
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W SZCZECINIE 

LISTOPAD 2011 



 

 „Listopady”  
 

Całe życie zrywam się i padam,  

jakbym w piersi miał wiatr na uwięzi,  

i chwytają mnie złe listopady  

czarnymi palcami gałęzi.  

Ja upiłem się tym tchem, tym szumem,  

niepokojem, który serce zatruł  

to dlatego śpiewać już nie umiem,  

tylko wołam wołaniem wiatru,  

to dlatego codziennie się tułam  

po wieczornych, po czarnych ulicach  

i prowadzi mnie wilgotny trotuar  

w mgłę wilgotną, która bólem nasyca.  

 […] 

Władysław Broniewski 
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DZIEŃ JABŁKA 

7 października 2011 na terenie Zespołu Szkół Nr 3 miały miejsce obchody 

Dnia Jabłka. Impreza miała na celu przybliżenie zarówno 

uczniom jak i pracownikom całej szkoły wiedzy na temat 

walorów zdrowotnych tychże owoców. 

Z okazji Dnia Jabłka każde piętro naszej szkoły zostało 

wyklejone kolorowymi papierowymi jabłkami, na których 

uczniowie wypisywali hasła, kojarzące się im z tymi owocami. 

 

ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH  

13 października 2011 r. był szczególnym dniem  

w naszej szkole. O godzinie 11.00 w hali sportowej młodzież 

klas pierwszych w obecności dyrekcji, swoich 

wychowawców, nauczycieli i starszych kolegów złożyła 

uroczyste przyrzeczenie. 

Najmłodsi członkowie społeczności szkolnej ślubowali, 

że będą godnie reprezentować swoją szkołę, cenić najwyższe 

wartości człowieka i Polaka, szanować swoich nauczycieli i 

wychowawców. 

 

LEKCJA HISTORII W KINIE HELIOS 

19 października 2011 r. uczniowie naszej 

szkoły udali się na film "1920 Bitwa Warszawska". 

Seans ten był nie tylko lekcją historii, ale również 

lekcją wychowawczą.  

 
 

 

 

 

OLIMPIADA LOGISTYCZNA 

21 października 2011r. odbył się I etap Olimpiady 

Logistycznej. Organizatorem przedsięwzięcia była, jak co roku, 

Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu. Patronat Honorowy nad 

konkursem objęło m.in. Ministerstwo Infrastruktury. 

 
 

 

 

 



XXII PARKOWA IMPREZA NA ORIENTACJĘ "JESIEŃ 2011" 

29 października 2011 odbyła się kolejna impreza na orientację. 

Tym razem hasłem przewodnim była "Jesień".  

Trasa rajdu, w którym wystartowali uczniowie klas:  

I T, II E, IV H obejmowała teren Parku Kasprowicza. Pogoda podczas imprezy 

było dobra. Łącznie uczestniczyło 145 uczestników w 77 

zespołach. 

Najwyższe noty dla naszej szkoły zdobył Piotr 

Borkowski z klasy II E -  VI miejsce. Tuż za nim 

uplasowali się Damian Waczkuw i Piotr Marach - VII 

miejsce oraz Dawid Loks i Kamil Łyskanowski - VIII 

miejsce. 

 

ELIMINACJE DO REGIONALNEGO  

TURNIEJU ORTOGRAFICZNEGO 

8 listopada 2011 r. o godz. 12.40 odbyły się szkolne 

eliminacje do Regionalnego Turnieju Ortograficznego. Wyłoniły 

one czteroosobową drużynę, która 28 listopada 2011 r. będzie 

reprezentować naszą szkołę na Turnieju w Collegium Balticum 

przy ul. Mieszka I w Szczecinie. 
  

SKŁAD DRUŻYNY: 
   

Adrianna Pomarańska - kl. 1 L 

Kornelia Kowalczyk - kl. 2E 

Olga Korbolewska - kl. 4F 

Kamila Dominik - kl. 4I 
 

DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI  

93.ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI 

11 listopada 1918 roku Polska po 123 latach 

odzyskała niepodległość.  
 

Z okazji Święta Niepodległości w naszej 

szkole został zorganizowany uroczysty apel 

upamiętniający tamte wydarzenia. Miał on 

miejsce 10 listopada o godzinie 12.35 w hali 

sportowej. Podczas uroczystości obowiązywał 

strój galowy. 



MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TOLERANCJI   

16 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień 

Tolerancji. Obchody tego wydarzenia zostały ustanowione 

przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 51/95  

z 12 grudnia 1995 roku z inicjatywy UNESCO. Jest to święto 

szacunku, akceptacji i uznania bogactwa różnorodności 

kultur na świecie. 

Uczniowie Zespołu Szkół Nr 3 czynnie włączyli się do 

akcji propagującej obchody MIĘDZYNARODOWEGO 

DNIA TOLERANCJI. Przygotowali plakaty i ulotki z ciekawymi hasłami. 

 

AKCJA „GÓRA GROSZA 2011”  

21 listopada 2011 r. ruszyła akcja „GÓRA GROSZA 2011”.  

Celem przedsięwzięcia jest zebranie środków na 

pomoc dzieciom wychowującym się poza własną 

rodziną, w tym na tworzenie nowych domów dla 

dzieci, rodzinnych domów dziecka, 

kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz dla 

najbardziej potrzebujących domów dziecka, które 

realizują prorodzinne programy wychowawcze. 

 

 

RYBA W ROLI GŁÓWNEJ 

W dniach od 14 do 18 listopada uczniowie klas pierwszych i drugich 

wzięli udział w warsztatach żywieniowych pod hasłem "Ryba w roli głównej", 

przeprowadzonych przez pracowników 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. 

Spotkania miały na celu uświadomienie uczniom 

korzyści, jakie wynikają z regularnego spożywania ryb i 

produktów pochodzenia rybnego. Podczas warsztatów 

uczniowie zwiększali swoją wiedzę na temat walorów 

zdrowotnych wynikających za spożycia produktów 

rybnych i kształtowania zdrowego modelu 

żywieniowego. Po zakończonym spotkaniu, każdy 

uczestnik otrzymał broszurę informacyjną. 

  



 

HALLOWEEN 

Celtyckie korzenie święta duchów 
 

Zwyczaje związane z tradycją Halloween zapoczątkowali Celtowie (grupa 

ludów zamieszkujących dzisiejsze tereny Anglii, Irlandii, Szkocji, Walii  

i północnej Francji), a dokładniej - pochodzą one z ceremonii celtyckich 

kapłanów, zwanych druidami, którzy sprawowali w pogańskiej Szkocji funkcje 

sędziów, lekarzy i magów.  

 

Święto Halloween wywodzi się z pogańskiego, 

celtyckiego obyczaju All Hallows’ Eve, co oznacza Wigilię 

Wszystkich Świętych.  

 

W drugiej połowie XIX wieku tradycja 

przywędrowała wraz z irlandzkimi emigrantami do Ameryki 

i tam święto zmieniło nazwę na Halloween. 

 

Oryginalnie Halloween związany jest 

z czarną magią i odprawianiem czarów; 

popularne symbole to duchy, czarownice, nietoperze, czarne 

koty, gobliny, zombie, sowy, demony itp. Inny znany symbol to 

wydrążona dynia z palącymi się w środku świecami. W Stanach 

Zjednoczonych popularnym zwyczajem jest przebieranie się za 

duchy, wampiry, czarownice, demony. W ten dzień przebrane 

dzieci chodzą po domach zbierając cukierki i słodycze. 

Odpowiednikiem Halloween w kościele katolickim są zaduszki. 

 

W różny sposób święto obchodzone jest w różnych 

krajach jednak coraz częściej obserwuje się 

„amerykanizację” tego święta i zanik tradycyjnych 

zwyczajów. Po dziś dzień święto to jest narodowym 

świętem w Irlandii. Hucznie obchodzone jest też  

w takich krajach jak: Anglia, Australia, Stany 

Zjednoczone, Nowa Zelandia i Szkocja. 

 

 

 



ZABAWY I WRÓŻBY 

 
Z Halloween związane jest wiele zabaw. Najpopularniejszą jest łapanie 

jabłek (boobing for apples), w której za pomocą zębów należy wyłowić 

pływające w wannie lub basenie jabłka. Inną popularną zabawą jest zjadanie bez 

pomocy rąk wiszących na nitkach ciastek i owoców. 

 

Do zabaw Halloweenowych należą także wróżby, na przykład: wróżenie 

ze spodków. Siedząca za stołem z zawiązanymi oczami osoba wybiera jeden ze 

stojących na stole spodków. Zawartość spodka wróży wydarzenia na przyszły 

rok. 

W Ameryce Północnej niezamężne kobiety siadają w ten dzień  

w ciemnym pokoju patrząc w lustro tak długo aż nie pojawi się w nim twarz 

przyszłego małżonka, ale uwaga, jeśli zamiast twarzy pojawi się trupia czaszka 

kobieta nie przeżyje dłużej niż rok.  

  



DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 
 

DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH  (łac. Festum omnium sanctorum ) to 

święto na cześć chrześcijańskich świętych 

obchodzone 1 listopada. Od 610 do 731 roku 

naszej ery święto to obchodzono 1 maja, 

dopiero Papież Grzegorz III, w 731 roku, 

przeniósł to święto na 1 listopada. Dzień 

Wszystkich Świętych jest często mylony  

z następnym (2. listopada) tzw. Dniem 

Zadusznym (dniem zmarłych) i dlatego w tym 

dniu przyjęło się czczenie zmarłych  

i chodzenie na groby. 

 

Zwyczaje 

 

W krajach katolickich zwyczajowo w Dniu Wszystkich Świętych 

odwiedzamy rodzinne groby czcząc zmarłych. Jest to dzień zadumy związany ze 

wspominaniem zmarłych. W kościele prawosławnym takim dniem jest 

Niedziela Wielkanocna.  

W krajach anglosaskich, natomiast, odpowiednikiem Dnia Wszystkich 

Świętych jest Halloween w tym dniu, jednak, protestanci w odróżnieniu od 

katolików wesoło świętują. W większości religii ze świętem zmarłych związany 

jest ogień, jest on symbolem pamięci, 

wdzięczności, modlitwy. Z tradycji 

pogańskiej ma on także na celu 

oświetlanie drogi zmarłym, spalenie 

ich grzechów i odpędzenie demonów. 

 

 

 

 

 

 

 

  



ZADUSZKI 

Zaduszki to rzeczywiste Święto Zmarłych, często mylone z dniem Wszystkich 

Świętych wywodzące się z pogańskiego obrzędu Dziadów. W tym dniu 

oddajemy hołd modląc się za zmarłych. Obchody Święta 

Zmarłych zapoczątkował Święty Odilon w roku 998, ale dopiero 

w XII w. (w Polsce w XII w.) tradycja ta rozpowszechniła się na 

cały Kościół Katolicki. W 1915 roku Papież Benedykt XV 

zezwolił na odprawianie mszy świętej w intencji poleconej przez 

wiernych.  

Zwyczaje 

W Dzień Zaduszny tradycją jest chodzenie na groby bliskich, palenie 

zniczy, modlitwy i odprawianie mszy w intencji zmarłych. 

Z obrzędów ludowych przetrwał jeszcze gdzieniegdzie zwyczaj karmienia 

dusz zmarłych, przybyłych w tym dniu z zaświatów na ziemię. W tym celu 

zostawiano na stole chleb z masłem lub cały obiad. Specjalnie wypiekanym 

chlebem dzielono się także z żebrakami modlącymi się za dusze zmarłych. 

Chleb w zależności od regionu posiadał swoją nazwę np. „Powałka”, 

„Petryczka”, „Zaduszka” lub „Chleb Umarłych”. Do obrzędów zadusznych 

należy także specjalna msza odprawiana w tym dniu zwana wypominkami. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ANDRZEJKOWA MAGIA WRÓŻB 

 

Wigilia świętego Andrzeja, przypadająca 29 listopada, to tradycyjny 

wieczór wróżb. Tego wieczora wróżby orzekały o losie, nie o zwykłym losie, 

ale tym związanym z zamążpójściem. 

Wróżby andrzejkowe były rozpowszechnione 

w całej chrześcijańskiej Europie. Święty Andrzej 

uznany jest za patrona panien chcących szybko 

zmienić stan cywilny. Miał on pomóc dziewczętom 

w odkrywaniu przyszłości. Chciały dowiedzieć się, 

kiedy wyjdą za mąż; poznać imię i charakter 

przyszłego małżonka.  

Chłopcy gromadzili się na podobne wróżby  

w wigilię świętej Katarzyny, 24 listopada. Jednak 

katarzynki były mniej atrakcyjne od dziewczęcych andrzejek i z czasem uległy 

zapomnieniu. Obecnie oba obrzędy zostały połączone i są obchodzone jako 

andrzejki. Jest wtedy okazja, by z przyjaciółmi poznać andrzejkowe wróżby, 

przesądy i zaklęcia.  

 

WRÓŻBY ANDRZEJKOWE 

Wróżby z kartkami 

Potrzebne: długopis, kartka, poduszka  
 

Wieczorem piszemy na karteczkach imiona chłopców. Wkładamy je 

pod poduszkę. Rano losujemy – takie imię będzie nosił przyszły mąż. 

 

Wróżby z wodą i orzechami 

Potrzebne: łupiny orzecha włoskiego, małe świeczki, miska z wodą 
 

2 świeczki zapalamy i wstawiamy do połówek łupinek od 

orzechów włoskich i puszczamy je na wodę myśląc o sobie  

i swoim ukochanym. Jeśli łupiny podpłyną do siebie – 

oznacza to dozgonną miłość, jeśli się oddalą – nic dobrego  

z tego związku nie wyniknie. 

 

  



Wróżby andrzejkowe z butami  

Potrzebne: buty zdjęte z nogi 
 

Stajemy na środku pokoju i rzucamy lewy but zdjęty z nogi 

za siebie. Jeśli upadnie noskiem w stronę drzwi – oznacza to 

szybki ślub. 

 

 
 

Wróżenie z obierki jabłka 

Potrzebne: jabłko, nóż 
 

Trzeba obrać jabłko tak, aby powstała jedna cała obierka. 

Następnie rzucić ją za siebie; kształt obierki oznacza 

pierwszą literę imienia przyszłego męża lub żony.  

 

Wróżenie z płatków 

Potrzebne: kwiatek 
 

Jeśli chcemy sprawdzić, jakimi uczuciami darzy nas konkretna osoba, 

obrywamy płatki z kwiatka. Wybierzmy do tego celu kwiatek, który ma dużo 

płatków np. róża lub gerber. Każdy kolejny płatek ma inne znaczenie. Tak 

zatem po kolei wyliczamy: 
 

 * kocha, 

 * lubi,  

 * całuje, 

 * nie chce, 

 * nie dba, 

 * żartuje, 

 * w myśli, 

 * w mowie, 

 * w sercu, 

 * na ślubnym kobiercu. 
 

PRZYSŁOWIA ZWIĄZANE ZE ŚW. ANDRZEJEM 

♯ Gdy święty Andrzej ze śniegiem przybieży, sto dni śnieg na polu leży. 

♯ Śnieg na Andrzeja dla zboża zła nadzieja. 

♯ Na świętego Andrzeja trza kożucha dobrodzieja. 

♯ Jeżeli na świętego Andrzeja wiatr i mgła, to od Bożego Narodzenia będzie 

sroga zima.  



KATARZYNKI 
 
 
 

Katarzynki - czyli noc z 24 na 25 listopada poprzedzająca 

dzień Świętej Katarzyny, to męski odpowiednik 

Andrzejek. 

 

 

ZWYCZAJE 

Noc poprzedzająca dzień Świętej Katarzyny to, nieco zapomniana już, noc 

wróżb, podczas której chłopcy i młodzi kawalerowie próbowali wywróżyć sobie 

przyszłość a w szczególności przyszłą małżonkę i czas ożenku. 

 

 

WRÓŻBY KATARZYNKOWE 
 

„W noc świętej Katarzyny pod poduszką są dziewczyny” - to porzekadło 

towarzyszyło wkładaniu pod poduszkę dziewczęcych przedmiotów, części 

garderoby czy ptasiego pióra mających sprowadzić proroczy sen o przyszłej 

narzeczonej, bądź karteczek z pierwszymi literami imion lub całymi żeńskimi 

imionami, które zaraz po przebudzeniu miały być wylosowane. 

 

Wróżenie z kubków polegało na losowaniu ukrytych pod nimi przedmiotów 

symbolizujących ożenek (np. obrączka), przypływ majątku (np. monety), dobrą 

pracę (zboże), chwilowy zastój (pusty kubek). 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  



DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA 

 

Miękki, puchaty i taki z łatką.  

 

25 listopada swoje święto obchodzi najmilsza 

zabawka, najlepszy przyjaciel dzieci i niezastąpiona 

przytulanka przy zasypianiu – Pluszowy Miś. Choć 

trudno w to uwierzyć, pierwszy miś maskotka powstał 

109 lat temu i do dziś pozostaje jedną  

z najpopularniejszych dziecięcych zabawek na 

świecie. Mimo coraz nowocześniejszych i coraz 

bardziej atrakcyjnych zabawek, moda na misie nie 

przemija.  

Nasze misie, miśki, misiaczki… chyba nie ma domu, w którym na półce, 

łóżku lub fotelu nie siedzi miś. Na pewno każdy z Was – małych i dorosłych - 

ma swojego ulubionego Pluszowego Misia. Może to być zupełnie mały bury 

Miś, odrobinę zapomniany, mieszkający w pudle na strychu, albo piękny 

i kolorowy zamieszkujący dziecinne łóżeczko. Może to być zupełnie malutki 

Misio, którego nosimy „na szczęście” przy kluczach lub w portfelu. Czy 

wreszcie – może to być jeden z Wielkich i Sławnych Misiów, o których mówi 

się wszędzie i o których głośno niemal w każdej części świata (Kubuś Puchatek, 

Miś Paddington albo Miś Uszatek). Może to być Miś, który posiada piękne, 

ważne imię ku czci i pamięci zacnych przodków (np. Barnaba), a może to być 

Miś zupełnie bez imienia. 
 

MINI HISTORIA MISIOWEGO ŚWIĘTA 

Światowy Dzień Pluszowego Misia ustanowiono dokładnie w setną 

rocznicę powstania maskotki – w 2002 roku. Wszystko zaczęło się jednak dużo 

wcześniej. W 1902 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Teodor Roosvelt, 

wybrał się na polowanie. Po kilku godzinach bezskutecznych łowów, jeden  

z towarzyszy prezydenta postrzelił małego niedźwiadka i zaprowadził go do 

Roosvelta. Prezydent ujrzawszy przerażone zwierzątko, kazał je natychmiast 

uwolnić. Jeden ze świadków tego zdarzenia uwiecznił historię niedźwiadka na 

rysunku w waszyngtońskiej gazecie, którą czytał producent zabawek… Od tego 

momentu zaczęto wykorzystywać zdrobniałe imię prezydenta i sprzedawać 

maskotki pod nazwą Teddy Bear, która dziś w języku angielskim jest 

określeniem wszystkich pluszowych misiów. 

  



ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 
 

93. ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ 

NIEPODLEGŁOŚCI 

 

 

11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Data 

upamiętnia odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku 

Skąd akurat 11 listopada? Tego dnia, we 

francuskim mieście Compiegne podpisano 

zawieszenie broni i kapitulację Niemiec, co 

oznaczało zakończenie  I wojny światowej. 

Po trzech rozbiorach (1772, 1793 i 1795) 

i 123 latach niewoli, Polska znów pojawiła się na 

mapach. Dokładnie 11 listopada Rada Regencyjna 

przekazała władzę nad wojskiem Józefowi 

Piłsudskiemu. Trzy dni później sama Rada się 

rozwiązała, a Piłsudski, który 10 listopada powrócił 

z internowania w Magdeburgu, został Naczelnikiem 

Państwa. Powstała II Rzeczpospolita. 

11 listopada Polaków ogarnął szał radości. Wyszli na ulice  

i świętowali odradzającą się niepodległość. 

 

Dzień 11 listopada ustanowiono świętem państwowym po raz 

pierwszy dopiero w 1937 roku. W latach 1939-44 podczas okupacji 

hitlerowskiej oraz w okresie od 1945 do 1989 roku, w czasie rządów 

komunistycznych, obchodzenie święta 11 listopada było zakazane. 

Dopiero w roku 1989, ustawą Sejmu, przywrócono obchody tego święta. 

Od tego roku Święto Niepodległości jest najważniejszym świętem 

państwowym, a dzień 11 listopada jest dniem wolnym od pracy. W tym 

dniu obowiązuje również ustawowy zakaz handlu. 

Święto obchodzone jest w całym kraju, lecz najważniejsze obchody 

odbywają się w Warszawie na placu Józefa Piłsudzkiego przy Grobie 

Nieznanego Żołnierza. 

 

 

 

  

http://kalendarz2011.blox.pl/html/1310721,262146,169.html?4


 

 

 

 

Na długie jesienne wieczory polecamy powieść 

kryminalną „Nie mów nikomu”, która podbiła 

amerykańskie i europejskie listy bestsellerów i uczyniła  

z Harlana Cobena megagwiazdę współczesnego 

thrillera. Precyzyjnie skonstruowana intryga, 

mistrzowsko stopniowane napięcie, fałszywe tropy 

prowadzące donikąd, pozornie niemożliwe do 

wyjaśnienia zagadki pojawiające się niemal na każdej 

stronie, zaskakujące zakończenie, którego nie domyśli się 

nawet najbardziej przenikliwy czytelnik.  

 

 

 

NIE MÓW NIKOMU 

Od śmierci Elizabeth z rąk seryjnego zabójcy minęło osiem lat, ale młody 

lekarz David Beck nie potrafił o niej zapomnieć. Niespodziewanie pocztą 

elektroniczną otrzymuje od anonimowego nadawcy wiadomość zawierającą 

niezbity dowód, że jego żona nadal żyje. Jak 

to możliwe, skoro jej ciało zostało 

zidentyfikowane ponad wszelką wątpliwość? 

Beck ignoruje ostrzeżenie „nie mów nikomu” 

i próbuje dotrzeć do sedna mrocznej 

tajemnicy, której ślady wiodą w przeszłość. 

Padają następne ofiary, zagadka goni 

zagadkę… 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ANONIMUS 

Film opowiada o renesansowym dworzaninie i poecie Edwardzie de Vere. 

Najbardziej jest znany z tego, że przypisuje mu się posługiwanie pseudonimem 

William Szekspir, a co za tym idzie, autorstwo jego prac… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 

Czy wiesz, że : 
 

 
 Węże nie potrafią mrugać. 

 

 20000 lat temu wszyscy mieliśmy taką samą grupę krwi. 

 

 Człowiek  rano jest wyższy niż wieczorem o około 2 - 3 centymetry.  

(W ciągu dnia pod wpływem obciążenia ścieśniają się kręgi i skraca się 

kręgosłup) 

 

 Większość cząstek kurzu w Twoim domu to cząsteczki obumarłej skóry. 

 

 Oko ludzkie jest w stanie widzieć do 10 mln różnych odcieni barw. 

 

 W miesiącu, który zaczyna się w niedzielę zawsze jest piątek trzynastego. 

 

 Picasso w ciągu całego życia stworzył około 1478000 dzieł sztuki. 

 

 Nigdy nie złożysz kartki A4 więcej niż osiem razy. 

 

 Ludzkie kości udowe są silniejsze niż beton. 
 

 

 

 
 

 

 
 

  



 

 
Dwie blondynki przeglądają kalendarz: 

- Zobacz! Jutro jest Maksymiliana. Znamy jakiegoś Maxa? 

- Tak, Ibuproma. 

 

 

Dwóch Anglików w średnim wieku gra w golfa. w pewnej chwili obok pola 

golfowego przechodzi kondukt żałobny. Jeden z grających odkłada kij  

i zdejmuje czapkę. 

- Cóż to - dziwi się drugi - przerywa pan grę. 

- Proszę mi wybaczyć, ale, bądź co bądź, byliśmy 25 lat małżeństwem. 

 

 

Świeżo poślubiona żona mówi do męża, który właśnie 

wrócił z pracy: 

- Mam wspaniałą wiadomość. Niedługo będziemy 

mieszkać we trójkę! 

Mąż nie posiadał się z radości. Ucałował żonę  

i powiedział:  

- Och, kochanie, jestem najszczęśliwszym mężczyzną 

na świecie! 

- Cieszę się, że tak czujesz, bo jutro rano wprowadza 

się do nas moja mamusia. 

 

 

Po tańcu chłopak dziękuje swojej partnerce: 

- Dziękuję za taniec. Świetnie się bawiłem! 

- Ale ja tak kiepsko tańczę... - kryguje się dziewczę. 

- Ale za to jak śmiesznie! 

 

 

Matka krzyczy na córkę: 

- Zabraniam ci wracać tak późno do domu. Masz 

dopiero 17 lat. Ja w twoim wieku... 

- Wiem, wiem. - przerywa córka - Siedziałaś stale  

w domu... bo ja miałam pięć miesięcy... 
 

 


