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Pszczoły-moja pasja i miłość

Wiem, że był Pan organizatorem wielu konkursów naszej szkoły.  Czy mógłby
Pan podzielić się wspomnieniami na ich temat?

Wspomnienia są bardzo różne,
bo  i  okoliczności  były  różne.
Jeżeli  uczniowie  przyjechali,
a była piękna pogoda, to było
łatwiej  zorganizować
spotkanie  i  pokazać  pasiekę
oraz  pracę  pszczół.  Jeśli
popadła  brzydka  pogoda,  to
trzeba było się chować gdzieś
pod  dach.   Najbardziej
w pamięci  mi  utkwiło
spotkanie  z  dziećmi,  które

przyjechały przed samą burzą i musieliśmy uciec do stodoły. W stodole było siano
i na tym sianie było przygotowane przedstawienie, ale zamiast niego była zabawa
w sianie.  Później  panie  nauczycielki  wychowawczynie  miały  problem z zebraniem
dzieci i odjechaniem do domu.

Jest  Pan  jednym  z  najbardziej  znanych  pszczelarzy  z  naszej  okolicy.
Czy pszczelarze współpracują ze sobą? Jak?

Pszczelarze  to  są  tacy  ludzie,
że swoimi  wiadomościami  niezbyt
chętnie  się  dzielą,  każdy  trzyma je
dla  siebie  i  każdy  uważa,  że  jest
najmądrzejszy w swojej profesji. Nie
bardzo  chętnie  się  dzieli,  chyba
że w dobrych  komitywach
koleżeńskich  żyje.  Tworzy  się  takie
grupki  w  trzy  osoby,  które  sobie
nawzajem  pomagają
i uświadamiają. 

Na czym polega praca pszczelarza?

Na ganianiu pszczół i odbieraniu miodu, na łażeniu po drzewach, szukaniu pszczół,
gdzie one uciekły, namawianiu ich, żeby poszły do ula z powrotem. Jeszcze polega



na pilnowaniu  tych  pszczółek,  żeby  pracowały  i  dużo  złotego  nektaru  przyniosły
pszczelarzowi.

Pana  gospodarstwo  jest  bardzo  otwarte  dla  gości.  Jakich  gości  ceni  pan
najbardziej?

Gości cenię wszystkich, jacy by nie
przyjechali.  Jest  staropolskie
powiedzenie:  „Gość w dom, Bóg
w dom”.   Nie  lubię  gości,  którzy
sami  nie  wiedzą,  czego  chcą,
którym  wszystko  przeszkadza,
że pszczoła  brzęczy,  że  komar  go
użądli.  Poza tym wszyscy goście są
mile widziani i lubiani przeze mnie.

Dzieci i młodzież lubią lekcje z Panem. Czy ta sympatia jest wzajemna?

Oj, tak, tak, tak! Ja bardzo dzieci lubię, kocham.  Wszystkie dzieci  nasze są. Mogą
przyjeżdżać codziennie. Lubię dzieciaki, a one lubią mnie.

Czy ma Pan rady, jak nie bać się pszczół?

Nie perfumować się za mocno, nie używać bardzo ostrych zapachów, a jeszcze myć
się koniecznie, żeby zapach ten pszczół nie wabił i nie odstraszał. 

Z jakich powodów Pan poleca miód?

Miód jest bardzo zdrowy. Każdy jest na coś innego i teraz się naukowcy prześcigają
w ocenach i zalecają miody na rozmaitości. Od wieków miód był znany i używany
jako pokarm oraz skuteczne lekarstwo.

Czy pszczelarstwo to jedyna pasja? Czym jeszcze Pan się interesuje?

Interesuje mnie wszystko co jest stare, ale pszczoły najbardziej.

Gdyby miał Pan możliwość wcielenia się w inną postać, to kim/czym chciałby
Pan być?

Gdybym  mógł  się  wcielić  w  inną  postać,  to  bym  poszukał  jakiegoś  łatwiejszego
chleba.  Najłatwiejszy chleb, to proboszczem być.  A tak na poważnie, to chyba raczej
tym, kim  jestem teraz  rolnikiem – pszczelarzem.



Czy pamięta Pan ciekawe zdarzenia ze swojej nauki szkolnej?

Tak,  pamiętam, jak mnie nauczyciel  matematyki,  Pan Szajewski,  nauczył  tabliczki
mnożenia.    Do  dzisiaj  wiem,  ile  jest  sześć  razy  siedem,a  nie  mogłem  tego
zapamiętać.  Dopiero  gdy  mi  w  rękę  przyrżnął  listwą  od  piórnika,  od  razu  się
nauczyłem. 

Czy chciałby Pan jeszcze coś dodać od siebie?

Ja wiem, co ja chcę dodać? Żebyście wy przyjechali do mnie latem na pasiekę. 

Z Panem Kazimierzem Brudkowskim rozmawiała Gabrysia Trochimiak

 

Dwaj chłopcy kłócą się, kto jest silniejszy.
- Ja 300kg.        - Ja400kg.      - Ja 500 kg.
Jeden wpadł do wody i woła:
- Ja tonę.  - A ja dwie. 

Przychodzi babcia do mięsnego, przygląda się mrożonym kurczakom. Wybiera, 
przekłada, miesza, lecz nie znajduje dostatecznie dużego. Woła ekspedientkę: - Jutro 
będą większe? 
- Nie, nie będą. Martwe nie rosną. 

Rozmawiają dwaj koledzy:     -Chcesz jagodziankę ?
-A z czym ?          -Chyba z truskawkami. 



INFORMACJE O DNIU DZIECKA NA ŚWIECIE

Oficjalna  historia  Dnia  Dziecka  sięga  lat  50  XX
wieku.  W Chinach święto to zostało ustanowione
znacznie wcześniej, bo już w 1926r. W Czechach,
Słowacji,  Ukrainie  i  Polsce  Dzień  Dziecka
obchodzony jest 1 czerwca, a w Turcji dzieci mają
swoje  święto  23  kwietnia,  dzieląc  je  również
z Narodowym  Świętem  Niepodległości.  Dzień
Dziecka  w  Niemczech  obchodzony  jest
20 września,  chociaż  niektórzy  obchodzą  go
również  1 czerwca, czyli tak jak u nas. We Francji
oraz  we  Włoszech  nie  obchodzony  jest  Dzień

Dziecka, lecz Dzień Rodziny i obchodzi się   go 6 stycznia, więc w Święto Trzech
Króli. W Japonii obchodzony jest  oddzielnie Dzień Dziewczynki 3 marca i Dzień
Chłopca 5 maja.

   Niektóre kraje nie mają określonej
daty tego święta dzieci, na przykład w
Argentynie  przypada  on  w  drugą
niedzielę  sierpnia,  w  Australii
obchodzi  się  go  w  czwartą  środę
października,  a  na  Węgrzech  w
ostatnią  niedzielę  maja.  Są  również
kraje,  które  Dzień  Dziecka  obchodzą
20  listopada,  m.  in.  Egipt,  Irlandia,
Szwecja czy Kanada. 

Antosia Panasiuk

                                                                Dzień Dziecka – ciekawostki
    To, że Dzień Dziecka obchodzimy
w Polsce  niezmiennie  1  czerwca  od
1952  roku  to  zasługa  organizacji  The
International  Union  for  Protection  of
Childhood (Światowego  Związku
Ochrony Dzieciństwa). Święto to miało



uświadomić  wszystkim  dorosłym,  że  prawa  najmłodszych  powinny  być
respektowane  na  całym  świecie,  a  dzieci  nie  powinny  uczestniczyć  w  wojnach,
chodzić głodne ani być krzywdzone. 

        Dzieci  w
naszym  kraju
mają  wiele
szczęścia,
ponieważ  panuje
pokój,  a  one
mogą  chodzić
do bezpiecznych
szkół  i  korzystać

z licznych atrakcji. Obchody Dnia Dziecka w Polsce
mają przede wszystkim charakter zabawy i spędzenia

czasu
z bliskimi.
Maluchy mają okazję wyjść do kina czy ZOO,
a w wielu miejscowościach organizowane są
festyny na świeżym powietrzu zorganizowane
specjalnie  dla najmłodszych.  Zarówno
w przedszkolach,  szkołach,  jak  i  w  domach
maluchy otrzymują prezenty i słodycze. Wielu
rodziców już na kilka tygodni przed świętem
poszukuje  idealnych  prezentów  dla  swoich
pociech.
A  jak  to
święto  jest

celebrowane w innych krajach? 
1.  We  Francji  oraz  Włoszech  zamiast  Dnia
Dziecka obchodzi się Dzień Rodziny. Pieczone są
ciasteczka  z  wróżbami,  a  rodzice  spełniają  małe
zachcianki  swoich  pociech  i  obdarowują  je
prezentami. Brzdące przez cały dzień noszą także
papierowe korony. We Włoszech propagowana jest
pewna  ciekawa  tradycja:  odpowiedzialną  za
przynoszenie  słodyczy  grzecznym  dzieciom  jest
wróżka o wyglądzie wiedźmy; z kolei niegrzeczne
maluchy otrzymują węgiel. Brzmi znajomo?
2. Święto dzieci w Szwecji różni się znacznie od
tego,  które  znamy.  Przede  wszystkim  nie
obdarowuje się maluchów prezentami. Dla Szwedów jest to dzień, w którym głośno



porusza się kwestie dotyczące najmłodszych, takie jak np. szkolnictwo czy prawa
dziecka.

3. Najbardziej egzotycznie Dzień Dziecka
obchodzą  Japończycy.  Chłopcy  swoje
święto  spędzają  ze  swoimi  ojcami,
z którymi  wykonują  papierowe  hełmy
samurajskie,  szyte  są  także  proporce
przedstawiające  karpie  (symbol  sukcesu
w  życiu  i  odwagi),  które  są  następnie
wywieszane  na  dachach  domostwa.

Karpie  symbolizują  ilość
członków  rodziny  –  duże
ryby  oznaczają  rodziców,
mniejsze  –  synów.
Dziewczynki  świętują,
robiąc  z  rodzicami  lalki
ubrane  w  tradycyjne
japońskie stroje, wybierając
się  na  wystawy
papierowych  lalek

czy teatrzyki.
4.  Podczas  tureckiego  Dnia  Dziecka  dzieci  puszczają  latawce,  śpiewają  i  tańczą
w strojach narodowych. Tego dnia mają także wstęp do parlamentu.
5. W Meksyku z okazji Dnia Dziecka przygotowuje się specjalne zajęcia dla dzieci,
żeby wspólnie świętować ten czas.

Dziękujemy  za udostępnienie zdjęć z obchodów Dnia Dziecka w naszej szkole
paniom: Joannie Kubaczyńskiej,  Elżbiecie Tarasiuk i Jolancie Leszak.



LEKCJA BIOLOGII

W naszej okolicy i na terenie naszego województwa można spotkać wiele ciekawych
zwierząt, na które nikt nie zwraca uwagi. Jednym z nich jest Modliszka zwyczajna,
której  samice mogą osiągnąć 7,5cm długości  i  choć mają skrzydła nie  korzystają
z nich  w ogóle  więc  uciekają  pieszo.  Kolejnym zwierzęciem jest  „tygrys”  wśród
pająków,  czyli  Tygrzyk  paskowany,  ma  dużą  kolistą  sieć  ustawioną  pionowo.
Wieczorem można spotkać piękną ćmę Zmierzchnicę trupią główkę.
                                                                       

  Gabrysia Trochimiak

 
Stara podkowa leży na trawie obok czterolistnej koniczyny i mówi:
- Szkoda, że nas nikt nie znalazł.                   - Widocznie nie mamy szczęścia... 

W szkole średniej nauczycielka prowadzi lekcję historii. Ponieważ nie umie 
zapanować nad klasą, zaczyna pytać na wyrywki. 
- Ty pod oknem, powiedz mi, kiedy był pierwszy rozbiór Polski? - pyta 
zdenerwowana.      - Nie wiem.     - A w którym roku była bitwa pod Grunwaldem? - 
pyta dalej.       - Nie pamiętam.   - To co ty właściwie wiesz? Jak chcesz zdać maturę?
- Ja tylko kaloryfer naprawiam. 

- Żyję z tobą jak Kopciuszek! - skarży się młoda żona mężowi. 
- No widzisz, obiecywałem, że będzie jak w bajce.

15-letni młodzieniec przychodzi do fryzjera i siadając na fotelu, mówi:
- Golenie.
Fryzjer wszystko przygotował, ale nie zaczyna golenia.
- Na co pan czeka?                  - Na zarost. 

 

Szef pyta sekretarkę:  - Czy wysłała pani fax do Kowalskiego?                                     
- Tak wysłałam.     - To niech wyśle pani jeszcze do Nowackiego. - Ale szefie, my nie
mamy więcej faxów.   

- Poproszę pastę do butów. 
- Jakich? - pyta sprzedawca.
- Sznurowanych... 

Nauczycielka mówi do ucznia:- Ten rysunek jest bardzo dobry.
Przyznaj się, kto ci go zrobił: ojciec czy matka?
- Nie wiem, ja już spałem.



Przepisy kuchni różnych narodów– wybór Khadiży Tsitskievy

Chałwa słonecznikowa

Składniki 
500 gramów ziarna słonecznika 
250 gramów cukru 
70 ml wody
1 białko 
1 łyżka cukru waniliowego

Najpierw należy usmażyć nasiona, aby stały się pachnące i chrupiące. Aby to zrobić,
weź szeroką i głęboką patelnię, wlej do niej nasiona (olej nie jest potrzebny!) i smaż
je przez około 5-7 minut na średnim ogniu, ciągle mieszając. 
Uważnie obserwuj nasiona, aby się nie przypaliły, w przeciwnym razie będą gorzkie.
Następnie nasiona należy zblendować.
Początkowo  z  nasion  uzyskuje  się  niewielki  miękisz,  który  stopniowo  zacznie
zwilżać  (z  nasion  uwolni  się  olej  słonecznikowy).  Po  kilku  minutach  nasiona
zamieniają się w pastę.

Poradziliśmy sobie z jednym zadaniem, czas więc przejść do przygotowania masy
karmelowej. 
Białko ubić na miękką i lekką pianę.
Gotuję syrop cukrowy z 250 gram granulowanego cukru, 70 mililitrów wody i łyżki
cukru waniliowego. 
Do pianki białkowej wlewamy wrzący syrop (w ten sposób parzymy białko).
Ubijamy masę z dużą prędkością jeszcze przez około 1-2 minuty, uzyskując płynny
śnieżnobiały karmel. 
Ostatni etap: wlewamy cały karmel do zmiażdżonych nasion do stanu pasty. 
Szybko, ale delikatnie wymieszaj  zawartość potraw, aż będą w miarę jednorodne.
Gdy tylko biały karmel połączy się z podstawą (4-6 ruchów), przestajemy mieszać,
w przeciwnym razie chałwa za bardzo się rozpadnie. 
Masę  przenosimy  rękami  do  pojemnika  nadającego  się  do  formowania
i przechowywania,  ostrożnie  rozprowadzamy,  lekko  dociskając,  po  czym
pozostawiamy do całkowitego ostygnięcia. Następnie przechowujemy go w lodówce.
Jak tylko domowa chałwa ostygnie, można ją od razu zjeść.

 

- Ilu was pracuje?
- Z majstrem siedmiu.
- Czyli bez majstra sześciu?
- Nie, bez majstra to nikt nie pracuje. 
Dyrektor do pracownika:
- Panie, pan wszystko robi powoli - powoli pan myśli, powoli pisze, powoli mówi, 
powoli się porusza! Czy jest coś, co robi pan szybko?
- Tak, szybko się męczę. 



Chinkali — potrawa gruzińska
1 kg mąki (podzielonej na ok. 900 g + 100 g) 
1 łyżeczka soli 
Ok. 2 szklanki ciepłej wody 
2 łyżki oleju (dzięki niemu ciasto będzie bardziej elastyczne) 
Na farsz:  
600 g mielonej wołowiny
500 g mielonej wieprzowiny
2 spore cebule + odrobina oleju 
Ok. 500 ml rosołu lub warzywnego bulionu (można zastąpić wodą, ale z rosołem 
pierogi są smaczniejsze) 
2 łyżeczki ziaren kolendry (roztartych w moździerzu) 
2 łyżeczki soli 
1 łyżeczka czarnego pieprzu (świeżo zmielonego) 
3 czubate łyżki posiekanej natki pietruszki 
 
Do chinkali dodaje się także baraninę – jeśli nią dysponujecie, możecie pomieszać
mięsa w równych proporcjach.
W  dużej  misce  mieszamy  ze  sobą  600  g  wołowiny,  500  g  wieprzowiny
oraz zeszkloną na odrobinie oleju cebulę i wszystkie zioła oraz przyprawy. Dodajemy
1 szklankę rosołu / bulionu. 
Porządnie mieszamy.  Jak tylko mięso wchłonie  rosół/bulion,  stopniowo dodajemy
kolejną  szklankę.  Może okazać  się,  że  cała  szklanka to  za  dużo,  więc proponuję
wlewać  mniejszymi  partiami  i  dokładnie  mieszać.  Farsz  powinien  być  soczysty,
ale nie lejący się. 
Na  stolnicy  rozwałkowujemy ciasto.  Wycinamy duże  koła  o  grubości  ok.  2  mm
i najlepiej ok. 12-13 cm średnicy. U mnie z połowy ciasta wyszło 14 kółek, ale było
też sporo skrawków. 
Łącznie ciasta starczyło mi na 32 pierogi i tak też mniej więcej trzeba podzielić farsz
– na 1 chinkali dawałam ok. 1 czubatą łyżkę mięsa. 
Pierogi  zawijamy  w  kształcie  sakiewki.  Możemy  to  robić  na  kilka  sposobów.
Najbardziej tradycyjny to taki, w którym robimy malutką zakładkę na brzegu ciasta
i doklejamy do niej kolejne małe zakładki. 
Pierogi wrzucamy na gotującą się i osoloną wodę. Po wrzuceniu czekamy aż wypłyną
na  powierzchnię  i  dopiero  wtedy  zmniejszamy  ogień  na  taki,  by  woda  lekko
“mrugała”.  Podczas  gotowania  bąbelki  powietrza  powinny  być  małe,  by  nie
zniszczyły delikatnych pierogów. Chinkali gotujemy około 15 minut, a jeśli Wasze
ciasto było grube, to do 20 min. 
Chinkali – pierogi z mięsem – podanie: 
Chinkali  podajemy  od  razu.  Możemy  je  oprószyć  pieprzem  i  posypać  natką
pietruszki. 
Zajadamy  je  rękoma.  Chwytamy  za  czubek,  nagryzamy,  wypijamy  rosół,  jaki
zgromadził  się  w  pierogu  w  trakcie  gotowania,  a  następnie  konsumujemy resztę
(tradycyjnie poza ogonkiem, a mniej tradycyjnie: zjadamy całego pieroga). 
Chinkali  można zamrażać lub,  jeśli  zostaną Wam na kolejne dni,  można je  także
odgrzać  wrzucając  na  wrzącą  wodę.  Wystarczy  gotować  je  5  minut  i  będą  jak
zrobione przed chwilą. 



Okroshka - zupa rosyjska

1.  Filet z kurczaka umyć, a następnie włożyć do rondla. Gotować przez 20 minut.
Ostudzić. Schłodzony filet wyjmujemy z bulionu i kroimy w kostkę. 
 2.  Dokładnie  umyte  ziemniaki gotujemy  do  miękkości.  Schładzamy  ziemniaki
w mundurkach, następnie kroimy w kostkę.
3.Ugotuj  jajka  na  twardo.  Białka  oddzielamyod żółtek.  Białka  pokroić  w kostkę,
a żółtka przełożyć do miski, dodać do nich musztardę, zmielić widelcem na jednolitą
masę. 
4. Umyj ogórki pod bieżącą wodą. Jeśli nie są najmłodsze, skórę należy obrać. Jeśli
ogórki są młode, nie musisz tego robić. Następnie odcinamy końce po obu stronach.
Ogórki pokrój w kostkę. Rzodkiewka pokrój w drobną kostkę. Siekamy szczypiorek
i koperek. Przełóż zioła do miski i posyp solą, aby zielenina puściła sok. 
5.  A teraz do dużej miski włożyć ziemniaki, kurczaka, białka, żółtka z musztardą,
ogórki,  rzodkiewki,  zioła.  Wszystko  dobrze  wymieszaj,  posól do  smaku. Zalej
składniki zimnym jogurtem. Wymieszaj ponownie. 

 Można udekorować rukolą. 

 

W dworcowej restauracji kelner potrząsa za ramie klienta.
- Proszę pana, zamykamy!
- Dobrze, tylko nie trzaskajcie drzwiami. 

Szef przyjmuje nowego pracownika:
- W naszym zakładzie obowiązują dwie zasady. Pierwsza to czystość. Czy wytarł Pan
buty przed wejściem do gabinetu?
- Oczywiście.
- Druga to prawdomówność. Przed moimi drzwiami nie ma wycieraczki. 

Mąż odwozi do szpitala rodzącą żonę - nauczycielkę polskiego. Ta nazajutrz dzwoni 
do męża:
- Kochany, jestem taka szczęśliwa! Wyobraź sobie: rodzaj męski, liczba mnoga! 

-Co robisz w biurze?    -W zasadzie nic.      -To skąd wiesz kiedy skończyłaś pracę? 

Małgosia pokazuje nauczycielowi języka polskiego swój zeszyt i pyta:
- Nie mogę odczytać, co pan napisał pod moim wypracowaniem.
- Napisałem: "Pisz wyraźnie".

Na lekcji chemii pani pyta Jasia: 
-W czym rozpuszczają się tłuszcze? 
-W rondlu, proszę pani.



 

Nauczycielka do Jasia:
- Dlaczego twoje lekcje zawsze odrabia ojciec?
- Bo mama nigdy nie ma czasu.

Nauczyciel wchodzi do klasy i mówi: 
Mam nadzieję, że dzisiaj nikogo nie przyłapię na ściąganiu! 
I my mamy taką samą nadzieję! - odpowiadają dzieci.

Na lekcji geografii pani pyta Jasia: 
Z czego słyną Chiny? 
Nie wiem - odpowiada chłopiec. 
A skąd masz herbatę w domu? - podpowiada pani. 
Mama kupuje w sklepie.

 

-Aniu, wymień proszę cztery żywioły - poleca nauczyciel. 
-Ogień, powietrze, ziemia i ….? 
A czym myjesz ręce? - podpowiada nauczyciel. 
Już wiem, mydło!

- Jasiu czy lubisz chodzić do szkoły? 
Tak, bardzo lubię. I lubię wracać ze szkoły. Nie lubię tylko tego czasu między 
pójściem a przyjściem.

Przychodzi baba do lekarza. 
- Oj, bardzo mnie boli. 
- A co się pani stało? 
- Koń mnie kopnął. 
- A gdzie? - pyta lekarz. 
- W kieleckiem, panie doktorze, w kieleckiem. 

Skończył się rok szkolny. Spotykają się dwaj koledzy. - I jak u ciebie? - Ojciec mnie 
zlał dwa razy. - Dlaczego dwa razy? - Pierwszy raz jak mu pokazałem świadectwo 
ukończenia szóstej klasy, a drugi raz jak się zorientował, że to jego stare świadectwo.



Przepisy Babci Jadwigi
wybrane przez Justynkę Goluch

Bajaderka 

Produkty:

1. 40 dkg mąki 
2. 4 żółtka
3. 1 margaryna
4. 1 łyżeczka proszku 
5. 2 łyżki cukru 
Sposób przygotowania:
Zagnieść ciasto podzielić na dwie części rozwałkować 1 część położyć na blaszkę
posmarować powidłami drugie ciasto podzielić na 2 części do jednej dodać kakao
i ciemne ciasto zetrzeć na powidła gdy pieczemy w prodiżu dodać 1 jajko więcej
upiec  z  ciemnym  ciastem,  później  włożyć  ubitą  pianę  z  białek  i  jasne  ciasto
na koniec. Jeszcze raz piec. 

Pegaz  na  biegunach  -  "Pegaz  na  biegunach.  Humor  z  zeszytów szkolnych".
Zebrał Józef Bułatowicz. Młodzieżowa Agencja Wydawnicza. Warszawa 1989.

• Chłop był wyciskany przez pana. 
• Na  obrazie  Chełmońskiego  widzimy  chłopa  i  woły,  stoją  bosi,  ubrani

w siermięgi i przepasani krajkami. 
• Gospodyni doiła krowę i ryczała wniebogłosy. 
• Zamożni chłopi nigdy nie wychodzili za mąż za biednych, tylko za siebie. 
• Dzieci nie miały od dawna w ustach bochenka chleba. 
• Jeżeli  człowieka  porazi  prąd  elektryczny,  należy go wyciągnąć  z  kontaktu

i zakopać w ziemi. 
• Dziedziczność pozwala wyjaśnić, dlaczego skoro dziadek i ojciec nie mieli

dzieci, to i my będziemy bezdzietni. 
• Aby ustrzec tasiemca przed chorobami, należy często myć ręce. 
• Człowiek jest ssakiem, bo nie znosi jajek, a jeśli, to je zjada. 
• Kogut był własnością Marka, który piał codziennie na pobudkę. 
• Papuga potrafi mówić nawet takie wyrazy, których człowiek nie powtórzy. 
• Krasicki opisał w bajkach charaktery ludzkie. Są to zwierzęta. 
• Poeta urodził się częściowo w Zaosiu, a częściowo w Nowogródku. 
• Mickiewicz spotykał wielu ludzi, od których zawsze coś wynosił. 
• Słowacki był wątły, bo odziedziczył płuca po ojcu. 
• Wiersze, które pisała Konopnicka, przedstawiały obraz nędzy i rozpaczy.  
• Reymont zrósł się z lasem na wieki. 
• Makbet, zabijając Duncana, nadużył trochę jego zaufania. 
• Soplica był wysoki, miał długie wąsy i dymiło mu się ze strzelby. 
• Soplica chwycił szablę i wypalił. 
• Stolnik  padł  na  miejscu  trupem.  Później  bardzo  żałował  swego  czynu,

ale było już za późno. 
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