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Zima, autor Giulia Piaseczny 

Witajcie 
 

Nadeszła zima, w związku z tym wyczekiwana przerwa świąteczna, potem ferie i drugi semestr. 

Ten rok był dosyć specyficzny (z wiadomych przyczyn), miejmy nadzieję, że następny będzie 

dla wszystkich spokojnym rokiem w szkolnych murach i wszystko wróci do normy. 

Witamy Was po raz pierwszy w nowym składzie redakcyjnym. Bądźcie dla nas wyrozumiali, 

dopiero się uczymy, pracujemy, aby efekt przyciągał Waszą uwagę, a nie jest to proste, choć 

z pozoru tak by się wydawało. W pierwszym półroczu poświęciliśmy czas głównie na 

poznawaniu swoich możliwości, potrzebowaliśmy dowiedzieć się m. i. co to jest lid, uczyliśmy 

się, ćwiczyliśmy i wreszcie dojrzeliśmy, aby zaprezentować pierwszy numer „Lustra…”. 

Znajdziecie tu: różne przepisy, sondy, ankiety oraz inne ciekawe rzeczy. Mamy nadzieję, że 

znajdziecie chwilę, aby pobyć z nami. Miłego czytania! 

Redaktor naczelna – Natalia Zawisza 

W tym wydaniu m.in.: 

 

• Natolińskie pogaduchy 

 

• Przepiśnik Babuni 

• Noc cudów • Chwila rozrywki 
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Maja Leszczyńska zaprasza na…. 

NATOLIŃSKIE POGADUCHY 
 

Hej, witam wszystkich w pierwszych moich” 

Natolińskich pogaduchach”. Umówiłam się na 

nie z nowo wybranym  przewodniczącym naszej 

szkoły Mateuszem Kozikiem. Ciekawa jestem, 

jaki ma pomysł na swoja kadencję, dlaczego 

zdecydował się startować… zapraszam! 

 

Mateusz Kozik – uczeń 

klasy 8c; 

przewodniczący PSP im. 

K. Makuszyńskiego 

w Natolinie w roku 

szkolnym 2021/2022 

 

 

Maja Leszczyńska: Na początek pytanie 

oczywiste, skąd pomysł na start 

w wyborach? 

Mateusz Kozik: Zdecydowałem się 

kandydować na przewodniczącego szkoły, 

ponieważ chciałem, aby w szkole odbywało się 

więcej akcji i działań mających na celu 

zadowolenie uczniów. Na przykład teraz 

pracujemy nad wprowadzeniem na nowo 

szczęśliwego numerka , postaramy się to zrobić 

w najbliższym czasie. 

M.J.: Jak myślisz, dlaczego wygrałeś? 

M.K.: Myślę, że wybrano mnie, bo wzbudzam 

zaufanie, które jak zdobędę, staram się nie 

zawieść. A przede wszystkim przez to, że 

jestem otwarty na prośby i pomysły kolegów 

i koleżanek, co jest ważnym elementem 

w strukturze działań samorządu. 

M.J.: Jak widzisz rolę samorządu 

w działaniach szkoły? 

M.K.: Moim zdaniem funkcja samorządu 

szkolnego jest ważnym elementem 

w komunikacji pomiędzy uczniami 

a nauczycielami i Panem Dyrektorem. To do 

nas należy komunikowanie potrzeb większości, 

którą reprezentujemy. Możecie się zwracać do 

nas ze wszystkim, co chcielibyście, aby 

w naszej szkole miało miejsce, co się nie 

podoba, co chcielibyście zmienić , czy nowego 

wprowadzić.  

M.J.: Czy odczuwasz już rangę swojej 

funkcji? 

M.K.: Tak. Najbardziej cieszy mnie, gdy osoby 

z różnych klas na przerwach podchodzą do 

mnie i pytają, czy udałoby się zrealizować 

niektóre akcje lub  przedstawiają swoje 

pomysły. 

M.J.: Jak pracujecie jako samorząd? 

M.K.:  No właśnie , to chyba dobry moment, 

aby wspomnieć, że w samorządzie w tym 

roku są jeszcze – Zuzanna Bińkowska z 7a 

i Aleksander Skrok z 8b. Co jakiś czas 

organizujemy spotkania z przewodniczącymi 

klas, na których omawiamy zrealizowane akcje 

i wspólnie myślimy nad nowymi pomysłami. 

M.J.: Na zakończenie dwa pytania , które 

troszkę nam przybliżą Ciebie. Twoje 

największe marzenie? 

M.K.: Wycieczka w Szwajcarskie Alpy. 

M.J.: Motto, którym się kierujesz w życiu? 

M.K.: Doceń to, co masz, walcz o to. czego 

pragniesz. 

MJ.: Mateusz bardzo dziękuję Ci za 

poświęcony czas i ciekawą rozmowę Życzę 

tobie i całemu Samorządowi Szkolnemu, 

abyście mieli dużą satysfakcję , z tego , co 

robicie, a my zadowolenie. 
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Jedną z tradycji naszej szkoły jest klasowa 
„wieczerza” składająca się ze smakowitych 
potraw, ciast i słodyczy przyrządzonych 

przez nas samych. 
Wraz z kolegami, 
koleżankami 
i nauczycielami, 
zaczynamy święta 
w naszym 
klasowym gronie , 
gdzie wspólnie 
kolędujemy, 
łamiemy się 
opłatkiem 
składając 

życzenia. W tym roku odbyły się one 
17 grudnia, wcześniej ze względu na 
wprowadzenie nauki zdalnej . Oto kilka 
zdjęć z klasowych wigilii. 

 

 

 

Ankiety Natki i Zuzy 

 

Kiedy nadchodzą święta jedni nie mogą 

doczekać się ubierania choinki, drudzy 

wigilijnej kolacji, prezentów, a nas 

zainteresowało to, czego najbardziej nie 

oczekujecie . Dlatego przeprowadziłyśmy 

ankietę wśród 50 uczniów z naszej szkoły 

zadając jedno pytanie: Czego najbardziej nie 

lubisz w święta? Najczęściej wybieraliście 

odpowiedź C, a jak ona brzmi? Dowiecie się już 

za moment!  

 
Na pytanie Czego najbardziej nie lubisz 

w święta Bożego Narodzenia? można było 

wybrać jedną z 4 odpowiedzi: 

A) Składanie życzeń. 

B) Odwiedzanie rodziny.  

C) Całusy od cioci. 

D) Ubieranie choinki  

Inne:…………………………………… 

 

 
 

Po podsumowaniu Waszych odpowiedzi 

okazało się , że w naszej szkole najbardziej nie 

lubimy całusów od cioci - wybrało tę 

odpowiedź aż 52%  respondentów. Składania 

życzeń unika 30% spośród ankietowanych. 

12% podało własne przykłady tego, czego nie 

lubią w świątecznym czasie i brzmią one: 

świątecznych filmów, bezużytecznych 

prezentów, karpia, nieudanych prezentów, 

porządków i ogólnie świątecznych potraw . 

Niechęcią do odwiedzania rodziny w  święta 

wybrało 4% ankietowanych. A ubierania 

choinki aż 2%      .  

Tak więc życzymy , aby udało się Wam 

uniknąć w ten świąteczny czas tego , czego 

najbardziej nie lubicie! 

  

Wigilie klasowe 



LUSTRO SZKOŁY 
Wydanie 1/2021  

Strona | 4  
 

„Noc cudów” 
Pewnego grudniowego wieczoru, kiedy mrok 

okrył już świat, wkoło błyszczały choinki, 

bożonarodzeniowe  girlandy i lampiony, a z 

głośników każdego radia toczyły się dźwięki 

dobrze znanych wszystkim świątecznych 

melodii, zza oszklonych drzwi potężnego 

drapacza chmur wyłonił się ciemnowłosy 

mężczyzna. Jego najnowszy garnitur od 

Armaniego, okryty  płaszczem równie znanej 

marki oraz kołysząca się na szyi plakietka 

z napisem PREZES wskazywały, że był on 

niewątpliwie człowiekiem interesu.  

Mężczyzna wsiadł do swojego samochodu i 

z piskiem opon odjechał spod firmy.  

W zatłoczonym supermarkecie przewijało się 

mnóstwo osób robiących ostatnie, 

przedświąteczne zakupy. Szybko chwycił jeden 

z gotowych pierników. Wystał się w długiej 

kolejce do kasy i kiedy już z ulgą opuszczał 

zatłoczone miejsce, drogę zagrodziło mu dwoje 

młodych ludzi w koszulkach z takimi samymi 

napisami i puszkami w rękach. „Zechce pan 

wesprzeć naszą organizację?” Mężczyzna 

przyspieszył kroku, burcząc pod nosem: 

"Naciągacze". Wsiadł do samochodu i zapalił 

papierosa. Chciał jak najszybciej się stąd 

wydostać i tak był już spóźniony. Niestety nie 

była mu dana chwila spokoju. Przy wyjeździe 

z parkingu do samochodu dopadł około 35-letni  

mężczyzna. 

- Panie, pomóż! Akumulator mi padł, żona 

z dzieciakami w domu czeka z kolacją 

wigilijną, a ja jeszcze 30km do przejechania 

mam - błagał z nadzieją w oczach. 

- Na mnie też ktoś czeka, daj mi pan spokój - 

odparł nasz bohater i wrzucając bieg, wjechał 

na trasę szybkiego ruchu z zamiarem dotarcia 

do domu w 10 minut.  

Przed niewielkim domkiem z czerwonej cegły 

czekała drobna, brunetka z elegancką fryzurą, 

okryta pięknym lisim futrem. 

-Znów się spóźniłeś. Czy chociaż raz nie 

możesz być na czas?! - z pretensjami wsiadła 

do auta. 

- Musiałem zostać dłużej w pracy, 

przygotowujemy się do realizacji nowego 

projektu..- nie odrywał wzroku od drogi, na 

którą od dłuższego czasu spadały płatki śniegu. 

- Filip, ty zawsze masz jakieś projekty, 

spotkania, interesy! Wszystko jest ważniejsze 

ode mnie, nawet w Wigilię! - nie mogła się 

powstrzymać . 

- Nie zaczynaj Anno, proszę -  uciął temat Filip 

skręcając w boczną drogę.  

Wokół otaczał ich teraz las okrytych śniegiem 

drzew. Mężczyzna zacisnął dłonie na 

kierownicy, a nogą docisnął pedał gazu. 

Samochód szarpnął, warknął, zgasł i mimo 

usilnych prób, przekleństw i złości nie chciał 

zapalić. Wysiedli. On, żeby otworzyć maskę 

i przyjrzeć się silnikowi. Ona, żeby odetchnąć 

świeżym, grudniowym powietrzem i uspokoić 

nerwy po kolejnej kłótni z mężem. Przecież nie 

może się teraz denerwować. Filip z hukiem 

zatrzasnął maskę samochodu i z wściekłością 

zaczął wydzwaniać do firmy ubezpieczeniowej, 

która naturalnie była nieczynna w okresie 

świątecznym.  

-Nic teraz nie załatwisz, spójrz, tam jest droga, 

może prowadzi do jakiejś posesji?- wskazała na 

zaznaczoną śladami kół ścieżkę pomiędzy 

drzewami. Bez większego namysłu obydwoje 

ruszyli w długą drogę, która ciągnęła się 

i ciągnęła, a końca nie było widać. Ciemność 

rozświetlała im tylko latarka, którą Filip wziął 

z samochodu. Szli już ponad kilkanaście minut, 

kiedy  zrezygnowani stwierdzili, że powinni 

zawrócić, więc ruszyli w drogę powrotną, lecz 

im dłużej szli, tym bardziej tracili orientację 

w terenie. Anna nie przypominała sobie tych 

zakrętów, ani połamanych drzew, a Filip był już 

Kochani, ponieważ „Lustro szkoły” ukazuje się już od wielu lat, w naszych przepaścistych szufladach 

redakcyjnych znajduje się mnóstwo różnych materiałów, które wyszły spod pióra kolejnych pokoleń 

redakcyjnych. Będziemy co jakiś czas wyciągać co smakowitsze z nich i przypominać. Dziś piękne, 

świąteczne opowiadanie autorstwa Aleksandry Chrzanowskiej ( absolwentka rocznik 2016). 



LUSTRO SZKOŁY 
Wydanie 1/2021  

Strona | 5  
 

pewien, że się zgubili, ale jego męska duma nie 

pozwalała się do tego przyznać, w końcu to on 

prowadził. Kiedy ślady opon zniknęły 

niespodziewanie, a latarka zaczynała świecić  

coraz słabszym światłem, usiedli zrezygnowani 

na pniu drzewa. Na początku odwróceni od 

siebie, ale wraz z upływającym czasem coraz 

bardziej się do siebie , próbując wykrzesać, 

choć odrobinę ciepła w tę mroźną noc. 

-To wszystko twoja wina! - warknął Filip - 

gdybyś nie zaczęła tej kłótni, nie przycisnąłbym 

tego gazu i samochód by się nie zepsuł!  

-Gdybyś mnie kochał nie byłoby kłótni! Dla 

ciebie najważniejsza jest praca! Nawet 

w święta..-  nie mogła powstrzymać łez.  Filip 

poczuł nagle jak zimno przenika go na wskroś, 

uczucie pustki i żalu, spojrzał na płaczącą żonę. 

Nie tak to miało być- pomyślał- teraz jest 

właśnie ten moment, aby coś zmienić w ich 

wspólnym życiu. Ma być radość, nie smutek. 

Coś co zgubili trzeba odnaleźć. Teraz. 

-Przepraszam ... Obiecuję, że będę poświęcał ci 

więcej czasu- rzucili się sobie w ramiona. Tak 

oto małżeństwo Ani i Filipa zostało uratowane, 

ale nie myślcie, że był to przypadek. Nad 

wszystkim czuwał Duch Tych Świąt. 

-Filipie, czy widzisz to, co ja?- wskazała na 

niebieskie światło mieniące się pomiędzy 

drzewami.  

-Wygląda jak renifer... i chyba chce, żebyśmy 

za nim poszli- pełni zdumienia podnieśli się 

z zimnego pnia i ruszyli za 

nieprawdopodobnym zjawiskiem, które 

o dziwo doprowadziło ich do małego, 

drewnianego domku, oświetlonego 

kolorowymi lampkami, który aż huczał od 

świateł, śmiechu i rozmów. Zapukali do drzwi. 

Jakież było zdziwienie Filipa, kiedy 

w drzwiach stanął ten sam mężczyzna, który 

prosił go o pomoc na parkingu, przy 

supermarkecie. 

-Dobry wieczór, zabłądziliśmy w lesie, czy 

możemy liczyć na pańską pomoc?- odezwała 

się Anna, bo Filipowi ze wstydu odjęło mowę. 

Mężczyzna, który ewidentnie poznał Filipa 

zmarszczył brwi i przybrał groźną minę, żeby 

za chwilę szeroko się uśmiechnąć i przyjąć 

gości na kolację wigilijną. 

Czy dalej uważacie, że Boże Narodzenie jest 

zwykłym świętem? Nie, moi drodzy, Boże 

Narodzenie to czas, kiedy powinniśmy dawać 

z siebie jak najwięcej dla innych i kochać! 

Pamiętajcie, dobro dane drugiej osobie zawsze 

do nas wraca!  

 Aleksandra Chrzanowska 
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Grudzień – w grudniu zakończyliśmy Akcję 

„Pomóż im”, która 

polegała na zbiórce 

suchej i mokrej karmy 

oraz innych akcesoriów 

dla zwierząt ze 

schroniska. Akcja trwała 

od 4 października do 

30 listopada. Finał akcji 

miał miejsce w grudniu. 

Członkowie SKO oraz 

SK LOP posegregowali zebraną karmę i inne 

akcesoria. Zebraliśmy około 97 kg karmy 

suchej i mokrej, 8 koców, 4 kołdry, 4 dywaniki, 

3 miski, 3 obroże, 2 zabawki i 2 smycze. 

8 grudnia 2021 r. wszystkie zebrane rzeczy 

przekazaliśmy podopiecznym Fundacji Straż 

Ochrony Zwierząt we Wrzosowie. 

Podziękowanie na stronie Fundacji 

https://www.facebook.com/SOZ.Radom/ 

 

 

 

 

 

 

6 - 7 grudnia 2021 r. – Szkolna Kasa 

Oszczędności organizuje Kiermasz 

mikołajkowy. Ostatnia akcja przed świętami. 

 

  

To nasza kolejna akcja 

zarobkowa. Zebrana 

kwota zasili szkolne 

konto SKO.  

Opiekunki SKO – Anna 

Suchowska i Agnieszka 

Chrzanowska. 

Już niebawem , tuż po powrocie z ferii, jedno 

z najbardziej lubianych, choć najmłodszych 

świąt czyli WALENTYNKI. Warto z tej okazji 

poznać kilka ciekawych informacji. 

1. Podobno najsłynniejszym 

walentynkowym upominkiem było jabłko 

pokryte różowym lukrem, ułożone 

w hebanowej szkatułce, wysadzanej perłami. 

Ale co się z nim stało, to już nie wiemy. Pewnie 

skwaśniało. Szkatułka ocalała i cieszy oczy do 

dziś. 

2. Z kolei najdroższą walentynkę otrzymała 

podobno Maria Callas. To była specjalna 

kartka, z litego złota wysadzana diamentami 

i szmaragdami. Maria Callas dostała ją od 

Arystotelesa Onasisa. Wartość tak wyznanej 

walentynkowej miłości oszacowano na kwotę 

250 tysięcy dolarów.  

3. Natomiast za najpiękniejsze walentynki 

"specjaliści w tym zakresie" uważają wiersze 

miłosne, jakie powstały w XVII wieku. To 

właśnie wtedy "zakochani" dawali upust swojej 

miłości i nie tylko tworzyli niezapomniane 

strofy, ale kartki walentynkowe ozdabiali też 

miłosnymi rebusami, tajemnymi 

zaszyfrowanymi informacjami. Od XVIII wieku 

kartki stawały się sukcesywnie coraz bardziej 

masową produkcją. 

4. Wiek XX z kolei przyniósł nam inny miłosny 

wyczyn. Dokonano go w Chicago  

w 1984 roku, a trwał prawie 18 dni (a dokładnie 

17 dni, 10 i pół godziny) i do dziś uważany jest 

za najdłuższy pocałunek na świecie. 

5. Najwięcej walentynkowych kartek wysyłają 

Amerykanie. Ślą je dosłownie  

do wszystkich osób obdarzanych sympatią, 

niezależnie od płci i wieku. Dostają je wszyscy 

członkowie rodziny, przyjaciele, koledzy 

i koleżanki, nauczyciele, szefowie, pracownicy. 

6. Najczęściej dawanym w USA prezentem dla 

ukochanej są bombonierki, najlepiej  

w kształcie serca i czerwone róże. W Polsce 

chyba też ;) 

7. Święta Walentynkowe w USA są tak popularne, 

że do szkół wprowadzono specjalne 

walentynkowe lekcje. W sklepach oprócz 

walentynkowych gadżetów kupić można 

tematyczne poradniki i instrukcje 

walentynkowych gier i zabaw.  

Z życia Szkolnej Kasy 

Oszczędności 

Ciekawostki 

https://www.facebook.com/SOZ.Radom/
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Za oknem biało , więc trzeba się jakoś rozgrzać. 

Wystarczy tylko kwadrans, by przygotować 

aromatyczny, intensywnie CZEKOLADOWY 

NAPÓJ. Spróbuj! Z pewnością go pokochasz. 

Zaczynajmy!  

SKŁADNIKI: 

• 250 ml. mleka 3, 2 %  
• 100 ml. śmietanki 30 % 

• 200 g. czekolady 

kakaowo- śmietankowej  

do dekoracji : bita śmietana , 

kakao  

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:  

Mleko zagotowujemy ze śmietanką i dodajemy 

pokruszoną czekoladę. Całość dokładnie 

mieszamy do całkowitego roztopienia 

czekolady. Podajemy na gorąco. Dekorujemy 

ubitą śmietanką i kakao. 

I mniam, mniam… 

A może do tej pysznej czekolady, aby było 

jeszcze bardziej słodko, przepis na 

ŚWIĄTECZNE POLANO - ciasto ze 

Szwajcarii? W święta można! 

SKŁADNIKI NA BISZKOPT  

6 jajek 

6 łyżek cukru 

4 łyżki kakao  

3 łyżki mąki  

łyżeczka proszku do pieczenia  

szczypta soli 

KREM I DEKORACJA  

330 g śmietany kremówki 

500 g serka mascarpone  

300 g kremu czekoladowego  

2 czekolady deserowe  

 

 

PRZYGOTOWANIE  

Jajka umyć, rozbić i ubić z solą. Po łyżce 

dodawać cukier i nadal bić. Mąkę, kakao 

przesiać z proszkiem do pieczenia i dodać do 

ubitych jaj. Wymieszać. 

Blaszkę o wymiarach 34 x 38 cm wyłożyć 

pergaminem i wylać na nią masę. Piec 15 

minut w 175 stopniach. Ciasto wyjąć, usunąć 

papier do pieczenia i zwinąć w roladę. 

Ostudzić. 

Śmietanę ubić i połączyć z kremem 

czekoladowym i 250 g mascarpone. 

Zmiksować na gładki krem. Roladę rozwinąć, 

posmarować kremem i zrolować. 

Czekolady deserowe rozpuścić, ostudzić i 

zmiksować z resztą serka. Roladę posmarować 

grubo masą czekoladową. Wierzch podrapać 

widelcem, by krem wyglądał jak spękana kora, 

chłodzić 2-3 godziny. 

 

I znów mniam, mniam….życzy Oliwia Wam. 

  

Zimowe mniam ,mniam czyli 

z przepiśnika Babuni 
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SKĄD TO SIĘ WZIĘŁO !? 

Może to wydawać się nudne, ale jednak… każda rzecz ma swoją czasem bardzo ciekawą, 

nieznaną historię. Dziś słów kilka o choince, nieodłącznej ozdobie świąt Bożego Narodzenia. 

Niby zwykłe iglaste drzewko, lecz ma długą historię. 

W wielu kulturach drzewo, zwłaszcza iglaste, uważane jest za symbol życia, odradzania 

się, trwania i płodności. Jako drzewko bożonarodzeniowe pojawiło się w XVI wieku. Tradycja 

choinek prawdopodobnie narodziła się w Alzacji, gdzie wystawiano drzewka i ubierano je 

ozdobami z papieru i  jabłkami. Wielkim zwolennikiem tego zwyczaju był Marcin Luter. 

Choinki, więc szybko stały się popularne w protestanckich Niemczech. Nieco później obyczaj 

ten przejął Kościół Katolicki, upowszechniając go w Europie Północnej i Środkowej. W XIX 

wieku choinka pojawiła się w Anglii oraz Francji, a potem w krajach Europy Południowej. Do 

Polski przenieśli ją niemieccy protestanci na przełomie XVIII i XIX wieku, czyli w okresie 

rozbiorów. Początkowo spotykano ją tylko w miastach. Stamtąd choinkę wreszcie przeniesiono 

na wieś. Dawniej bożonarodzeniowe drzewko strojono pierniczkami, orzechami, tzw. rajskimi 

jabłuszkami, własnoręcznymi ozdobami z bibuły,  kolorowych papierów, piórek, wydmuszek, 

kłosów zbóż, źdźbeł traw itp. Na gałązkach choinki w wieczór wigilijnych zapalano świeczki 

lub zimne ognie.  

Zapewne taka choinka też wyglądała pięknie jak z dzisiejszych czasów. Ma ona naprawdę długą 

historię i nie powinniśmy o niej zapominać, gdy zbliżają się święta Bożego Narodzenia. 

A na zakończenie choinki, jakie pojawiły się w tym roku Waszych domach – dziękujemy 

za zdjęcia 
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A poniżej choinki, jakie stoją w domach naszych nauczycieli! Zdjęcia udostępniły: pani 

Bińkowska, pani Kamińska, pani Rozwadowska, pani Trojanowska, pani Tkaczyk – 

Żylińska, pani Mąkosa, pani Suchowska, pani Wiech 
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Gdy we święta się już objecie i będziecie 

odpoczywać , zapraszamy, aby nasz kącik 

wypoczynku poczytać . Żarty, rebusy, 

krzyżówki, a może sudoku - pocieszą was 

wszystkich i będziecie się dobrze bawić, aż do 

zmroku 
 

Na początek rebusy 

 

 
 

 
 

 

* * * 

W noc wigilijną pies rozmawia z kotem. 

- Co dostałeś pod choinkę? - pyta pies. 

- Dwie tłuściutkie myszy. A ty co dostałeś? - 

kot zwraca się do psa. 

- Ciebie!!! 

* * * 

Fąfarowa pyta męża: 

- Gdzie ty uzbierałeś tyle grzybów przed samą 

Wigilią? 

- U Kowalskich na strychu. 

- To oni tam hodują grzyby? 

- Nie, suszą. 

* * * 

Dwóch chłopców spędza noc przed wigilią u 

dziadków. Przed pójściem spać, klękają przed 

łóżkami i modlą się, a jeden z nich ile sił 

w płucach woła głośno:  

- Modlę się o nowy rowerek, modlę się o nowe 

żołnierzyki, modlę się o nowy odtwarzacz 

dvd...  

Starszy brat pochylił się i szturchnął go 

mówiąc:  

- Dlaczego tak krzyczysz? Bóg nie jest głuchy.  

- Wiem, że Bóg nie jest głuchy, ale babcia jest. 

* * * 

Fąfara pyta Jasia: 

- Dlaczego chcesz, aby św. Mikołaj przyniósł ci 

dwa komplety kolejki elektrycznej? 

- Bo ja też chcę się bawić, kiedy tatuś jest 

w domu. 

 

 
 

 

Chwila relaksu 
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