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Szopka w kościele Świętego Wawrzyńca w Kocierzewie.

Krótka historia budowania szopek

Wystrugana, ulepiona, z makaronu czy z plasteliA w sercu znów zamieszkał Ten, co „w
ny, za kołem polarnym, w indiańskiej chacie czy w kocieżłobie leży”.
rzewskim kościele, szopka bożonarodzeniowa wywodzi się z
groty niedaleka Greccio we Włoszech. To tutaj 24 grudnia
Chwila jedna! Przy tobie nikną odległo- 1223 roku powstała pierwsza na świecie żywa szopka. Jej pomysłodawcą był święty Franciszek z Asyżu, założyciel zakonu
ści,
żebraczego. Pragnął w ten sposób przybliżyć prostym ludziom
Co szare – zmienia się w odświętne, tajemnicę zbawienia. Przedstawiała ona wnętrze stajenki betlejemskiej wraz z żywymi osobami i zwierzętami. Grotę wypełniotajemnicze.
no sianem. W postacie Świętej Rodziny wcielili się mieszkańcy
Daj nam więcej dni takich, spragnio- Greccio. Odegrali oni na żywo scenę Bożego Narodzenia.
Po śmierci św. Franciszka (1225 rok), jego zakon konnych miłości,
tynuował zwyczaj budowania szopek. Okazało się, że ten prosty
Niech świat przy żłóbku Twoim odmie- sposób prezentowania treści ewangelicznych w szczególny sposób trafiał do wiernych Początkowo szopki powstawały tylko
nia oblicze.
przy klasztorach franciszkańskich, jednak z czasem tradycja ich
budowania rozpowszechniła się w całej Europie. Najbardziej
o. Franciszek Czarnowski rozwinęła się we Włoszech, gdzie można je oglądać nie tylko w
czasie Bożego Narodzenia.
W Polsce tradycja ta zapoczątkowana
Wszystkim naszym Czytel- została u schyłku XIII wieku przez zakon franciszkanów, który w tym czasie
nikom życzymy duuużo
osiedlił się w naszym kraju. Do dzisiaj
szopki cieszą się dużą popularnością.
zdrowia i szczęśliwego
Obecnie są stawiane niemal we wszystNowego Roku 2021
kich świątyniach.
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To były cudowne Święta Bożego
Narodzenia

Pomoc Schronisku dla zwierząt w
Łowiczu
Szkolny Wolontariat zorganizował
akcję pomocy Schronisku dla zwierząt w Łowiczu. Darczyńcy mogli
przynosić: karmę suchą lub mokrą,
koce, obroże, kołdry i poduszki. Akcja
trwała do 18 grudnia 2020. Nasi
uczniowie okazali wielkie serca i pokaźny transport z
darami
dotarł
do
schroniska.

Mikołajkowy pokaz mody
Uczniowie naszej szkoły zaprezentowali
niezwykle pomysłowe stroje związane ze
świętami i zimą . Pojawiły się śnieżynki,
reniferki i oczywiście nie zabrakło głównej
postaci ,czyli Mikołaja. Całą galerię strojów
możemy podziwiać na filmiku zamieszczonym na stronie szkoły, Facebooku i na Teams.

odczuli radość i
szczęście w tym
świątecznym czasie.
Nasi uczniowie
nie zawiedli. Zebraliśmy mnóstwo
różnorodnych
łakoci, które następnie zostały
przekazane do
domu dziecka.
Koordynatorem
całej akcji była
pani Marta Politowicz.

Jasełka online
Rys. Patrycja Słomiana

Piernikowy zawrót głowy
Zapachniało również pierniczkami , które w
domowym zaciszu wypiekali nasi uczniowie.
To był naprawdę piernikowy zawrót głowy
zachwycający przeróżnymi kształtami, mieniący się kolorami ,pachnący korzennymi
przyprawami. Wszyscy sprostali wyzwaniu,

Rys. Patrycja Słomiana

Tegoroczne święta z powodu panującej pandemii spędziliśmy w gronie
najbliższych, w spokojnej i rodzinnej atmosferze. Jednak nie zatraciły one najważniejszego duchowego wymiaru - narodzin Bożej Dzieciny w Betlejem. W tym
roku to szczególnie trudny czas ze względu
na pandemię, ale to również czas pełen
nadziei i refleksji. Nie zabrakło świątecznych prezentów, życzeń i niezwykłych
gestów dobroci. My również, chociaż online, przeżyliśmy ten czas niezwykle radośnie dzięki świątecznym akcjom zorganizowanym przez nauczycieli oraz Samorząd Uczniowski.

a smaku ciasteczek nie da się zapomnieć.
Te słodkie wypieki naszych uczniów zostały
uwiecznione na filmiku.
Podaruj dzieciom piękne i słodkie
święta
Takie hasło przyświecało tegorocznej akcji
świątecznej I ty możesz zostać Św. Mikołajem, której celem była zbiórka słodyczy dla
dzieci z Domu Dziecka w Strobowie. Każdy
z nas z niecierpliwością czeka na prezenty od
św. Mikołaja, a szczególnie dzieci, dlatego
chcieliśmy, aby wychowankowie również

Tradycyjnie przed Bożym Narodzeniem
odbyły się w naszej szkole jasełka. W tym
roku co prawda online, ze względu na pandemię, ale również przepiękne i nastrojowe.
Mogliśmy obejrzeć dwa przedstawienia jasełek w wykonaniu przedszkolaków oraz klas
starszych. Pojawiły się znane motywy religijne oraz postacie z szopki. Usłyszeliśmy
kolędy i pastorałki, które wprowadziły nas w
świąteczny czas.
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Ozdoby choinkowe jak dawniej

Ubieranie choinki

Ludowe opowieści mówią o
pewnym niedźwiedziu, który rozsławił
choinkę i nadał jej wyjątkowe znaczenie.

Świąteczne ciekawostki
Boże Narodzenie obchodzone jest na całym
świecie 25 grudnia .
W Polsce wieczerza wigilijna odbywa się 24
grudnia. Rozpoczyna się po zapadnięciu
zmroku , gdy na niebie pojawi się pierwsza
gwiazda. Wtedy cała rodzina gromadzi się
przy stole nakrytym białym obrusem . Wszyscy łamią się opłatkiem i składają sobie życzenia. Potem próbujemy wigilijnych potraw,
śpiewamy kolędy, a następnie dajemy sobie
prezenty.
W Meksyku już 15 grudnia wiesza się pod
sufitem . Jest to gliniane naczynie wypełnione słodyczami. Pod nią gromadzą się dzieci.
Jedno z nich rozbiła piniatę kijem, co rozpo-

niekiedy oznaczały wzmacnianie
rodzinnych więzi,
- światełka na choince broniły dostępu złym mocom.
Sama choinka jest symbolem życia, ponieważ jest zielona nawet
wtedy, gdy pada śnieg.
Również dzisiaj wykonuje się
ozdoby na choinkę, np. papierowe
łańcuchy. Najważniejsze jest jednak
to, że każda choinka jest niepowtarzalna i wyjątkowa.
Julia Jóźwiak
źródło: Agnieszka Skórzewska:
,,Nadchodzą święta. Opowieści,
kolędy, ciekawostki”.

Rys. Bogdana Yurchak

Jednym z symboli Bożego Narodzenia
jest choinka. Obecnie można kupić gotowe
ozdoby choinkowe, które mają różne kolory i kształty. Jednak kiedyś ludzie sami je
robili i każda z ozdób miała ukryte znaczenie:
- gwiazda betlejemska, którą umieszczamy
na szczycie drzewka, miała pomagać bliskim
w powrocie do domu z dalekich stron,
- bombki, które są zazwyczaj w kształcie
kuli, symbolizowały niebo i boskość,
- czerwone serduszka oznaczały miłość,
- orzechy zawijane w sreberka miały przynosić pieniądze i siłę,
- cukierki, pierniczki i czekoladowe figurki
gwarantowały szczęście całemu domu,
- dzwonki oznaczały dobre wiadomości i
radosne wydarzenia,
- włosy anielskie przypominały o aniołach,
które były przy narodzeniu Jezusa, a teraz
miały opiekować się całym domem,
- papierowe łańcuchy były symbolem grzechu, z którego wyzwolił nas Pan Jezus, a

Zwierzę zmierzało
przez las, by powitać nowonarodzonego Jezusa. W pewnym
momencie zwierzę zorientowaChoinka przystrojona ozdobami biorącymi udział
ło się, że nie ma dla dziecka
w konkursie Ozdoby choinkowe jak dawniej. Parażadnego prezentu. Podarowało
fia Świętego Wawrzyńca w Kocierzewie.
więc dziecku choinkę z kroplami rosy.
dzisiejszych czasach wszyscy ubierają
Od tego momentu choinka choinki w Wigilię lub parę dni wczestała się symbolem nowego życia i ta- śniej. Na choinkach najczęściej wiekie znaczenie przypisywane jest jej do szamy bombki, lampeczki i przeróżne
dzisiaj.
ozdoby.
Gdy choinka dotarła do Polski,
Marcel Marczak
początkowo przystrajali ją mieszczanie.
Najpóźniej przystrajano ją na wsi. W
czyna wyścig w zbieraniu słodyczy. Głównym daniem wigilijnym jest wędzony dorsz z
papryką i oliwkami oraz małymi grzankami.
Podaje się również pieczonego indyka, owoce i słodycze.
W Hiszpanii zamiast opłatka jest chałwa.
Każdy ma w domu szopkę. Wieczerza rozpoczyna się po pasterce. Później ludzie wychodzą na ulice i razem świętują. Prezenty rozdawane są w święto Trzech Króli - 6 stycznia.
We Włoszech już 8 grudnia ubiera się choinkę i przygotowuje szopki w kościołach.
Wszyscy wysyłają sobie kartki z życzeniami.
Uroczysta kolacja odbywa się 24 grudnia.

Serwowane są wtedy tradycyjne ciasta włoskie: penettone i pandoro, a także nugat, migdały i orzechy laskowe. Włosi idą na pasterkę
i w dniu Bożego Narodzenia dają sobie prezenty.
Wojciech Pietrzak

Kolorami, które najczęściej pojawiają się
w okresie świąt Bożego Narodzenia są:
zielony, czerwony, złoty. Zielony oznacza
życie i odrodzenie. Czerwony to symbol
krwi Chrystusa. Złoty oznacza bogactwo.

Najbardziej znaną na całym świecie jest
kolęda ,,Cicha noc”. Najstarsza natomiast
jest kolęda ,,Zdrów bądź, królu anielski”.
Tekst tej kolędy pochodzi z roku 1424.
Paulina Majcher

Choinka to wiecznie zielone
drzewo iglaste. Jest symbolem życia i
odrodzenia, dlatego też chrześcijanie
przyjęli je jako symbol zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa.
W Polsce zwyczaj przystrajania
choinki w domach stał się popularny na
przełomie XVIII i XIX w. W Niemczech
zwyczaj ten był znany już od XV w. i to
stamtąd przywędrował do nas wraz z
niemieckimi protestami. Gospodarz przynosił choinkę do domu w dzień wigilijny
wcześnie rano. Początkowo ozdabiano ją
tak, jak wiechę -jabłkami, orzechami,
bibułkowymi i słomianymi ozdobami.
Każda ozdoba miała swoje znaczenie.
Łańcuch symbolizował więzi rodzinne,
światełka i lampki miały chronić przed
złymi mocami, były też symbolem światła
Chrystusa, dzwoneczki miały przynosić

Echo Szkoły

Rys. Wojciech Pietrzak
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dobre wiadomości, orzechy zawijane w
sreberka symbolizowały dobrobyt i siłę,
aniołki miały chronić rodzinę i opiekować się nią. Szczególnie ważny był czubek choinki. Ozdabiano go gwiazdką
(nawiązując do Gwiazdy Betlejemskiej), aniołkiem lub piką (szklany lub
plastikowy szpic). Wierzono, że czubek
choinki pomaga w powrocie krewnych
do domu z dalekich stron.
Z choinką i świętami wiąże się
również zwyczaj dawania prezentów.
Na początku tradycja ta znana była

jedynie wśród bogatej rodziny i mieszczaństwa, dzisiaj jest celebrowana w
niemal wszystkich domach.
Dzisiaj na gałęziach choinkowych wieszamy głównie szklane lub
plastikowe bombki, łańcuchy oraz elektryczne lampki. Czy ktoś zastanawia się
przy tym skąd taki zwyczaj?
Antoni Buczek

A TO CIEKAWE...
Czy wiesz, że 21 grudnia 2020 roku w najdłuższą
noc roku na niebie można było zaobserwować niezwykłe
zjawisko astronomiczne tzw. wielką koniunkcję Jowisza
z Saturnem. Planety zbliżyły się do siebie prawie na jednej
linii z Ziemią. Chociaż tak naprawdę były oddalone od siebie o 800 milionów kilometrów to można było to dostrzec z ziemskiej perspektywy. Takiego zjawiska
nie widziano od stuleci. Obie planety już od paru tygodni
zbliżały się do siebie na niebie ,ale kulminacja ich wielkiej
koniunkcji nastąpiła właśnie w grudniowy dzień. Ostatnie
takie zjawisko o podobnej skali widzieliśmy niemal 400 lat
temu, 1623 roku. Wielką koniunkcję można było zobaczyć
na całym świecie i to za pomocą prostych narzędzi, takich jak
lornetka czy domowy teleskop. Następna okazja, by zobaczyć Jowisza i Saturna zdarzy się za 60 lat, czyli 2080 roku.

Pierniki jak na lekarstwo?

Rys. Zuzanna Pietrzak. Praca wzięła udział w konkursie Choinki Jedynki.

Pierniki pochodzą z Holandii, ale są niezwykle popularne w Niemczech, które
słyną z miłości do tych słodkich specjałów. Francuzi jedzą pikantny chleb miodowy, znanym jako d'épices, a w Szwajcarii królują lukrowe pierniczki z Bazylei. W krajach północnych znane są jako cieniutkie piernikowe ciasteczka w kształcie zwierząt i serduszek.
Polska nazwa piernik pochodzi od starodawnego słowa pierny i odnosi się do
przypraw. Najstarszy polski przepis na pierniki pochodzi z 1725 roku i nie został zanotowany w książce kucharskiej, a w poradniku medycznym. Jedna z wersji głosi, że pierwszy
piernik został wymyślony przez pewnego czeladnika, który przez przypadek dodał do
ciasta korzenne przyprawy. Efekt był tak dobry, że od tego czasu postanowił dodawać
ich do ciastek produkowanych w swojej cukierni.
Kacper Płuska
Żródło: https://polki.pl/przepisy/porady-kulinarne,historiapiernikow,10085561,artykul.html
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Historia kolędowania
Pojęcie "kolęda" oznacza
"podarunek noworoczny lub wigilijny,
bożonarodzeniowy".
Początkowo kolędnikami byli
tylko mali chłopcy (ok. 6-13 lat), którzy
chodzili od domu do domu, śpiewając
kolędy z ruchomą, kolorową gwiazdą
betlejemską w okresie bożonarodzeniowym. Niegdyś w tej grupie zawsze musiały
się pojawić osoby przebrane za Trzech
Króli, Heroda, śmierć i diabła oraz chłopiec, który nosił szopkę. Ich wizyta w domu miała przynieść gospodarzom szczęście i powodzenie w nadchodzącym roku.
Przygotowania do kolędowania rozpoczynały się już w okresie adwentu, kiedy trzeba było wykonać lub odnowić stroje i rekwizyty kolędnicze, przyswoić tekst do

Źródło: internet

szopki czy rolę do "herodów". Nieraz
kolędnicy urozmaicali swoje występy
niemal teatralnymi przedstawieniami,
zwanymi herodami. Były to historie opowiadające o ewangelicznej rzezi niewiniątek i śmierci króla Heroda. Obok Heroda w dramacie występuje anioł i diabeł - którzy obrazują walkę dobra ze
złem. W finale przedstawienia Herod
skazany jest na śmierć, a diabeł zabiera
jego duszę.
Kolędowanie to jedna z najstarszych tradycji świąt Bożego Narodzenia - dziś mająca już w większej mierze
charakter zabawy. Warto jednak nadal
ją kultywować.
Lena Kotlarska

Rys. Weronika Więckowska. Praca biorąca
udział w konkursie Choinki Jedynki

Echo Szkoły na internetowej platformie
www.juniormedia.pl
JUNIOR MEDIA ... i tworzysz gazetę!
Nowy Rok 2021 to nowe wyzwanie dla
naszych dziennikarzy szkolnej gazetki
Echo Szkoły. Z przyjemnością informujemy ,że od nowego roku dołączyliśmy
do grona e- gazetek na platformie inter-

netowej www.juniormedia. To edukacyjny projekt dzienników regionalnych
Polska Press Grupa skierowany do
uczniów i nauczycieli To dla nas nowe
doświadczenie. Będziemy mogli krok
po kroku zdobywać nowe umiejętności dziennikarskie oraz korzystać z
profesjonalnych narzędzi do tworzenia gazet na prawdziwych makietach
dzienników regionalnych . Dzięki temu
nasza gazetka będzie miała podobny
układ do tradycyjnej gazety.. Juniormedia to nauka dziennikarstwa od pro-

Rys. Patrycja Słomiana

fesjonalistów dziennikarzy i reporterów. Mamy szansę również na
uczestnictwo w bezpłatnych warsztatach i ciekawych spotkaniach.
Przed nami zabawa, rozwój i pasja.
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Patroni roku 2021
Krzysztof Kamil Baczyński
Krzysztof Kamil Baczyński jako patron zbliżającego się roku. To jeden z
najwybitniejszych przedstawicieli
poetów pokolenia Kolumbów, którzy
także zostali podkreśleni w uchwale.
„W uznaniu zasług Krzysztofa Kamila Baczyńskiego dla polskiej sztuki,
dla polskiej niepodległości i polskiej
kultury, w stulecie jego urodzin,
Sejm Rzeczypospolitej ogłasza rok
2021 Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Jednocześnie Sejm Rzeczypospolitej oddaje hołd innym
przedstawicielom poetów pokolenia
Kolumbów poległym w trakcie okupacji niemieckiej – Tadeuszowi Gajcemu, Janowi Romockiemu, Zdzisławowi Stroińskiemu, Józefowi Szczepańskiemu i Andrzejowi Trzebińskiemu”.

Tadeusz Różewicz
Do grona patronów dołączył również
Tadeusz Różewicz, wybitny polski

poeta, dramaturg,
prozaik i scenarzysta, głęboko
związany z losem
pokolenia wojennego, baczny obserwator życia
codziennego, społecznego i politycznego. W uchwale napisano
„Filozoficzna i egzystencjalna głębia
obecna w twórczości Różewicza ma
charakter uniwersalny, dzięki czemu
nie tylko trafia do odbiorców z całego
świata, ale jeszcze długo będzie oddziaływać na współczesną literaturę
polską”.

Kard. Stefan Wyszyński
W 2021 roku przypada 40. rocznica
śmierci, a także 120. urodzin kardynała Stefana Wyszyńskiego. W
uchwale zwrócono uwagę, że kard.
Wyszyński był głosicielem uniwersalnych wartości chrześcijańskich i mężem stanu. Występował w imieniu
Ojczyzny, domagając się od komunistycznych władz poszanowania wol-

ności religijnej i broniąc polskiej kultury.

Konstytucja 3 Maja
Sejm przyjął też uchwałę ustanawiającą 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja. Uchwalony w 1791 r. przez Sejm
Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego akt wprowadził
trójpodział władzy, niósł gwarancje
swobód obywatelskich, tradycje
chrześcijańskie, tolerancję i wartości
Oświecenia. Jako pierwsza w Europie i druga na świecie Ustawa Rządowa stanowiła dowód głębokiego
patriotyzmu oraz zrozumienia spraw
obywatelskich i społecznych.

U Babci jest słodko...
Kiedy tata basem huknie,
kiedy mama cię ofuknie,
kiedy patrzą na człowieka okiem
złym –
to do kogo człowiek stuka,
gdzie azylu sobie szuka,
to do kogo, to do kogo tak jak w
dym?
U babci jest słodko,
świat pachnie szarlotką.
No proszę, zjedz jeszcze ździebełko
i głowa do góry!
Odpędzę te chmury
i niebo odkurzę miotełką.
Nie ma jak babcia,
jak babcię kocham,
bez babci byłby kiepski los.
Jak macie babcię to się nie
trapcie,
bo wam nie spadnie z głowy włos.

U babci
jest
słodko ,
świat
pachnie
szarlotką ,
a może
chcesz
placka
spróbować?
Popijasz herbatę i słońce nad
światem
już świeci jak złoty samowar.
Wszystkie wnuki , nawet duże ,
nawet takie po maturze,
nawet takie z długą brodą aż po
pas,
niech do babci lecą z kwiatkiem
i zaniosą na dokładkę tę piosenkę,
którą śpiewa każdy z nas.
W. Chotomska

W tym roku Dzień Babci i
Dziadka przedszkolaki i uczniowie klas I-III świętowali online.
Wyrazy ogromnej miłości okazali w formie artystycznego występu, przygotowanego pod kierunkiem wychowawczyń. Były więc
życzenia, piosenki, wierszyki. Nie
zabrakło również pięknych elementów graficznych.
Przepiękne występy swoich kochanych wnucząt Babcie i Dziadkowie mogą obejrzeć na filmikach
zamieszczonych na szkolnej stronie Facebooka.

Numer 3

Str. 7

UWAGA KONKURS!

Rys. Patrycja Słomiana

O płatkach śniegowych
W tym roku wyjątkowo zima
nam dopisała. Marzyliśmy o tym, aby
białe śnieżynki
wreszcie spadły z
nieba i pokryły świat puchową białą kołderką. A jak powstają śnieżynki?
Przeczytajcie ciekawostki przyrodnicze. Dowiecie się również, od czego zależy wygląd i wielkość płatków śniegu.

dzą powoli ,to ma czas i
rośnie w duży regularny kształt o charakterystycznej sześciokątnej symetrii. Gwiazdki mogą rosnąć wszerz albo wzdłuż ,
w kolumienki czy igiełki .
Mogą tez tworzyć nieregularne zlepki. . Podczas
opadania przez gęste chmury o silnych prądach pionoRys. A. Maria Łopata
wych dochodzących nawet do kilkunastu metrów na sekundę kryszraturze powietrza sięgającej prawie
tałki mogą napotkać przechłodzone kropelki
Czy wiesz, że..
minus 200C (poniżej link do filmiku).
wody .Przymarzną do nich ,tworząc kuleczki tzw. śniegu ziarnistego lub piramidki kruKażda śnieżynka jest inna . Fotograficzhttps://spkocierzewplpy śnieżnej-widać je czasem podczas gwałnie udokumentowano ponad 2500 różmy.sharepoint.com/personal/antonimiaz
townych
śnieżyc.
Natomiast
nych kształtów . To, aby powstały wymaek_spkocierzewpl_onmicrosoft_com/Do
przy niezbyt gęstej chmurze , nie za silnych
ga bardzo skomplikowanego procesu. . W
prądach
pionowych
oraz
dość
niskiej
tempecuments/Microsoft%20Teams%20Chat
temperaturze -15 st. C zaczynają zama%20Files/VID_20210118_181308.mp4
rzać kropelki w chmurach .Do mikroskopij- raturze dolatują gwiazdki w formie pierwotnej
nych kropelek
jest potrzebna naprawdę niska temperatura Przy temperaturze wyższej niż -5 st. C. moAntek najpierw wylał zimną
gą się sklejać ,tworząc spore ,nieregularne
około -40 . Natomiast -15 st. C wystarwodę, a następnie gorącą. Wrząca woczy, jeśli cząsteczka wody zetknie się dodat- płatki. Najmniejsze pojedyncze śnieżynki
da po nalaniu do szklanki miała około 90
mają kilka mikrometrów, czyli tysięcznych
kowo z tzw. jądrem zamarzania.
stopni Celsjusza. Za oknem prawie miczęści milimetra .Te duże mogą urosnąć do
Na wzrost płatków śniegu wpływakilku
milimetrów
średnicy.
A
płatki
sklejone
nus 20 stopni Celsjusza. Wylana woda
ją głównie trzy czynniki :temperatura, wilz
wielu
śnieżynek
bywają
i
ponadcentymetrobłyskawicznie wyparowała i zostawiła
gotność oraz prędkość ich zmian. Wilgotwe.
ność powietrza musi być bardzo wysoka ,a
za sobą smugi, które przypominały patemperatura niska. Wtedy kropelka wodający śnieg. Co się stało?
dy ,która zetknie się z jądrem zamarzania
Wyrzucona w powietrze gorąca woda
zaczyna rosnąć w kryształek śniegu . Jeśli
rozprzestrzeniła się w postaci miliona
Mroźne
doświadczenie
zmiany warunków wokół niego zachomałych Kropelek. Przez to że natychWasz kolega Antoni Miazek miast oddają one dużą ilość ciepła do
przeprowadził doświadczenie, z które- otoczenia, na ich powierzchni powstała
go dowiecie się, co dzieje się z gorącą lodowa otoczka. W ten sposób kropelki
wodą, wylaną na dworze przy tempe- wrzątku zamieniły się w śnieg.

Uśmiechnij się!

-Moja żona się odchudza-mówi Kowalski
do Nowaka.
-Codziennie trzy godziny jeździ konno.
-I co ? Są jakieś efekty?
-Owszem - mówi Kowalski - w ciągu
ostatniego tygodnia koń zrzucił siedem
kilo.
- Jaka jest wasza nowa pani?- pyta
mama.
-Bardzo fajna. Już trzy razy chorowała
na grypę.

Rys. Bogdana Yurchak

Na targu.
- Te ziemniaki to polskie czy z importu?
-O co pani chodzi?
Chce je pani jeść czy z
nimi rozmawiać?

Tegoroczny bałwan śniegowy ;)

Rozmawiają dwa pająki.

- Co robisz?
- Gram w motylki.
-Dostałeś od Mikołaja?
-Nie, ściągnąłem z sieci.

Rys. Bogdana Yurchak

Rys. Bogdana Yurchak

- Jasiu, kim chcesz
być, kiedy dorośniesz?
- Panem Kowalskim.
- A kto to jest?
-Prezes mojego taty.
Gość do kelnera:
-Poproszę befsztyk.
-Nie ma.

-To może być kotlet schabowy.
-Schabowego też nie mamy.
-W takim razie proszę jajecznicę.
-Niestety, nie mamy jajek.
- W takim razie proszę o mój płaszcz.
- Przykro mi, ale płaszcza też nie ma.

