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1. WYWIAD Z PANEM ŁUKASZEM GURBISZEM 
 

 
Ewelina - Czy zechciał by Pan udzielić nam 
wywiadu na temat klubu LKS OLSZYNY? 
Pan Łukasz - Tak oczywiście z wielką 
przyjemnością.  
Ewelina - Czy wieści o tym, że jest Pan 
trenerem tego klubu są prawdziwie? 
Pan Łukasz - Klub jest prowadzony przez 
dwóch trenerów: Arkadiusza Rybę i mnie.  
Ewelina - Skąd pomysł na utworzenie 
takiego klubu? 
Pan Łukasz - W ubiegłym roku wraz z grupą 
kolegów postanowiliśmy założyć klub 
piłkarski, gdyż stwierdziliśmy, że nasze pasje 
i zamiłowanie do piłki nożnej chcemy 
rozwijać na szczeblu rozgrywkowym. 
Ewelina - Jak ocenia Pan graczy klubu LKS 
OLSZNY? 
Pan Łukasz - Uważam, że mamy bardzo 
dobrych gracz, którzy na tle innych zespołów 
prezentują się nieźle. Są bardzo ambitni - 
lubią to co robią i są bardzo pracowici, a to 
jest najważniejsze. 
Ewelina - Co należałoby zmienić w tej 
drużynie?  
Pan Łukasz - Naszej drużynie brakuje 
takiego boiskowego "cwaniactwa", ale ono 
samo przyjdzie ono samo po rozegraniu 
większej ilości meczów. Brakuje z 
prawdziwego zdarzenia napastnika bo 
sytuacje w każdym meczu są, ale cóż… brak 
skuteczności i czasem też szczęścia. 
Ewelina - Wiem, że ten klub jak na razie nie 
odnosi sukcesów, czy to się kiedyś zmieni?  
Pan Łukasz - Wiadomą rzeczą jest, że od 
razu w pierwszym sezonie trudno jest dojść 
do większych sukcesów, ponieważ chłopaki 
muszą się zgrać. Mamy młodych piłkarzy tak 
więc w niedługim czasie jak nabiorą 
doświadczenia będą coraz lepsi i wiem, że 
sukcesy na pewno przyjdą. Tylko przez 
odpowiednią motywacje i ciężką pracę 
można coś osiągnąć i wiem, że Nam się to 
uda.  

Ewelina - Jakie wskazówki dałby Pan tym 
piłkarzom?  
Pan Łukasz - Trening, trening i jeszcze raz 
trening, a efekty przyjdą.  
Ewelina - Czy młodsi piłkarze Olszyn będą 
mieli możliwość utworzenia własnego 
klubu? 
Pan Łukasz - Tak, gdyż chcemy od 
następnego sezonu czyli jesień 2007/2008 
rozpocząć też rozgrywki w klasie juniorów.  
Ewelina - Jak ocenia Pan kibiców Olszyn, 
którzy wiernie towarzyszą podczas każdego 
meczu? 
Pan Łukasz - Uważam, że są wspaniali i 
żaden klub nie ma tak licznej grupy kibiców 
w tej klasie rozgrywek. Doping bardzo 
pomaga czego efektem mogą być wyniki 
osiągane na własnym boisku, ponieważ 
najlepsze zespoły traciły u Nas punkty. 
Ewelina - Czy podczas okresu zimowego 
piłkarze będą mieć jakąś możliwość do 
trenowania?  
Pan Łukasz - W okresie zimowym 
rozpoczynamy treningi na hali w Tuchowie 
(styczeń). W lutym i marcu przygotowanie 
kondycyjne i wytrzymałościowe poprzez 
interwały i biegi w terenie. Na wiosnę mecze 
sparingowe co na pewno powinno ucieszyć 
Naszych kibiców.  
Ewelina - Jak dotychczas bohater wywiadu 
ogłasza konkurs i funduje nagrodę, czy Pan 
też się zgadza?  
Pan Łukasz - Tak. Oto pytanie: Jaka była 
najwyższa porażka w meczu wyjazdowym 
klubu LKS Olszyny? 
Ewelina - Dziękujemy za udzielenie 
wywiadu. 
Pan Łukasz - Ja również dziękuje za 
rozmowę i pozdrawiam serdecznie 
wszystkich graczy i kibiców LKS 
OLSZYNY.  
 

Wywiad z Panem Łukaszem Gurbiszem 
przeprowadziła Ewelina Jodłowska 
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2. SREBRO DLA POLSKI !

 
W ostatnim czasie było głośno o Mistrzostwach Świata w siatkówce, które 

odbywały się w Japonii. Nasza reprezentacja pokazała klasę w grze, tylko w dwóch 
meczach Polacy stracili set w meczu z Rosją i w meczu finałowym z Brazylią. Wspaniale 
wygrane mecze przez Polskę doprowadziły ich do II miejsca na podium i zdobycia 
srebrnych medali. Czekaliśmy na tę chwile 30 lat. To niesamowite zdarzenie przyniosło 
radość wszystkim kibicom w Polsce. Najlepszym rozgrywającym został Zagumny. Ale to 
nie wszystko. Wspaniały siatkarz Mariusz Wlazły był w trójce najlepszych siatkarz na 
świecie w ataku. Nasi siatkarze wierzyli do końca w swoje siły. Ostatni mecz z Brazylią 
był dla nich bardzo ciężki. Stres i nerwy psuły wspaniałą grę naszych siatkarzy. Ale i tak 
się cieszymy z II miejsca na świecie. Gratulujemy naszym orłom i trenerowi wysokiemu 
niebieskookiemu blondynowi Raulowi Lozano i wierzymy, że już za cztery lata Polska 
będzie mistrzem świata !!!  
 
 

Ewelina Jodłowska i Kamil Dziuban 
 

 
 
 

3. NASZE DROBNE SUKCESY 
 

W poprzednim numerze 
wspominaliśmy, że listopad to miesiąc 
szkolnych etapów konkursów 
przedmiotowych. Oto lista uczniów, 
którzy osiągnęli największą liczbę 
punktów z poszczególnych przedmiotów: 
 
Szkoła Podstawowa 
• Konkurs humanistyczny: 

- Monika Starzyk 
- Monika Mikos 
- Monika Gogola 
- Kasia Bąk 
- Justyna Rąpała 
- Beata Smalarz 

 
• Konkurs matematyczny: 

- Monika Mikos 
- Miłosz Mężyk 
- Arkadiusz Ryndak 

Gimnazjum 
• Konkurs Języka Polskiego: 

- Anna Łaskawska 
- Lidia Gębarowska 
- Agnieszka Gogola 
- Magdalena Załęska 

 
• Konkurs historyczny: 

- Agnieszka Gogola 
- Patryk Mikos 
- Ewelina Ryndak 

 
• Konkurs matematyczny: 

- Patryk Mikos 
 

• Konkurs geograficzny: 
- Alicja Jasińska 

 
Najlepszym gratulujemy i życzymy 
powodzenia na dalszych etapach.
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4. CZAR WIGILIJNEJ NOCY I ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA 
 

„To właśnie tego wieczoru 
Od bardzo wielu wieków 
Pod dachem tkliwej kolędy 
Bóg rodzi się w człowieku.” 

Emilia Waśniowska 
 
Dni jak korale z rozerwanego naszyjnika toczą 
się wartko, niedawno Święta Wielkanocne, a 
tu już Boże Narodzenie puka do naszych 
drzwi. Niewielu z nas wie, że Chrześcijanie, 
dzień narodzin Chrystusa zaczęli obchodzić 
dopiero u końca III wieku i Kościołowi 
chodziło wtedy, aby ustanowione przez Cezara 
Aureliana święto, poświęcone pogańskiemu 
bogowi Słońca, zostało zapomniane i usunięte 
w cień. A, że obchodzono je w Rzymie w 
dzień przesilenia zimowego, to data ta 
wypadała w noc 24 na 25 grudnia. 
 
Chrześcijanie noc narodzin Chrystusa 
nazywają "Świętą nocą", ponieważ tej właśnie 
nocy rodzi się coś nowego, coś dobrego, złe 
moce tracą swoją siłę i ustępują miejsca 
światłości. Przyjście na świat Syna Bożego, 
spowoduje, że te długie, straszne, pełne 
demonów i złych mocy, noce, staną się 
krótsze. Dzień się wydłuży, nastąpi odnowa w 
życiu ludzi i w przyrodzie. Bliżej będzie do 
wiosny, która ciepłem zaleje świat i pozwoli 
posiać ziarno i czekać na plony. 
 
Wigilia oznacza czuwanie, straż nocną, 
czekanie na światło, gdyż ta noc przesilenia 
zimowego jest początkiem czegoś nowego, 
koło zamyka się, jeden cykl kończy się, aby 
dać początek drugiemu. 
 
Wigilia w świadomości ludów ziemi zapisała 
się jako powtórzenie rajskiej sytuacji. Uczta 
wigilijna odzwierciedla powszednie 
pojednanie żywych i zmarłych. W ten czas 
kwitną drzewa w sadach, rzekami płynie 
srebro, w stawach pojawia się wino, zakwita 
kwiat paproci, a zwierzęta mówią ludzkim 
głosem. Niemniej jednak doświadczyć tego 
może tylko człowiek o szczerozłotym, 
szlachetnym sercu. Do dzisiaj w niektórych 

regionach zachowały się zwyczaje, związane z 
dniem wigilijnym. 
 
Otóż rano należało wstać wcześnie, umyć 
twarz i ręce w strumieniu, aby zachować 
zdrowie i wigor na przyszły rok, a następnie 
zabrać się do przygotowywania wigilijnej 
wieczerzy. Tego dnia nikt nic nikomu nie 
pożyczał, aby dobrobyt z domostwa nie 
uciekał. Nikt też tego dnia nie kładł się do 
łóżka, bo to rokowało choroby i przypadłości 
wszelakie na rok następny. Niektórzy dla 
zapewnienia dostatku w swoim obejściu, 
dokonywali drobnych kradzieży, bo przecież 
od przybytku głowa nie boli. 
 
A zwyczaj ubierania choinki przywędrował 
do nas z Niemiec. Dotychczas stawiano 
drzewka, ale nie były one tak strojne, jak to 
przyjęło się to w Europie w XIX wieku. W 
choince widziano energię i siłę, kojarzono ją z 
drzewem mądrości, była ona połączeniem 
pomiędzy niebem i ziemią. Ludzie chcąc 
chronić się przed złymi mocami, groźnymi 
zwłaszcza zimą w czasie najdłuższych i 
najciemniejszych nocy, przynosili do swoich 
domostw zielone drzewka, aby te chroniły ich 
przed złem. 
 
A w Polsce popularne były dotąd 
„podlażniczki”, zielone gałązki, którymi 
ozdabiano obejścia i mieszkania. Dopiero 
później zielone drzewka zagościły w izbach i 
mało kto mógł im odmówić bajkowego czaru i 
wdzięku, gdy strojne w przeróżne świecidełka 
i słodycze, stały do Świąt Trzech Króli. 
 
Ciekawy jest los świeczek choinkowych, 
które zapalone na choince, symbolizowały 
gwiazdy, a najwyższa, na czubku choinki, 
gwiazdę betlejemską. Nierzadko płonęły wtedy 
malownicze drzewka i całe obejścia wraz z 
nimi. Dopiero nowojorski sprzedawca ozdób 
świątecznych Albert Sadacca w 1917 roku 
skonstruował lampki elektryczne. Dzisiaj 
płoną na naszych choinkach tęczą kolorowych 
błysków. 
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Pierwsza sztuczna choinka przybyła do 
Europy z Ameryki, skonstruowano ją za 
pomocą maszyny do produkcji... szczotek 
klozetowych. 
 
Bożonarodzeniowe święta to Święty Mikołaj, 
radość dawania i otrzymywania prezentów. 
Coraz rzadziej łączymy postać Świętego 
Mikołaja z biskupem z Mirry w Azji 
Mniejszej, który udzielał dyskretnej pomocy 
najbiedniejszym. Został on uznany patronem 
żeglarzy, uczonych, piekarzy, złodziei, 
podróżnych, małych chłopców i dziewic. 
 
Dzień 6 grudnia Kościół ogłosił dniem 
dawania podarków i pomocy charytatywnej dla 
najuboższych. Stąd wziął się dzień świętego 
Mikołaja, który po dziś dzień roznosi prezenty, 
a w Polsce wpada przez komin, nie czyniąc, o 
dziwo żadnego hałasu. Mikołaj był biskupem 
nosił zatem tradycyjny strój biskupi, był osobą 
szlachetną i dostojną i tylko w Niemczech 
zachował taki właśnie wizerunek. 
 
A ten niski brzuchaty człowiek w 
groteskowym stroju, w czapce z pomponem i 
czerwonych butach z cholewami został 
wymyślony w początkach XX wieku na poczet 
kampanii reklamowej Coca–Coli. Firma owa 
reklamując swój produkt, wykorzystała 
wizerunek Św. Mikołaja, zniekształcając jego 
image, gdyż przyprawiono mu wtedy pokaźny 
brzuch, twarz uczyniono rubaszną i szczerą, na 
głowę miast biskupiej tiary, założono czapkę z 
pomponem. 
 
Zwyczaj darowania prezentów wywodzi się 
od bardzo dawna. Dawano je jednak najpierw 
dzieciom, które uważano za dar boży i chcąc 
zyskać sobie ich przychylność i przychylność 
opiekujących się nimi mocy, sporządzano 
przeróżne słodkości i w wieczór wigilijny 
układano pod choinką lub wkładano do 
skarpet. Dopiero później zaczęto obdarowywać 
się gremialnie i uczestniczyli w tym również 
dorośli. 
 
Zwyczaj dzielenia się opłatkiem został 
zachowany tylko w Polsce, wcześniej w 
naszym kraju dzielono się chlebem, który był 

specjalnie wypiekany na wigilijna wieczerzę. 
Opłatek ma zapewnić nam pomoc i 
życzliwość, jest to przyjęcie serca Jezusa. 
Opłatek świąteczny pełni rolę trzynastej 
potrawy, symbolizuje Jezusa Chrystusa. 
Pozostałe dwanaście, koniecznie postnych, 
potraw wigilijnych, to symbol dwunastu 
Apostołów, którzy Jemu towarzyszyli. 
 
Świąteczna izba koniecznie udekorowana być 
musi jemiołą, ponoć to roślina czarownic, 
potępiana przez Kościół. Ochraniała ona 
jednak przed czarną magią i złymi duchami. 
Galowie szczególnie cenili sobie jemiołę 
rosnącą na dębach. Według nich miała ona 
właściwości lecznicze i tak jest rzeczywiście, 
bo gałązki zbierane w grudniu i styczniu leczą 
epilepsję, zaburzenia w obiegu krwi, 
schorzenia skory, odmrożenia. Pamiętajmy 
jednak, aby usunąć białe jagody, które są 
trujące. Magicznie za to działają, gdy stojąc 
pod jemiołą wypowiemy życzenie, zrywając 
przy tym jedną z nich. Bezkarnie też można się 
pod jemiołą całować i przynosi to szczęście 
zakochanym, zwyczaj ten przywędrował do 
nas z Anglii, gdzie znany był już w XVII 
wieku. 
 
A po wigilijnej kolacji, gdy prezenty już 
rozpakowane i szczęśliwi i zadowoleni 
śpiewaniem kolęd, skracamy sobie czas do 
Pasterki. Śpiewamy kolędy i radują się serca 
nasze, bo dwa dni świąteczne jeszcze przed 
nami, a dzień pierwszy najważniejszy uczcimy 
wystawnym i nie postnym już obiadem. I 
niechaj się świecą te dni przecudne, spowite 
oddechem mrozu i posrebrzone szronem i 
niechaj dobro w naszych sercach zagości i 
podzielmy się nim ze wszystkimi. I tak jak na 
wigilijnym stole, dodatkowe nakrycia 
stawiamy dla przygodnego gościa, tak bądźmy 
tak szczerzy i życzliwi dla siebie i dla innych 
przez następny rok. 
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5. ZWYCZAJE I TRADYCJE ŚWIĄTECZNE W POLSCE 
 

Jak wygląda tradycyjna wigilia? 
 

Tradycyjna wigilia rozpoczyna się kiedy 
na niebie pojawia się pierwsza 
gwiazdka, symbolizująca gwiazdę 
betlejemską, która wiodła Trzech Króli 
do miejsca narodzin Jezusa. Następnie 
domownicy odmawiają modlitwę za 
zmarłych, w wielu domach czyta się 
wtedy fragment Nowego Testamentu 
mówiący o narodzeniu Dzieciątka Jezus. 
Do stołu wigilijnego według wierzeń 
siadają z nami dusze zmarłych. 
Przed rozpoczęciem wieczerzy 
wigilijnej wszyscy zgromadzeni dzielą 
się opłatkiem, który oznacza pojednanie 
się i przypomina o konieczności 
dzielenia się z bliźnim nawet ostatnim 
kawałkiem chleba. 
Po złożeniu sobie życzeń wszyscy 
zasiadają do nakrytego białym obrusem 
stołu. Pod obrusem powinno znaleźć się 
sianko wigilijne, które symbolizuje 
ubóstwo w jakim urodził się Chrystus. 
Zawsze zostawiamy jedno wolne 
miejsce dla wędrowca. Na wigilijnym 
stole znajduje się zazwyczaj 12 potraw, 
chociaż wcześniej zawsze była to liczba 
nieparzysta. Najbardziej tradycyjne 
wigilijne potrawy to między innymi 
barszcz czerwony, grzyby, pierogi z 
kapustą i grzybami, wszelkiego rodzaju 
kasze podawane z sosem grzybowym, a 
także karp. Aby nadchodzący nowy rok 
był udany należy spróbować wszystkich 
wigilijnych potraw. 
W pokoju, w którym odbywa się wigilia 
zawsze stoi przystrojona choinka, która 
ma symbolizować naszych pierwszych 
rodziców; Adama i Ewę i przypomina 

nam naukę o upadku i odkupieniu 
rodzaju ludzkiego. Po kolacji wszyscy 
obdarowują siebie podarunkami, tak jak 
Trzej Królowie obdarowali Jezusa. Po 
wieczerzy wigilijnej wszyscy idą na 
Pasterkę, która zawsze odbywa się o 
północy. Dom, w którym wszyscy 
spotykają się w dzień wigilii Bożego 
Narodzenia powinien być odświętnie 
przybrany, nie powinno zabraknąć w 
nim także szopki - figurek lub obrazka 
przedstawiających scenę narodzenia 
Zbawiciela. 
Wigilia to dzień pełen magii i cudów. 
Wierzy się, iż to, jak upłynie ten dzień 
oraz noc dzieląca 24 i 25 grudnia będzie 
miało wpływ na cały nadchodzący rok. 
 
Jednak wigilia to nie tylko zwyczaje i 
tradycje, to przede wszystkim 
najpiękniejszy wieczór w roku, w 
którym wszyscy, bez względu na to, kim 
jesteśmy staramy się być dla siebie 
milsi, lepsi, uczymy się wybaczać i 
kochać. Jest to także wieczór magii, 
obdarowywania się podarunkami, to 
dzień, w którym wszyscy chcemy czuć 
się szczęśliwymi i chyba wtedy to się 
jakoś łatwiej udaje. 
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6. CO WPISAĆ NA KARTCE ŚWIĄTECZNEJ? 
 

Podwójnych życzeń nastaje czas, 
Jak to wiadomo każdemu z nas, 
Bo Chrystus Pan nam się dziś rodzi, 
A i Rok Nowy także nadchodzi. 
Zielone gałązki, a na każdej świeczka, 
W stroiku z bibułek stoi choineczka. 
Gdy zaświeci między gałązkami, 
Wesołą kolędę dla niej zaśpiewamy. 
 
 
Drogi, Święty Mikołaju, co przychodzisz 
prosto z raju i dla dzieci gwiazdkę masz, 
powiedz co mi dzisiaj dasz? 
Ja pamiętam, w zeszłym roku, 
przyszedłeś do nas o zmroku, miałeś z 
sobą mnóstwo rzeczy i wszystko dla 
grzecznych dzieci. Więc przez cały 
roczek długi, długi tak jak droga mleczna 
czekałam na ciebie kochany i starałam się 
być grzeczna. A gdy dziś tu jesteś z nami 
i podarki z sobą masz, choć drobiażdżek 
daj dla Ani by radosną miała twarz. 
 
 
Przy wigilijnym stole łamiąc opłatek 
święty, pomnijcie, że dzień ten 
radosny w miłości jest poczęty. Że jak 
mówi wam wszystkim dawne, odwieczne 
orędzie z pierwszą na niebie gwiazdką 
Bóg w Waszym domu 
zasiądzie 
 
 
W Bożego Narodzenia dni urocze, 
Niechaj szczęściem serce gra, Niech 
zdrowie dobre was otoczy, I na dni 
przyszłości trwa. Niech te święta 

przyniosą wam Boże łaski, spokój, radość 
i dostatek wszelki, A Nowy Rok 
niech spełni marzenia ukryte na samym 
dnie serca. 
 
 
Życzę Tobie spełnienia wszystkich 
marzeń, przychylności wszechświata, siły 
w ramionach i czystego ognia w sercu, co 
zapali wszystko wokół Ciebie szczęściem 
i radością. Niech wszystko czego się 
dotkniesz, stanie się pomocne w 
spełnieniu marzeń, a każda najdrobniejszą 
nawet czynność przybliża Ciebie do bycia 
najszczęśliwszą i najbardziej 
uśmiechniętą osobą spośród wszystkich 
ludzi. 
 
 
Najlepsze życzenia z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku, aby 
przyjście na świat Chrystusa przyniosło 
ze sobą radość, pokój, nadzieję i miłość… 
 
 
W domach ciepło, świątecznie, choinka 
wiruje światłami, stosy prezentów piętrzą 
się wokół, świat wypełniony jest 
życzeniami. Wesołych Świąt Bożego 
Narodzenia. 
 
 
Szczęśliwych, kojących, wartych pamięci, 
przeżytych w zgodzie ze światem i z sobą 
samym, pełnych życia i miłości Świąt 
Bożego Narodzenia oraz niesamowitego, 
niezapomnianego, niepowtarzalnego 
Sylwestra!!!
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7. KOLOROWANKI DLA NAJMŁODSZYCH 
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8. NASTOLATKI I BON TON 
 

Zastanawiasz się dlaczego inni wiedzą więcej i poruszają się między ludźmi swobodniej? 
Zastanawiasz się skąd czerpią swoje umiejętności? Czujesz się nieswojo, nadrabiasz miną i 
usiłujesz robić wrażenie, że ci nie zależy. Przeciwnie, chcesz denerwować ludzi swoją arogancją, 
którą wyraźnie demonstrujesz. Jednym słowem: nie masz pojęcia jak się zachować w danej 
sytuacji. Może więc najwyższy czas, aby zaczęło ci zależeć na opinii osoby obytej i kulturalnej?! 
 

Bon ton to sztuka poruszania się między ludźmi, rodzaj towarzyskiego prawa jazdy. 
Podsuwa sposoby zachowania się w różnych sytuacjach. Wbrew pozorom nie jest to łatwa sztuka. 
Wysiłek włożony w urabianie swojego stylu bycia to inwestycja ważna, to naprawdę istotny 
element wykształcenia.  
 
Jak tego dokonać, jak wyjść z zacofania kulturalnego? 
Otóż wystarczy: 
1. Widzieć ludzi dookoła siebie, zauważać, że są. 
2. Okazywać im sympatię i życzliwość. 
3. Starać się nie sprawiać im kłopotów i przykrości. 
4. Wyglądać przy tym estetycznie. 
 
Reszta to szczegóły, o których będziemy pisać w następnych numerach Gadżetki. 
 
Na dobry początek proponujemy wam prezentację „7 PASKUDNYCH GRZECHÓW PRZECIW ESTETYCE”: 
1. Mlaskanie, siorbanie, cmokanie, czyli jedzenie głośne i niechlujne.  
2. Plucie (czynność wręcz szczeniacka). 
3. Czkanie, bekanie, charczenie. 
4. Dłubanie w nosie, w uchu, pociąganie nosem, drapanie się. 
5. Niedomycie, niedopranie, „rozmamłanie” 
6. Zapach. (Uwaga! Polewanie brudu wodą kolońską daje efekty żałosne!) 
7. Śmiecenie, hałasy. 
 
Uwaga! Wyzbycie się tych przywar to dobry początek do stania się cywilizowanym człowiekiem. 
 

Na zakończenie konkurs!!! 
 

 

Co to jest  KINDERSZTUBA? 
 

Na odpowiedzi czekamy do końca grudnia. Wśród 
prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy atrakcyjne 
nagrody. Odpowiedzi prosimy wrzucać do skrzynki 
kontaktowej lub oddawać redaktorom gazetki. 
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9. HUMOR 
 

 
Co można robić po szkole średniej ?  
... 
.. 
. 
wykładać chemię 
... 
.. 
. 
w Biedronce. 

Jak Się Nazywa Gaduła Której Nikt Nie 
Słucha?? - Nauczyciel 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
W restauracji rodzina posila się promocyjnym 
obiadem. Zostaje sporo resztek i ojciec prosi 
kelnera: 
- Czy może pan nam zapakować te resztki? 
Wzięlibyśmy dla pieska... 
- Hurra!!! - krzyczą dzieci. - Będziemy mieć 
pieska! 

 

 

 

 
 

 

 

 



 12 

10. KONKURS ŚWIĄTECZNY 
 

 

 W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego 
Narodzenia ogłaszamy konkurs na: OPOWIADANIE 
pt. „TRADYCJE ŚWIĄTECZNE W MOJEJ RODZINIE”. 

Konkurs rozgrywany będzie w dwóch 
kategoriach: dla szkoły podstawowej i dla 
gimnazjum. Opowiadania prosimy składać u 
nauczycieli języka polskiego – pani B. Kozioł i pani 
B. Brzęczek. Termin składania prac: 5 I 2007 r. 
Ogłoszenie wyników w styczniowym numerze 
"Gadżetki". Na zwycięzców czekają atrakcyjne 
nagrody. 
 

 


