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Międzynarodowy Dzień Dziecka to święto wszystkich dzieci, obchodzone od ponad 

pół wieku, na stałe wpisało się w kalendarz dni świątecznych. W Polsce obchodzi się je          

1 czerwca, podobnie jak w wielu krajach europejskich należących kiedyś do bloku krajów 

socjalistycznych. W innych krajach przypada na dzień 20 listopada i obchodzone jest jako 

Dzień Praw Dziecka lub Powszechny Dzień Dziecka, a data jest upamiętnieniem uchwalenia 

Deklaracji Praw Dziecka w 1959 r. oraz Konwekcji o Prawach Dziecka w 1989 r. Nie znaczy 

to jednak, że dziecięce święto nie było znane wcześniej. Dedykowanie dzieciom szczególnego 

dnia w kalendarzu miało początek w 1924 r. w Genewie, gdy Liga Narodów reprezentowana 

przez przedstawicieli ponad pięćdziesięciu krajów na wniosek Międzynarodowego Związku 

Pomocy Dzieciom przyjęła uchwałę zwaną Deklaracją Praw Dziecka. Przyznanie dzieciom 

praw, których nie miały do początku dwudziestego stulecia stało się przełomem na drodze do 

uznania dzieci za pełnoprawnych obywateli społeczeństwa.  

 

 



Okiem trzecioklasisty 

 

Koniec nauki w gimnazjum jest bardzo ważnym momentem w życiu każdego ucznia, 

bowiem wiąże się on z koniecznością wybrania kolejnego etapu edukacji. Szkoła 

ponadgimnazjalna ma ogromny wpływ na dalsze losy młodego człowieka oraz na jego karierę 

zawodową. 

Ciężko jest zdecydować się na jedną szkołę, głównie ze względu na mnogość 

perspektyw oferowanych przez różne placówki. Musimy zastanowić się, jaki rodzaj szkoły 

nas interesuje. Do wyboru mamy liceum, technikum oraz szkołę zawodową, a każda z nich 

gwarantuje nam inne możliwości. 

Część absolwentów gimnazjum nie potrafi jednoznacznie wskazać kierunku, w jakim 

zamierzają podążać w przyszłości. Takie osoby mogą wybrać liceum ogólnokształcące, 

ponieważ szkoły tego typu znacznie rozszerzają zakres wiedzy ogólnej i gwarantują więcej 

czasu na określenie własnych potrzeb. Jeżeli udało nam się sprecyzować, co dalej, a zależy 

nam na posiadaniu w ręku konkretnego fachu ułatwiającego znalezienie pracy po ukończeniu 

szkoły, idealnym rozwiązaniem będzie uczęszczanie do technikum lub szkoły zawodowej. 

Technikum pozostawia jednak otwartą furtkę w postaci matury, po której możemy 

kontynuować naukę na studiach. 

Wybierając szkołę, najważniejsze jest, aby kierować się indywidualnymi zdolnościami 

i pasjami. Jeśli jesteś dobry z języka polskiego, a nauka historii czy WOS-u nie sprawia Ci 

większych trudności, zastanów się nad wyborem liceum o profilu humanistycznym. Siedzenie 

po nocach nad chemią czy zadaniem matematycznym nie będzie miało większego sensu, jeśli 

nagle zdasz sobie sprawę, że zamiast tego wolałbyś chociażby pisać wiersze lub zostać 

dziennikarzem sportowym. Dlatego spokojnie zastanów się nad tym, których przedmiotów 

uczysz się najchętniej i nie sugeruj się w tej kwestii opinią rodziny czy znajomych. W końcu 

to ma być Twoja świadoma decyzja, która wpłynie na przebieg Twojego dalszego życia! 

 

Kasia Szczypka, kl.III a 



Pomagaliśmy innym 

 

Szkolne Koło PCK w roku szkolnym 2017/2018 brało udział w programach i akcjach 

organizowanych przez PCK oraz inne instytucje i stowarzyszenia. 

Przeprowadziliśmy następujące akcje charytatywne: 

- „Wyprawka dla Żaka” – organizowana corocznie przez Małopolski Oddział Okręgowy 

PCK; prowadziliśmy zbiórkę artykułów szkolnych dla dzieci z rodzin znajdujących się w 

trudnej sytuacji materialnej, uczniów z rodzin wielodzietnych, a także wychowywanych przez 

samotnych rodziców. Dzięki tej pomocy na początku roku szkolnego obdarowane dzieci 

zostały wyposażone w niezbędne do nauki przybory  

- „Gorączka Złota” – organizowana przez PCK, miała na celu dofinansowanie wyjazdów na 

kolonie letnie dzieciom z ubogich rodzin; uczniowie włączali się w nią, zbierając monety o 

nominałach 1-, 2- i 5-groszowych 

- „Wielkanoc z PCK” – akcja ogólnopolska polegająca na zbiórce żywności. Z zebranych 

produktów zostały przygotowane świąteczne paczki żywnościowe, które przekazano 

rodzinom wielodzietnym, matkom samotnie wychowującym dzieci oraz osobom znajdującym 

się w trudnej sytuacji życiowej 

- „Kup Pan szczotkę” – akcja prowadzona przez Fundację Pomocy Humanitarnej 

Redemptoris Missio miała na celu zbiórkę szczoteczek i past do zębów dla dzieci z Afryki 

- „Opatrunek na ratunek” organizowana również przez Fundację „Redemptoris Missio”, 

polegała na zbiórce opatrunków: bandaży, kompresów, gaz, plastrów opatrunkowych, 

rękawiczek gumowych i wat dla pacjentów misyjnych szpitali 

- „Świąteczne Kartki Dobroczynne” – kampania charytatywna polegająca na sprzedaży w 

szkole kartek bożonarodzeniowych i wielkanocnych, z której dochód został przeznaczony na 

pomoc chorym i niepełnosprawnym, objętym programem „Na Ratunek” w Stowarzyszeniu 

Sursum Corda 

- „Wkręć się w pomaganie” – akcja miała na celu pomoc dzieciom niepełnosprawnym 

poprzez zbieranie plastikowych zakrętek. Uczniowie bardzo chętnie przynosili zakrętki, które 

następnie były segregowane kolorami. Dzięki tej akcji osoby niepełnosprawne mogły uzyskać 

dodatkowe fundusze na leczenie 

- „Dzień Babeczki” –sprzedawaliśmy babeczki upieczone przez siebie, innych uczniów i 

nauczycieli, a dochody były przeznaczane na cele charytatywne. 



Dążąc do poszerzenia zakresu naszych działań, przygotowaliśmy na początku 2018 r. 

akcję „Miesiąc dla zdrowia”, zorganizowaliśmy konkursy i akcje promujące zdrowie oraz 

ideę niesienia pomocy innym.  

Jednym z zadań była edukacja uczniów klas I-III oraz IV-VI szkoły podstawowej w 

zakresie prawidłowej higieny jamy ustnej. Zgłosiliśmy naszą szkołę do programu edukacyjno-

profilaktycznego „Dziel się Uśmiechem” oraz przygotowaliśmy dla dzieci zajęcia, których 

celem było przekazanie wiedzy na temat zębów, ich funkcji, higieny jamy ustnej, zasad mycia 

zębów, zwrócenie uwagi na potrzebę dbania o zęby od najmłodszych lat, wprowadzenie do 

regularnego przestrzegania zasad czterech kroków dbania o zęby. Zajęcia zostały 

przeprowadzone w każdej klasie przez uczennice z klasy II a. Na zakończenie zajęć 

uczniowie otrzymali książeczki PCK zawierające ćwiczenia, gry, quizy: młodsi. Zaprosiliśmy 

dzieci do ich uzupełnienia w ramach konkursu podsumowującego lekcje, a następnie 

zwycięzców nagrodziliśmy drobnymi upominkami. Jako podsumowanie programu uczniowie 

przygotowali plakaty z wycinków kolorowych gazet na tematy: „Dieta, by mieć zdrowe 

zęby”, „Przyjaciele próchnicy”. Plakaty zostały wyeksponowane na korytarzu. 

Aby propagować zdrowe odżywianie, zorganizowaliśmy kiermasz zdrowej żywności. 

Sprzedaż zdrowych potraw cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczniów naszej 

szkoły. 

Nasza uczennica wzięła również udział w Olimpiadzie Promocji Zdrowia i Zdrowego 

Stylu Życia organizowanej przez PCK. 

Kolejnym przedsięwzięciem było zorganizowanie spotkania z instruktorem pierwszej 

pomocy. Gościliśmy w naszej szkole kierownika Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego 

PCK w Mszanie Dolnej a zarazem instruktora pierwszej pomocy – pana Witolda Trepę. W 

szkoleniu uczestniczyli uczniowie kl. VII oraz oddziałów gimnazjalnych. Młodzież nauczyła 

się, jak udzielać pierwszej pomocy przed przybyciem wykwalifikowanych służb medycznych. 

Dzięki takiej lekcji uczniowie nauczyli się wielu ważnych rzeczy, które w przyszłości być 

może przyczynią się do uratowania komuś życia.  

Na zakończenie „Miesiąca dla zdrowia” odbyło się spotkanie uczniów z dietetyczką z 

Centrum Dietetycznego NaturHouse Myślenice, która wygłosiła prelekcję na temat zasad 

zdrowego odżywiania. Po prelekcji każdy uczeń mógł obliczyć swoje BMI oraz skorzystać 

z porady pani dietetyk.  

W szkole nie tylko uczymy się o zdrowiu, ale i dbamy o nie fizycznie, dlatego 

zorganizowane zostały zajęcia zumby, które prowadziła instruktorka Ilona Krzysztofiak. Przy 

rytmach salsy, mambo, afro czy też hiphopu uczniowie poznali uroki świetnej zabawy, jaką 



jest Zumba Fitness. Instruktorka pokazała, jak można odreagować codzienny trud pracy, stres. 

Mimo że był to dla uczestników duży wysiłek, to zumba dodała im mnóstwo pozytywnej 

energii. 

                                                             
W Polsce prowadzi się wiele akcji charytatywnych jedną z nich jest : 

Finał WOŚP                                                                                                                                                                                          

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – jej podstawowym celem zgodnie ze statutem jest 

„działalność w zakresie ochrony zdrowia polegająca na ratowaniu życia chorych osób, w 

szczególności dzieci, i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu 

na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej”. Najbardziej znaną formą działalności 

fundacji jest coroczna, ogólnopolska impreza rozrywkowo-medialna o charakterze 

charytatywnym, nazwana Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podstawowym 

elementem Finału jest granie „wielkiej orkiestry”, czyli odbywające się w całej Polsce          

(a także poza granicami) koncerty muzyczne, z których dochód przeznaczany jest na cele 

Fundacji. W czasie Finału organizowanych jest również wiele innych form zbiórki funduszy, 

z których najważniejsza jest publiczna kwesta na ulicach miast prowadzona przez licznych 

wolontariuszy. Zebrane pieniądze są przeznaczane na z góry ustalone cele związane z ochroną 

zdrowia, szczególnie zdrowia dzieci.  

Osiągnięcia WOŚP 

Przez cały okres działalności WOŚP udało się nazbierać ponad 500 mln zł, które zostały 

przekazane m.in. na zakup sprzętu medycznego do ponad 650 placówek w całej Polsce. 

Fundacja WOŚP skupia się przede wszystkim na profilaktyce zdrowotnej, a także ratowaniu 

życia i zdrowia ludzi (w szczególności dzieci). Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

powołała do życia 1 program edukacyjny oraz 6 ogólnopolskich programów medycznych.  

W ramach programu edukacyjnego „Ratujmy i Uczmy Ratować” w szkołach podstawowych 

przeprowadzono szkolenia z udzielania pierwszej pomocy (zakupiono także środki 

dydaktyczne). 

Z kolei prowadzone programy medyczne umożliwiły: 

- stworzenie punktów wczesnej diagnostyki onkologicznej u dzieci 

- przeprowadzanie bezpłatnych badań przesiewowych słuchu u noworodków 

- diagnozę i leczenie dzieci, które podczas porodu doznały uszkodzenia siatkówki oka 

- wprowadzenie programu nieinwazyjnego wspomagania oddychania u noworodków (Infant 

Flow) 

- zakup osobistych pomp insulinowych dla dzieci oraz dla kobiet ciężarnych, które chorują na 

cukrzycę 

 

Gramy dla WOŚP! 

Co roku w ramach Finału WOŚP odbywają się liczne imprezy, a ich punktem kulminacyjnym 

jest tzw. Światełko do Nieba w postaci pokazów sztucznych ogni. Jednym z symboli WOŚP 

są oczywiście czerwone samoprzylepne serduszka, które otrzymuje każdy, kto postanowi 

wspomóc fundację. Ikoną WOŚP jest także organizator całego przedsięwzięcia, czyli Jerzy 



Owsiak. Co roku odbywa się także największy w Europie letni festiwal, czyli Przystanek 

Woodstock, który ma być m.in. formą podziękowania dla wolontariuszy WOŚP. 

 

 

Nasze wywiady 

 

Rozmowę z Panią Teresą Stożek – emerytowaną nauczycielką naszej szkoły – 

przeprowadziła Aleksandra Piekarczyk z kl. III b 

 

Aleksandra Piekarczyk: Czy zechce Pani udzielić odpowiedzi na kilka pytań do szkolnej 

gazetki? 

Pani Teresa Stożek: Ależ z miłą chęcią, proszę pytać. 

A.P: W jakich latach uczyła Pani w naszej szkole? 

T.S: Od 1972 do 1995 r. 

A.P: Jakiego przedmiotu Pani uczyła? 

T.S: Prawie każdego (śmiech) – fizyki, śpiewu, zajęć praktycznych. 

A.P: Jakie metody Pani stosowała wobec uczniów? 

T.S:  Byłam nauczycielem dosyć łagodnym, wyrozumiałym dla uczniów. 

A.P: Co skłoniło Panią do wyboru zawodu nauczyciela? 

T.S: Szczerze mówiąc, to od zawsze marzyłam, aby zostać pielęgniarką, ale to jednak rodzice 

zadecydowali o moim losie. Dojeżdżałam ze Szczyrzyca, czyli z miejscowości, z której 

pochodzę, do Limanowej pociągiem na egzaminy do Liceum Pedagogicznego i tak zostałam 

nauczycielem. 

A.P: Z perspektywy czasu, to czy gdyby miałaby Pani wybierać jeszcze raz swój zawód, 

byłaby to praca z dziećmi? 

T.S: Oczywiście, bez wahania. 

A.P: Czy utrzymuje Pani kontakt z kimś z dawnych nauczycieli, również pracujących w tej 

szkole? 

T.S: Tak, jak najbardziej z nauczycielami emerytami, często jestem w szkole, w mojej szkole, 

bo tak się będę o niej wyrażać. 

A.P: Jak Pani wspomina lata nauczania w naszej szkole? 

T.S: Super , to była moja pasja, moje życie i moja miłość. 

A.P: Ile klas Pani uczyła? 



T.S: Na początku uczyłam klasy starsze, a następnie po skończeniu studiów pracowałam w 

klasach I-III. 

A.P:  Pamięta Pani szczególnie któregoś z byłych uczniów? 

T.S: Mam wielu ulubionych uczniów, z którymi do tej pory utrzymuję kontakt, w tej chwili 

już są dziadkami,  a ich dzieci uczy z kolei moja córka. 

A.P: Co sprawiało Pani najwięcej przyjemności w pracy z dziećmi? 

T.S: To, że dzieci były szczęśliwe, zadowolone, że mogłam im organizować różne zabawy, 

pomagać w nauce, wspierać. Uczniowie mogli w każdej chwili przyjść do mnie i się 

zwierzyć. 

A.P: Czy pamięta Pani któregoś ze swoich dawnych nauczycieli lub wykładowców na 

studiach? 

T.S: Niestety żadnego z moich byłych nauczycieli nie ma już z nami, lecz byli to nauczyciele 

z powołania, bardzo dużo wnieśli w moje życie, dziś z perspektywy nauczyciela doceniam ich 

rady i wskazówki. Konkretnie wspominam Pana polonistę Kołodzieja oraz ze szkoły średniej 

Pana prof. Wietrznego, który był człowiekiem niesamowitym, miał bardzo dobre podejście do 

młodzieży, zawsze stawał w obronie ucznia.  

A.P: Czego uczył Pan Wietrzny? 

T.S: Zajmował się sportem oraz muzyką. Uczył mnie gry na skrzypcach, był nawet zespół, w 

którym grałam, wyjeżdżaliśmy z nim na różne koncerty. 

A.P: A jakie trudności wiążą się z zawodem nauczyciela? 

T.S: Ogromne. Przede wszystkim stres, brak czasu dla bliskich, odpowiedzialność za każdego 

z uczniów. Ciągle trzeba się dokształcać i zdawać sobie sprawę, że czas idzie naprzód i umieć 

przekazać wiedzę następnym pokoleniom.  

A.P:  Kogo uczyła Pani z osób, którzy dziś są nauczycielami? 

T.S:  Oj, dosyć dużo ich jest, np. Pani Elżbieta Strug, Lidia Kaczmarczyk, Ewa Cetnarowska, 

śp. Wojciech Stożek i inni. 

A.P.: A nauczyciele, z którymi Pani pracowała? 

T.S: Wielu moich kolegów i koleżanek nauczycieli już nie ma na świecie, ale bardzo miło 

wspominam śp. Panią Halinkę Szarek, z którą mi się bardzo dobrze pracowało. Byłą 

dyrektorkę Panią Zofię Żak… Pełniłam nawet przez pewien czas tytuł dyrektora, a następnie 

jej zastępcy. 

I cała ta współpraca z rodzicami uczniów była też bardzo ważna dla mnie, bo to też dzięki ich 

pomocy ta szkoła mogła dobrze funkcjonować. Pomagali nam właściwe we wszystkim, nie 

odbyła się chyba żadna dyskoteka, uroczystość szkolna, w której rodzice by nie brali udziału. 



A.P: Czy w tamtych czasach jeździliście na wycieczki z uczniami? 

T.S: Naturalnie. Głównie to były wycieczki tutaj po okolicach np. do Zakopanego, Krakowa, 

Oświęcimia. Zdarzały się też dalekie wyjazdy, jak kolonie z młodzieżą nad morze. Ja już 

wtedy byłam na chorobowym nie pracowałam w szkole, pojechałam wraz z śp. ks. 

Stanisławem Urygą jako opiekun. Ksiądz Stanisław był niesamowitym człowiekiem, było w 

nim pełno radości i pogody ducha. 

A.P: Jak wyglądała szkoła w Kasince w tamtych czasach? 

T.S: Piętra, tam gdzie znajduje się teraz gimnazjum, nie było. Był to piękny, nowoczesny 

budynek, jak na tamte lata. Sale były wyposażone w różne pomoce naukowe z pracowniami 

fizyczno-chemicznymi czy techniczną. Sala gimnastyczna pozwalała na rozwój młodzieży, 

gdzie osiągali wysokie wyniki sportowe. Uczyliśmy w naprawdę bardzo dobrych warunkach. 

W nauce również nasi uczniowie uzyskiwali wysokie wyniki, nie pamiętam przypadków, aby 

ktoś nie przechodził z klasy do klasy. Zresztą szkoła teraz też stoi na wysokim poziomie. 

A.P: To może teraz pytanie nieco odbiegające od tematów szkolnych. Jaki jest Pani ulubiona 

książka lub film, może serial? 

T.S: Nie za bardzo mam czas na takie rzeczy, bo zajmuję się swoimi wnukami, ale przyznam, 

że gdy mam wolną chwilę, to lubię pooglądać „M jak miłość”. 

A.P: Z jakich powodów musiała Pani porzucić pracę nauczyciela i czy Pani tęskniła i żałuje, 

że tak się to potoczyło? 

T.S: Na wykonywanie tego zawodu nie pozwolił mi mój stan zdrowia. Po 24 latach nauczania 

niestety musiałam odejść. Tęskniłam niesamowicie. Stojąc rano przy oknie, patrzyłam, jak 

dzieci szły do szkoły, a ja bardzo cierpiałam z tego powodu, że nie mogłam robić tego, co 

kochałam, czyli nauczać. Do teraz, jak wracam do tematów związanych ze szkołą, to ściska 

mi się gardło i jest mi przykro z tego powodu, że musiałam zrezygnować. 

A.P: Nam też jest bardzo przykro, że nie uczy Pani kolejnych pokoleń. Dziękujemy za 

udzielenie wywiadu i życzymy dużo uśmiechu i zdrowia.  

T.S: Chcę jeszcze na sam koniec dodać, że lata w szkole w Kasince wspominam bardzo 

dobrze, uczyło mi się świetnie oraz jest mi bardzo miło, że szkoła nadal o mnie pamięta i 

jestem zapraszana na różne uroczystości. Życzę uczniom z Kasinki samych sukcesów w 

nauce.  



                                                 

                                                      Pani Teresa Stożek 

W wolnej chwili - ćwiczenie języka  

1. W wysuszonych sczerniałych trzcinowych szuwarach sześcionogi szczwany trzmiel 

bezczelnie szeleścił w szczawiu, trzymając w szczękach strzęp szczypiorku i często 

trzepocząc skrzydłami.  

2. Poczmistrz z Tczewa, rotmistrz z Czchowa.  

3. Przyszedł Herbst z pstrągami i słuchał oszczerstw z wstrętem.  

4. Chrząszcz brzmi w trzcinie w Szczebrzeszynie, strząsa skrzydła z dżdżu. I trzmiel w 

puszczy tuż przy Pszczynie straszny wszczyna szum. Mąż gżegżółki w chaszczach trzeszczy, 

w krzakach drzemie krzyk, a w Trzemesznie straszy jeszcze wytrzeszcz oczu strzyg.  

5. Szedł Sasza suchą szosą , bo gdy susza szosa sucha.  

6. Na strychu stacji straszy duch druha Stacha.  

7. Chrząszcz brzmi w trzcinie - świerszcz strzyka za ścianą.  

8. Koral koloru koralowego.  

9. Zawierucha dmucha koło ucha.  

10. Zmiażdż dżdżownicę.  

11. Przeleciały trzy pstre przepiórzyce przez trzy pstre kamienice.  

12. Wiatr poświstuje wśród liści osiki - trzmiel brzęczy w powietrzu.  



13. To cóż, że cesarz ze Szwecji?  

14. Obok otomany stała drabina z powyłamywanymi szczeblami.  

15. pieprz Piotrze wieprza pieprzem bo bez pieprza wieprze lepsze.  

16. Konstantynopolitańczykowianeczka  

17. Nie marszcz czoła.  

18. W puszczy słyszano chrzęst oręża.  

19. Tracz tarł tarcicę tak takt w takt, jak takt w takt tartak tarcicę tarł.  

20. Jola lojalna - Jola nielojalna.  

21. Zgódź się do dworu za zarządzającego. (szybko)  

22. Wnet drugi jeździec zsiadł z wierzchowca. (szybko)  

 

Każdy z nas czegoś się boi, ale nie każdy wie, że jest tyle fobii, z którymi boryka się 

wielu ludzi. Niektóre z nich są całkiem dziwne… Aż włos się na głowie jeży! 

1. Arachnofobia - lęk przed pająkami. 

2. Klaustrofobia - lęk przed zamkniętymi pomieszczeniami. 

3. Nyktofobia - lęk przed nocą, ciemnością. 

4. Zoofobia - lęk przed zwierzętami. 

5. Pediofobia - lęk przed lalkami. 

6. Pedofobia - lęk przed dziećmi. 

7. Triskaidekafobia - lęk przed liczbą 13.  

8. Agorafobia - lęk przed przebywaniem samemu w miejscach publicznych. 

9. Hemofobia - lęk przed krwią. 

10. Antropofobia - lęk przed ludźmi. 

11. Mizofobia - lęk przed nieczystością, brudem.  

12. Odontofobia - lęk przed zębami, dentystą.  

13. Ofidiofobia - lęk przed wężami.  

14. Akrofobia - lęk wysokości. 

15. Trypanofobia - lęk przed zastrzykami. 

16. Nomofobia - lęk przed brakiem telefonu komórkowego. 

17. Brontofobia - lęk przed burzą, piorunem. 

18. Fotofobia - lęk przed światłem. 



19. Ergofobia - lęk przed pracą.  

20. Awiofobia - lęk przed lataniem samolotem. 

21. Epistemophobia - lęk przed nauką.  

22. Exercitofobia - lęk przed ćwiczeniami fizycznymi. 

23. Diverufobia - lęk przed przyznaniem się do powiedzenia prawdy. 

 

Lektury szkolne - twórczo 

 

„Scena balkonowa” na wesoło 

 

Romeo: Julio! Julio, kochana, Julio! Kurcze, Julio, ogłuchłaś?  

Julia: Kto mówi? 

Romeo: A kto może być? 

Julia: Marek, to ty? Mrr… Chodź tu kocie. Czekam na ciebie. 

Romeo: To ja, Romeo. Kim jest Marek? 

Julia: Eee… Mój kot. 

Romeo: Wpuść mnie. 

Julia: Paznokcie maluję. Jutro przyjdź. Albo nie. Pojedź mi po coś do jedzenia. 

Romeo: Gruba jesteś. 

Julia: Że co?! 

Romeo: Nie nic. W nocy się nie je. 

Julia: Aport! 

Romeo: Aż takim pantoflem to jeszcze nie jestem. 

Julia: Masz podobny poziom umysłowy. 

Romeo: Aua! Czym ty we mnie rzucasz?! 

Julia: Nie… Kota uczę aportować. 

Romeo: Masz kota? Aua!! Co to jest?! Koń? 

Julia: To Romulus. Mój kotek. 

Romeo: Przed chwilą był Marek! A zresztą nieważne. Czym ty go karmisz?! Jest grubszy niż 

ty! 



Julia: Romeo, dość tego! Jedź mi w tym momencie po coś do jedzenia. 

Romeo: Nigdzie nie jadę! Twój hipcio mnie gryzie. Aua… Ubrudzi mi nowe Najeczki. 

Julia: Nie licz na noc poślubną. 

Romeo: Dobra, dobra już jadę. 

Romeo odjeżdża. Romeo przyjeżdża. 

Romeo: Jestem. Kupiłem jeszcze fryteczki i parę innych rzeczy. 

Julia: Wchodź tu do mnie. 

Romeo: Jak kurcze? Za wysoko. 

Julia: Czekaj, linę ci spuszczę. 

Romeo: Ok. Czekam. 

Julia: Jednak nie spuszczę. 

Romeo: Czemu? 

Julia: Lakier mi schnie. 

Romeo: Od godziny?! 

Julia: To trzecia warstwa! 

Romeo: Daj tę linę! 

Julia: Ok. 

Romeo: Aua. Ale miałaś jeden koniec trzymać! 

Julia: Oj, czekaj. Zaraz tam będę.  

Po chwili 

Julia: Już jestem. 

Romeo: Jak ty tu przyszłaś?! 

Julia: Windą zjechałam. Daj tę linę. Spuszczę jeszcze raz. 

Romeo:  A twój hipcio? Co z nim? 

Julia: A co ma być? Biega sobie. 

Romeo: On się nie rusza. 

Julia: Aktywnie spędza czas na świeżym powietrzu. 

Julia wychodzi 

Romeo: Jesteś już tam na górze? 

Julia: No tak. Czekaj, już ci spuszczam. 

Romeo: A czemu nie mogę jechać windą? 

Julia: Bo jest moja! Romeo, kochasz mnie? 

Romeo: Oczywiście, kochanie. Ok. wchodzę. 

Julia: Rany boskie! Ile ty ważysz?! 



Romeo: Mniej niż ty. 

Julia: Zabrałeś jedzenie? 

Romeo: Czekaj. Już wracam. 

Julia: Pomogę ci. 

Romeo: Aj, czemu mnie puściłaś? Upaprałem się sosem! 

Julia: A widziałeś gdzieś Romulusa? 

Romeo: Oj nie. Czekaj. To nie był sos. 

Julia: Że jak? 

Romeo: A może chodź, to się pobawimy. Przyniosłem Monopoly i Euro biznes.  

Julia: Głowa mnie boli. 

Romeo: Jak zawsze. Jeszcze się nie bawiliśmy. Nigdy. 

Julia: Ale dziecko jesteś! 

Romeo: Twój hipcio jest czerwony. 

Julia: Pewnie znów pogryzł sąsiada. 

Romeo: Ale ja jestem twoim sąsiadem! 

Julia: Dobra, nieważne. Żegnaj mój aniele, moje kochanie. Widzę cię w blasku księżyca. Już 

tęsknię. 

Romeo: Ok. elo. 

Julia: Ty chyba sobie żartujesz? 

Romeo: Nie, czemu? Bajo. 

 

 

Krzyżówka 
 

 
 

 

 

 

 

      1.             
   2.         

       
 4.            

 5.           

      



1. Zwolennicy i realizatorzy społecznej idei komunizmu. 

2. Największy kontynent na Ziemi o powierzchni około 55 mln km², 

zamieszkany przez 4,918 mld ludzi. 

3. Dobrowolny i zbiorowy protest pracowników, który polega najczęściej na 

przerwaniu pracy, podjęty w celu spełnienia przez pracodawcę lub 

władzę ich postulatów. 

4. U człowieka występują 22 pary … autosomalnych i jedna para … płci, 

która odpowiada za determinację płci. 

5. Pisemna forma wypowiedzi, rozważania na określony temat. 

6. Obszar nadający się do wypasu, położony w górach. Termin ten stosuje 

się dla Alp i gór Europy Środkowej. 

 

 

Hasło:  

………………………………………………….. 

Uśmiechnij się ! 
 


