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Szanowni Państwo, drodzy Czytelnicy!
Rozpoczął się kolejny miesiąc naszej wspólnej pracy, zobaczmy co nam ten miesiąc – najdłuższy w roku - przyniesie.
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W PAŹDZIERNIKU …

październik 2010

Święty Franciszek z Asyżu
( 4 października )

Żyjący na przełomie XII i XIII wieku święty Franciszek z Asyżu jest uznawany między innymi za patrona zwierząt.
W Holandii od roku 1930 tego dnia jest obchodzony Dierendag – Dzień Zwierząt.
W „kazaniu do ptaków” św. Franciszek
mówił:
Bracia moi, ptaki,
winniście bardzo chwalić zawsze
i kochać waszego Stwórcę,
który dał wam pióra na odzienie,
skrzydła do latania
i wszystko, co wam było potrzebne.
Bóg uczynił was szlachcicami wśród stworzeń
i przydzielił wam mieszkanie w czystym powietrzu;
choć nie siejecie, ani nie żniwujecie,
On jednak opiekuje się wami
i wami rządzi, bez żadnej waszej troski.

„Rodem - warszawianin,
sercem - Polak,
a talentem - świata obywatel”

Nazwa miesiąca (dawniej również paździerzec) pochodzi od
słowa paździerze oznaczającego "odpadki od lnu lub konopi". Jest najdłuższym miesiącem w roku kalendarzowym
ponieważ wypada wtedy zmiana z czasu letniego na zimowy (jest dłuższy o jedną godzinę od pozostałych 31dniowych miesięcy).

Przysłowia o październiku:
 gdy październik ciepło trzyma, zwykle mroźna bywa
zima
 gdy październik ze śniegiem przybieży, na wiosnę
długo śnieg na polach leży
 miesiąc październy, marca obraz wierny
 w październiku jak na śmietniku
 w październiku myśli z ptakami na południe odlatują
 pewno październik nie oszczędzi pluchy, jeśli wrzesień był ciepły i suchy
 styczeń bywa zwykle łagodny, gdy październik śnieżny i chłodny

Tak opisał Fryderyka Chopina wielki polski poeta - Cyprian Kamil Norwid.
Rodem - warszawianin: urodził się nie w samej Warszawie
lecz we wsi Żelazowa Wola, 54 km od Warszawy.
Źródła podają dwie daty urodzin Fryderyka Franciszka – wg
jego własnego oświadczenia na piśmie było to 1 marca 1810
roku, według urzędowego zapisu w metryce chrztu w kościele parafialnym w Brochowie – był to dzień 22 lutego.
W Warszawie jednak mieszkał, tutaj zasłynął najpierw jako
wybitnie uzdolnione dziecko, a potem jako wspaniały pianista i kompozytor. Mając 20 lat Warszawę opuścił nie przypuszczając, że nigdy już do niej nie powróci. Do Warszawy,
do kościoła Świętego Krzyża wróciło jedynie jego serce.
Ojciec Fryderyka - Mikołaj Chopin był Francuzem, grał na
flecie i skrzypcach, a matka Justyna udzielała lekcji fortepianu.
Gdy Fryderyk miał 6 lat rozpoczął lekcje gry na fortepianie,
a rok później skomponował już swoje pierwsze utwory.
Upływały lata, Chopin wiele komponował, zaczął wyjeżdżać za granicę by w Wiedniu czy Berlinie grać swoje
utwory. Mając 21 lat przyjechał do Paryża. Komponował,
koncertował i zarabiał na życie lekcjami. Rozwijająca się
choroba płuc coraz bardziej utrudniała mu pracę. Wycieńczony chorobą zmarł 17 października 1849 roku. Pochowano go na cmentarzu w Paryżu.
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Co 5 lat w Warszawie odbywają się Konkursy Chopinowskie, w których biorą udział młodzi pianiści z wielu krajów
świata - to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych
konkursów muzycznych na świecie.
Najbliższy odbędzie w październiku tego roku.

OGŁOSZENIA I INFORMACJE:

Dzień Papieski dla Dzieci
W sobotę 16 października – dokładnie w rocznicę wyboru
Sługi Bożego Jana Pawła II na Papieża będziemy brać
udział w lekcjach i we Mszy świętej. To będzie nasz Dzień
Papieski. Aby jak najlepiej poznać nauczanie Jana Pawła II,
by przygotować się do dnia, w którym zostanie On ogłoszony błogosławionym czy świętym – tego dnia podczas Mszy
św. weźmiemy udział w krótkim programie „Jan Paweł II
do dzieci”.
A po Mszy św. – czekać na nas będą „kremówki”.
Serdecznie wszystkich zapraszamy!
XVI Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina, w 200 rocznicę urodzin kompozytora odbędzie w Warszawie w dniach 2-23 października 2010.
Tegoroczny konkurs jest otwarty dla pianistów wszystkich
narodowości urodzonych w latach 1980 - 1993.
W skład jury będzie wchodzić 12 wybitnych pianistów.
Siedmioro młodych wirtuozów wywalczyło prawo do reprezentowania Polski na tegorocznym Konkursie Chopinowskim:
 Fares Marek BASMADJI – urodzony w 1986 r. w
Aleppo (Syria), student Akademii Muzycznej w Gdańsku i Royal Irish Academy of Music
 Marek BRACHA – urodzony w 1986 r. w Warszawie,
student Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie i Royal
College of Music w Londynie
 Jacek KORTUS – urodzony w 1988 r. w Poznaniu, student Akademii Muzycznej w Poznaniu
 Marcin KOZIAK – urodzony w 1989 r. w Krakowie,
student krakowskiej Akademii Muzycznej
 Joanna RÓŻEWSKA – urodzona w 1988 r. w Siedlcach, studentka Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie
 Gracjan SZYMCZAK – urodzony w 1986 r. we Wrocławiu, absolwent i doktorant Akademii Muzycznej we
Wrocławiu
 Paweł WAKARECY – urodzony w 1987 r. w Toruniu,
student Akademii Muzycznej w Bydgoszczy
Życzymy powodzenia!

Zmagania konkursowe (pełny program) można śledzić za
pośrednictwem TVP Kultura, ponadto pojedyncze koncerty będą też transmitować inne stacje, zob. program telewizyjny na stronie www.teleman.pl.
Inauguracja w sobotę 2 października o godz. 20-tej.
Strona XVI Konkursu Chopinowskiego:
http://konkurs.chopin.pl
oprac. Ewa Dudek

 W sobotę 9 października będzie dodatkowy ksiądz i dlatego będzie możliwość skorzystania z sakramentu spowiedzi.
 Również w tym roku dzieci otrzymują naklejki-pamiątki
Mszy św. Na pierwszych Mszach świętych aż zabrakło naklejek lecz już dotarła do nas dodatkowa „dostawa” i dlatego dzieci, które były na Mszach św., a zabrakło dla nich naklejek proszone są by zgłaszać się po nie po Mszach św. w
Amsterdamie. Oczywiście dzieci, które były na Mszach
świętych w innych kościołach mogą otrzymywać naklejki
będąc później na Mszy św. w Amsterdamie.
Dzieci z grup D mają w katechizmach wkładki, do których
mogą wklejać naklejki, pozostałe dzieci, które jeszcze nie
dostały kartek z tabelkami na naklejki – mogą je odebrać po
Mszy św. w Amsterdamie.
 Dzieci z grup D mogą przed lekcjami i po każdej Mszy
św. „chwalić się” modlitwami i przykazaniami z katechizmu, które już znają, nagrody czekają.
 Ksiądz informuje, że są jeszcze miejsca na Wyjazd Edukacyjny do Poznania i okolic dla dzieci z naszej szkoły.
Termin 25 - 29.10.2010.
Koszt 120,- euro od osoby.
Potrzebne są też 4 osoby dorosłe w charakterze opiekunów,
mile widziani rodzice.
Informacje i zapisy u Księdza do 17 października 2010.
 14 października w Polsce obchodzony jest Dzień Edukacji (Dzień Nauczyciela). Upamiętnia rocznicę powstania
Komisji Edukacji Narodowej (KEN), utworzonej z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 14 października 1773.
Pamiętajmy tego dnia w naszych modlitwach szczególnie o
nauczycielach i katechetach, których spotkaliśmy w naszym
życiu. Polecajmy Bogu też nauczycieli z naszej Szkoły Sobotniej.
„Większość nauczycieli traci czas na zadawanie pytań, które mają ujawnić to,
czego uczeń nie umie, podczas gdy nauczyciel z prawdziwego zdarzenia stara
się za pomocą pytań ujawnić to, co uczeń
umie lub czego jest zdolny się nauczyć”.
(Albert Einstein)
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 Nagrodę w konkursie z wrześniowej gazetki szkolnej
otrzymuje Natalka Czarnecka z grupy F. Nagroda będzie
czekać w sobotę 9 października.

Ewa Dudek
 (023) 562 47 08
 ewa.dudek@pmkamsterdam.nl

 Poprzez katechizację pragniemy Państwu pomóc w religijnym wychowaniu Państwa „Pociech”. Wiemy, że to jednak nie zastąpi wspólnej modlitwy czy coniedzielnej Mszy
świętej. W soboty po lekcjach zapraszamy na Msze św. do
kościoła Pauluskerk. Jest to już liturgia niedzielna przygotowywana z dziećmi i dla nich. W pozostałe niedziele możemy skorzystać z Mszy św. w jednym z ośrodków naszej
Misji lub w lokalnych parafiach holenderskich.

Hanna Engelmoer
 (020) 445 64 67
 hanna_engelmoer@hotmail.com

Msze św. w październiku w PMK Amsterdam:
Amsterdam
1069 LA Amsterdam (NH)
Pieter Calandlaan 196
w każdą niedzielę o godz. 12.00
w soboty 09 i 16.10. o godz. 17.15 (dla dzieci i ich rodzin)
w każdy piątek o godz. 19.00
(Msza św. i nabożeństwo różańcowe)
Aalsmeer
1431 ES Aalsmeer (NH)
Stommeerweg 15
w każdą niedzielę o godz. 14.30
Beverwijk
1941 EG Beverwijk (NH)
Breestraat 93
w II i IV niedzielę miesiąca – 10 i 24.10. o godz. 08.30
Hem
1607 CN Hem (NH)
Hemmerbuurt 142
w I, III i V niedzielę miesiąca – 3, 17 i 31.10 o godz. 09.30
Nieuw-Vennep
2153 BA Nieuw-Vennep (NH)
Sint Anthoniusstraat 15
w II i IV sobotę miesiąca – 09 i 23.10 o godz. 19.00
’t Zand
1756 AE ‘t Zand (NH)
Keinsmerweg 1
w I i III niedzielę o godz. 17.30
Almere
1334 AA Almere (FL)
Staalstraat 9
w I sobotę miesiąca - 2.10. o godz. 19.15

Barbara Głowacka
 0 626 997 317
 barbaragrzenia@gmail.com
Maria Kavelaars
 (072) 533 65 11
 k.kavelaars@quicknet.nl
Barbara Louwerse
 (023) 890 55 65
 barbara_louw@o2.pl
Beata Moijes
 beata1967@hotmail.com
Irena Ostaszewska
 (020) 670 28 17
Anna van Vloten
 (023) 525 60 46
 0 645 634 568
 annavanvlo@gmail.com


Szukajcie prawdy jasnego płomienia,
Szukajcie nowych, nieodkrytych dróg;
Za każdym krokiem w tajniki stworzenia
Coraz sie dusza ludzka rozprzestrzenia
I większym staje sie Bóg!
Każda epoka ma swe własne cele
I zapomina o wczorajszych snach...
Nieście wiec wiedzy pochodnię na czele
I nowy udział bierzcie w wieków dziele,
Przyszłości podnoście gmach!
Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,
Choć macie sami doskonalsze wznieść;
Na nich sie jeszcze święty ogień żarzy
I miłość ludzka stoi tam na straży,
I wy winniście im cześć!
Adam Asnyk „Do młodych”

PLAN ZAJĘĆ W ROKU 2010/11:

zob.: www.pmkamsterdam.nl

NAUCZYCIELE W SZKOLE PMK AMSTERDAM:
Ks. Krzysztof Obiedziński SChr.
 (0297) 331 678
 k.obiedzinski@pmkamsterdam.nl
Renata Boutros
 (020) 691 64 78

11, 25
9, 16
13, 27
4, 11
8, 22
5, 12
12, 26
9, 16
7, 14
4, 11

września
października
listopada
grudnia
stycznia
lutego
marca
kwietnia
maja
czerwca

początek zajęć – godz. 15.00
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SZKOŁA BIBLIJNA
Numer 2

Katechezy biblijne dla młodzieży i dorosłych

październik 2010

Był moment kiedy czytałam Ewangelię jak powieść,
szukając postaci Chrystusa, wypatrując Jego twarzy.
Teraz czytam inaczej, po kilka zdań zaledwie,
a duszę się od nadmiaru treści.
Zamykam książkę, aby odetchnąć. Otwieram i czytam znowu.
(Anna Kamieńska)

Jak powstawała Biblia?
Przypomina mi się widziany w dzieciństwie obrazek – przy
biurku autor biblijny z wielkim gęsim piórem w ręce, a na
jego ramieniu symbolizująca Ducha Świętego gołębica,
która wprost do ucha dyktuje mu tekst Biblii.
Nie w taki sposób powstawało Pismo święte. Zarówno Stary, jak i Nowy Testament wiąże się z życiem i rozwojem
konkretnego ludu, w pierwszym przypadku jest to Naród
Wybrany, w drugim – Kościół.
Kształtowanie się Starego Testamentu trwało prawie 13
wieków i większość ksiąg jest dziełem wielu rąk. Kto więc
jest tym natchnionym przez Boga autorem? Otóż wszyscy,
którzy współpracowali w tworzeniu każdej księgi, czy formułowali jej treść, czy też dodali pewne szczegóły, choć
większość z nich była nieświadoma tego, że są pobudzani
przez Boga, że są Jego narzędziem.
Duża część Starego Testamentu opiera się na tradycji ustnej
(najprawdopodobniej fragmentarycznie spisywanej wiele
lat przed ostateczną redakcją księgi), tak więc czas powstania jakiejś księgi biblijnej nie jest zwykle żadną wskazówką co do czasu powstania materiału w niej zawartego. I
choć niektóre fragmenty Biblii zostały więc zapewne spisane wcześniej, jednak za początek redagowania ksiąg biblijnych uznajemy czasy króla Salomona (X w. przed Chr.).
Księgi te nie powstawały jednak w takiej kolejności, w jakiej są obecnie ułożone, opis więc stworzenia świata i
człowieka mimo, że rozpoczyna Biblię jest w rzeczywistości młodszy od tekstów o charakterze historycznym, powstałych w czasach królów. W następnych wiekach spisano
dalsze księgi historyczne, działali prorocy i autorzy ksiąg
mądrościowych. Historię powstawania Starego Testamentu
zamyka zredagowana w połowie I w. przed Chr. Księga
Mądrości. Za miesiąc – jak powstawał Nowy Testament i
co to znaczy, że Pismo święte jest natchnione.

Jak nie należy czytać Biblii?
Po wskazaniu w zeszłym miesiącu jednego ze sposobów czytania
Biblii (z ołówkiem w ręku) dziś
dla odmiany kilka rad w jaki sposób nie należy podchodzić do Pisma Świętego.

 Niechrześcijańska lektura Biblii
Ludzi niewierzących można podzielić na dwie kategorie – z
jednej strony ci, którzy twierdzą, że chcieliby uwierzyć ale
mają wielkie trudności, nie ustają w poszukiwaniu prawdy,
także poprzez lekturę Biblii, lecz ciągle do prawdy nie docierają. Można ich nazwać „niewierzącymi dobrej woli”. Z

drugiej zaś strony są ci, którzy robią wszystko by wykazać,
że chrześcijaństwo i wszelka religia jest psychologicznym
fałszem, a jeśli czytają Biblię, to w tym celu, by odpowiednio dobranymi cytatami uzasadnić rzekomą słuszność swego postępowania, by zwalczać Boga Jego własną bronią.
Jeśli nie uznaję porządku nadprzyrodzonego, to Biblia, którą czytam pozostaje jedynie zbiorem stwierdzeń niezrozumiałych, czasem wręcz niedorzecznych czy śmiesznych.
Biblii nie można czytać w sposób antyreligijny.

 Bezkrytyczna dosłowność
Biblii nie można czytać bezkrytycznie. Postawa właściwa
wobec Biblii domaga się wiary, ale wiara z kolei szuka zrozumienia. Przykładem takiego bezkrytycznego podejścia
jest przekonanie, że Bóg dosłownie ulepił człowieka z wilgotnej ziemi czy że umieścił nad ziemią wielkie zbiorniki z
wodą. Jak zatem rozpoznać co w Biblii trzeba traktować
dosłownie, a co jest tylko przenośnią? Jest w Dziejach
Apostolskich opisana scena gdy apostoł Filip spotyka dworzanina czytającego księgę proroka Izajasza (Dz 8, 25-38).
Na pytanie czy rozumie to, co czyta, dworzanin odpowiada:
„Jakżeż mogę zrozumieć, jeśli mi nikt nie wyjaśni”. Kto mi
więc wyjaśni tekst Biblii? Odpowiedzi na moje wątpliwości
i pytania znajdę przede wszystkim w nauczaniu Kościoła,
niezbędnym jest ponadto zaglądanie do różnych komentarzy – czy to znajdujących się bezpośrednio pod tekstem biblijnym, czy do popularnych książek poświęconych Pismu
świętemu.
Nie możemy ponadto traktować tekstu biblijnego jako
wyroczni w sensie dosłownym, to znaczy w sytuacji gdy
mam wątpliwość jak postąpić, automatycznie otwieram
Biblię w dowolnym miejscu, czytam parę słów i na
podstawie tego malutkiego fragmentu podejmuję, nieraz
bardzo ważną życiowo, decyzję. Biblia to przecież nie
wróżka!

 Jestem wszystkowiedzący
Człowiek reprezentujący taką mentalność z góry odrzuca to
wszystko, co nie mieści się w granicach jego - często rzeczywiście bardzo rozległej - wiedzy i przykłada do Biblii
kryteria tylko ludzkie. Nie przewiduje żadnych niespodzianek i z góry je wyklucza. Nie próbuje uświadomić sobie
faktu, że ma do czynienia z czymś więcej niż tylko ludzkie
słowo.

 Postawa skrajnego sceptyka
który uważa, że wobec braku specjalistycznego przygotowania nawet nie ma co się trudzić nad tym, by zrozumieć
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cokolwiek z Biblii. Postawa taka polega nie tylko na braku
zaufania do siebie samego lecz także do nauczania Kościoła, którego zadaniem jest między innymi wyjaśnianie Pisma
świętego. Wreszcie sceptycyzm radykalny, zniechęcający
do czytania Biblii w ogóle, jest ponadto wyrazem zwątpienia w pomoc Bożą, na którą przecież liczymy, przystępując
do lektury Słowa Bożego.

przy życiu.”. Wywyższony w ten sposób wąż
staje się typem ukrzyżowanego Zbawiciela.
Symbolika węża uzdrawiającego kojarzy się
nam z oznaką zawodu lekarzy - okręcającym
się na lasce wężem Eskulapa.
Dla Chrystusa i pierwszych chrześcijan wąż jest wzorem
roztropności.

 Pełni wewnętrznego niepokoju
nie otwierajmy Biblii. Nie przystępujmy do lektury Pisma
świętego gdy jesteśmy zdenerwowani. Podobnie jak z koncertem – zanim dyrygent rozpocznie pierwszy takt, musi
zapanować absolutna cisza. Zanim otworzę Biblię, muszę
się najpierw wewnętrznie uspokoić, w moim umyśle i sercu
zrobić miejsce dla Boga, gdyż tylko człowiek wewnętrznie
uspokojony może dać się pouczać przez Boga.

Symbole biblijne w naszej kulturze

Wąż - z jednej strony „bardziej przebiegły niż wszystkie
zwierzęta lądowe”, swymi oszukańczymi obietnicami („będziecie jak Bóg”) nakłania pierwszych ludzi do zjedzenia
zakazanego owocu i w rezultacie sprowadza na nich
śmierć. Na szemrzący na pustyni lud Bóg zsyła węże ogniste jako karę. Z drugiej zaś strony wąż jest symbolem życia
- gdy Izraelici zaczęli wyznawać swe grzechy, Bóg nakazał
zawiesić na palu miedzianego węża - „jeśli kogoś wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża miedzianego, zostawał

Pytania zadawane Księdze ...
 Czy na podstawie Pisma świętego potrafimy
ustalić kiedy urodził się Pan Jezus?
Odpowiedź brzmi: mniej więcej. Na pewno wiadomo, że
Pan Jezus nie urodził się w roku 0, gdyż gdy w VI wieku
mnich Dionizy Mały starał się ustalić datę narodzin Pana
Jezusa, niechcący pomylił się o kilka lat. Ewangelie Mateusza i Łukasza pozwalają stwierdzić, że Jezus narodził się
za panowania Cezara Augusta, podczas spisu ludności
przeprowadzonego za Kwiryniusza, gdy królem żydowskim był Herod zwany Wielkim. Nie ma kłopotów z ustaleniem czasu panowania Cezara Augusta, pewne trudności
pojawiają się jednak już w przypadku Heroda. Dane historyczne sugerują, że zmarł on w roku 750 od założenia
Rzymu, Jezus musiał więc narodzić się przed tą datą. Jeszcze więcej problemów mamy z Kwiryniuszem, wielkorządcą Syrii. Czy był to pierwszy spis ludności w historii Syrii,
czy pierwszy przeprowadzony przez Kwiryniusza? Większym powodzeniem cieszy się pozytywna odpowiedź na
pierwsze z tych pytań (iż był to bezwzględnie pierwszy spis
w tamtym rejonie), a wiadomo, że spisy ludności w prowincjach były przeprowadzane w tym samym czasie co i w
Rzymie. Porównując te dane z datami spisów ludności w
Rzymie można wyciągnąć wniosek, że Pan Jezus narodził
się nie - jak obliczono w VI wieku - w roku 754 od założenia Rzymu, lecz 5-6 lat wcześniej (paradoksalnie mówi się,
że Jezus narodził się 5-6 lat przed narodzeniem Chrystusa!). Jeszcze trudniej, rzecz, jasna, określić dzień i miesiąc
Jego narodzin. Tradycja obchodzenia święta narodzenia Jezusa w dniu 25 grudnia sięga połowy IV wieku, wyparte
zostało w ten sposób pogańskie święto „narodzin słońca”.
oprac. Ewa Dudek


UŚMIECHNIJ SIĘ …

– Tak, wykąpałem się. Dwa tygodnie było w porządku ale
teraz znowu swędzi.

 Nauczycielka przychodzi do domu Jasia:
- Dzień dobry Jasiu! Czy mama jest w domu?
- Nie ma.
- A tato?
- Nie ma.
- A babcia?
- Też zdążyła się schować.

 Kogut przechodzi obok budki z kurczakami z rożna.
Nagle przystaje, przygląda się i mówi:
– No ładnie, solarium, karuzela, a u nas na wsi taka nuda...

 Dentystka włącza maszynę do borowania i mówi do siedzącego w fotelu pacjenta:
– A pamiętasz jak w szkole ciągnąłeś mnie za warkocze?

 Nauczyciel pyta ucznia:
- Jakie kwiaty lubisz najbardziej?
- Róże.
- Proszę, napisz to na tablicy.
- Pani profesor - ja jednak wolę maki.

 Jaś przychodzi do lekarza: panie doktorze, swędzi mnie
całe ciało.
– A próbowałeś się kąpać, tak jak zaleciłem?

 Jaś wrócił ze szkoły i pyta:
– Mamo, który król wygrał bitwę pod Grunwaldem?
– Władysław Jagiełło.
– A to pech! Znów pani miała rację.
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Humor na Dzień Nauczyciela







Drugą wielką uroczystością było wmurowanie węgla kamiennego.
Przed wojną z wczasów korzystali tylko bogaci, a
dzisiaj może z nich korzystać każdy, kto ma pieniądze.
Dzisiaj jest dobrze, uczy się nie tylko ten, co chce
się uczyć ale i ten, co nie chce.
Obowiązkiem ucznia jest zachowywać się wśród
ludzi i w szkole.
Organy nadymało się dawniej ręcznie nogami.

UŚMIECHNIJ SIĘ … - COŚ DLA DOROSŁYCH

HUMOR ZESZYTÓW






















Zginął pies z czarnym ogonem, do którego przywiązana była chora osoba.
Chłop swoje, baba swoje. A moja mamusia też
zawsze ma rację.
W czasie wakacji widziałem operę, ale tylko z
wierzchu.
Chodziliśmy na wycieczki, które miały charakter w
zależności od pogody.
W Krakowie wybudowano ostatnio wiele nowych
zabytków.
Pożyczyłam książkę od koleżanki, która była bardzo zniszczona.
Ludzie pierwotni gdy chcieli rozpalić ogień musieli
pocierać krzemieniem o krzemień a pod spod podkładali stare gazety.
Michał Anioł malował sobie po ścianach kaplicy
Sykstyńskiej.
Powstanie Listopadowe było w listopadzie, a Rewolucja Październikowa też.
Furmanka poruszana jest silnikiem bez koni mechanicznych, wystarczy tylko dać im owies.
Gdy wiosną umarła babcia automatycznie powiększył się metraż w mieszkaniu.
Kolumb myślał ze odkrył Indie, a to były Stany
Zjednoczone.
Niewolnicy rzymscy byli używani do najcięższych
prac, niektórzy jako nauczyciele.
Zamożni chłopi nigdy nie wychodzili za mąż za
biednych, tylko za siebie.
Ludzie pierwotni mieli narządy z kamienia.
Papuga potrafi mówić nawet takie wyrazy, których
człowiek nie powtórzy.
Mickiewicz spotykał wielu ludzi, od których zawsze coś wynosił.
Wiersze, które pisała Konopnicka, przedstawiały
obraz nędzy i rozpaczy.
Po ceremonii ślubnej odbyły się odczepiny.
Kolumb zobaczył u nagich Indian wisiorki ze
szczerego złota.
Chopin urodził się i umarł bezdzietny.

Człowiek bez mebli - persona non grata
Zachęta dla starszego człowieka, aby pił przez słomkę
- Stary Sącz
Płacz we dwoje - parlament
Pakt Atlantycki dla grodów - natomiast
Sznurek pochodzenia zwierzęcego - kotlina
Nielegalny punkt sprzedaży alkoholu, z którego korzystał
np.: Newton - metafizyka
Dawne zwyczaje - ekstradycja
Posiada kość - magnat
Pożegnanie Piotra po francusku - papier
Obuwie Haliny - halibuty
Niewielki Rosjanin - mikrusek
Mała Turczynka - miniaturka
Pojemnik ze zjawami - koszmar
Tajemnica Arkadiusza - sekretarka
Pożegnanie z chińskim specjałem - Paryż
Przystań pieniędzy - portmonetka
Pytanie, czy cos jest niedrogie - czytanie
Egoistyczny stosunek do wieprzowiny - maszynka
Dźwięk z koszmaru - maraton
Bat Celiny - celibat
Nowe pieniądze - kasanowa
Człowiek z niedopałkiem - mapet
Dostawca propanu - gazda
Dwa wypalone papierosy - parapet
Aktorka grająca perfidne role - grahamka
W gwarze: gdzie on patrzy? - kajzerka
Syn optyka - synoptyk
Żarówka o ogromnej wadze - ciężarówka
Prośba o jałmużnę - panda
Zaproszenie do spania - Honolulu
Oszczędzanie po staropolsku - domieszka
Najwyższa Izba Kontroli grających w pokera - piknik
Zagrywka szachowa na parkingu – parkomat

Szkoła Polskiej Misji Katolickiej *Amsterdam”:
Zajęcia odbywają się w Amsterdamie
w szkole Nova College przy ulicy:
Piet Mondriaanstraat 140
1061 TT Amsterdam
(ok. 3 km od kościoła Pauluskerk)
e-mail Szkoły:
szkola@pmkamsterdam.nl
strona Szkoły:
szkola.pmkamsterdam.nl
strona PMK Amsterdam: www.pmkamsterdam.nl
NASZA SZKOŁA 6

