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 Drodzy Czytelnicy ! 
Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer naszej super gazetki szkolnej €konomi$.  
Jesteśmy zadowoleni, gdyż poprzedni numer cieszył się dużą popularnością i  
rozszedł się w dużym nakładzie.  
Tematem przewodnim tego wydania jest Matka. To Jej poświęcamy ten numer i 
jednocześnie zachęcamy Was do lektury wszystkich artykułów.   

 
 

    
   
 
 
 
 
 
 

W dniu 7 kwietnia 2008 roku swoją pracę zakończył  SAMORZĄD UCZNIOWSKI           
w składzie : Łukasz Musiał , Piotr Pilarski , Magdalena Bodylska ,  
Dziękujemy Wam za: 
Odpowiedzialną i  bezinteresowną działalność na rzecz społeczności uczniowskiej , 
realizując jej potrzeby  i interesy . Niech spełnią się wasze wszystkie marzenia a życie 
niech Wam zapewni  same przyjemne wrażenia. 

 
 
 
 

 
 

 
Tak to już na świecie jest, że każda przygoda ma swój koniec. Właśnie kończy się ona 
dla Was.  Jeszcze "tylko" egzamin maturalny i zawodowy ... tylko... bo przecież 
pracowaliście ciężko przez cały okres swojej nauki, by doczekać się owoców swojej 
pracy. Niezapomniane sytuacje i emocje związane z codziennością Ekonomika  
pozostaną zapewne wszystkim maturzystom w pamięci na bardzo długo albo na całe 
życie. Ale nic... koniec tego dobrego. W imieniu wszystkich uczniów oraz nauczycieli  
życzymy Wam drodzy maturzyści powodzenia . Będziemy trzymać kciuki za Wasze 
jak najlepsze wyniki ! 

 
 

Anna Musiał – zastępca przewodniczącej SU 
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Rozmowy kontrolowane 
 
Z okazji zbliżającego się święta wszystkich mam, postanowiłyśmy przeprowadzić 
wywiad z panią profesor Anną Borkowską, matką jedenastoletniej Moniki. Być może 
ten wywiad pokarze debiutującym matką w naszej szkole, czego mogą się spodziewać 
u dorastającego dziecka… 
 
Czy po urodzeniu dziecka Pani wyobrażenie o macierzyństwie uległo zmianie? 
 Moje wyobrażenie o macierzyństwie nie uległo zmianie. Było może nawet w 
rzeczywistości dużo lepiej niż sobie wyobrażałam. Spodziewałam się kłopotów, płaczu, 
mnóstwo nie przespanych nocy, a moje dziecko tak naprawdę było wyjątkowym 
aniołkiem. Przesypiałam całe noce od samego początku do końca. 
 
Czy kiedyś pani dziecko zadało pytanie, na które nie znała Pani odpowiedzi? 
 Moje dziecko zadaje mi codziennie pytania, na które naprawdę nie znam odpowiedzi. 
Najczęściej odpowiedzi na takie pytania znajduje w szkole, więc już mnie nimi nie 
dręczy. Myślę, że zna odpowiedzi na pewne pytania lepiej niż ja. Przynajmniej tak mi 
się wydaje. Ale jakie by to nie były pytania, na które boję się odpowiedzieć, a dziecko 
oczekuje odpowiedzi- odpowiadam. Staram się znaleźć odpowiedź taką, która będzie 
odpowiednia dla jej wieku, ale nawet jeżeli nie mówię całej prawdy to nigdy dziecka 
nie kłamie. Uważam, że jeżeli ja nie powiem prawdy, to dziecko dowie się od kogoś 
innego. Pytania, na które nie znam odpowiedzi, to są to pytania przyrodnicze, 
geograficzne i fizyczne. Wtedy nie ukrywam i wysyłam córeczkę do tatusia, który jest 
najmądrzejszy w naszym domku. Tak więc moje dziecko żyje w przekonaniu, że tatuś 
zna odpowiedzi na wszystko. 
 
Czy ma pani jakieś specjalne metody wychowania swojego dziecka? 
 Myślę, że nie. Wychowuję ją tak jak wszyscy, ale podkreślam, że jestem dla mojego 
dziecka dużo bardziej surowa niż dla innych dzieci. Wymagam od niej bardzo dużo. 
Moja specjalna metoda to konsekwencja. Jeżeli mówię, że coś ma być zrobione to musi 
być i nigdy nie zmieniam zdania „konsekwencja ponad wszystko”. Ważne jest, że nie 
bije dziecka. Moje dziecko nigdy nie zostało uderzone. Zawsze kończy się na poważnej 
rozmowie, po której nie raz płacze. Jakoś u mnie ta metoda się sprawdza, chociaż nie 
jestem zwolennikiem bezstresowego wychowywania dzieci.  
 
Czy ma pani już jakieś plany w stosunku do przyszłości swojego dziecka? 
 Nie mam planów. Rodzice planowali mi przyszłość i nie byli zadowoleni z mojego 
wyboru. Uczę wychowania fizycznego w szkole tak jak chciałam i uważam, że dziecku 
przyszłości nie wolno wybierać. Jedyne co mogę zrobić to zapewnić jej dostęp do zajęć 
pozalekcyjnych ( takich jak: dodatkowe języki, konie, siatkówka i SKS), na co chce to 
chodzi, na ile mnie stać i na ile wystarcza mi czasu. Jedyne czego pragnę to dobrze ją 
przygotować, a później niech wybiera co       chce. 
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Jak obchodzi się w Pani rodzinie święto Dnia Matki? 
 Moje dziecko zawsze zaskakuje mnie w ten szczególny dzień prezentami robionymi 
przez siebie. To jest u mnie podstawa, zawsze czekam co jest robione od tygodnia w 
wielkiej tajemnicy. Zawsze idziemy na gdzieś na obiad, spacer, rekreacyjnie całą 
rodziną. 
 
Czy dostała pani profesor jakiś szczególny prezent od swojego dziecka? 
 Prezenty od swojego dziecka dostaje codziennie i każdy wydaje mi się szczególny. 
Zbieram wszystkie jej prace od początku, mam specjalną do tego szufladę (są to kubki, 
koniki i wiele innych). Jeden, który mnie naprawdę zaskoczył to żyrafa zrobiona z 
dziesięciu kartonów, która sięgała aż do sufitu pokoju. Nie mogłam się jej pozbyć w 
żaden sposób, bo wtedy zrobiłabym przykrość swojemu dziecku. Kiedy przyszły dzieci 
do mojej córki, żywot żyrafy się zakończył.. 
 
Co Pani sądzi o modnym w tych czasach modelu rodziny „2+1” lub „2+2”? 
 Ja wiem czy on jest taki modny? Uważam, że jeśli chce się zapewnić dziecku jakiś 
start, to myślę, że jeżeli przychodzi moment, kiedy trzeba zapłacić za dodatkowe lekcje 
to nie każdego stać choćby bardzo chciał mieć tych dzieci więcej. Bo gdyby tak nie 
było to nie miałabym tylko jednego dziecka. Uważam, że jednemu dziecku i tak 
poświęcam za mało czasu. 
 
       Karolina Plota  kl. III Zf 
       Dorota Krzymińska  kl. III Zf 
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Stare dzieje 

 

GAUDE MATER POLONIA… 
 

Konstytucja 3 maja 
 
217 lat temu dokonała się w Polsce niezwykła, 
bezkrwawa rewolucja o charakterze 
demokratycznym. Spowodowała ją uchwalona 
przez Sejm Czteroletni Konstytucja 3 Maja 1791 
roku. Tego dnia rankiem na ulicach Warszawy 
zebrały się tłumy. Na placu zamkowym stanęły 
cechy miejskie pod własnym sztandarem , a 
dołączył do nich pułk piechoty dowodzony 
przez księcia Józefa Poniatowskiego, którego 
zadaniem było zapewnienie spokoju w czasie 
obrad. Dyskusja w Sejmie trwała 6 godzin. 
Dopiero od wieczór podniosły się w Sali 
okrzyki: „Wiwat król, wiwat nowa konstytucja”. 
W atmosferze  
ogromnego uniesienia patriotycznego Stanisław 
August złożył przysięgę na Konstytucję. Ogół 
sejmujących pospieszył do pobliskiej katedry 
Św. Jana, gdzie zakończyły się uroczystości 
związane ze zmiana ustroju Rzeczypospolitej. 
Ustawa Rządowa  3 maja 1791 roku, składająca 
się z wstępu oraz 11 artykułów, jest bezspornie 
największą spuścizną ideowopolityczną po 
niepodległej Rzeczypospolitej. Twórcy „Ustawy 
Rządowej” traktowali ją jako pierwszy krok do 
realizacji szerokiego programu reform.  
 
 
 
 

 
 

                                                                            €konomi$, nr2/2008 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Po uchwaleniu „Konstytucji politycznej” jak nazwano konstytucje majową – pragnęli 
przeprowadzić  przez sejm konstytucje moralną – reformującą prawo sądową a także 
sprawy oświaty i wychowania. Równocześnie Kołłątaj opracował projekt konstytucji 
ekonomicznej regulujące kwestię praw do ziemi, opieki władz państwowych nad 
działalnością produkcyjną, handlową, bankową itp. Planowane reformy miały zapewnić 
chłopom wolność osobistą i nieusuwalność z ziemi. Wszystkie trzy konstytucje miały 
stanowić całość opartą na wspólnych ideach i równości wobec prawa, wolności 
inicjatywy ekonomicznej i wolności osobistej i niepodzielnej własności. Wprowadzenie 
tych zasad w życie doprowadziłby w Polsce do stopniowej likwidacji systemu 
feudalno-stanowego. Niestety konstytucja obowiązywała zaledwie 15 miesięcy. Nie 
została w pełni wprowadzona w życie. Jej wielkość polega więc nie tyle na wartości 
prawno-ustrojowej co na sensie politycznym, na wysiłku niepodległościowym Sejmu 
Czteroletniego. 

 
 

 Autorki: Karina Tomaszewska    kl. III LP 
     Magdalena Gołdyn    kl. III LP 
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Alles klar 
 

Der Muttertag 
 
Am zweiten Sonntag im Mai feiern die Deutschen Muttertag. 
In Polen geschieht es immer am 26. Mai. Sowohl in 
Deutschland als auch in Polen ist dieser Tag zu einem 
wichtigen Datum im Festkalendar geworden. Die Idee 
stammt von der Amerikanerin Ann Jarvis aus Philadelphia. 
1905 erfand sie den Muttertag in Erinnerung an den Todestag 
ihrer Mutter. Vom Erfolg war sie selbst überrascht. 1914 
erklärte ihn der Kongress der Vereinigten Staaten zum offiziellen Festtag. Diese Idee 
wurde bald auch in anderen Ländern nachgeahmt. 1917 kam der Muttertag über die 
Heilsarmee in die Schweiz. 
1922 feierte Deuttschlad zum ersten Mal einen Gedenktag für alle Mütter. In Österreich 

engagierte sic him 1926 vor allem Marianne Hainisch, die 
Mutter des damaligen Budespräsidenten, für die Einführung 
dieses Festtages. Freilich dürfen sich Dank und Liebe nicht 
nur auf einen Tag des Jahres beschränken. Doch dieser Tag 
ist sicher ein willkommen Anlass, der Mutter eine Freunde 
zu machen. Denn die Mütter von heute schaffen mehr, 
sowohl beruflich als auch privat. Sie leisten fast genau so 
viele unbezahlte Arbeitsstunden im Haushalt wie noch vor 
zehn Jahren. Immer noch bleibt auch sie Kinderziehung, 

trotz stegender Berufstätigkeit, weiterhin in weiblicher Hand. Ist der Muttertag dann 
nicht eine willkommene Abwechslung, bei all dem Stress, den die armen Mütter 
erleben? Umfragen bestätigen, die moisten jungen Frauen (über 80%) finden den 
Muttertag gut. Also, alles Gute zum Muttertag! 
 
geschehen- dziać się                                        freilich – oczywiście 
erfinden – tu: wymyślić                                   sich beschränken – ograniczać się 
der Erfolg – sukces                              der Gedenktag – dzień uczczenia pamięci 
überrascht – zaskoczony                                  schaffen – pracować, krzątać się 
erklären – tu: ogłosić                                       ein willkommener Anlass – miła okazja 
nachahmen – naśladować     die Kinderziehung – wychowanie dzieci 
die Heilsarmee – Armia Zbawienia    bestätigen - potwierdzić 
der Gedenktag – dzień uczczenia pamięci 
sich beschränken – ograniczać się 
arbeitsstunden leisten – przepracować roboczogodziny 

 
       Agnieszka Rutkowska kl. IIc 
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Poeci do piór… ! 
 

Poezja zawsze porusza istotne tematy, wielu twórców (znanych i 
nieznanych) utrwaliło w wierszach pamięć o tej,       

NAJWAŻNIEJSZEJ …. Dziś w Kąciku Poetyckim poezja o mamach… 
 

         Przepraszam Mamo! 
 
Wróciłam zła, po ciężkim dniu. Ty 
stałaś na progu z uśmiechem. 
Trzasnęłam drzwiami, wyjęłam klucz. 
Nie chciałam Twoich pocieszeń. 
 
Stałaś za drzwiami, szepnęłaś: 
Córeczko... Ja siedząc w pokoju 
płakałam. 
I chciałam pod ziemię się zapaść na 
wieczność. Ty wciąż za drzwiami – tam 
stałaś. 
 
Ja klucz włożyłam, drzwi otworzyłam. 
Ty weszłaś – przytulić mnie chciałaś. 
Wybiegłam i miłość Twą odtrąciłam.  
Ty cicho w pokoju płakałaś. 
 
Pamiętasz Mamo, wiem było Ci 
smutno. Ja, szczerze przeprosić Cię 
chciałam. 
Do swoich błędów przyznawać się 
trudno. Lecz chyba dziś już dojrzałam. 
 

Rozpamiętywanie 
 
Zasłaniałaś mi oczy, bym uczyła się 
wiary, 
Przykrywałaś usta, by nauczyć mnie 
słuchać, 
Zakrywając uszy, uczyłaś rozmowy, 
Siedząc w miejscu, kazałaś skarbów 
szukać. 
 
Dziś Mamo, 
Zamykam oczy i idę przed siebie, 
Nie mówię, wystarczy, że słucham, 
Słyszeć nie muszę, by ciszę 
zrozumieć  
I tylko skarbów wciąż szukam 
 
                          Justyna Biernat kl. Ia 
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English is easy… 
 

Mother's Day 
 

Mother's Day is a special day for everyone! We use this day to honour our mothers 
all over the world at different times 
throughout the year. 
 
The earliest Mother's Day celebrations 
can be traced back to the spring 
celebrations of ancient Greece in honour 
of Rhea, the Mother of the Gods. During 
the 1600's, England celebrated a day 
called "Mothering Sunday". Celebrated on 
the 4th Sunday of Lent (the 40 day period 
leading up to Easter), "Mothering Sunday" 

honoured the mothers of England.  
In the United States Mother's Day was first introduced in 1872 by Julia Ward Howe 
(who wrote the words to the Battle hymn of the Republic) as a day dedicated to 
peace. Ms. Howe would held Mother's Day meetings in Boston, Mass. ever year.  
 
Famous Mothers Around the World: 
 
Marie Curie (1897-1956)  
Marie Curie is a very good example of the best moms around the world. She is 
remembered as the pioneer in researching radioactivity. Even after losing her 
husband, she worked stoically and set a world of her own with her daughter and 
work.  
 
Angelina Jolie  
She is a blend of motherhood, talent and immense possession. Jolie is a woman who 
values her relationship and believes her children are the best thing ever happened to 
her. Angelina, being a mother of two adopted kids; Maddox and Zahara and her own 
daughter Shiloh Nouvel (with partner Brad Pitt), feels life should be led by making 
her own ways. She loves different elements of life and knows how to manage both 
work and family. Recently, the couple has adopted a Vietnamese kid named Pax 
Thien and increased their family size.   
 
      To be continued on  page 12... 
 
 

                                                                            €konomi$, nr2/2008 
 
Madonna  
Another famous mom we come across is Madonna. She is not only an icon but also a 
loving mother. Madonna has always created special principles for her and her 
daughters. She is a singer, author, actor and a perfect mother.    
  
Jennifer Garner  
Jennifer Garner has emerged as a star with being a mom. Married to Ben Affleck for 
a over a year and mother to one-year-old Violet, Jennifer has made having a family 
above having her name in the tabloids. Jennifer strictly believes in keeping her 
mom’s priorities more than anything. The couple has kept their sweet little daughter 
away from media speculation. Jennifer wants to be a truly devoted mother with a 
refreshing change in her life.   
 
      
Glossary: 
To trace back - wywodziæ się 
Ancient - starożytni 
Lent - Wielki Post 
Period - okres 
Blend - mieszanka 
Immense - ogromny 
Principle – zasada 
Emerge - pojawiać się 
Above – powyżej, nad 
Strictly – całkowicie 
Devote – oddany 
Refreshing - odświeżający 
 
  Justyna Koniusz kl. 3Zb 

Mommy I Love You 
Mommy, I love you 
For all that you do. 

I'll kiss you and hug you 
'Cause you love me, too. 

You feed me and need me 
To teach you to play, 

So smile 'cause I love you 
On this Mother's Day. 

 
Nicholas Gordon 

 
 



                                                                            €konomi$, nr2/2008 
Biologia bez tajemnic 

 
 

Dziś co nieco o matkach w świecie zwierząt. 
 
 

NIETOPERZE  
Poród u niektórych gatunków nietoperzy ma miejsce w dzień, 
gdy samica zwisa głową w dół. Młode podczas porodu jest 
łapane do worka utworzonego przez zwinięta błonę ogonową. 
Zaraz po urodzeniu samica liże ślepe, skąpo owłosione 
młode, które w tym czasie wydaje szczebioczący dźwięk 
wysokiej częstotliwość, co pomaga później matce rozpoznać 
własne dziecko. 
Nowo narodzony osobnik zaczyna ssać prawie natychmiast. 
Młode są karmione do uzyskania przez nie całkowitej niezależności. 
 

GORYLE 
Młody goryl zaczyna nieporadnie chodzić gdy ma około 
dziewięciu tygodni. Przyczepiony do brzuch matki jest przez nią 
noszony, kiedy rodzina koczuje  
w lesie. Samica odstawia go od piersi, kiedy ukończy on trzy i 
pół roku, gdyż w tym czasie przygotowuje się do następnego 
porodu.  
 

NIEDŹWIEDŹ BRUNATNY 
Zimą po ciąży trwającej od 7 do 8 miesięcy samica rodzi 2-3 
niedźwiadki. Te mające około 25 centymetrów długości 
maleństwa są nagie i ślepe. Oczy otwierają dopiero po miesiącu. 
Matka trzyma noworodki łapami przy piersi, żeby nie 
przemarzły, a w razie niebezpieczeństwa przenosi je w pysku 
nawet na duże odległości. Młode pozostają z nią do następnego 
roku.  

UCHATKI  
 Samice uchatek okazują wiele czułości swemu 
potomstwu, a u samców z wysp Galapagos 
zaobserwowano również dużą troskliwość wobec 
maleństw niespotykaną u innych populacji. 
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LWY 
Samice lwów zdolne są do rozrodu już w wieku trzech 
lat. Ciąża trwa około 104 dni i lwica rodzi zazwyczaj od 
1 do 5 młodych. Lwiątka przychodzą na świat 
w zakrzewionym, spokojnym miejscu, znajdującym się w 
pobliżu wody. Lwy po urodzeniu maja wielkość kota 
domowego i są bardzo nieporadne. Lwica po upolowaniu 
zwierzyny często nie zabija jej na miejscu tylko wlecze 
ciężko zranioną do gniazda. Tam dobijają ją młode lwy. 
 
 
MANATY 
Samica jest wyjątkowo troskliwą matką, rodzi przeciętnie jedno 
młode, które ma barwę pomarańczową. Noworodek mierzy 
około metra długości i jest bardzo samodzielny niemal tuż po 
urodzeniu potrafi sam spożywać pokarm roślinny. Niemniej 
może pozostawać pod pieką matki nawet do 2 lat. 
 
 

HIPOPOTAMY 
Zgromadzone w stadzie samice 
przez cały czas obserwują i ochraniają ‘żłobek’  
– miejsce, w którym baraszkuje ich potomstwo. Gdy do 
młodych zbliży się na przykład krokodyl lub łódka, 
maciory natychmiast rzucają się do ataku.  
Broniąc małych hipopotamów samice są niezwykle 
odważne; wydają walkę praktycznie każdemu stworzeniu, 
które w ich mniemaniu stanowi zagrożenie.  
Matka cierpliwie uczy swoje dziecko coraz dłuższego 

przebywania pod wodą.  
Młode często wsiada na grzbiet matki i jest w ten sposób wożone przez kilkutonową 
pływającą ‘wyspę’. Jeżeli samica zdecyduje się wyjść z malcem na ląd to bardzo 
rzadko się od niego oddala i zachowuje szczególną ostrożność.  
Śpiąc samica otacza swojego malca potężnym ciałem, chroniąc go przed atakiem 
krokodyli. Opieka matki nad dzieckiem trwa około dwóch lat. 
 
       Sylwia Janczak kl. 3 Ra 
       Kasia Chrzanowska kl. 3 Ra  
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Z okazji Dnia Matki przeprowadziliśmy wśród uczniów ankietę 
dotyczącą tegorocznego święta. Oto jej wyniki: 
 
 
 
1. Czy zamierzasz obdarować prezentem 
 swoją mamę? 
98% uczniów odpowiedziało twierdząco 
 na to pytanie, 2% nie zamierza  
obdarować prezentem swojej mamy. 
 

 
 
 

2. Co zamierzasz kupić? 
Dla 51% uczniów najlepszym prezentem będzie jakiś miły upominek, 35% uważa, 
 że będą to kwiaty, a 14% uczniów że czekoladki. 
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3. Ile zamierzasz wydać pieniędzy? 
66% naszych uczniów zamierza 
 wydać około 30zł, natomiast  
prezenty po 50zł I 100zł  
wyda po 17% uczniów. 
 
 

 
 

 
 
4. Za co cenisz swoją mamę? 
43% uczniów ceni swoją mamę  
za to, że jest ich najlepszym  
przyjacielem,41% za wszystko, 
 a 16% uczniów za miłe słowo. 
 

5. Jak zamierzasz spędzić      ten 
dzień? 
Według 53% uczniów dobrym sposobem 
na sprawienie swojej mamie przyjemności 
będzie uroczysta kolacja, dla 29% będzie 
to spacer, dla 12% będzie to kino, a 6% 
uczniów zabierze mamę do kawiarni. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Kamil Trzeciak   kl. Id 
                    Justyna Matyjasz  kl. Ie 
                                                                                   Malwina Kasprzak  kl. Ie 
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Jak błysnąć wiedzą, czyli... 
 
 

 
    rys. Dominika Skowrońska Ie 

 
 

"Schodzić na psy" 
 
W wyrażeniu tym chodzi o stopniowy upadek społeczny bez większych szans na 
ponowny awans. 
Prawdopodobnie jest to kalka językowa z niemieckiego: "Vor die Hunde gehen" 
(Hund-pies),  
a właściwie "Vor den Hund (Hunt) gehen". Terminem "Hunt" określano dawniej w 
Niemczech  
czterokołowy wózek, który górnik musiał ciagnąć za karę, gdy nie wykonał swojej 
pracy należycie. 
W każdym razie powiedzenie "schodzić na psy" nie ma nic wspólnego - wbrew często 
spotykanej  
opinii- z naszymi czworonożnymi przyjaciółmi. 
 

         rys. Patrycja Ginalska Ie 
  
        Mateusz Salamon  kl. Ia 
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Polak, Rusek i Niemiec chcą przejść przez 
granicę no i na granicy zatrzymał ich 
diabeł i powiedział że jak spełnią jego 
zadanie to ich przepuści a jak nie  to do 
piekła. Zadaniem było przepłynąć rzekę w 
której znajdował się rekin który wybija 
zęby. Pierwszy przepłyną Niemiec i 
krzyczy do diabła: "Psepłynełem" no i 
diabeł zaciera ręce i jest  zadowolony że 
jest następna duszyczka w piekle. Drugi 
płynie Rusek no i krzyczy: "Psepłynełem"  no i diabeł znów zaciera ręce . Trzeci 
płynie polak i krzyczy: "Przepłynąłem" a diabeł "Słucham" Polak znów powtarza 
"Przepłynąłem" a po drugiej stronie wychodzi rekin i krzyczy do Polaka : "Ja ci 
jesce pokaze" 

Polak Rusek i Niemiec lecą samolotem. 
Nastąpiła awaria silnika i każdy miał coś 
wywalić:  
Rusek wywalił dużą ilość wódki, 
mówiąc "u nas tego pełno"  
Niemiec wywalił beczkę piwa 
mówiąc "U nas tego pełno"  
Polak wywalił Ruska z hasłem "U nas 
tego pełno" 

 
Diabeł założył się z Polakiem, Ruskiem i 
Niemcem, który lepiej wytresuje psa. Po roku 
czasu przychodzi do Ruska. Rusek, chudziutki, z 
wystającymi żebrami, a pies spasiony, ze ledwo 
może się ruszać. Rusek wyciąga kiełbasę, daje 
psu, a ten zaczyna służyć. Potem poszedł do 
Niemca. Niemiec ledwie trzyma się na nogach, a 
pies jak beka, łapy ma prawie w poziomie. 
Niemiec daje mu kiełbasę - pies zaczyna tańczyć. 
Wreszcie przyszedł diabeł do Polaka. Ten 
zapasiony, ledwie mieści się w fotelu, a psa prawie nie widać. Polak 
wyciąga kiełbasę, "pewnie też da psu" myśli diabeł, a on sam zaczyna 
zjadać. Na to pies odzywa się ludzkim głosem: - Józek no nie bądź taki , 
Daj gryza....                                   Mateusz Wiśniewski  kl. Ia 
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1. … Mater Polonia. 
2. Osoba pisząca egzamin dojrzałości to … ? 
3. Jakie zwierzęta zwisają w dół nocą? 
4. Jaki przydomek może mieć kobra? 
5. Podaj nazwisko autora wiersza „Do Matki”  zamieszczonego     

na stronach naszej gazetki? 
6. Każdego z nas pierwszym słowem było …? 
7. W jakim miesiącu obchodzimy dzień matki? 
8. Po angielsku mama to …? 
9. Czym większość uczniów naszej szkoły chce obdarować 
swoją  mamę w Dniu Matki? 
10. Którego zwierzęcia ciąża trwa ok 104 dni? 
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Rozwiązaną krzyżówkę wytnij i wrzuć do urny z napisem „Deska ratunkowa” 
umieszczonej na I piętrze naprzeciwko pokoju nauczycielskiego. 

 
 
 

………………………………………………. 
Imię 

 
………………………………………………. 
Nazwisko 

 
………………………………………………. 
Klasa 

 
 


