stołowego i odnosiłam sukcesy, teraz jestem pomocnikiem trenera 
Stanisława Malinowskiego w Uczniowskim Klubie Tenisa Stołowego i staram się, aby moi wy-
chowankowie również odnosili sukcesy na arenie polskiej, a w przyszłości może 
i międzynarodowej. 
6. Jakie są Pani wrażenia po pierwszych miesiącach pracy w naszej szkole? 

E. P.: Bardzo miło jest w naszej szkole. Współpraca z nauczycielami i dyrekcją przebiega bez zarzu-
tów. 
Uczniowie są bardzo sympatyczni, chętni do współpracy. Nie spodziewałam się nawet, że tak licz-
na grupa chce uczęszczać na zajęcia tenisa stołowego. Może w przyszłości da to jakieś rezultaty 
i sport pomoże im w podejmowaniu słusznych decyzji. 

 

Wywiad przeprowadziła: Patrycja Ziemba z klasy V c 

 



ROZEJRZYJ SIĘ, POMOC JEST BLISKO  
 

A gdzie ją możesz znaleźć? Oczywiście w Szkolnym Kole 
Caritas, które w naszej placówce działa już kilka lat. Swoją opieką 
otaczamy najbiedniejszych uczniów naszej szkoły i ich rodziny. 
Współpracujemy z Parafialnym Kołem Caritas, zespołem 
wychowawczym funkcjonującym w naszej szkole oraz pedagogiem. 

SKC zrzesza w swych szeregach 143 członków. Wielu z nich 
działa z ogromnym zaangażowaniem i poświęceniem. Są oni czujni, 
zgłaszają każdy problem, który nie został zauważony przez nauczy-
cieli. 

Mamy już swoje sprawdzone i pewne sposoby pozyskiwania środków finansowych. 
Organizujemy szkolne kiermasze ciast oraz kiermasze rzeczy używanych. Przemyślane 

i starannie przygotowane są szkolne bale charytatywne oraz dyskoteki zarobkowe. Organizujemy 
zbiórkę produktów żywnościowych, prowadzimy zbiórkę dobrowolnych składek członkowskich. 
Otrzymujemy też wsparcie finansowe od PKC. 

Zebrane fundusze przeznaczamy na zakup odzieży zimowej (buty, kurtki) oraz podręczników 
szkolnych. Finansujemy zakup paczek mikołajkowych (imprezy klasowe), rozdajemy paczki 
żywnościowe z okazji Świąt, reagujemy na wszelkie sygnały dotyczące biedy, dofinansowujemy 
wyjazdy na wycieczki szkolne oraz „Zielone Szkoły”. Nie mielibyśmy takich znaczących efektów 
działalności, gdyby nie zapał dużej grupy członków SKC, wyróżniających się aktywnością. Są to 
dzieci z różnych klas:  

III a: Bartosz Dragańczuk, Marcelina Gembara, Karolina Graczyk, Oskar Graczyk, Natalia 
Kościk, Karolina Terlecka, 

III b: Daria Czerw, Klaudia Kuzyk, Wiktoria Podskalna, Kamil Łobodziec, Kamil Biskowski, 
Katarzyna Ślipko, 

IV a: Katarzyna Michalik, Adrian Bazyliński, Milena Kwiatkowska, Dominik Krzyżanowski, 
IV b: Emilia Przybyła, Sebastian Podobiński, Oliwia Fałek, Edyta Wierzbicka, 
V a: Oktawia Szydłowska, Szymon Rogalski, 
V b: Dawid Łanda, Michał Kowalski, Mateusz Poprawski, Tomasz Socha, Agata Skrzypczak, 

Tomasz Boczar, 
V c: Martyna Sobczak, Arkadiusz Rogalski,  
VI a: Pamela Białooka, Klaudia Gorczyca, Aleksander Graczyk, Julia Mickiewicz, Marlena 

Żyluk, Adrian Skrzyniarz, Marta Szymańska, Hubert Szafrański, 
VI b: Weronika Budzianowska, Bartosz Bryjak, Kamila Czepanik, Klaudia Błaszków, Paulina 

Przygoda, Patrycja Stodolska, Karolina Sadowska, Anita Wawrów, 
VI c: Robert Mycek, Łukasz Bławuciak, Natalia Markulicz. 

Opiekunem Szkolnego Koła Caritas jest Joanna Lisicka. W skład zarządu wchodzą: przewod-
nicząca- Paulina Przygoda z klasy VI b, zastępca- Iwona Zagrajczuk z klasy IV a, sekretarz- Julia 
Paś z klasy III a, skarbnik- Dominik Uliasz z klasy IV b. 

 

Grażyna Prodeus- asystent SKC   
 



 

FERIE U NAS 

Na ferie zimowe czekamy co roku z utęsknieniem, ale duża grupa uczniów niecierpliwi się 
szczególnie. Nie tylko z powodu wolnego czasu i odpoczynku od nauki, ale przede wszystkim 
dlatego, że lubią przynajmniej tydzień ferii spędzić na zimowisku szkolnym. 

Jak co roku dzięki funduszom zgromadzonym przez Szkolne Koło Caritas i zespół wycho-
wawczy nauczycieli udało się zorganizować atrakcyjne zajęcia dla młodszej grupy wiekowej oraz 
klas IV– VI. 

Panie prowadzące grupy: Joanna Duszeńko, Dorota Merwa, Sylwia Pazur i Anna Walczak 
opracowały harmonogram zabaw i wycieczek i każdego dnia dokładnie go realizowały. 

Dzieci bawiły się wspaniale, najwięcej radości i śmiechu było podczas zabawy z chustą inte-
gracyjną. Szczególnie atrakcyjne były wyjazdy do Zielonej Góry na salę zabaw oraz do Żar na basen 
i lodowisko. Chętnie też wybrały się na wycieczkę pieszą do nowej sali gimnastycznej w Lubsku– 
na kręgielnię i siłownię. Dzieci polubiły też zajęcia ruchowe przy muzyce, zabawy w kręgu oraz 
oczywiście rozgrywki sportowe na sali. 

Podczas wycieczek dodatkową opiekę sprawowali: 
p. Wiesław Mazurkiewicz, p. Julian Walczak, 

p. Danuta Newelska 
i p. Elżbieta 
Stodolska. 

Dodać należy, że 
wszyscy uczestnicy 
zimowiska mogli zjeść 
pyszny obiad. 

 
 

 
 

 
(red.) 

 
 



 

CO NIECO O KAŻDYM Z NAS 

 
Baran 

Urodzeni pod tym znakiem są z natury rzeczy 
nieco ociężali. Tylko 

długotrwałym biciem 
można Barana skłonić 
do przyswojenia 
minimum wiedzy– 
tabliczki mnożenia, 

wyjątki na ,,rz”. 
 

Byk 
Niczym niezmącone przekonanie, że jest pęp-

kiem świata. Lubi mizdrzyć się zarówno przed 
lusterkiem jak i w szkole. Nigdy niczego nie czyta, 
choć o wszystkim ma z góry wyrobione zdanie. 

 
Bliźnięta 

Jedynie co naprawdę potrafią, to raz w tygodniu 
odrobić zadanie domowe. Niezdarnie to ukrywają, 
ale największą przyjemność sprawia im gapienie 
się w gwiazdy. Zapraszając takiego do domu, 
należy pamiętać, aby przed wyjściem sprawdzić go 
koniecznie. 

 
Rak 

Szkoda słów… Nie pomoże nawet oddział 
zamknięty. Urodzeni pod znakiem Raka 
oszukują na każdym kroku, uwielbiają robić 
psikusy. Rakom nie można wierzyć nigdy 
i w niczym. Jeśli np. Rak mówi, że ceni sobie 
Twoją przyjaźń, to można być pewnym, że 
przed godziną napisał do koleżanki, kolegi 
jakieś kłamstwo na Twój temat. 

 
Lew 

Nie lubią się uczyć, z trudem kończą szkoły, 
za to lubią panować. Wywołują często awantu-
ry, bądź kłótnie. Ale 
nigdy nie zdradzają 
żadnej poufnej 
tajemnicy. 

 
 

 
 
 

 
Panna 

Jest to osoba bardzo przyjacielska. Bardzo 
przywiązuje  się do innych ludzi. Uwielbia czytać, 
ale nie znosi pisać ani liczyć. Panny zazwyczaj nie 
mają zbytnio dobrych ocen. 

 
Waga 

Wagi mają krótką pamięć i wzrok, dwie lewe 
ręce, tępy słuch i poczucie humoru w zaniku. Ze 
względu na to, że mają to, co mają są idealnymi 
chłopakami/dziewczynami do tańca. 

 
Skorpion 

Ma manię 
prześladowczą. Nic nie 
jest w stanie zmienić 
jego przekonania, że za 
liczne, stałe 
niepowodzenia Skorpiona 
winien jest zawsze ktoś inny, 
a nie on sam. Z przyjemnością dręczy zwierzęta. 
Nie lubi się uczyć. 

 
Strzelec 

Osobnik spod tego znaku wykazuje dużo energii 
i pomysłowość– urodzony przewodnik innych. 
Uwielbia rządzić klasą, a także im rozkazywać. Ma 
skłonności do podrywania dziewczyn/ chłopaków. 

 
Koziorożec 

Osoby urodzone pod tym znakiem powinny 
uważać na skorpiony. Panicznie boją się gadów. 
Lubią się uczyć. Na lekcję zazwyczaj nie są 
przygotowani. Są leniwcami. 

 
Wodnik 

Ma szalony pociąg do przedmiotów ścisłych. 
Lubi spisywać zadania domowe. Jest szalony oraz 
ma dużo znajomości. Poci się.  

 
Ryby 

Bez przerwy powodują ciągłe nieporozumienia 
w szkole i w domu. Nie należy dopuszczać ich do 
skomplikowanych urządzeń. Lubią sporty ekstre-
malne, są denerwujące i zazwyczaj bywają 
w samotnym towarzystwie.  

 



 

TO JEST NA TOPIE 

Nowości ze świata gwiazd  
W nocy z niedzieli na poniedziałek odby-

ła się gala rozdania nagród- Grammy Awards! 
Zdecydowaną triumfatorką była Beyonce 
Knowles, która otrzymała aż sześć statuetek! 
Gwiazda została wyróżniona m.in. za utwór 
„Single Ladies (Put a Ring On It)” (Piosenka 
Roku). Statuetkę za Album Roku zdobyła 
Taylor Swift za krążek „Fearless”. Poza 
nagrodą dla Piosenki Roku, Beyonce  otrzyma-
ła również wyróżnienie w kategorii Najlepsze 
Kobiece Wykonanie Pop, Najlepsze Żeńskie 
Wykonanie R&B („Single Ladies - Put A Ring 
On It”), Najlepsze Tradycyjne Wykonanie 
R&B, Najlepsza piosenka R&B oraz Najlepszy 
Album R&B. Taylor Swift otrzymała statuetki 
w kategoriach: Album Roku, Najlepszy Album 
Country, Najlepsze Kobiece Wykonanie 
Country oraz Najlepsza Piosenka Country 
(„White Horse”). Po trzy nagrody zebrali: 
Black Eyed Peas i Kings Of Leon– ci ostatni 
m. in. za Nagranie Roku, piosenkę „Use 
Somebody”. Dwa wyróżnienia Grammy trafiły 
do Eminema, Lady GaGi, Maxwella, Jasona 
Mraza, Beli Flecka, Michalea Giacchino oraz 
Michaela Tilsona Thomasa. W kategorii 
Najlepszy Album Rockowy zwyciężył zespół 
Green Day (z albumem 21st Century Break-
down"). 

Nowości muzyczne 
- koncerty i nowo wydane płyty  

Brian Warner , znany jako Marilyn Man-
son, wydał ostatnio płytę , która nosi nazwę 
„The high and of the low” , którą promował na 
trasie koncertowej  „The high and of the low : 
In Concert” . Jeden z koncertów odbył się 
także w Polsce w Warszawie 17 listopada 2009 
roku w hali Stodoła. Był to jego pierwszy 
koncert w Polsce od sześciu lat!  

Tokio Hotel promuje swoją nową płytę 
„Humanoid” na trasie koncertowej „Welcome 
to Humanoid city” . Jeden z koncertów odbę-
dzie się w Polsce w Łodzi 14 marca 2010 roku. 

Płyta Lady GaGi „The fame monster” 
sprzedaje się rewelacyjnie. Do kupienia są 
dwie wersje tej płyty. Pierwsza wersja zawiera 
piosenki z jej pierwszej płyty „The fame” . 
Druga wersja zawiera nowe piosenki , m.in. 
mega hit „Bad romance” . 

Nowa gwiazda muzyki pop– ke$ha , wła-
śnie wydała swój pierwszy album „Animal”. 
Na tej płycie znajduje się imprezowy przebój 
„Tik Tok”. 

Nastoletnia gwiazda Justin Bieber planuje 
wydać płytę o nazwie „My world 2.0” na której 
znajdzie się piosenka „One time” . Premiera 
odbędzie się 23 marca 2010 roku .  

Zespół punk popowy All Time Low wy-
dał nową płytę pod tytułem „Nothing perso-
nal”. Na tym albumie znajduje się dużo 
imprezowych kawałków,  m.in. „Waightless” , 
„Damned If I do Ya , Damn If I don’t” , „Break 
your little heart” . 

 
Nowy zespół  

Najnowszą grupą, łączącą w sobie muzy-
kę rock i hardcore punk jest Black Veil Brides. 
Wokalistą tego zespołu jest Andy Sixx. 
Od stycznia BVB jest w trasie koncertowej po 
całych Stanach Zjednoczonych. Ich najbardziej 
znane piosenki to „Knives and Pens”, „Devil 
for Me” i „Hello My Hate”.  Mamy nadzieję , 
że zespół ten odniesie sukces w show– biznesie 
i zdobędzie wielką sławę. [ - : 

 

 

 

 

 

 

 

Klaudia Strauss, 
Anita Wawrów 
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MODA 
ZIMA / WIOSNA 2O1O 

W tym sezonie najmodniejsze są buty EMU.  Wszystkie 
gwiazdy je uwielbiają m. in.: Vanessa Hudgens, Miley Cyrus, Ni-
cole Richie i wiele, wiele innych .... Emu są wygodne, człapiąco– 
otulające. Kto się zna, ten wie, że ich właścicielka zna ostatnie 
trendy i nosi je niezależnie od tego, że wygląda się w nich inaczej 
(dziwnie). Odpowiednie są na lato i zimę, dlatego że utrzymują 
naturalną temperaturę stopy. 

Modne stały się także okulary „nerdy”. Jest to hit 
sezonu! Dawniej okulary tego typu nosiły tylko osoby 
pasjonujące się naukami ścisłymi , informatyką, grami 
komputerowymi itp. (stąd też nazwa tych okularów). Dziś 
NERDY noszą największe gwiazdy show– biznesu. Można 
je kupić na Allegro.pl lub u optyka. 

                                  
 

 

UŚMIECHNIJ SIĘ ☺ 
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Przy stole rodzinka Jasia zjada w ciszy i sku-
pieniu obiadek. Nie rozmawiają ze sobą, żeby nie 
robić przykrości Jasiowi, który od urodzenia nic 
nie mówi. W pewnej chwili Jaś zatrzymuje rękę z 
widelcem w pół drogi do ust i mówi: 
- A gdzie kompocik? 
Rodzina znieruchomiała z zaskoczenia. Po dłuższej 
chwili mamusia mówi ze łzami szczęścia w oczach: 
- Synku! Odezwałeś się! Przecież do tej pory ty nic 
nie mówiłeś! 
A Jaś: 
- No właśnie, bo zawsze był kompocik. 

*   *   * 
- Dlaczego nie wstajesz? - pyta Jasia w autobusie 
starsza pani i spogląda na niego karcąco. 
- Już ja dobrze panią znam! Ja wstanę, a pani 
zajmie mi miejsce! 

*   *   * 
Nauczyciel pyta: 
- Jasiu, ile miałeś lat w ostatnie urodziny? 
- 7 
- A ile będziesz miał w następne? 
- 9 
- Siadaj, pała! 
- Niech to, pała w urodziny... 

W szkole nauczycielka pyta dzieci:  
- Czy znacie ptaszka na literę "a"?  
Zgłasza się Jaś:  
- Czy może jest to czyżyk?  
Nauczycielka:  
- Źle, Jasiu, siadaj.  
Nauczycielka pyta znowu:  
- Czy znacie ptaszka na literę "b"?  
Zgłasza się Jaś:  
- Czy może jest to czyżyk?  
Nauczycielka:  
- Jasiu, tego już za wiele, wyjdź z sali.  
Nauczycielka pyta ponownie dzieci:  
- Czy znacie ptaszka na literę "c"?  
Jaś krzyczy przez zamknięte drzwi:  
- Czyżby to był czyżyk? 

*   *   * 

Spotkały się dwie blondynki i jedna mówi:  
- Słyszałaś - Sylwester w tym roku wypadnie 
w piątek!  
- Kurcze, byle nie trzynastego... 
 


