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Cześć! 

Mimo, że zima za zaparowanymi szybami naszych domów nie ukazała się jeszcze w pełni, a pierwszej 

gwiazdki zwiastującej Boże Narodzenie próżno szukać na atramentowym niebie, Redakcja 

„PANACEUM” wita Was wesołą atmosferą zbliżających się świąt! 

Dzięki nowemu wydaniu naszej gazetki dowiecie się co w szkolnej trawie piszczy, czyli trochę o 

wydarzeniach z życia szkoły, Waszych sukcesach. 

Tradycyjne artykuły ukażą się w specjalnym 

wydaniu, przygotowaliśmy również ciekawe 

sondaże, recenzje oraz wiele, wiele innych!  

Z okazji nadchodzącego Bożego Narodzenia 

pragniemy gorąco życzyć wszystkim Czytelnikom 

dalszych sukcesów w zmaganiach z szkolną 

codziennością, ogromu prezentów pod domową 

choinką, spełnienia wszystkich marzeń, tych 

dużych i drobnych oraz radości każdego 

pochmurnego dnia! 

Redakcja „PANACEUM” 
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Pierwszoklasiści także mieli swoje święto. Na początku października odbyło się ich 

uroczyste Pasowanie na Gimnazjalistę. Czy im się tu podoba? Sami spytajcie. My 

wiemy jedno, bawili się wspaniale na imprezach szkolnych, a nawet nieźle się uczą. 

Trzymamy kciuki!!! 

 

 

Mika 

 

 

 

Pasowanie pierwszoklasistów 

Halo, mamo, 

przyjedziesz? 

W tej szkole 

jest strasznie! 

To mój Anioł Stróż, 

czy kogoś innego? 

O co chodzi? Aż tak źle 

wygląda ten mój makijaż 



 
 
 

 

 

Jak co roku obchodziliśmy Święto Odzyskania Niepodległości, które weszło do 

tradycji naszej Szkoły. Uczniowie przebrali się w barwy narodowe, odbył się kiermasz, 

quizy wiedzy o Polsce i nauka tańców ludowych. Mamy zaszczyt świętować to ważne 

święto w naszej szkole, dlatego obchodzimy je z szacunkiem. 

 

 

          Mika 

Jak zwykle to ja 

odwalam brudną 

robotę. 
Co ja robię 

tu? No co ja 

tutaj robię? 



 
 

Temat, który każdy zna ale nadal jest ważny. 
 

 

 

Pewnie już każdy z nas słyszał tym, jak bardzo alkohol jest szkodliwy dla człowieka. 

Jedni postanowili stosować się do rad nauczycieli, pedagogów szkolnych itd. 

Niektórzy jednak, zlekceważyli to bo uważali, (a może nadal uważają) że „przecież 

każdy to wie” albo „przecież kropelka alkoholu jeszcze nigdy nikomu nie 

zaszkodziła”. Błąd! Niewielu ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że spożywanie w 

każdej ilości alkoholu wpływa negatywnie na wszystkie narządy organizmu. Niektóre 

ze zmian są odwracalne, inne niestety nie. O ile pity z umiarem, w małych ilościach 

nie powinien wyrządzić nam krzywdy, to spożywany w nadmiernych ilościach może 

być zgubny dla naszego zdrowia – oddziałuje źle na niemal każdy układ w naszym 

organizmie, a także na naszą psychikę.   

Wątroba 

Najbardziej dramatyczny jest wpływ alkoholu na wątrobę. To ona metabolizuje 

większość (ok. 95%) spożytego trunku. Nadmiar alkoholu prowadzi kolejno do jej: 

stłuszczenia, zapalenia, marskości. Wątroba magazynuje kwasy tłuszczowe, które 

następnie są przenoszone do innych tkanek ciała. Gdy spożywamy alkohol, komórki 

wątroby są zmuszone do jego metabolizowania w pierwszej kolejności, więc kwasy 

tłuszczowe gromadzą się, czasem w ogromnych ilościach. W ten sposób dochodzi 

do stłuszczenia wątroby, które objawia się jej znacznym powiększeniem, niekiedy z 

towarzyszącymi dolegliwościami bólowymi. Jest to proces w znacznym stopniu 

odwracalny, ustępujący po zaprzestaniu picia. Przewlekłe nadużywanie alkoholu 

prowadzi do zapalenia wątroby, objawiającego się zmianami martwiczo-zapalnymi. 

Osoba, która pomimo zapalenia wątroby nadal pije, najprawdopodobniej (na 80%) 

zachoruje na marskość wątroby. Marskość wątroby to stan, w którym miąższ wątroby 

przekształca się w włóknistą tkankę łączną, która z punktu widzenia funkcji wątroby 

jest bezwartościowa. Objawy, które mogą towarzyszyć marskości wątroby to m.in.: 

osłabienie, ogólna utrata wagi, gromadzenie się płynu w jamie brzusznej, żylaki 

przełyku, krwotoki. 

Mózg 

Wyniki badań amerykańskich neurologów wskazują, że długotrwałe picie alkoholu w 

dużych ilościach powoduje kurczenie się mózgu. Ponadto, alkohol spożywany w 

bardzo dużych dawkach może doprowadzić do powstania zatoru i zakrzepu w 

naczyniach mózgowych. Wskaźnik ryzyka udaru mózgu u alkoholików wzrasta aż 

sześciokrotnie. 



 
 

Serce 

Długotrwałe spożywanie alkoholu może przyczynić się do zwiększenia ciśnienia krwi. 

Nadciśnienie zaś jest głównym czynnikiem ryzyka wystąpienia krwotoku mózgowego, 

udaru oraz zawału serca. Częste picie może doprowadzić do kardiomiopatii – 

choroby spowodowanej osłabieniem kurczliwości mięśnia sercowego. Objawia się 

ona zmianami zwyrodnieniowymi włókien mięśnia sercowego, stłuszczeniem i 

powiększeniem serca, znacznym osłabieniem siły skurczów mięśnia sercowego. 

Przełyk 

Około połowa przypadków raka przełyku, krtani i jamy ustnej jest związanych z 

piciem alkoholu. Dodatkowo, intensywne wymioty wywołane nadmiernym piciem 

alkoholu mogą doprowadzić do rozerwania przełyku. 

Kości, stawy i mięśnie 

Alkohol bezpośrednio atakuje i uszkadza komórki kości, przez co nasila osteoporozę. 

Picie, zwłaszcza piwa i wódki, zwiększa ryzyko złamania kości przedramienia i szyjki 

kości udowej. Kobiety, które spożywają dwa-trzy piwa dziennie podwajają ryzyko 

złamania szyjki kości udowej. Skutkiem nadużywania alkoholu mogą być również 

niektóre postaci zapalenia stawów. Ponadto, regularne picie może wywołać ostry ból 

i osłabienie mięśni. 

Żołądek 

Alkohol może podrażnić żołądek i doprowadzić do problemów gastrycznych. 

Skutkami długotrwałego picia mogą być dolegliwości tj. zapalenie błony śluzowej 

żołądka, wrzody i kwasu refleks żołądkowy. Długotrwałe narażenie żołądka na 

działanie alkoholu może naruszyć błonę śluzową żołądka i spowodować przewlekłe 

przesiąkanie krwi do żołądka. 

Alkohol w małych ilościach nie powinien stanowić dla nas zagrożenia, ale pity w 

nadmiarze niszczy komórki nerwowe w korze mózgowej, uszkadza naczynia 

krwionośne i przewód pokarmowy. Bardzo narażone na zły wpływ alkoholu są 

wątroba i serce. Pamiętajmy, że w nadmiarze alkohol działa jak trucizna i może 

stanowić dla nas poważne zagrożenie. 
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W dniu 26.11.2015r. odbyła się zabawa andrzejkowa organizowana  przez klasę 3b. Najpierw 

mieliśmy możliwość dostąpić tajemnic przyszłości –ot, powróżyliśmy sobie! Następnie wzięliśmy 

udział w  quizach. A potem zaczęła się świetna zabawa i trwała… Aż do końca. Imprezy oczywiście. 

 

 

 

 

 

Mika 

 

 

 

 

ANDRZEJKOWO 

Poproszę chleb, 

jajka, mleko iii 

mąkę. 

Ach, paparazzi 

nas kochają. 

Tańczę z nią do rana, 

będzie niewyspana. 



 
 

Yyy, czujesz jak coś tu 

śmierdzi? 

 

JESIENNE PARTY 

     Impreza z okazji rozpoczęcia roku szkolnego i zarazem powitania jesieni odbyła   

się  27.10.2015r. Jesienne konkurencje: „rzut kasztanem do wiadra”, „konkurs na 

najszybsze rozłupanie orzechów”. Było śmiesznie i uroczo! 
 

 

Mika 

Yyy, czujesz jak coś tu 

śmierdzi? 

 

Jedziemy z tym koksem!!! 

Cel, pal. 

Eee, nie 

trafi 



 
 
 

Wymarzone Święta 

Każdy z nas z upragnieniem czeka na Święta Bożego Narodzenia.  Chyba jednak w każdym 

Domu celebruje się je w trochę odmienny sposób. Ponadto kojarzą się nam one niewątpliwie 

z wszelkiego rodzaju prezentami, upominkami i innymi podarunkami. TĘ ankietę 

poświęciłyśmy właśnie na tematy związane ze świętami. A oto efekty: 

 

1. Twój wymarzony prezent. Uczniowie deklarowali, że chcieliby dostać: 

Zestaw małego chemika 

telefon 

laptop 

psa 

słodycze 

rower 

książki 

2. Kolęda, którą szczególnie lubisz i śpiewasz: 

 

 

Cicha noc
42%

Bóg się rodzi
16%

Wśród nocnej 
ciszy
12%

Dzisiaj w 
Betlejem

15%

Przybieżeli do 
Betlejem

15%



 
 

 

3.Ulubiona potrawa wigilijno- bożonarodzeniowa: 

 

 

4. Jak wyglądałyby Twoje wymarzone święta? 

Moje wymarzone święta byłyby spędzone w gronie rodziny i bliskich, których już nie ma.  

Moje wymarzone święta spędziłbym, grając w koszykówkę 

Chciałabym, aby było dużo osób i dużo prezentów; żeby była miła, świąteczna atmosfera.  

W Zakopanem z rodziną, dużo pięknie ubraną choinką, żeby było bardzo dużo śniegu i dużo 

prezentów. 

Z najbliższą rodziną, z żywą choinką, u babci przy kolacji z 12 dań, czyli tak jak teraz. 

W ciepłych krajach, przed wigilią plaża i opalanie :) Zamiast choinki palma a do jedzenia lody. 

Na Alasce z rodziną i gromadą psów, jeść w iglu przy lodowym stole. 

 

 

Karolina, Padlinka 

 

 

pierogi
41%

gołąbki
13%

uszka
14%

karp
14%

barszcz czerwony
18%



 
 

SPORTOWY KONIEC JESIENI 

 
21 listopada.2015r. odbyły się gminne zawody w koszykówkę dziewczyn, które 

przeprowadzone były w naszej szkole. Na zawody przyjechały drużyny z Gogołowa, Lubli, 

Stępiny oraz z Frysztaka. Skład drużyny: 

 

1.  Mikuszewska Anita 

2.  Godek Wiktoria 

3. Wilusz Natalia  

4. Szyniec Magda 

5. Mikuszewska Dominika 

6. Chrobok Paulina 

7. Szydło Oliwia 

8. Król Paulina 

9. Banek Gabriela 

10. Kowalska Daria 

11. Bieszczad Magda 

 

Wyniki meczy: Lubla- Gogołów (0:13), Lubla- Stępina (6:5), Lubla- Frysztak (3:25), 

Gogołów- Stępina (8:2), Gogołów- Frysztak (4:5), Stepina- Frysztak (6:26). Dziewczyny z 

Frysztaka zajęły 1 miejsce. 25 listopada odbyły się zawody powiatowe w Strzyżowie na, które 

dziewczyny ukończyły na 4 miejscu. 

 

Dnia 27.11.2015r. odbyły się w naszym gimnazjum gminne zawody w koszykówkę. Wzięły 

w nich udział drużyny z gimnazjum w Gogołowie, Lubli oraz z Frysztaka. Naszą szkołe 

reprezentowali: 

1. Bednarz Jakub 

2. Król Dawid 

3. Niemiec Michał 

4. Wilusz Paweł 

5. Majka Norbert 

6. Knap Konrad 

7. Godek Mikołaj  

8. Godek Jakub 

9. Rec Kamil 

10. Mastej Radosław 

11. Tokarski Dominik 

 

Pierwszy mecz został rozegrany pomiędzy drużynami z Gogołowa i Lubli z wynikiem 6:5 

dla Gogołowa. W kolejny meczu Frysztak wygrał z Gogołowem 23:6. Ostatni mecz rozegrał 

Frysztak z Lublą z wynikiem 22:2. Wygranie 2 meczy przez Frysztak dało mu 1 miejsce w 

zawodach. 2 miejsce zajął Gogołów a 3 Lubla. Drużyna z Frysztaka reprezentowała naszą 

gmine na zawodach powiatowych 01.12. gdzie wygrali z Konieczkową (23:4) a następnie w 

finale przegrali z drużyną z Godowej (9:15), zajmując 2 miejsce. Gratulujemy i życzymy 

kolejnych sukcesów. 



 
 

 

 

ULUBIEŃCY DWÓCH MIESIĘCY, 

czyli to co warto sprawdzić samemu 

 

                                               

Filmy: 
„Sekretne życie pszczół”-

Ekranizacja powieści Sue 

Monk Kidd, która od kilku lat 

nieprzerwanie utrzymuje się 

na światowych listach 

bestsellerów. Lily Owens 

mieszka z sadystycznym 

ojcem na farmie, w latach 

sześćdziesiątych - kiedy szerzy 

się rasizm. Rzeczą, która 

najbardziej nurtuje ją od wielu lat 

jest osoba jej zmarłej matki. 

Pewnego dnia postanawia uciec 

od ojca wraz ze swoją czarną 

służącą. Po kilkudniowej wędrówce trafiają do różowego 

domu trzech czarnych sióstr, które zajmują się hodowlą 

pszczół. Kobiety przygarniają Lily i jej opiekunkę w zamian 

za pracę przy pszczołach. Po krótkim czasie Lily zadomawia 

się w tym uroczym miejscu i przeżywa piękne chwile, przy okazji dowiadując się, kim była 

jej matka. 

 

„Wielka Szóstka"- to pełna 

akcji i humoru komedia ze 

studia animacji Walta Disneya 

inspirowana serią komiksów 

Marvela o tym samym tytule. 

Wypadek podczas pokazów 

robotyki staje się początkiem 

serii wydarzeń zagrażających 

bezpieczeństwu całego miasta 

San Fransokyo. Pragnąc 

odkryć źródło zagrożenia i 

aby zapobiec zbliżającej się katastrofie, Hiro wraz z przyjaciółmi - 

nieustraszoną ryzykantką, neurotycznym miłośnikiem porządku, 

genialną chemiczką, zwariowanym fanem komiksów oraz nieco 

nadopiekuńczym Baymaxem - tworzy Wielką Szóstkę ultranowoczesnych bohaterów.  



 
 

 

Książki: 
 

„Bóg nigdy nie mruga. 50 lekcji na trudniejsze chwile w 

życiu- 

 Książka Reginy Brutt, jest zbiorem 50 lekcji-felietonów, w których 

autorka przeplata własne przeżycia z doświadczeniami ludzi 

spotkanych na swojej krętej drodze. Przypomina także o sile 

psalmów i prostych sentencji. We Wstępie zaś poznajemy pokrótce 

historię autorki, która nie miała łatwego życia. Dowiadujemy się że 

w wieku 31 lat skończyła studia, a po 18 latach bycia samotną 

matką, w wieku 40 lat została szczęśliwą żoną. Jednakże po tych 

jakże miłych wydarzeniach, mając 41 lat poznała druzgoczącą 

diagnozę - rak. Wszystko to złożyło się na fakt, iż postanowiła 

przelać swoje refleksje na papier. i w ten oto sposób powstało 

pierwsze 45 lekcji. W wieku 50 lat dopisała kolejne pięć. Każda lekcja zawiera ponadczasową 

prawdę, którą autorka przedstawia poprzez swoje własne doświadczenia. 

 

                                                      Muzyka: 
 

Kortez „Bumerang”- Kortez jako twórca jest mieszaniną 

bluesmana, songwritera, wokalisty popowego, introwertyka i 

szczerej osoby w dobrych proporcjach. Aranżacje jego 

utworów często się rozwijają – z minimalistycznych do 

bogatszych, ale nigdy przesadnie, zawsze w pewnych ramach 

powściągliwości. To sprawia, że zaczynamy zwracać uwagę na 

niuanse: echa, krótkie motywy instrumentalne w tle, 

podkreślony bit. Wszystko to, te melodie, instrumenty, 

abstrakcyjne teksty, charakterystyczne detale służą budowaniu 

emocjonalnego napięcia, tworzeniu intymnej atmosfery i 

osobistego przekazu.  

 

 

 

Maria Peszek- „Jezus Maria Peszek” składa się 12 

utworów, które najprościej zaklasyfikować do alternatywnego 

popu, zabarwionego elektroniki. Autorka wyraża na płycie 

swoje poglądy, manifestując ateizm i wytyczając granice 

rozsądnego patriotyzmu. Często też skupia się bezpośrednio na 

własnej osobie, wspominając o przebytej depresji. Pomimo 

stosunkowo poważnej tematyki, żadna produkcja nie jest 

utrzymana w patetycznym klimacie, za to nieraz wręcz w 

ironicznym stylu – świadczy to o dystansie, z jakim 

piosenkarka podchodzi do różnych wartości. Wiele środowisk, 

przeważnie polityczno-katolickich oburza się, często obraża  

Marię Peszek tylko dlatego, że wyraża opinie i poglądy 

sprzeczne z powszechnie przyjętymi zasadami.  

 



 
 

ZAGUBIENI W PREZENTOWEJ AKCJI 

– WŚRÓD SKLEPOWEJ CISZY 

Samael 

 
 
Gdy pierwszy Mikołaj objawi 

pulchną twarz w tradycyjnej reklamie 
Coca-Coli, mandarynki kuszą zapachem 
ze sklepowych półek, a nieśmiertelny 
Kevin znów zostaje sam w domu, już 
wiem, co się tu 
święci. 

Niczym 
James Bond w 
spódnicy 
(aktualnie w 
zastępstwie 
czarne 
legginsy) 
wyruszam na 
misję 
ratowania 
świata. 

W 
wolnym 
tłumaczeniu, 
poszukiwania doskonałego prezentu 
dla przyjaciółki. 

Z ognistym zacięciem w postaci 
tańczących iskierek w oczach, staję 
naprzeciwko antagonisty, cząstki piekła 
na ziemi… 

…sklepu odzieżowego. 
Zręcznie lawiruję między 

poirytowaną starszą panią szukającą 
grubych skarpet dla wnuka, zakochaną 
parą oraz roześmianą grupką 
młodocianych adeptów szkoły 
podstawowej, którzy głośno wyrażali 
swoje niewybredne opinie na temat 
kolorowych czapek. Jako 
profesjonalistka w każdym calu, nie 
zaszczycam ich nawet spojrzeniem. 

W labiryncie moich myśli 
figuruje tylko szalik w szkocką kratę, 
idealny dar dla przyjaciółki.  

 
 
Jakież wielkie było me 

zdziwienie, gdy na wieszaku… nie było 
tego elementu garderoby! 

Błagam, świecie, cóż to za 
okrutna zmowa przeciwko biednej 

gimnazjalistce z 
bestialsko 
potarganymi 
przez wiatr 
włosami! Nie, to 
musi być jakiś 
spisek! 

Panika 
ogarnia całe ciało, 
a rozbiegane 
oczęta 
rozpaczliwie 
poszukują 
cudnego szalika.  

Nic z tego.  
Pokonana 

w krwawym boju, zrezygnowana, 
docieram do domu i nie mam 
najmniejszego zamiaru opowiadać na 
pełne troski pytania babci, czemu 
wyglądam jak wcielenie śmierci. 

Z braku pomysłu na bardziej 
kreatywne spędzenie nędznego 
żywota, wyruszam na wiekowyfotel 
i rozmyślam w towarzystwie 
ukochanego kocura. 

O co właściwie chodzi z tymi 
podarkami? Niewątpliwie, nikomu 
niczego nie brakuje, zdawałoby się, że 
fantastyczny dar (w przyzwoitej cenie) 
nie istnieje. 

Tak często zapomina się, że sam 
prezent przecież nie jest najważniejszy. 
Liczy się tylko to, że ktoś zechciał nam 
go dać.                                             
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KOZIOROŻEC -Postaw na odważne decyzje - zacznij nowe kursy zawodowe, 

szkolenia, odważ się otworzyć własną działalność gospodarczą. Wszystko wskazuje 
na to, iż w tym roku, powiodą się najśmielsze plany, a podjęte decyzje, zaowocują 
na lata kolejne. 
 

Horoskop 2016 

BLIŹNIĘTA - To dobry czas dla osób, które postawiły na rozwój i karierę. Warto 

włączyć się w jakieś duże przedsięwzięcie, zyskać kontakty, zaistnieć w środowisku. 
Chcesz być popularny? Świeć ciepłym blaskiem, ale nie usiłuj przyćmić innych. 

RAK – Pragniesz spokoju ? Wspaniale! Zadanie: zrób mapę szczęścia. Kup 

korkową tablicę, a na niej umieść zdjęcia obrazujące Twoje cele. Miejsca, w 
którym chcesz spędzić kolejne wakacje, to, jak chcesz wyglądać, jak mieszkać itp. 

LEW -Pozwól sobie na większą dawkę rozrywek, ale w codziennych, konkretnych 

sprawach zachowaj przytomność umysłu. Układ planet może bowiem przynieść Ci 
jakąś szansę. Zaczną się finalizować sprawy, na których Ci zależy, a także całkiem 
nieoczekiwane propozycje zdopingują do większego wysiłku.  

PANNA - Nie ograniczaj się do codzienności, poszukuj nowych sytuacji - takich, 

które sprawią, że życie zyska inny wymiar. Poznawaj ludzi, czytaj książki, zwiedzaj 
świat.Szkoda zmarnować sprzyjające wpływy Wenus w obszarze komunikacji. 

WAGA-Wszystko zależy od punktu widzenia, więc Ty nie patrz jednostronnie. Staraj 

się znaleźć prawdę ukrytą pod powierzchnią zdarzeń i czasem czytać pomiędzy 
wierszami. Nie zniechęcaj się tak łatwo. O pewne sprawy trzeba walczyć. 

SKORPION -  Za kulisami akcji wciąż sprzyja Ci Jowisz. Spróbuj więc także 

trochę odsapnąć i zregenerować siły, ale nie tylko, bo ta sympatyczna 
planeta sprzyja nawiązywaniu znajomości, częstszemu opuszczaniu domu, 
życzliwym kontaktom z ludźmi. Korzystając z przyjaznej atmosfery, warto 
także rozwiązać codzienne problemy. 

STRZELEC - Zabłyśnij inwencją, wysil szare komórki. Gwiazdy sprzyjają 

indywidualistom, nie bój się więc prezentować własne pomysły, oryginalne 
rozwiązania. To, że pieniądze leżą na ulicy wydaje się przesadą, ale 
pomysłowość jest w cenie. 

 

WODNIK - Nawiązuj więc nowe kontakty, zawieraj przyjaźnie, rozmawiaj z ludźmi o 

nurtujących Cię sprawach, bo od tego zrobi się w Twoim życiu bardziej interesująco i ciepło 
na sercu Może warto zrobić coś, na co od dawna masz ochotę? 

RYBY - Nowe plany nie będą rozwijać się tak szybko, jak byś chciał, ale spokojnie, nie 

dramatyzuj. Odkryj raczej swoje słabe i mocne strony, zastanów się, co trzeba zmienić. 
Brzmi banalnie? Prawdy oczywiste mają to do siebie. 

BARAN -Sprzyja Ci Słońce w obszarze szerokich horyzontów. Okażesz się osobą kreatywną, 

dynamiczną, skłonną do podjęcia wyzwań, ale lepiej, aby hazardowe ciągotki nie wymknęły 
się spod kontroli.Jeśli czujesz się nieco ograniczany w swoich dążeniach, to oznacza, że 
właśnie pora ustalić równowagę między Tobą, a innymi. 

BYK -Warto uświadomić sobie, że to Ty sam tworzysz swoją rzeczywistość. Określ, co 

sprawia, że czujesz, że żyjesz? Którzy ludzi Cię inspirują, a którzy przytłaczają? Jakie emocje 
podkręcają Twoją kreatywność i poczucie szczęścia? Odpocznij chwilę i zacznij ich szukać. 

Samael 



 
 

 

  

Dowcipy 

 

 

- Byłeś grzeczny? Nie kradłeś? - pyta się święty 

mikołaj.  

- Nic nie kradłem, byłem grzeczny - odpowiada 
dziecko.  

- To się naucz bo ja ci wiecznie prezentów nie 

będę przynosił! 

- Mamo, z mego listu do św. Mikołaja 

wykreśl kolejkę elektryczną, a wpisz łyżwy.  

- A co, nie chcesz już pociągu?  
- Chcę, ale jeden już znalazłem w Waszej 

szafie. 

Zbliżają się święta, lecz w rodzinie Jasia się nie 
przelewa. Zdesperowany Jasio pisze list do św. 

Mikołaja: "Drogi św. Mikołaju, jestem bardzo 

biedny, ale chciałbym dostać na gwiazdkę 
klocki Lego, piłkę i kolejkę elektryczna." Panie 

na poczcie nie bardzo wiedzą co zrobić z tym 

listem, gdyż Jasio nie napisał adresu do 

Mikołaja. Postanawiają przeczytać list. Tak się 
wzruszają losem biednego Jasia, że 

postanawiają spełnić jego życzenia. Jednak 

pracownice poczty same dużo nie zarabiają, 
więc pieniędzy starczyło tylko na piłkę i klocki. 

Wysyłają prezenty do Jasia. Po jakimś czasie 

przychodzi list od Jasia, panie na poczcie 
otwierają go i czytają:  

"Drogi Mikołaju dziękuję Ci za wspaniale 

prezenty, a tę kolejkę to pewnie te jędze z 

poczty ukradły" 

 
 

- Jasiu, co chcesz dostać pod choinkę?  
- Tę ciężarówkę, którą dziadek trzyma pod 

poduszką. 

Święta Bożego Narodzenia.  

Nagle Jasiu przychodzi do mamy i mówi:  
-Mamo, choinka się pali.  

-Synku, nie mówi się "pali" tylko "świeci".  

Po chwili Jasiu znów przychodzi:  

-Mamo, a teraz firanka się świeci. 

Pani pyta dzieci, kim chciałyby zostać, gdy 
dorosną.  

Prawie wszystkie chcą być biznesmenami, 

aktorami, kosmonautami tylko Jasio 
oświadcza, że będzie Świętym Mikołajem.  

- A to czemu? - pyta zdziwiona pani.  

- Bo będę pracować jeden dzień w roku... 
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