
 

 

Witajcie w pierwszym numerze „Piątki na Piątkę w roku 
szkolnym 2007/2008        

WSZYSTKO LECI 

 Spojrzyjcie wokoło, dzieci: 

jesienią wszystko leci! 

- Gładko, posuwiście 

lecą z drzewa liście… 

Leci, w powietrzu płynie – 

pajączek na pajęczynie! 

Lecą…odlatują ptaki, 

uskrzydlone nasiona – skrzydlaki… 

Nawet na długiej…długiej linie – 

latawiec pod niebem płynie! 

Wszystko się w powietrzu niesie! 

I są to dowody na to,  

że nadlatuje -  jesień… 

a odlatuje od nas – lato… 

                                                        M. Kownacka .  

   Witam Was serdecznie po dwóch miesiącach wypoczynku. Choć pogoda w tym roku była raczej 

kapryśna, to po Waszych uśmiechniętych i wypoczętych buziach widzę, że wakacje były udane. To 

wspaniale. Teraz przed nami 10 miesięcy pracy, które trzeba należycie wykorzystać, nie marnować 

ani chwili i zamiast niecierpliwie wypatrywać końca roku – nauczyć się cieszyć każdym dniem, każdą 

chwilką , każdym nawet najmniejszym sukcesem.  

    Wzorem lat ubiegłych będziemy, co miesiąc, spotykali się na łamach naszego periodyku. Będziemy 

kontynuować rozpoczęte przed wakacjami cykle: „ MOJA MAŁA OJCZYZNA”, „ ŚWIETLICOWY KĄCIK 

NUDZIARZA”, „ KĄCIK SPORTOWY” oraz  „ KĄCIK DUCHOWY”. Kontynuujemy także blok dotyczący 

bezpieczeństwa i profilaktyki zdrowia. Od bieżącego roku szkolnego poprowadzi go p. Ewa Skiba- 

Jaworowska. P. Sylwia Łaguniak zajmie się nowym działem zatytułowanym „ KĄCIK EKOLOGICZNY”. 

 Sami widzicie - będzie co poczytać i nad czym podumać… 

     Wrzesień to taki szczególny miesiąc. Wspominamy w nim tych, którzy oddali życie w obronie 

Ojczyzny podczas II wojny światowej. Macie to przeogromne szczęście, że wojnę znacie wyłącznie z 

lekcji historii lub z telewizji. Ale nigdy nie możecie zapomnieć o tych ludziach, którzy oddali to, co 



mieli najcenniejsze – życie – po to, abyśmy dziś mogli spokojnie i bezpiecznie chodzić do szkoły, do 

pracy, abyśmy mogli mówić  po polsku, kultywować narodowe tradycje… po prostu żyć w wolnej 

Polsce.  

Aby ułatwić Wam zrozumienie tragedii, jaka spotkała Polaków podczas II wojny światowej 

poprosiliśmy o rozmowę świadka wrześniowych wydarzeń, który w chwili wybuchu wojny miał tylko 

troszkę więcej lat niż Wy. Zaproszony gość to kpt. Eugeniusz Debich, Prezes Pabianickiego Oddziału 

Światowego Związku Żołnierzy AK.  

      

Na koniec mam dla Was wspaniałą wiadomość. Podczas gdy wszyscy uczniowie wypoczywali, w 

szkole trwały intensywne prace remontowe. Jednym z efektów tej pracy jest piękna, rozbudowana 

czytelnia, w której może pomieścić się spora liczba czytelników. Taka czytelnia, wyposażona w dość 

zasobny księgozbiór podręczny oraz komputer z dostępem do sieci, z całą pewnością będzie Wam 

bardzo przydatna. Możecie wykorzystać ją zarówno do zabawy jak i do nauki. 

Na zakończenie serdecznie zapraszam wszystkich do lektury naszego czasopisma, oraz życzę Wam dużo zapału 

do nauki, pogody ducha i samych radosnych dni. Do zobaczenia za miesiąc.  

Redaktor opiekun 

 

 

Moja mała ojczyzna  

 Kontynuujemy cykl wywiadów z pabianiczanami, którzy pełnią w naszym mieście ważne dla całej społeczności funkcje, dbając w 

ten sposób o wizerunek Naszej Małej Ojczyzny. W tym miesiącu poprosiliśmy o rozmowę kpt. Eugeniusza Debicha, Prezesa 

Pabianickiego Oddziału Światowego Związku Żołnierzy AK. Kpt. E. Debich w chwili wybuchu II wojny światowej miał rozpocząć 

naukę w gimnazjum. Wiemy, że stało się to niestety niemożliwe, gdyż od dnia 1.09.1939, aż do zakończenia wojny szkoły polskie  

po prostu nie istniały. Kpt. E. Debich, tak jak wielu młodych ludzi w tamtym czasie, pobierał naukę na tak zwanych „tajnych 

kompletach”.  



O tym i o swoim życiu w czasie trwania okupacji hitlerowskiej, o ukochanych książkach i o naszym mieście, opowiedział 

nasz Gość w wywiadzie, którego udzielił nam w siedzibie Związku 

Żołnierzy AK znajdującej się przy ul. Kilińskiego.  

Bardzo serdecznie dziękujemy za poświecenie nam czasu, za 

podzielenie się z nami swoimi wspomnieniami oraz za udzielenie nam 

ciekawej lekcji historii.  

Was wszystkich serdecznie zapraszam do wnikliwej lektury 

wywiadu.  

Powstanie i zadania Armii Krajowej 

     27 września 1939 r. powstała Służba Zwycięstwu Polski, na podstawie, której 13 listopada 1939 powstał Związek Walki 

Zbrojnej. Związek ten, opierający się na strukturach SZP, rozkazem 

Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych, gen. Władysława Sikorskiego 

14 lutego1942  został przemianowany na Armię Krajową.   

Była to konspiracyjna organizacja wojskowa, której celem było 

odbudowanie niepodległego państwa polskiego.  Od końca 1942 r. AK 

tworzyła oddziały partyzanckie, które obok dywersji i zadań osłonowych 

prowadziły akcje obrony ludności polskiej (  np.  na Zamojszczyźnie, w 

okręgu wołyńskim i lwowskim).  Była to zakonspirowana siła zbrojna 

polskiego podziemia w czasach II wojny światowej, działająca pod 

okupacją niemiecką i radziecką na obszarze państwa polskiego w 

granicach sprzed 1 września 1939 oraz poza nimi. Była najsilniejszą i 

najlepiej zorganizowaną armią podziemną z działających w tamtym 

czasie w Europie. Wiosną 1944 AK liczyła ok. 10,7 tys.  oficerów, ok. 7,5 

tys. podchorążych, i ok. 87,9 tys. podoficerów, ogółem (wg różnych danych) 250-385 tys. zaprzysiężonych członków.  

 Światowy Związek Żołnierzy AK 

 Światowy Związek Żołnierzy AK liczy 30 tysięcy członków. Prowadzi działalność wydawniczą, współpracuje z historykami 

przy opracowaniach historycznych dotyczących losów organizacji. Wydaje biuletyn informacyjny dla członków wzorem czasów z II 

wojny światowej. Członkowie organizacji uczestniczą w uroczystościach patriotycznych w kraju i za granicą, starając się 

ukierunkować młodzież na realizacje postaw patriotycznych. Prezesem Pabianickiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii 

Krajowej jest kpt. Eugeniusz Debich. Członkowie związku opiekują się zabytkami i miejscami pamięci Narodowej, inicjują powstanie 

wielu tablic pamiątkowych związanych z upamiętnieniem bohaterskich wydarzeń wojennych, troszczą się o podtrzymywanie 

tradycji narodowych i regionalnych. Zawsze uroczyście obchodzą dni ważne w historii Polski:1 sierpnia, 1 września, 17 listopada, 

27 listopada czy 14 lutego. To ważna organizacja, której członkowie dbają o to, aby pamięć o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy 

w wolnym kraju, nigdy nie umarła. 

  

 

      



Wywiad z kpt. Eugeniuszem Debichem, 

Przewodniczącym Pabianickiego Oddziału Światowego Związku Żołnierzy AK.   

Iza : Czy jest Pan rodowitym pabianiczaninem? 

kpt. E. Debich: Oczywiście. Moja rodzina, zarówno od strony mamy jak i ojca już od XIX w. mieszka w Pabianicach, które są 

dla nas naszym „miejscem na ziemi”.  

Arek: Ile miał Pan lat w chwili wybuchu II wojny światowej? 

kpt. E. Debich: Miałem trzynaście lat, czyli troszkę więcej niż Wy teraz. 

Miałem iść do pierwszej klasy gimnazjum.  Dzień 1 września 1939 r. będę 

pamiętał do końca życia. Ja i moi bracia wstaliśmy wcześnie, aby 

przygotować się do wyjścia. Była piękna, słoneczna pogoda. Ojciec 

włączył radio i wtedy jak grom z jasnego nieba spadła na nas wiadomość, 

która wywołała szok i niedowierzanie, spiker wypowiedział słowo -

wojna…Wszyscy spodziewali się, że wojna prędzej czy później 

wybuchnie, ponieważ w Europie były nastroje wojenne, ale nikt nie był 

przygotowany na taki wstrząs. Ogłoszono powszechną mobilizację, 

odwołano zajęcia we wszystkich szkołach. Pierwsze alarmy 

przeciwlotnicze ogłoszono już tego samego dnia po południu. My, dzieci, 

byliśmy przekonani, że Polacy dadzą sobie radę i raz dwa pokonają 

Niemców. Byliśmy pewni, że wojna zakończy się w ciągu kilku dni. 

Pamiętam, że pierwszy lęk pojawił się 4 września, gdy na niebie 

zauważyliśmy bitwę lotniczą. Dwa samoloty zostały zestrzelone gdzieś w 

okolicy Dłutowa. Nie czekając ani chwili wsiedliśmy z braćmi na rowery i 

co sił w nogach pojechaliśmy tam, aby zobaczyć klęskę niemieckich 

żołnierzy.  Jakie było nasze rozczarowanie i jak wielki smutek, gdy 

okazało się, że dwa rozbite samoloty były polskie. W kościele 

parafialnym w Dłutowie znajduje się tablica upamiętniająca to 

wydarzenie. Wszyscy zmobilizowani mężczyźni już pierwszego dnia 

ruszyli na Warszawę, wśród nich był również mój ojciec i moi bracia. 

Cywile, a wśród nich moja mama, ja  i mój brat, zaczęli wielką ucieczkę. 

Po kilku dniach okazało się, że Niemcy są już wszędzie i właściwie nie ma 

sensu dalsza poniewierka. Wróciliśmy do domu, do Pabianic, gdzie 

spędziliśmy cały okres okupacji.  

Iza : Jak wyglądało szkolnictwo polskie podczas okupacji? 

kpt. E. Debich : Podczas okupacji nie było polskich szkół. Musicie wiedzieć, że Niemcy nie zamierzali podbić Polaków. Oni 

postanowili nasz naród wyniszczyć! Jednak my nie poddawaliśmy się. Nauczyciele prowadzili tzw. tajne komplety. Dwie, trzy 

osoby chodziły do domu nauczyciela, który uczył nas i przepytywał prawie jak w normalnej szkole, z tą jednak różnicą, że my 

wciąż się baliśmy i właściwie nigdy nie byliśmy pewni jutra. Mam nadzieję, że Wy potraficie docenić to, że możecie chodzić 

do normalnej, bezpiecznej szkoły.  

Arek : Chodził Pan przed wojną do naszej szkoły, jak wspomina Pan ją dzisiaj? 

kpt. E. Debich : Bardzo miło. Siedziałem zawsze w pierwsze ławce. Lekcje poprzedzała wspólna modlitwa i śpiew pieśni „ 

Kiedy ranne wstają zorze”. W szkole była przyjemna, serdeczna atmosfera. Bardzo szanowaliśmy swoich nauczycieli. Byli dla 

nas prawdziwym autorytetem.  

Iza : Jakie ma Pan najmilsze wspomnienia związane z naszym miastem z okresu dzieciństwa? 

kpt. E. Debich : Moje piękne wspomnienia wiążą się ze świętami narodowymi przypadającymi 3 maja i 11 listopada. Mój 

ojciec – dyrygent orkiestry dętej, kazał mi uszyć taki sam mundur jaki nosili wszyscy członkowie jego orkiestry. W te święta 

zawsze organizowano pochód. Jego trasa przebiegała  od  klubu sportowego Krusze i Ender, aż do pomnika Legionisty 

znajdującego się przy kościele św. Mateusza. Na czele pochodu zawsze szedł ojciec i jego orkiestra, wszyscy w pięknych, 



galowych  mundurach. Od chwili, kiedy uszyto mundur i dla mnie, to ja rozpoczynałem cały pochód. Pamiętam jaki byłem 

wtedy dumny i szczęśliwy.   

Arek : Czy jest w Pabianicach miejsce, które jest szczególnie bliskie Pańskiemu sercu? 

kpt. E. Debich : Mam takie miejsce. Jest to kościół pod wezwaniem św. Mateusza. Musicie wiedzieć, że podczas okupacji 

Polacy mogli chodzić tylko do tego kościoła. Organista  - Polak – wplatał w pieśni religijne fragmenty pieśni patriotycznych. 

Nie zdajecie sobie sprawy ile to dla nas wówczas znaczyło. Nasze pokolenie wychowane przez rodziców, którzy zaznali 

cierpienia niewoli i poznali smak wolności, było przepełnione miłością do ojczyzny. Byliśmy patriotami, którzy Polskę kochali 

jak rodzoną matkę.   

Iza : Czy jako chłopiec uprawiał Pan jakiś sport? 

kpt. E. Debich : Wyczynowo nie trenowałem żadnej dyscypliny. Moją pasją była muzyka. Natomiast za szmacianą piłką 

biegali wówczas wszyscy chłopcy. Zresztą powiem Wam szczerze, że my nie mieliśmy tylu rozrywek –złodziei czasu - co 

współczesne dzieci. Więcej czytaliśmy, każdą wolną chwilę spędzaliśmy z rówieśnikami, dużo jeździliśmy na rowerach. 

Bardzo szczęśliwie wspominam swoje dzieciństwo.  

Arek : Czy jako dziecko lubił Pan czytać książki? 

kpt. E. Debich : Ja po prostu „zjadałem książki”. Jeśli jakaś mnie zainteresowała, potrafiłem czytać ją do rana przy latarce. Dla 

mnie literatura to było okno na świat. Nie wychodząc z domu mogłem odbywać wspaniałe podróże w czasie i przestrzeni. 

Polecam.  

Iza :  Czy może Pan którąś z nich nam polecić? 

kpt. E. Debich : Tak. Polecam wam Trylogię H. Sienkiewicza. To wspaniała literatura, którą doskonale się czyta. Ma ona 

również ogromną wartość wychowawczą. Uczy jak być prawdziwym Polakiem, jak kochać ojczyznę, jak być prawdziwym 

mężczyzną, dla którego honor, odpowiedzialność i męstwo to prawdziwe świętości.   

Arek : Czy kocha Pan nasze miasto? 

kpt. E. Debich : Bardzo. Czuję się związany z tym miastem. Troszczę się o jego rozwój i przyszłość oraz bardzo dbam o to, aby 

historia naszego miasta i jego wspaniałych obywateli nie poszła w zapomnienie. Na całym świecie spotykałem pabianiczan i 

wiecie co, wszyscy oni mieli taki specyficzny sentyment do naszego miasta. 

Wracając do historii, podczas okupacji ponad tysiąc mieszkańców naszego miasta brało czynny udział w konspiracji. 27 

września obchodzimy Dzień Podziemnego Państwa Polskiego. Pamiętajcie zawsze, a tego dnia szczególnie, o tych wszystkich, 

którzy narażali swoje życie dla ojczyzny.   

Iza : Pabianice wciąż się zmieniają. Staja się coraz bardziej nowoczesne, europejskie……czy pozytywnie ocenia Pan te 

zmiany? 

kpt. E. Debich: Cały świat się zmienia, a z nim i nasze miasto. To jest nieuniknione. Trzeba tylko pilnie uważać, aby były to 

zmiany w dobrym kierunku. Mnie najbardziej podobają się odnowione zabytki, które tworzą niezwykły klimat w naszym 

mieście.   

p. Dorota : Dziękując za bardzo milą i pouczającą rozmowę, czego możemy Panu życzyć? 

kpt. E. Debich : Zdrowia. Zdrowie jest najważniejsze. Wam również życzę dużo zdrowia i pogody ducha .  

p. Dorota : Dziękujemy .  

                                                Rozmawiali Iza Beze , Arek Stankiewicz i p. Dorota Olejnik 

 

 



Przeminęło z wiatrem 

 W ciepłym, wiosennym słońcu, na trawniku pewnego miejskiego ogrodu, pośród rosnącej trawy, wyłoniły się mięsiste ząbki 

Lwiej Paszczy. Jedna z nich była już cudownym żółtym kwiatkiem. Niewinnym i pogodnym jak zachód słońca w maju. Już po 

pewnym czasie z dmuchawca roślinka przekształciła się w delikatną tkankę, składającą się z piórek, niczym koronka, 

przytwierdzonych do łodyżki, które skupione były w środkowej jej części. 

Wszystkie te ziarenka zawierały w sobie mnóstwo pragnień. Kiedy świerszcze zaczynały intonować swoje serenady, 

podmuchy wieczornego wiatru kołysały tysiące marzeń. 

-         Gdzie je będziemy zasiewać? 

-         Kto to wie? 

-         Zna to tylko wiatr. 

Pewnego poranka wiatr swoją niewidzialna ręką rozrzucił mocne i gwałtowne podmuchy. Małe ziarenka przyczepione były 

do swoich spadochroników trzymając się wiatru poleciały w dal. 

-         Do zobaczenia… Do zobaczenia. – pozdrawiały się małe nasionka. 

Kiedy większość z nich lądowała na żyznej ziemi ogrodów i łąk, najmniejsze zdołało odbyć jedynie krótką podróż zakończoną 

na cementowej krawędzi chodnika. Stało się ono odrobina kurzu przybyłego z wiatrem, bardzo biedne w porównaniu z dobra i 

urodzajną ziemią łąki. 

      -     Jesteś cała moja! – powiedziało do siebie ziarenko. Zebrało w sobie wszystkie siły i nie zastanawiając się dwa razy, 

przystąpiło natychmiast do zapuszczania w niej korzeni. 

Naprzeciw cementowego krawężnika znajdowała się krzywa i chwiejąca ławeczka. To właśnie na niej odpoczywał od 

czasu do czasu pewien młodzieniec. Był on udręczony i niespokojny. Jego serce wypełniał smutek, a dłonie zawsze zaciskały się w 

pięści. 

Pewnego razu dostrzegł, jak z cementowego krawężnika, wyrastają dwa zielone i delikatne listki. Zaśmiał się szyderczo i 

powiedział: 

-         Nie uda wam się! Jesteście słabe tak jak ja! – i zdeptał je swoim butem. 

Następnego dnia spostrzegł jednak, ze listki znowu podniosły się i na dodatek było ich aż cztery. 

Od tego momentu nie mógł odwrócić swojej uwagi od obserwowania odważnej i niezłomnej rośliny. Po kilku dniach 

zamieniła się ona w wesoły i żółty kwiatek, podobny do krzyku radości.  

Po raz pierwszy od dłuższego czasu przygnębiony młodzieniec poczuł, że jego smutek i niechęć do życia zaczęły ustępować. 

Podniósł swoje głowę i zaczął oddychać pełną piersią. Uderzył pięścią w oparcie ławki i krzyknął: 

-         Oczywiście! Musi wam się udać!. 

Rozpierała go radość, chciało mu się jednocześnie śmiać i płakać. Palcami musną delikatnie żółtą główka kwiatu. 

Kwiaty odczuwają delikatność i dobroć płynącą od ludzi. A dla małej i odważnej Lwiej Paszczy pieszczota młodzieńca była czymś 

najprzyjemniejszym. Nie wypytuj wiatru, dlaczego znajdujesz się tam, gdzie jesteś. Nawet jeśli zostałeś przykryty warstwa 

cementu, rób wszystko, abyś mógł zapuścić korzenie i żyć. Masz jakieś przeznaczenie. 

 B. Ferrero „Przemunęło z wiatrem”, w: Zna to tylko wiatr, Krótkie opowiadania dla ducha, Warszawa 1999. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------  



Witam Was bardzo serdecznie we wrześniu  Wypoczęci po wakacjach, z nowymi siłami ruszamy na podbój nowego 

roku szkolnego.  

Witam Was dziś taka, a nie inną bajka, aby przypomnieć Wam, że i my czasem jesteśmy takim małym ziarenkiem, które 

musi znaleźć w sobie ogrom siły. Zdarza się, że znajdujemy się w sytuacji, że jest nam trudno, ale wtedy tak jak ten mały kwiat 

musimy zapuścić korzenie i pokazać się wszystkim z jak najlepszej strony. Musimy wykorzystać te umiejętności, które posiadamy i 

dać z siebie wszystko co najlepsze. Powoli, ale zdecydowanie dążyć do realizacji wyznaczonego celu. A wtedy pomału zaczniemy 

kwitnąć, aż staniemy się pięknym kwiatem, który zachwyci wszystkich naokoło, nawet największych niedowiarków.  

I tego Wam życzę w nowym roku szkolnym, abyście wykorzystali swoja szansę i zadziwili wszystkich swoja wiedzą, 

umiejętnościami, postawą. Abyście byli najpiękniejszymi kwiatami, duma całej szkoły. Wierzę, że Wam się to uda! 

Powodzenia! 

____________________________________________ 

VII Dzień Papieski 

Jan Paweł II – Obrońca godności człowieka 

14 października 2007 r. 

  Od kilku lat w całej Polsce obchodzony jest Dzień Papieski. Przypada on w niedzielę poprzedzającą 

16 października, dzień wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Papieża. Obchody Dnia Papieskiego mają na 

celu finansowe wsparcie zdolnej, polskiej młodzieży pochodzącej  

z ubogich środowisk. Dzięki pomocy młodzi Polacy rozwijają swoje zdolności intelektualne. Uczą się w 

gimnazjach i liceach. To żywy pomnik Jana Pawła II. 

Dzień Papieski jest organizowany przez Fundację Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. 

Istotnym celem tego dnia jest przybliżenie nam osoby Jana Pawła II. Corocznie przeżywamy go 

rozważając inne hasło: Pontyfikat Przełomów (2001), Jan Paweł II - Świadek Nadziei (2002), Jan Paweł 

II - Apostoł Jedności (2003), Jan Paweł II - Pielgrzym Pokoju (2004), Jan Paweł II - Orędownik Prawdy 

(2005), Jan Paweł II - Sługa Miłosierdzia (2006). W obecnym roku będziemy przeżywać go pod hasłem 

Jan Paweł II - Obrońca godności człowieka. 
            W tym roku również uczniowie szkół podstawowych z naszego miasta włączą w się w obchody 

Dnia Papieskiego. Uczniowie klas IV – VI wezmą udział w rajdzie pieszym ulicami miasta Pabianic, 

podczas którego odwiedzą miejsca poświęcone pamięci Jana Pawła II. Rajd odbędzie się 13 

października 2007. Wszystkim życzymy udanej zabawy podczas rajdu 

Paulina Dziubczyk 

 

 

        ŚWIETLICOWY KĄCIK NUDZIARZA 

    Za nami już pierwsze dni w szkole. Dla wielu dzieci, a zwłaszcza tych z pierwszych klas rozpoczął się nowy etap 

w  życiu.  Pierwszy raz znalazły się w zupełnie innym otoczeniu. Początki dla niektórych bywają więc trudne.  Młody człowiek 

przestraszony , zagubiony po raz pierwszy  przekracza także próg świetlicy. Po kilku chwilach przekonuje się jednak, że świetlica 

jest miejscem , gdzie można miło i wesoło spędzić czas. Niektórym przypominają się czasy, kiedy byli przedszkolakami i mogli 



beztrosko bawić się z przyjaciółmi, rysować, malować, oglądać bajki. Miło jest słyszeć, gdy dzieci    z entuzjazmem opowiadają 

rodzicom jak przyjemnie spędziły u nas czas. Dziś w świetlicy widzę już tylko uśmiechnięte buzie naszych wychowanków  i cieszę 

się, że tak chętnie do nas przychodzą. Dla osób, które jeszcze nie do końca wiedzą jak wygląda dzień w świetlicy szkolnej prezentuję 

plan dnia.  

DZIEŃ POWSZEDNI W ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 7.30   Świetlica budzi się do życia. Na razie jest jeszcze cicho, ale już po chwili słychać delikatne puk..puk.. , dzień dobry- to 

oczywiście pierwszy wychowanek. Jeszcze trochę zaspany, ale zawsze uśmiechnięty i gotowy do zabawy. 

 8.00  Naszych milusińskich jest coraz wiecej. Wszyscy wzajemnie witają się i zajmują wspólną zabawą.  

    9.00-11.00   Ochotnicy mają możliwość zaprezentowania swoich zdolności plastycznych , technicznych, sportowych, 

czasami wokalnych, tanecznych oraz wielu innych. 

Po tych  kilku godzinach  z niektórymi musimy się rozstać, ponieważ  rozpoczynają im się lekcje w klasie. 

 11.30 - O tej godzinie pierwsze głodomorki ustawiają się w kolejce po obiad. 

  11.40 - Przychodzą przepełnieni wiedzą uczniowie , którzy lekcje zaczęli od wczesnych godzin porannych. 

 13.00-15.00 - O tej porze na świetlicy panuje gwar. Jedni odrabiają lekcje  biorą udział w zajęciach proponowanych 

przez wychowawczynie , inni bawią się lub oglądają bajkę. 

  15.30 Jest już nas coraz mniej. Z ociąganiem rozchodzimy się do domu. 

  16.00   Zamykamy świetlicę. Jutro spotkamy się znowu!  

Wychowawca  świetlicy: Joanna Pacześ - Andrzejewska 

ŚWIETLICA W OBIEKTYWIE 

 



 

 

 

 

Sport a zdrowie 

Aktywność fizyczna to jeden z najistotniejszych 

elementów zdrowego stylu życia, a jej brak lub niedostateczna 

ilość może prowadzić do poważnych zaburzeń zdrowotnych. 

Rozwój współczesnej cywilizacji nie sprzyja aktywności. Z 

badań wynika, że jedynie niewielki procent dziewcząt i 

chłopców w Polsce codziennie uprawia ćwiczenia (np. 

gimnastykę poranną). A przecież dla młodych ludzi regularny 

wysiłek fizyczny jest szczególnie ważny. 

W zdrowym ciele... 

Ruch to wysoka sprawność i dobre samopoczucie. Niedobór wysiłku fizycznego może powodować 

wiele schorzeń cywilizacyjnych - m.in. nadwagi. U młodych ludzi siedzący tryb życia często bywa 



przyczyną wad postawy. Zaobserwowano, że wśród uczniów szkół sportowych występują one rzadziej niż 

wśród uczniów pozostałych szkół. Co ciekawsze, jeszcze niższy odsetek 

dzieci ze skrzywieniem kręgosłupa występuje w szkołach wiejskich. O 

czym to świadczy? Ich uczniowie częściej podejmują wysiłek fizyczny, 

pomagając rodzicom w pracach domowych i gospodarskich. 

...zdrowy duch 

Sport to jedna z dziedzin ludzkiego życia będąca bez wątpienia 

nośnikiem wielu wartości, to doskonalenie ciała i ducha, to rodzaj 

aktywności zaspakajający w szlachetny sposób potrzebę rywalizacji  

i osiągania wyników. 

Uprawianie sportu 

zwykle idzie w parze z 

zachowaniami służącymi 

zdrowiu i może być 

pomocne w eliminowaniu z 

życia młodzieży nałogów. Sport przyczynia się do 

prowadzenia zdrowego pod każdym względem trybu życia. 

Potrzebna jest jednak rozwaga. Lepiej ćwiczyć mniej 

a częściej niż rzadko w dużych ilościach. Zdrowiej jest 

codziennie unikać windy i chodzić na piechotę po schodach 

niż raz w tygodniu obciążać organizm ogromnym 

wysiłkiem. Lepsze rezultaty przyniesie 10 minut gimnastyki 

każdego rana niż spędzona raz w tygodniu godzina w 

siłowni. Ważna jest systematyczność podejmowanych 

działań. Pamiętajmy, że droga do sukcesu prowadzi przez 

wielogodzinne codzienne treningi. 

Ten ogromny wysiłek, balansujący niekiedy na granicy 

wytrzymałości organizmu, nie może być obojętny dla 

naszego stanu zdrowia. Niezbędna jest ścisła kontrola 

lekarza. 

Niestety, przynależność do organizacji sportowych 

tworzy niekiedy warunki do zażywania niedozwolonych 

środków dopingujących. Sprzyja temu napięcie i nieustanne 

nastawienie na wyniki. Pamiętajmy, że są to zachowania absolutnie niezgodne z duchem sportowej 

rywalizacji i co jeszcze ważniejsze, bardzo niebezpieczne dla zdrowia zawodników. 

Aktywność fizyczna musi być wtopiona w styl życia, nie może być czymś od czasu do czasu, czymś 

odświętnym, ale powinna towarzyszyć człowiekowi na co dzień i możliwie przez całe życie. Jak donoszą 

wyniki badań i obserwacje praktyków społecznych, umiarkowana, dozowana aktywność fizyczna w 

wymiarze co najmniej 30 minut dziennie, wpleciona w styl życia, jest istotnym czynnikiem wzmacniania 

zdrowia. Dlatego warto między innymi więcej uwagi poświęcić turystycznym formom rekreacji, turystyce 

aktywnej i kwalifikowanej jako wartościowym  

i atrakcyjnym sposobom spędzania weekendów i wakacji. Turystyka cieszy się większą popularnością w 

skali populacyjnej w porównaniu z rekreacją fizyczną lub sportem.  

TY w naszej szkole masz możliwość zadbania o swoją sprawność fizyczną, o swoje zdrowie. 

Pierwszym krokiem niech się stanie wstąpienie do KOŁA TURYSTYCZNEGO , które prowadzi pani 

wicedyrektor Beata Florczak. Zadbaj o siebie!!! 



Wojciech Woźniak 

 

 

  KILKA SŁÓW NA TEMAT ODPADÓW 

      Wrzesień to miesiąc akcji ekologicznej „SPRZĄTANIE ŚWIATA”, która wszystkim kojarzy 

się z odpadami. Z tego powodu kilka informacji na temat odpadów na pewno nie zaszkodzi, a może 

nawet do czegoś się przyda……..do czego? - zapytacie,……odpowiem - do pogłębienia waszej 

świadomości ekologicznej, która w dzisiejszym, cywilizowanym świcie jest niezbędna. 

        Każda rzecz ma swój koniec i wcześniej czy później najsolidniej uszyta sukienka czy 

najdroższy samochód staną się zużytym, niepotrzebnym odpadem. Podobnie odpadami staną się w 

swoim czasie najwytworniejsze sprzęty domowe, butelki po napojach, tysiące opakowań, tony 

plastiku. 

 Mało odkrywcze jest stwierdzenie, że wraz ze wzrostem zamożności rośnie konsumpcja, a 

wzrost konsumpcji oznacza, że zużywa się więcej i więcej przedmiotów.  

 Współczesna cywilizacja w pogoni za wygodnym życiem, jak i systematycznym zwiększaniem 

produkcji, spowodowała gigantyczny wzrost ilości odpadów, stanowiących zagrożenie dla człowieka i 

jego środowiska. Dlatego człowiek wprowadza w życie 

coraz to nowe technologie składowania i utylizacji 

odpadów. 

   Coraz większą wagę przywiązuje się obecnie do 

ochrony środowiska przed odpadami. Powszechnym 

zjawiskiem na całym świecie jest dzisiaj segregacja 

odpadów, utylizacja, czy jak kto woli recykling 

(recyrkulacja ), kompostowanie, czy wreszcie spalanie 

odpadów komunalnych i spopielanie odpadów 

niebezpiecznych. Jeśli nie znasz znaczenie tych trudno 

brzmiących słów znajdź ich znaczenie w encyklopedii lub 

słowniku. 

      Masa wytwarzanych corocznie na świecie 

odpadów stale rośnie proporcjonalnie do pomnażania liczebności mieszkańców oraz poziomu 

ich  życia. W krajach wysoce uprzemysłowionych obserwuje się, że przy rocznym wzroście produkcji 

przemysłowej ok. 6-10% i wzroście liczby mieszkańców 1,5-2%, masa odpadów zwiększa się nawet 

o 10% rocznie. 

Dane statystyczne często są przerażające:  

-          Julia Hailes – autorka słynnych poradników ekologicznych - obliczyła, że przeciętna brytyjska 

rodzina wyrzuca co roku zużyty papier, który stanowi równowartość sześciu dużych drzew, a także 

500 puszek, 50 kg plastiku, 32 kg metalu, 47 kg szkła i 45 kg odpadów organicznych. Oznacza to, 

że każdy Brytyjczyk produkuje 10 razy więcej śmieci niż sam waży. 

-          wydanie angielskiej gazety „The Sun” tylko z dwóch dni, ułożonego jeden egzemplarz na drugim da 

stertę papieru (używanego tylko jeden raz) w wysokości Mount Everestu (najwyższego szczytu 

górskiego na świecie – gdyby ktoś nie wiedział ).  



Przyrównując dane światowe do naszych realiów ze smutkiem trzeba stwierdzić, że wcale nie 

pozostajemy w tyle jeśli chodzi o „produkcje”  odpadów. Liczby mówią same za siebie: 

-          roczna produkcja odpadów w Polsce wynosi 12 milionów ton, składowanie ich na wysypiskach 

zajmuje 12 tysięcy hektarów. 

-          statystyczny Polak wyrzuca rocznie na śmietnik 45 kg opakowań  

z plastiku, styropianu, aluminium i szkła. 
-          z plastikowych butelek wyrzucanych rocznie przez Polaków można by zbudować dwa budynki 

wielkości Pałacu Kultury. 
-          Warszawiacy w ciągu miesiąca wyrzucają górę śmieci o objętości porównywalnej z kubaturą hotelu 

Marriott.( to jeden z największych hoteli w Warszawie) 

-          przeciętny łodzianin wytwarza rocznie 1,2 m3 odpadów o wadze 221 kg, co oznacza , że w Łodzi 

powstaje w ciągu roku około 300 tysięcy ton odpadów komunalnych. Aby uzmysłowić sobie o jakie ilości 

chodzi, wystarczy wyobrazić sobie, że gdyby łódzkie odpady komunalne wyrzucić na ulicę Piotrkowską, to 

w ciągu zaledwie półtora roku, ulica byłaby wypełniona od Placu Wolności do Placu Niepodległości na 

wysokości dziesięciu metrów, czyli trzech pięter( te nieznajome nazwy to znane miejsca w Łodzi ). 

Problem  odpadów to problem tak istotny dla środowiska naturalnego, że każdy człowiek powinien 

czuć się za niego odpowiedzialnym. 

      Przez całe lata człowiek po prostu wyrzucał wytworzone przez siebie odpady, zwiększając 

powierzchnię wysypisk i licząc, że sama przyroda się z tym problemem upora. W następnym 

numerze kilka słów o rodzajach odpadów, a potem o sposobach radzenie sobie z nimi.  

*************************** 

14, 15 i 16 września sprzątaliśmy świat. Nasi uczniowie zaczęli od własnego podwórka ( w 

przenośni i dosłownie). Z terenu boiska szkolnego oraz z ulic przylegających bezpośrednio do 

szkoły dzieci zebrały prawie 30 worków śmieci!!!!!!!!!!!!!!!! Czemu, zamiast papierek po 

cukierku wsadzić do kieszeni lub wrzucić do śmietnika  rzucamy go na ziemię? Musimy sobie 

uzmysłowić, że Ziemia to nasza wspólna planeta i wszyscy musimy o nią dbać  i   pilnować 

abyśmy w konsekwencji swoich bezmyślnych działań nie utonęli w śmieciach.  

p. Sylwia  Łaguniak 

 

 

 

„Dieta ach dieta 

Koniec z hurtem, czas na detal 

Już pora zmienić menu 

Panie i dżentelmeni 

Taniec, tenis- tenis, taniec 

Odchudzanie, odchudzanie…” 

Tak promował, z dozą humoru, zdrowe odżywianie kabaret „Otto”. Żyjemy dziś w pośpiechu, często sięgamy 

po niezdrowe hamburgery, frytki, chipsy, słodycze, gazowane napoje i… tyjemy. Do tego dochodzi brak ruchu, 

bo wolny czas zwykle wypełnia nam komputer lub telewizja. Na tym traci nie tylko nasza uroda, ale przede 

wszystkim zdrowie.  



Pomyślcie o tym, kiedy. na wycieczce szkolnej zaczniecie 

narzekać na fizyczne zmęczenie, oddech zrobi Wam się 

krótki i szybki, a wszyscy koledzy Was wyprzedzą. Może 

warto przejść z „hurtu na detal”? 

  O zasadach zdrowego odżywiania rozmawiałam z dziećmi z 

klasy IIa uczęszczającymi do świetlicy szkolnej: Weroniką, 

Kostią, Filipem, Klaudią i Robertem. Oto przebieg rozmowy:  

  

p. Ewa: Co to jest „zdrowe odżywianie”? 

Kostia: Trzeba jeść wszystko zdrowe. 

Filip: Je się sałatki, ziemniaki, parówki.  

p. Ewa: Ile posiłków dziennie spożywacie? 

Filip: Trzy. Śniadanie, obiad, kolację, a czasami podwieczorek.  

p. Ewa: Czego nie powinny jeść dzieci? 

Kostia: Chipsów, coli, czekolady, hamburgerów i pizzy. 

Weronika: cukierków, batonów, lizaków, gum i lodów.  

p. Ewa: Które słodycze można jeść? 

Weronika: Chleb z miodem lub dżemem.  

p. Ewa: Kto z Was je pierwsze śniadanie? 

Wszystkie dzieci: Wszyscy jemy!  

p. Ewa: Co jedliście dziś na śniadanie? 

Weronika: Płatki z mlekiem. 

Filip: Bułkę słodką z malinami. 

Kostia: Zupę pomidorową. 

Klaudia: Budyń.  

p. Ewa: Co to jest nadwaga? 

Robert: Mój dziadek ma nadwagę i dużo waży.  

p. Ewa: Jak można walczyć z nadwagą? 

Filip: Odchudzać się. 

Robert: Wchodzić po schodach. 

Weronika: Zdrowo się odżywiać.  

p. Ewa: Jakich rzeczy nie wolno jeść lub pić dzieciom? 

Robert: piwa! 

Filip: napojów gazowanych. 

Weronika: wody z kranu. 

Wszystkie dzieci: Dzieci mogą jeść wszystko to, co dorośli!  

p. Ewa: Do czego są potrzebne witaminy? 

Robert: Żeby być zdrowym. 

Filip: Żeby być odpornym na wszystko i trzeba jeszcze pić „Actimel”.   



p. Ewa: Serdecznie dziękuję Wam za rozmowę!    

  Jak widać zdrowe odżywianie nie jest wcale taką prostą i 

oczywistą sprawą. Nawet eksperci w tej dziedzinie spierają się 

co do niektórych zasad. Ciągle powstają nowe „diety- cud”, 

dzięki którym podobno łatwo zrzucić zbędne kilogramy i 

utrzymać wymarzoną wagę! Wielu ludzi już cierpiało z powodu 

ich stosowania!  

  Pamiętajmy, że należy spożywać 5-6 posiłków dziennie: 

śniadanie, drugie śniadanie, obiad, (pozwólmy sobie czasem 

na mały deser), podwieczorek i kolację. Posiłki powinny 

następować co 2-3 godziny po sobie i nie powinny być obfite. 

Zadbajmy o to, aby nie zabrakło w nich warzyw, owoców, 

nabiału oraz ciemnego pieczywa- w ten sposób nasz organizm będzie miał odpowiednią ilość witamin i minerałów 

niezbędnych dla zdrowia. Jedzmy wolno i popijajmy dopiero po skończeniu jedzenia. Ostatni posiłek powinniśmy 

zjeść co najmniej dwie godziny przed snem! Uczniowie ze świetlicy już mówili, czego nie wolno jeść dzieciom. Ja 

dodałabym do listy ciężkostrawne grzyby i napoje wysokoenergetyczne.  

 Zalecam również duuuuużo ruchu na świeżym powietrzu! A może teraz pójdziesz pojeździć na rowerze? Życzę 

udanej zabawy!  

Ewa Skiba-Jaworowska 

 

Przychodzi facet z bardzo dużym psem do weterynarza. 

- Panie weterynarzu, mój pies gania za samochodami. 

- Przecież każdy pies gania za samochodami. 

- Ale mój jest inny. On je dogania, łapie i zakopuje w ogrodzie. 

  

================================ 

Blondynka jedzie windą. Do windy wsiada jakiś facet i pyta się: 

- Na drugie? 

- Magda. 

================================= 

Lecą dwie jaskółki. Jedna do drugiej: 

- Ty, będzie chyba padać. 

Na to druga: 

- Skąd wiesz? 

- Bo się ludzie na nas gapią. 
  

na podstawie: www.dowcipy.jeja.pl 

 


