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Narodowy Dzieo Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – polskie święto 

paostwowe obchodzone corocznie 1 marca, poświęcone pamięci 

Żołnierzy Wyklętych – żołnierzom antykomunistycznego i 

niepodległościowego podziemia, ustanowione na mocy ustawy z dnia 

3 lutego 2011 roku[. Święto nie jest dniem wolnym od pracy. 

W 2001 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę, w której 

uznał zasługi organizacji i grup niepodległościowych, które po 

zakończeniu II wojny światowej zdecydowały się na podjęcie 

nierównej walki o suwerenność i niepodległość Polski, oddając w ten 

sposób hołd poległym i pomordowanym oraz wszystkim więzionym i 

prześladowanym członkom organizacji Wolnośd i Niezawisłośd. 

W 2009 roku organizacje kombatanckie, skupione wokół 

Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych, 

reprezentującego takie organizacje jak: Zrzeszenie „Wolnośd i 

Niezawisłośd”, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, 

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, wsparte przez opolskie 

władze samorządowe, zwróciły się o ustalenie dnia 1 marca Dniem 

Żołnierzy Antykomunistycznego Podziemia.  
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Dzień Kobiet tradycyjnie obchodzi się 8 marca. 

W Polsce po przełomie politycznym 1989 roku święto to niesłusznie zaczęto 

utożsamiać z okazją o rodowodzie komunistycznym, co doprowadziło do 

chwilowej dewaluacji jego znaczenia. Doszło do tego, że w 1993 roku Dzień 

Kobiet został oficjalnie wykreślony z kalendarza świąt państwowych. 

Tymczasem historia Dnia Kobiet jest znacznie dłuższa niż okres PRL-u i nie 

należy tej okazji łączyć z konkretnym ustrojem. Święto to posiada wymiar 

międzynarodowy, jest celebrowane w większości państw świata. Obecnie Dzień 

Kobiet w Polsce przeżywa swoisty renesans. 

Dzień Kobiet wywodzi się z działań ruchu kobiecego na przełomie XVIII i 

XIX wieku. Jednocześnie do ustanowienia tego święta przyczynił się rozwój 

idei socjalizmu, zwłaszcza ruchu robotniczego, ponieważ feministki były od 

początku związane ze środowiskami lewicowymi. Dzień Kobiet został 

zainicjowany w Stanach Zjednoczonych, gdzie 8 marca w 1908 roku na 

ulicach Nowego Jorku odbył się marsz w obronie praw kobiet-robotnic. Został 

on zainspirowany tragicznym pożarem fabryki, w której zginęło ponad 100 

kobiet. 

Po raz pierwszy Dzień Kobiet obchodzono 28 lutego 1909 r., w Ameryce. Rok 

później międzynarodowe zgromadzenie kobiet-socjalistek pod przewodnictwem 

Klary Zetkin na konferencji w Kopenhadze ogłosiło ustanowienie 

Międzynarodowego Dnia Kobiet. 

Z okazji Dnia  Kobiet pragniemy złożyć Wam Kobietki Wszystkiego 

Najlepszego ,dużo szczęścia , by w każdym Dniu roku uśmiech na 

twarzy Waszej gościł tak samo często jak w Tym Dniu. Bądzcie 

zawsze szczęśliwe złym losom nieznane , uprzejme , czułe i przez 

Wszystkich Kochane !:)Życzy dyrektor i redaktorzy gazetki 



 

JAK ZAIMPONOWAD KOBIECIE? 

Bardzo często prawić jej komplementy, szanować ją, zaszczycać, 

zapewniać wygodę, chronić ją, przytulać, kupować jej prezenty, 

słuchać jej, dbać o nią, być przy niej, popierać ją, pójść za nią na 

koniec świata:) 

 

 PORÓWNANIE KOBIET I MĘŻCZYZN 

na wesoło 

 

ZWIĄZKI : 

Po pierwsze - mężczyzna nie używa tego zwrotu. Może nazywad to 

"romansem", "randką", "chodzeniem. Kiedy związek się kooczy, kobieta płacze, 

otwiera serce przed przyjaciółką,  a następnie powraca do normalnego życia. 

Mężczyzna ma z tym trochę więcej problemów. Przez pół roku jego "ex" może o 

nim nawet nie usłyszed, ale chce, żeby wiedziała, że maja szansę. 

DOJRZAŁOŚD: 

Kobiety dojrzewają dużo szybciej niż mężczyźni. Większośd 17-latek mogłaby 

bez trudu funkcjonowad jako osoba dorosła. Większośd 17-latków wciąż 

wymienia się kartami z podobiznami sportowców, a po WF-ie przepycha się  

w szatni. 

WYJŚCIA :Kiedy mężczyzna mówi, że jest gotów do wyjścia to znaczy, że 

naprawdę jest gotów. Kiedy kobieta mówi, że jest gotowa to znaczy, że będzie 

gotowa kiedy tylko znajdzie kolczyk, zadzwoni do przyjaciółki i skooczy nakładad 

makijaż.  



DUMA: 

Kobieta przyzna się czasem do popełnienia błędu. Ostatnim mężczyzną, który to 

zrobił był generał George Custer. 

  

UPARTOŚD: 

Jeśli kobieta prowadzi i zagubi się w nieznanej okolicy, to zatrzyma się przy 

stacji benzynowej i spyta o kierunek. Mężczyzna uważa to za znak słabości. 

Nigdy się nie zatrzyma, żeby zapytad, będzie jeździł w koło godzinami co chwila 

powtarzając "Spójrz kochanie. Znalazłem drogę" i "Wiem, że to gdzieś tutaj". 

STROID SIĘ: 

Kobieta stroi się: na zakupy, do podlania kwiatów, do wyrzucenia śmieci, do 

odebrania telefonu, do czytania książki, do odebrania poczty. Mężczyzna stroi 

się w życiu dwa razy: na ślub i na pogrzeb. 

 

W Polsce nie ma silnej tradycji celebrowania Dnia Mężczyzn, choć 

promuje się jego obchody 10 marca. W Rumunii na przykład Dzień 

Mężczyzny wypada 9 marca, z kolei w kilku krajach okazja ta została 

przewidziana na okres wiosenno-letni – w Niemczech jest to maj, a w 

Brazylii 15 lipiec. 

Historia Międzynarodowego Dnia Mężczyzn rozpoczęła się w jednym 

z państw Ameryki Środkowej – Trynidadzie i Tobago, gdzie w 1994 

roku Ingeborg Breines, kierująca programem OZN „Kobiety i Kultura 

Pokoju”, zaproponowała wprowadzenie dnia poświęconego 

mężczyznom – International Men’s Day – na zasadzie równowagi 

płci. Z pewnością pomysł ten wpisuje się w rozwój współczesnej 

refleksji nad płcią, zwłaszcza powstanie w zachodnim kręgu 

kulturowym obok ruchów feministycznych tak zwanych men’s 

studies. Studia te, zwłaszcza prace Elisabeth Badinter i Roberta Bly'a, 



postawiły w centrum zainteresowania tajemnicę męskości i jej istotną 

rolę w kulturze. 

W Polsce obok Dnia Mężczyzn wprowadza się ostatnio również 

Dzień Faceta (kwiecień). Świętowanie tej okazji przybiera 

różnorodne formy, prywatnie panowie obdarowywani są przez swoje 

partnerki drobnymi upominkami.  

 

Dzieo faceta dziś się święci ,więc życzymy Wam ,co Was kręci :Full 

zabawy ,dobrych chęci ,Niech Was licho złe nie nęci,‘’złe’’ przygody 

niech Was miną  oraz troski złe odpłyną.:) 

Życzeniaaa ;D   

Kochany życzę ci w Dzien Faceta!!! 

Jeżeli dom-to duży  

Jeżeli brykę- to limuzynę  

Jeżeli pieniędzy -to zielonych  

Tylko królową w żony  

Jeżeli urlop -to w Maiami  

Jeżeli piwo-to z kolegami. 

Szczęścia, zdrowia, samych radości 

niech precz odejdą smutki i troski. 

Problemy i żale odpłyną hen 

a życie będzie lżejsze niż se. 

Samych okazji do świętowania, 

zabawy, hulanek, imprezowania. 

I niech Cię po nich nie boli głowa 

Tego życzą REDAKTORZY GAZETKI !   



 

Światowy Dzień Konsumenta, znany też jako Światowy Dzień Praw Konsumenta, ang. 

World Consumer Rights Day, WCRD – międzynarodowe święto obchodzone corocznie 15 

marca. 

Po raz pierwszy obchody odbyły się w 1983 roku w rocznicę przemówienia prezydenta Johna 

Kennedy’ego, wygłoszonego w roku 1962 w Kongresie Stanów Zjednoczonych. Dotyczyło 

ono projektu ustawy o ochronie praw konsumenta. 

Wówczas prezydent USA sformułował cztery podstawowe prawa konsumentów: 

 do informacji, 
 do wyboru, 
 do bezpieczeostwa, 
 do reprezentacji. 

Z jego ust padło też znane stwierdzenie: "Konsumenci to my wszyscy". 

W Polsce Światowy Dzień Konsumenta obchodzony jest oficjalnie od roku 2000. Do 

obchodów włącza się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i organizacje 

pozarządowe. 

 

 Wiosna astronomiczna rozpoczyna się w momencie równonocy wiosennej i 

trwa do momentu przesilenia letniego, co w przybliżeniu oznacza na półkuli 

północnej okres pomiędzy 20 marca a 22 czerwca (czasami daty te wypadają 

dzieo wcześniej lub dzieo później, a w roku przestępnym mogą byd dodatkowo 

cofnięte o jeden dzieo). Podczas wiosny astronomicznej dzienna pora dnia jest 

dłuższa od pory nocnej, a ponadto z każdą kolejną dobą dzieo jest dłuższy, nocy 

krótsza, aż do przesilenia letniego, od tego dnia dni stają się krótsze, a noce 

dłuższe. Temperatura powietrza wiosną rzadko spada poniżej 0 °C. 

Za wiosnę klimatyczną przyjmuje się okres roku, w którym średnie dobowe 

temperatury powietrza wahają się pomiędzy 5 a 15°C. Zasadniczo wiosnę 

poprzedza zima, jednak pomiędzy tymi okresami znajduje się klimatyczny etap 

przejściowy − przedwiośnie.   
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Prima aprilis , dzieo żartów – obyczaj związany z pierwszym dniem kwietnia, 

obchodzony w wielu krajach świata. Polega on na robieniu żartów, celowym 

wprowadzaniu w błąd, kłamaniu, konkurowaniu w próbach sprawienia, by inni 

uwierzyli w coś nieprawdziwego. Tego dnia w 

wielu mediach pojawiają się różne żartobliwe 

informacje. Pochodzenie tego zwyczaju nie 

jest jeszcze wyjaśnione.  

Prima Aprilis zaczął być popularny w późnym 

średniowieczu. Prawdopodobnie nawiązuje on 

do dawnych starorzymskich 

praktyk.Niektórzy uważają, że geneza 

zwyczaju ma związek z rzymskim zwyczajem 

Cerialii, obchodzonym na początku kwietnia 

na cześć bogini Ceres. Według jednej z 

legend, kiedy poszukiwała ona swojej 

porwanej córki została wyprowadzona w pole. 

Grecy wiążą historię tego dnia z mitem o 

Demeter i Persefonie. Persefona miała zostać 

porwana do Hadesu na początku kwietnia. 

Matka Demeter, szukając jej, kierowała się 

echem głosu córki, ale echo ją zwiodło.W 

krajach anglojęzycznych 1 kwietnia jest 

nazywany „Dniem Głupców” (April Fools’ 

Day lub All Fools’ Day). W Wielkiej 

Brytanii, Australii i RPA wzajemne 

żartobliwe oszukiwanie jest uprawiane tylko 

do południa. Obyczaj ten dotarł do Polski z Europy Zachodniej przez Niemcy w 

epoce nowożytnej w XVI wieku. W XVII został już uznany za „modę 

staroletnią”, zaczął on być wtedy obchodzony w podobnej formie, w jakiej 

występuje do dzisiaj. Przeświadczenie to przeniknęło nawet do najwyższych 

kręgów państwowych – przykładowo sojusz antyturecki z Leopoldem I 

Habsburgiem podpisano 1 kwietnia 1683, ale antydatowano go na 31 marca, aby 

na dokumencie nie widniała data prima aprilis.   
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Wielki Czwartek – święto ruchome w kalendarzu chrześcijaoskim. Przypada w 

Wielkim Tygodniu, 3 dni przed Wielkanocą. Wieczorem rozpoczyna się Święte 

Triduum Paschalne (jego pierwszy dzieo, który trwa do wieczora Wielkiego 

Piątku). Obchodzone przez różne wyznania chrześcijaoskie na pamiątkę 

ustanowienia sakramentów: Kapłaostwa i Eucharystii. 

 

 Wielki Czwartek w Kościele katolickim 

 Wielki Czwartek w Kościele katolickim jest obchodzony jako pamiątka 

ustanowienia przez Chrystusa sakramentów kapłaostwa i Eucharystii podczas 

Ostatniej Wieczerzy. W kościołach katedralnych ma wtedy miejsce uroczysta 

Msza Święta sprawowana w godzinach porannych przez biskupa diecezjalnego 

wraz z prezbiterami. Nazywana jest ona Mszą Krzyżma, ponieważ podczas niej 

poświęcane są nowe oleje przeznaczone do namaszczeo: podczas chrztu, 

bierzmowania, sakramentu kapłaostwa oraz przy namaszczeniu chorych. W 

trakcie tej Mszy odbywa się odnowienie przyrzeczeo kapłaoskich.  

 

Wielki Piątek jest drugim dniem Triduum Paschalnego – dramatycznym 

dniem sądu, męki i śmierci Chrystusa. Jest to jedyny dzień w roku, kiedy 

nie jest sprawowana Msza św. W kościołach odprawiana jest Liturgia Męki 

Pańskiej, a na ulicach wielu miast sprawowana jest publicznie Droga 

Krzyżowa. Jest to dzień postu ścisłego.  

- Jeśli Wielki Piątek jest dniem pełnym smutku, to jednocześnie jest 

najwłaściwszym dniem dla obudzenia na nowo naszej wiary, dla umocnienia 

naszej nadziei i odwagi niesienia przez każdego swego krzyża z pokorą, 
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ufnością i zdaniem się na Boga, mając przy tym pewność wsparcia przez Niego i 

Jego zwycięstwa. Liturgia w tym dniu śpiewa: „O Crux, ave, spes unica – Witaj, 

Krzyżu, nadziejo jedyna!” - powiedział Benedykt XVI wyjaśniając sens 

wielkopiątkowej liturgii. 

Wielki Piątek to dzień Krzyża. Po południu we wszystkich świątyniach 

katolickich odprawiana jest niepowtarzalna wielkopiątkowa Liturgia Męki 

Pańskiej. Celebrans i asysta wchodzą w ciszy. Przed ołtarzem przez chwilę leżą 

krzyżem, a po modlitwie wstępnej czytane jest proroctwo o Cierpiącym Słudze 

Jahwe i fragment Listu do Hebrajczyków. Następnie czyta się lub śpiewa, 

zwykle z podziałem na role, opis Męki Pańskiej według św. Jana. 

 

Po homilii w bardzo uroczystej modlitwie wstawienniczej Kościół poleca Bogu 

siebie i cały świat, wyrażając w ten sposób pragnienie samego Chrystusa: aby 

wszyscy byli zbawieni. Szczególnie przejmujące są modlitwy o jedność 

chrześcijan, za Żydów i za niewierzących. 

  

Wielka Sobota – przedostatni dzieo Wielkiego Tygodnia, poprzedzający święto 

Zmartwychwstania i drugi dzieo Triduum Paschalnego. Obchodzone przez 

chrześcijan obu tradycji, wschodniej i zachodniej.  

Wielka Sobota w Kościele katolickim 

 W Kościele katolickim dzień ten jest dniem wyciszenia i oczekiwania na 

przyjście Chrystusa. Od wczesnych godzin rannych katolicy adorują 

Najświętszy Sakrament w przygotowanej do tego celu kaplicy zwanej Grobem 

Pańskim. Tradycyjnie przy Grobie Pańskim czuwają ministranci, harcerze, a 

niekiedy również strażacy . Jest to czas żałoby po ukrzyżowanym Jezusie 

Chrystusie. Jest to również okazja do skorzystania z sakramentu pokuty. 

Tradycyjnie w tym dniu błogosławi się pokarmy na stół wielkanocny (patrz: 

święconka). 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielki_Tydzie%C5%84
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielkanoc
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielkanoc
http://pl.wikipedia.org/wiki/Triduum_Paschalne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Chrze%C5%9Bcija%C5%84stwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_katolicki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jezus_Chrystus
http://pl.wikipedia.org/wiki/Katolicyzm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Eucharystia_%28sakrament%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%B3b_Pa%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%B3b_Pa%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sakrament_pokuty_i_pojednania
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99conka


 

 

Wielkanoc, Pascha, Niedziela wielkanocna, Zmartwychwstanie 

Paoskie, mazow. Wielki Dzieo– najstarsze i najważniejsze święto 

chrześcijaoskie upamiętniające Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, 

obchodzone przez Kościoły chrześcijaoskie wyznające Nicejskie Credo 

(325 r.).  

Obchody Wielkanocy w kościołach protestanckich 

Wierni Kościołów wyrastających z nurtu Reformacji spotykają się na 

uroczystych nabożeństwach, aby cieszyć się z pamiątki zmartwychwstania 

Jezusa, aby wspólnie wielbić Boga, czytać i rozważać jego słowo zapisane w 

Piśmie Świętym. Dzień ten jest dniem radości i śpiewu, w zależności od 

Kościoła różnie celebrowany, jednak wszędzie mający radosny i podniosły 

charakter. 

Poprzedzający ją tydzień, stanowiący okres wspominania najważniejszych dla 

wiary chrześcijańskiej wydarzeń, nazywany jest Wielkim Tygodniem. Ostatnie 

trzy doby tego tygodnia: Wielki Czwartek (wieczór), Wielki Piątek, Wielka 

Sobota i Niedziela Zmartwychwstania znane są jako Triduum Paschalne 

(Triduum Paschale). W chrześcijaństwie wprawdzie każda niedziela jest 

pamiątką zmartwychwstania Chrystusa, ale Niedziela Zmartwychwstania jest z 

nich najbardziej uroczysta. 

Podczas soboru nicejskiego w 325 roku ustalono, że będzie się ją obchodzić w 

pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca. Ta skomplikowana 

zasada jest w istocie przełożeniem na solarny w swej naturze kalendarz juliański 

konkretnej daty 14 nisan z religijnego kalendarza hebrajskiego, który jest 

kalendarzem lunarno-solarnym. Data 14 nisan wyznacza w kalendarzu 

hebrajskim początek święta Paschy, wokół którego działy się wydarzenia 

zbawcze.  
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Życzymy Dyrektorowi , Nauczycielom ,Uczniom i 

wszystkim pracownikom szkoły Radosnych Świąt 

Wielkanocnych  wypełnionych nadzieją i wiarą w sens 

życia, pogody w sercu,radości w Zmartwystaniu Pańskiego 

oraz Smacznego święconego w gronie najbliższych osób Życzą Redaktorzy 

Gazetki ! ;) Wesołych Świąt !!. 

  

 

Dzieo Ziemi (ang. Earth Day), znany też jako Światowy Dzieo Ziemi – akcje 

prowadzone corocznie wiosną, których celem jest promowanie postaw 

ekologicznych w społeczeostwie. Organizatorzy Dnia Ziemi chcą uświadomid 

politykom i obywatelom, jak kruchy jest ekosystem planety ludzi. Na obchody 

składa się zwykle wiele wydarzeo organizowanych przez różnorodne instytucje. 

Korzenie Dnia Ziemi wiążą się z obserwacją przesilenia letniego, będącą okazją 

do wykorzystania sprzyjającej aury, która ma ułatwid zorganizowanie udanych 

imprez masowych.Dzieo Ziemi obchodzony jest w momencie równonocy 

wiosennej na Półkuli Północnej, czyli w dniu równonocy jesiennej na Półkuli 

Południowej. Jako pierwszy z ideą obchodzonego na całym świecie Dnia Ziemi 

wystąpił John McConnell (ur. 1915), na konferencji UNESCO, dotyczącej 

środowiska naturalnego w 1969 r. Pierwszy raz Dzieo Ziemi został ogłoszony 21 

marca 1970 r. przez burmistrza San Francisco, Josepha Alioto. 

 

„SZANUJMY ZIEMIĘ, BO MAMY JĄ TYLKO JEDNĄ” 
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Ranek w akademiku.  

Student pierwszego roku mówi:  

- Chodźmy na zajęcia, bo się spóźnimy!  

Student drugiego roku na to:  

- E, pośpijmy jeszcze.  

Student trzeciego roku:  

- Może skoczmy na piwo?  

Student czwartego roku:  

- Może od razu na wódkę?  

Jako, że nie mogli się dogadad, udali się do studenta piątego roku, 

by ich rozsądził.  

Ten zarządził:  

- Rzudmy monetą. Jak wypadnie orzeł, pijemy wódkę, jak reszka - 

idziemy na piwo, jak stanie na kancie - śpimy dalej, jak zawiśnie w 

powietrzu - idziemy na zajęcia. 

 

Ojciec mówi do maturzysty: 

-Zamiast się uczyd, za dziewczynami  się uganiasz. 

-To nie tak, tato... 

-Nie przerywaj! Kto w koocu jest ojcem, ja czy ty? 

-Obaj tato, obaj.  
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W szkole pani zadała zadanie domowe, by przygotowad opowiadanie 

zawierające zdanie "matka jest tylko jedna".  

Następnego dnia Jasiu opowiada:  

- W domu była impreza, mama wysłała mnie do lodówki po dwie butelki wódki 

a ja wołam z kuchni "matka!jest tylko jedna". 

Dlaczego blondynka klęka przed drzwiami supermarkotu?  

- Bo na drzwiach pisze "ciągnąd".  

Rozmawia dwóch kolegów:  

- Podobno przestałeś pid?  

- To dzięki teściowej, stale widziałem ją potrójnie! 

Obok kobiety stoi w autobusie pijany mężczyzna. Ona, patrząc na niego z 

pogardą, mówi: 

- "Aleś się pan uchlał jak świnia!" 

- "A pani jest strasznie brzydka!..." I dodaje z tryumfem: - "A ja jutro będę 

trzeźwy!" 

Przychodzi pacjent do dentysty: 

- Ależ od pana czud alkohol! - mówi oburzony stomatolog. 

- To dlatego, że przykładałem go sobie na bolący ząb! 

- A od dawna boli? 

- No, już jakieś cztery lata... 

Adwokat pyta swojego klienta: 

- Dlaczego chce się pan rozwieśd? 

- Bo moja żona cały czas szwenda się po knajpach! 

- Pije? 

- Nie, łazi za mną! 

Halo? Cześd, Młody. Wsiadaj w auto i przyjeżdżaj do nas na działkę.  

- Nie chcę.  

- Czemu? Będą panienki, wódeczka, grillik. Dawaj!  

- Tata, nie dam się zrobid w wała drugi raz. Sami se zbierajcie te jabłka!!! 
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1. Co to jest? Zaczyna się na D, kooczy na A i zużywa 

dużo papieru? 

2.  Co to jest "nic"? 

3. O której godzinie idzie do łóżka porządna 

dziewczyna? 

4.Co to jest przed użyciem wisi ,w czasie użycia stoi a 

po użyciu kapie? 

5. Małe, czarne puka w szybkę? 

6. Czym różni się uczeo dobry od złego? 

7. Czemu blondynka siedzi na zegarze? 

8. Co to jest? Naprężone, na 3 litery i w środku ma 

"u"? 

9. Co to znaczy teściowa na 102? 

10.Skąd pochodzi Sangria? 

11.Który napój alkoholowy jest najpopularniejszy na 

świecie? 

12.Jakie wino jest najmocniejsze?.  



Odpowiedzi do zagadek 

1.DRUKARKA 

2.Pół litra na dwóch  

3.O szesnastej, bo o dwudziestej drugiej musi byd w 

domu ;D 

4.Parasol 

5.Dziecko w piekarniku ;D 

6.Złego biją rodzice ,dobrego koledzy :D 

7.Bo chce byd na czasie 

8.Łuk 

9.100 metrów od Ziemi i 2 metry pod Ziemią 

10.Z Chorwacji  

11.Wino 

12.Mszalne,bo chod pije tylko jeden wszyscy śpiewają. 
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