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	 13	stycznia	klasa	3a	z	8	Liceum	Samorządowego	
miała	okazję	świętować	razem	z	nauczycielami	koniec	
wspólnej	edukacji.	Bal	odbył	 się	w	 lokalu	„Amaro	de	
sa”	przy	ul.	Marszałka	Edwarda	Rydza-Śmigłego.	Cała	
zabawa	trwała	od	godziny	siódmej	wieczorem	do	piątej	
rano	następnego	dnia.	Uroczystość	rozpoczęły	przemó-
wienia	Pani	Dyrektor,	przedstawicieli	Rady	Rodziców,	 
a	 także	 Samorządu	 klasowego.	 Po	 tym	 pełnym	wzru-
szeń	 początku	 uczniowie	 przystąpili	 do	 odtańczenia	
poloneza,	przygotowanego	pod	kierunkiem	nauczyciela	
w-f.	W	tańcu,	ku	radości	wszystkich	uczestników	zaba-
wy,	w	pierwszych	parach	udział	wzięła	pani	dyrektor,	 
a	także	wychowawcy	klasy.	Po	tańcu	uczniowie	rozdali	
nauczycielom	kwiaty,	 a	następnie	wszyscy	zasiedli	do	
stołów.	 Poczęstunek	 wpisał	 się	 w	 gusty	 gości,	 którzy	
jedli	 i	pili	przy	wesołym	gwarze	 rozmów	i	 śmiechów.	 
Na	 balu	 nie	 zabrakło	 także	 didżeja,	 puszczającego	

uczestnikom	 największe	 hity	 ostatnich	 40	 lat,	 wśród	
których	 nie	 zabrakło	 ani	 klasycznych	 utworów	 mu-
zycznych,	 ani	 nowoczesnych	 i	 topowych	 brzmień.	 
W	międzyczasie	 uczniowie	 mieli	 szanse	 na	 zrobienie	
niezapomnianych	zdjęć	ze	sobą	nawzajem	i	ze	swoimi	
nauczycielami.	Nad	całą	zabawą	czuwał	czujny	wzrok	
rodziców,	którzy	także	zajęli	miejsce	między	uczniami	 
i	gronem	pedagogicznym,	by	pilnować	porządku	i	napa-
wać	się	widokiem	swoich	bawiących	się	pociech.	Tań-
ce	były	przednie,	nikt	nie	grzał	miejsca	przy	stole	zbyt	
długo,	więc	parkiet	stale	pełen	był	ludzi.	Tego	wieczoru	
uśmiechy	 nikomu	nie	 chciały	 zejść	 z	 twarzy.	 I	mimo,	
że	minęło	już	trochę	czasu	od	tego	wydarzenia,	każdy	
z	obecnych	tam	gości	wspomina	to	z	ciepłem	na	sercu.

Redakcja

Bal	studniówkowy	VIII	Liceum	Samorządowego 
w	Częstochowie	2018
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Wraz	z	rozpoczęciem	drugiego	semestru,	ruszyła	w	naszej	szkole	Liga	Klas	2018,	 turniej,	w	którym	wszystkie	
klasy	VIII	LOS	będą	konkurować	ze	sobą	w	następujących	kategoriach:
1.	 Teatr	Kamienica
2.	 Walentynki
3.	 Śniadanie	Wielkanocne
4.	 Dzień	Kobiet
5.	 Dzień	Samorządności
6.	 Dzień	Dziecka
7.	 Frekwencja	roczna
8.	 Średnia	ocen

	 W	wyniku	 tych	 ligowych	 rozgrywek	zostanie	wyłoniona	klasa	warta	naśladowania	 i	 podziwu,	 czyli	 po	
prostu	THE	BEST	OF	8	LOS,	dla	której	została	przewidziana	nagroda	w	postaci	dofinansowania	do	jednodniowej	
wycieczki.

Warto	dodać,	że	nad	prawidłowością	przebiegu	 turnieju	czuwa	bezstronne	 jury,	w	którego	skład	wchodzą	mgr	
Katarzyna	Radlak,	mgr	Justyna	Sobieska	oraz	mgr	Renata	Białowąs.	Wszystkim	klasom	życzymy	powodzenia,	
wytrwałości	i	wielu	niekonwencjonalnych	pomysłów	w	realizacji	przewidzianych	zadań	turniejowych.

		 Odbyły	się	 już	 rozgrywki	w	kategorii	Walentynki,	w	ramach	których	klasy	zobowiązane	były	wykonać		
plakat	i	zdjęcie	o	tematyce	walentynkowej,	a	każdy	uczeń	miał	przyjść	do	szkoły	ubrany	w	strój	z	czerwonym	
elementem,	im	bardziej	fantazyjnym,	tym	lepszym.	Po	długich	i	burzliwych	obradach,	jury	ogłosiło	wyniki	tych	
konkurencji.	Oto		one:

Klasa Zadanie	1	Plakat Zadanie	2	Strój Zadanie	3	Zdjęcie Liczba	punktów	
ogółem

2	A	Gimnazjum
21 15 17 53

2	B	Gimnazjum
24 16 21 61

2	C	Gimnazjum
18 8 7 33

3	A	Gimnazjum
22 16 20 58

3	B	Gimnazjum
22 16 10 48

3	C	Gimnazjum
25 10 9 44

1	A	LOS
20 17 19 56

1	B	LOS
27 24 23 74

2	A	LOS
20 15 27 62

3	A	LOS
0 6 21 27

W	pierwszej	kategorii	zwyciężyła	klasa	Ib	LOS,	drugie	miejsce	zajęła	klasa	IIa	LOS,	a	trzecie	miejsce	IIb	
Gimnazjum.

Biblioteka	VIII	LOS

Liga Klas
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Święto	zakochanych	w	naszej	szkole
	 14	 lutego.	 	 Jest	 to	 święto	 miłości,	 w	 którym	
przede	wszystkim	zakochane	pary	spędzają	razem	czas.	
Dla	 nich	 zazwyczaj	 jest	 to	miły	 i	 romantyczny	 dzień,	
jednak	co	mają	powiedzieć	osoby	bez	swojej	drugiej	po-
łówki?	Wyrzekają	się	tego	święta,	gdyż	nie	mają	z	kim	
spędzić	tego	dnia	czy	naprawdę	nie	przepadają	za	taką	
okazją?
	 W	celu	poznania	opinii	innych	przeprowadzono	
,,Sondę	walentynkową”	w	naszej	szkole.	Zadano	im	py-
tania:	Czy	i	w	jaki	sposób	obchodzisz	Walentynki?	Co	
sądzisz	o	Walentynkach?	Wypowiedzi	były	różne.	Jedni	
skupiali	się	na	tradycjach,	inni	uważali,	że	jest	to	świę-
to	wymyślone	na	siłę	i	zaznali	nieszczęścia	w	miłości,	
jeszcze	inni	nie	przywiązują	do	tego	wagi	albo	też	lubią	
taki	dzień.	Oto	odpowiedzi	naszych	uczniów.
,,Nie obchodzę Walentynek. Moim zdaniem nie jest to 
polska tradycja i pielęgnowanie jej jest bezsensowne. 
Powinniśmy zwracać uwagę na naszą kulturę i nasze 
rodowe zwyczaje, które niestety zanikają przez napływ 
nowych trendów z innych krajów. Nie mam nic przeciw-
ko ludziom, którzy obchodzą to święto, jednak tak jak 
wspomniałam wyżej, lepiej jest pielęgnować polskie 
zwyczaje, które powoli odchodzą w niepamięć i są zastę-
powane zupełnie obcymi, zagranicznymi zwyczajami.”
„Komercyjne święto częściowo niepotrzebne, ponieważ 
uczucia bliskiej nam osoby powinno się okazywać każ-
dego dnia, a nie tylko 14 lutego. Wszyscy momentalnie 
wpadają w wir romantyzmu.”

„Walentynki, jako święto zakochanych, powinno się ob-
chodzić z ukochaną osobą w miłej atmosferze. Jednakże 
obecnie ludzie nie przywiązują wagi do tego dnia, być 
może przez ogólną nieśmiałość.”
„Walentynki – święto zakochanych. W ciągu tego dnia 
ludzie utrwalają swoje uczucia z drugą połówką. Do-
brze jest spędzić ten czas inaczej, niż zwykle.”
„Idealne Walentynki chciałabym spędzić w towarzy-
stwie najbliższej mi osoby, na przykład w kinie, restau-
racji albo na romantycznym spacerze. Uważam, że jest 
to święto potrzebne dla poznania, zbliżenia i pogłębie-
nia więzi z drugą osobą.”
„Uważam, że jest to święto dla osób zakochanych. Spę-
dzają je razem, mają dla siebie czas i cieszą się sobą, 
swoim towarzystwem. Dla mnie wymarzonym prezentem 
byłaby obecność kogoś, kogo kocham, zwłaszcza, że jest 
daleko ode mnie i widujemy się bardzo rzadko.”
,,Moim zdaniem jest to zupełnie niepotrzebne święto, 
przeznaczone bardziej komercji niż faktycznym okazy-
waniem sobie miłości. Zamiast Walentynek można by 
obchodzić Sobótkę lub Noc Kupały, jak kto woli, któ-
ra pochodzi bezpośrednio ze słowiańskich tradycji. Nie 
dajmy się owładnąć komercyjnym świętom i pokażmy, że 
pamiętamy o naszych tradycjach,”

Julia	Ciemięga,	kl.	1a	LO

	 Dnia	14.02.2018		roku	w	murach	naszej	szkoły	
odbyły	się	Walentynki.		Uczniowie	mieli	okazję	wysłać	
kartki	walentynkowe	do	 swoich	przyjaciół	 za	 pomocą	
„Poczty	Walentynkowej”.	 	Każdy	przyszedł	do	szkoły	
ubrany	 na	 czerwono,	 co	 miało	 symbolizować	 miłość,	
tak	ważną	tego	dnia.	Czas	spędzony	w	szkole	obfitował	
w	różnorodne	zabawy,	takie	jak	„Konkurs	na	plakat	Wa-
lentynowy”,	czy	też	„Najładniejsze	zdjęcie	o	tematyce	
Walentynek”.	 Wszystkim	 zorganizowanym	 atrakcjom	
towarzyszył	pozytywny	klimat,	wywołany	uśmiechami	
uczniów	 i	 głośną	 muzyką,	 puszczaną	 podczas	 każdej	
z	przerw.	Każdy	z	nas	bardzo	dobrze	 się	bawił	 i	miał	
okazję	zintegrować	się	ze	swoją	klasą	poprzez	wspólną	
pracę	nad	plakatami.	Mimo,	że	dzień	ten	szybko	dobiegł	
końca,	to	myślę,	że	będziemy	go	długo	pamiętać.

	 14	lutego	–	jest	to	dzień	szczególny.	Przypomi-
na	 on	 nam	 o	 obdarowywaniu	miłością	wszystkich	 lu-
dzi,	którzy	nas	otaczają.	Nie	chodzi	w	nim	o	prezenty	
lub	wyznawanie	miłości;	choć	nazywa	się	go	potocznie	
„Dniem	Zakochanych”,	to	uważam,	że	nie	jest	on	dniem	
tylko	dla	nich	przeznaczonym.	Jest	to	święto,	które	po-
kazuje	nam,	jak	bardzo	ważną	rzeczą	w	życiu	człowieka	

jest	posiadanie	obok	siebie	drugiej	osoby,	która	pomoże	
nam	w	każdej	sytuacji.		Pamiętajcie	jednak,	aby	o	szacun-
ku	do	drugiego	człowieka	i	okazywaniu	miłości	bliskim	
pamiętać	zawsze,	nie	tylko	w	jeden	dzień	w	roku.	Poka-
zujcie	sobie	nawzajem,	jak	bardzo	wartościowymi	ludź-

mi	 jesteście,	 a	
gwarantuję,		że	
będzie	żyło	się	
Wam	lepiej.	

“Make	Love	
Not	War”

~Stay	Alive	

Kl.	I	LO

kl.	II	a	g
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kl.	I	a	LO

kl.	II	a	LO

kl.	III	a	LO

kl.	III	b	g

kl.	III	a	LO

kl.	III	a	g
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Rehabilitacja Kolumba
 Moja	dzisiejsza	recenzja	będzie	dotyczyła	opo-
wiadania	„Rehabilitacja	Kolumba”	autorstwa	Andrzeja	
Pilipiuka.
	 Akcja	utworu	rozgrywa	się	w	Niedzicy,	w	utwo-
rze	 traktowanej	 jako	węgierska	miejscowość.	Główny	
bohater	opowiadania	–	Marek,	jest	studentem.	Bada	wę-
gierskie	Karpaty	w	poszukiwaniu	kruszców,	które	przy-
niosłyby	zysk.	Poznaje	tam	Jontka.	Spotyka	ich	niesa-
mowita	 przygoda,	 gdyż	udaje	 im	 się	 zastrzelić	 dwóch	
żołnierzy	z	tureckiego	sterowca.	
	 Moim	 zdaniem,	 opowiadanie	 jest	 bardzo	 cie-
kawe.	Autor	zawarł	w	nim	zarówno	wątki	z	życia	po-
dróżnika,	jak	i	miłosne	(zadanie	profesora	Mercero	dla	
Marka).		Styl,	w	którym	utwór	został	napisany,	jest	dość	
nietypowy.	Wprowadza	 nas	 w	 atmosferę	 wieku	 XIX.	
Czasem	pojawiają	się	nawet	wulgaryzmy.	Nie	dzieje	się	
to	jednak	zbyt	często,	a	sprawia	tylko,	że	opowiadanie	
nabiera	 życiowego	 charakteru.	Autor	 opisał	 tutaj	 wę-
gierskie	obyczaje,	co	wskazywałoby	na	obycie	z	owym	
lubianym	przez	Polaków	narodem.
	 Co	 ciekawe,	 w	 tak	 krótkim	 opowiadaniu	 za-
warto	nawet	wątek	nieco	 fantastyczny.	Trudno	byłoby	
bowiem	 dwóm	 chłopakom	walczyć	 z	 kilkoma	 żołnie-
rzami.	Tajemniczy	 nastrój	 opowiadania	 zawiera	 się	w	
opisie	snów,	dokładnym	opisie	działań	bohaterów	oraz	
wielu	wątkach	łączących	się	z	sobą.	Alternatywa	dla	od-
kryć	Krzysztofa	Kolumba	jest	ukazana	po	mistrzowsku.	
Opowiadanie	ma	więc	zarówno	wątki	fantastyczne,	jak	

i	wzięte	z	życia.
	 Występuje	 tutaj	 również	 hrabia.	 Dochodzi	 do	
spotkania	dwóch	biednych	ludzi	z	reprezentantem	wyż-
szej	klasy	społecznej.	Hrabia	przyznaje	sterowiec	jako	
nagrodę	za	odwagę	bohaterów.
	 Powrócę	 jeszcze	 do	 wspomnianego	 sterowca.	
Ów	turecki	pojazd	jest	napędzany	naftą.	Jak	wiadomo,	
dawne	zeppeliny	były	napędzane	gorącym	powietrzem.	
Autor,	 „montując”	 w	 pojeździe	 silnik	 najnowszej	 na	
tamte	 czasy	 technologii,	 wykazuje	 się	 znaczną	 znajo-
mością	 pojazdów	 latających.	 Opisana	 tam	 trajektoria	
lotu	zeppelina	ukazuje	w	pełni	znajomość	danych	tech-
nicznych	tego	typu	maszyn.	Jeszcze	jedną	ciekawostką	
jest	 użycie	 słowa	 „Kolumb”.	W	 tym	utworze	 jest	 ono	
stosowane	jako	wyzwisko,	a	może	przekleństwo.
	 Utwór	ma	kompozycję	otwartą.	Oznacza	to,	że	
opowiadanie	 nie	 ma	 konkretnego	 zakończenia.	 Może	
to	stanowić	niedosyt	dla	czytelnika.	Jeśli	jednak	zasta-
nowimy	 się	 nad	 owym	 zakończeniem,	 dojdziemy	 do	
wniosku,	że	resztę	należy	sobie	samemu	dopowiedzieć,	
a	koncepcji	rozwiązania	akcji	jest	bardzo	dużo.
	 Podsumowując	 –	 opowiadanie	 jest	 naprawdę	
warte	polecenie.
	 Mimo	 pojawiających	 się	 z	 rzadka	 nieprzyjem-
nych	słów,	warto	je	przeczytać,	choćby	po	to,	aby	po-
czuć	 nastrój	 głównego	 bohatera,	 zagłębić	 się	 w	 świat	
alternatywny	dla	dzisiejszego	i	umilić	sobie	wolny	czas.

Kamil	Soboniak,	kl.	III	A	LO

Uczniowie	proponują	–	książka	na	co	dzień	:)

„Dobra pani”...?
	 Ostatnio	 przeczytałam	 wzruszającą	 i	 warto-
ściową	nowelę	Elizy	Orzeszkowej	pod	tytułem	,,Dobra	
pani”.	Tytuł	jednak	jest	dość	ironiczny	względem	głów-
nej	bohaterki	i	jej	historii.
	 Nowela	opowiada	o	zamożnej	wdowie,	Ewelinie	
Krzyckiej,	która	znana	jest	w	swojej	miejscowości	z	do-
broci	serca.	Przyjmuje	pod	swój	dach	sierotkę	-	Helkę,	
którą	przyprowadza	krewna	dziewczynki.	Pani	Ewelina	
jest	 zachwycona	dzieckiem	 i	 postanawia,	 że	 będzie	 ją	
kochać	 jak	 swoje	własne.	 Szkoda	 jednak,	 że	Krzycka	
jest	osobą,	która	nie	jest	w	stanie	dotrzymać	tej	obietni-
cy.
	 W	 trakcie	historii	wychodzi	na	 jaw	prawdziwa	
natura	„dobrej	pani”.	Traktuje	ona	wszystkie	żywe	isto-
ty	przedmiotowo.	Gdy	tylko	jej	się	znudzą,	niczym	sta-
re	ubrania	zostają	odesłane	do	garderoby.	„Na	zawsze	
ponosisz	 odpowiedzialność	 za	 to,	 co	 oswoiłeś	 –	 po-

wiedział	w	 innej	książce	Lis	do	Małego	Księcia.	Pani	
Ewelina	nie	jest	w	stanie	tego	zrozumieć.	Dała	istotom	
miłość	 i	ciepło,	a	później	 je	odtrąciła,	 jakby	nigdy	nic	
nie	znaczyły.	Jest	to	osoba	płytka	i	okrutna,	która	kocha	
tylko	chwilę,	jeśli	jest	to	nowe,	spełnia	jej	wymagania	i	
dopóki	nie	pojawi	się	coś	lepszego.	Ciekawa	jestem,	jak	
ona	poczułaby	się	na	miejscu	tej	dziewczynki	albo	pie-
ska?	Może	wtedy	dotarłoby	do	niej,	jak	wielką	krzywdą	
jest	dawanie	wszystkiego,	a	później	odebranie	tego	bez	
mrugnięcia	okiem.
	 Książkę	 Elizy	 Orzeszkowej	 powinni	 poznać	
wszyscy	ludzie,	zwłaszcza	ci,	którzy	żyją	bez	miłości,	a	
raczej	kochają	przedmiotowo.	Nowela	ta	jest	naprawdę	
piękna	 i	 nie	do	 zapomnienia.	Zachwyca	ona	nie	 tylko	
historią,	ale	i	językiem	oraz	stylem	pisania.

Julia	Ciemięga,	1a	LO
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Jeździectwo
 Jeszcze	 parę	 lat	 temu	 nie	 powiedziałabym,	 że	
konie	to	takie	mądre	i	cudowne	zwierzęta.
	 Jeżdżę	konno	od	5	roku	życia	i	już	teraz	nie	wy-
obrażam	sobie,	żeby	było	inaczej.	Opieka	nad	końmi	to	
duże	obowiązki	i	wyrzeczenia,	lecz	to	jest	właśnie	to,	co	
kocham.
	 Dla	mnie	największą	pasją	w	tym	wszystkim	są	
skoki	przez	przeszkody.	Jeżdżę	na	zawody	i	skaczę	od	
5	lat,	mam	za	sobą	sporo	wygranych,	jak	i	przegranych	
konkursów,	ale	to	właśnie	dzięki	temu	zdobywa	się	ja-
kiekolwiek	umiejętności.

	 Konie	 to	 zwierzęta	 niezrozumiałe	 przez	 ludzi,	
ponieważ	 są	 dziesięciokrotnie	 cięższe	 od	 przeciętne-
go	człowieka.	Potrafią	rozpędzić	się	nawet	do	60km/h.	
Mogą	zabić	człowieka	jednym	ruchem,	ale	nigdy	tego	
nie	robią	celowo.	W	człowieku	uznają	swojego	pana.
	 Te	wielkie,	ale	wrażliwe	zwierzęta	odczuwają	to	
samo,	co	my,	dlatego	często	używa	się	też	ich	do	hipote-
rapii.
	 Mimo	codziennego	 ryzyka	w	sporcie	 i	kontak-
tach	z	końmi,	nigdy	nie	zrezygnowałabym	z	 jeździec-
twa.

Anna	Bujak	1a,	8LOS.

Nasze	fascynacje

Zajęcia	laboratoryjne	z	chemii
	 Uczniowie	 klasy	 II	 a	 z	 grupy	 biologiczno-
chemicznej	 od	 stycznia	 2018	 roku	 biorą	 udział	 w	
zajęciach	 laboratoryjnych,	 przygotowanych	 przez	
pracowników	 Politechniki	 Częstochowskiej	 wydziału	
Inżynierii	 Produkcji	 Materiałów.	 Zajęcia	 odbywają	
się	 dwa	 razy	 w	 miesiącu	 na	 terenie	 laboratorium	
Politechniki.	 W	 czasie	 zajęć	 uczniowie	 mają	
możliwość	 samodzielnego	planowania	 i	wykonywania	
doświadczeń.	Udział	w	zajęciach	umożliwi	młodzieży	
lepsze	 przygotowanie	 się	 do	 egzaminu	maturalnego	 z	

chemii,	 ale	 również	 poszerzy	 zakres	 ich	 wiadomości.	
Nad	 prawidłowym	 przebiegiem	 doświadczeń	 czuwa	
pani	mgr	 Sylwia	Krawczyk	 oraz	 doktoranci	wydziału	
Inżynierii.	 Zajęcia	 potrwają	 do	 końca	 marca.	 Mamy	
nadzieję,	że	nasza	współpraca	z	Politechniką	będzie	się	
rozwijać	i	kolejni	nasi	uczniowie	będą	mogli	również	w	
przyszłości	brać	udział	w	takich	zajęciach.

mgr	Sylwia	Krawczyk

Zdjęcia:	S.	Krawczyk
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Specjalnie na Dzień Kobiet!
Oczekuje się od kobiet, żeby robiły dwa razy tyle co ro-
bią mężczyźni w czasie o połowę krótszym i nie dla za-
szczytów. Na szczęście nie jest to takie trudne.

Charlotte	Whitton	(1896-1975)

Blondynka	 i	 prawnik	 siedzą	 obok	 siebie	 w	 samolo-
cie.	 Prawnik	 pyta	 blondynkę,	 czy	 nie	 zechciałaby	 za-
grać	 z	 nim	 w	 ciekawą	 grę.	 Blondynka	 mówi,	 że	 jest	
zmęczona,	odwraca	 się	do	okna	 i	próbuje	zasnąć.	Ten	
jednak	 nalega	 i	 wyjaśnia,	 że	 „gra”	 jest	 bardzo	 prosta	 
i	 wesoła.	 Mianowicie,	 będą	 zadawać	 sobie	 pytania	 
i	jeśli	któreś	nie	zna	odpowiedzi	-	płaci	5$.	Blondynka	
ponownie	 odmawia	 i	 znów	 próbuje	 zasnąć,	 ale	 praw-
nik	nie	daje	jej	spokoju	i	proponuje	inny	układ	-	 jeże-
li	ona	nie	będzie	znała	odpowiedzi	-	płaci	5$,	jeśli	na-
tomiast	 on	 nie	 będzie	 znał	 odpowiedzi	 -	 płaci	 5000$.	 
To	przykuwa	jej	uwagę,	poza	tym	i	tak	zdaje	sobie	spra-
wę,	że	on	nie	da	jej	spokoju,	dopóki	nie	zagrają	w	tę	grę,	
więc	zgadza	się.	Prawnik	zadaje	pierwsze	pytanie:
-	Jaka	jest	odległość	pomiędzy	Ziemią	a	Księżycem?
Blondynka	bez	słowa	sięga	do	portfela	i	wyjmuje	bank-
not	5$.
-	Ok	-	mówi	prawnik.	-	Twoja	kolej...
-	Co	to	jest:	wchodzi	na	górę	na	dwóch	nogach,	a	scho-
dzi	na	trzech?
Prawnik	 jest	 zaskoczony,	wytęża	 umysł	 i	 nic,	 dzwoni	
do	znajomych,	wysyła	maile,	przeszukuje	internet	i	nic.	
Po	godzinie	poddaje	się	i	wypisuje	czek	na	5000$,	ona	
przyjmuje,	odwraca	 się	 i	próbuje	zasnąć.	Prawnik	 jest	
jednak	ciekaw	odpowiedzi	i	pyta:
-	Co	 to	 jest,	 co	wchodzi	 na	 górę	 na	 dwóch	nogach,	 a	
schodzi	na	trzech?
Blondynka	odwraca	się	i	wyciąga	banknot	5$.

Co	Bóg	powiedział	po	stworzeniu	mężczyzny?
-	Pierwsze	śliwki	robaczywki.

-	Ile	męskich	szowinistycznych	świń	potrzeba	do	wkrę-
cenia	żarówki	w	kuchni?
-	Żadnego.	Niech	sobie	gotują	po	ciemku!

Zwyczaj	 przepuszczania	 kobiet	 w	 drzwiach	 po-
wstał	 w	 czasach	 jaskiniowców.	 Gdy	 kobieta	 wcho-
dziła	 do	 jaskini	 i	 słychać	 było	 pisk	 i	 ryczenie	 lwa, 
oznaczało	to,	że	jaskinia	jest	zajęta.

Czy	słyszałeś	przypowieść	o	blond-wilku,	który	wpadł	
we	wnyki	kłusownika?
-	Odgryzł	sobie	trzy	nogi	i	nadal	był	uwięziony...

Kiedy	facet	traci	99	procent	swojej	inteligencji?
-	Gdy	zostaje	wdowcem...

Siedzi	sobie	Kopciuszek	i	płacze.	Przychodzi	wróżka:
-	Czemu	płaczesz,	Kopicuszku?
-	Bo	nie	mogę	iść	dzisiaj	na	bal	(chlip,	chlip)
-	A	dlaczego	nie	możesz	iść	dzisiaj	na	bal?
-	Bo...	(chlip,	chlip)	bal	jest	jutro....

Żona	do	męża:
-	Wychodzę	do	znajomej	na	pięć	minut.	Jak	możesz,	to	
zamieszaj	bigos	co	pół	godziny.

-	Wiem,	kochanie,	że	od	dawna	czekasz	na	rycerza	na	
białym	koniu!
-	Tak...
-	No	i	się	doczekałaś!	Zjawiłem	się!
-	No	fajnie,	a	gdzie	rycerz?

Twój LUZ


