
 

 

Witajcie w pierwszym numerze „"Piątki" na Piątkę" w roku 
szkolnym 2008/2009       

         Żegnam skowronki, pliszki, szpaki 

pod dachem już jaskółek nie ma. 
W popiele pieką się ziemniaki. 
Kwiatom króluje chryzantema. 

B. Lewandowska  

Tak lirycznie zapowiada nam się nadchodząca wielkimi 
krokami piękna, polska, złota jesień. Wakacje już za nami i po tych 
kilkunastu dniach chodzenia do szkoły, jedynie nieco już wyblakła 
opalenizna przypomina nam beztroskie, letnie dni. Przed nami 
wiele miesięcy wytężonej pracy i to od nas samych, w dużym 

stopniu zależy, jak one będą przebiegały. Jeśli od samego, 

początku będziemy pilnie wykonywać wszystkie swoje obowiązki, nie dopuścimy do powstania zaległości, nie 
będziemy niczego odkładać na później, to jest duża szansa na to, że w całkiem dobrej kondycji i pogodnym nastroju 
pożegnamy ten rok szkolny w czerwcu 2009. 

Życzę Wam tego z całego serca.  

    Zaczynamy piątą już edycję naszego periodyku. Będziemy kontynuować wszystkie działy stałe: REPORTAŻ, 
KACIK SPORTOWY, KACIK EKOLOGICZNY, COŚ DLA DUCHA, KĄCIK ŚWIETLICOWEGO NUDZIARZA, 
NOTATKA OKOLICZNOŚCIOWA oraz AKTUALNOŚCI. Pojawią się dwa nowe cykle: A KIEDY DOROSNĘ…oraz 
REDAKCJA POLECA. 

      W pierwszym z nich będziecie mogli poznać tajniki różnych zawodów. Będziemy zapraszać do rozmowy 
przedstawicieli ciekawych profesji, będziemy jeździć na wycieczki (pierwsza z nich już we wrześniu do rozgłośni Radia 
Łódź) oraz zapraszać tych z Waszych rodziców, którzy chcieliby coś opowiedzieć o swoim zawodzie. 

Będziemy polecać Wam książki, które powinniście przeczytać; filmy, które warto obejrzeć i muzykę, której 

dobrze posłuchać. 

Pierwsze oficjalne dane o Pabianicach pochodzą z 1297 r., jednak obszary, na których rozwinęło się miasto 
były zamieszkałe dużo wcześniej. Pod koniec XI w. dobra te podarowała Judyta, żona Władysław Hermana, kapitule 
krakowskiej. Formalnie nadano Pabianicom prawa miejskie pod koniec pierwszej połowy XIV w., kiedy stanowiły już 
centrum wspomnianych dóbr”. Ten obszerny cytat, pochodzący z książki pt. „Pabianice”, autorstwa Wacława Musiała, 

nie bez kozery zamieściłam właśnie w tym miejscu. Chcę zachęcić Was do poznawania historii miasta, w którym 
mieszkacie. Pabianice to nasza mała ojczyzna, więc to prawdziwy wstyd nie znać jej ciekawych dziejów. Wszystkich 
zainteresowanych zapraszam do czytelni, do działu Pabianicjana. 

 



Redakcja „ „Piątki” na Piątkę” już od ponad roku, przybliża Wam sylwetki ważnych dla Pabianic i jego 

mieszkańców postaci. Nasi zaproszeni goście piastując ważne stanowiska, opiekując się zabytkami czy dbając o 
bezpieczeństwo obywateli i ich mienia, mają bezpośredni wpływ na tworzenie historii. Jak zapewne pamiętacie, 
rozmawialiśmy już między innymi z władzami miasta, komendantami Straży Miejskiej i Straży Pożarnej czy 

kustoszami naszych zabytkowych świątyń. 

W tym miesiącu zaprosiliśmy do rozmowy Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Zdrowia, p. Waldemara 
Borynia. Ponieważ p. Naczelnik jest bezpośrednio odpowiedzialny za pabianicką oświatę, zwróciliśmy się do niego w 
przededniu Święta Edukacji Narodowej z kilkoma pytaniami, również na temat naszej szkoły. Serdecznie zapraszamy 
do wnikliwej lektury. 

 Na zakończenie chciałabym przytoczyć Wam jeden z moich ulubionych cytatów 

„ Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia” Seneka Młodszy.  

Niech ta myśl przyświeca Wam każdego dnia. 

POWODZENIA. 

Redaktor opiekun 

 

 

         Zgodnie z wcześniejszymi planami i zapowiedziami, z 

wielką radością kontynuujemy nasz cykl promujący Pabianice 

jako naszą „ MAŁĄ OJCZYZNĘ”.  

     Mała ojczyzna to miejsce na ziemi, gdzie zawsze czujemy 

się jak u siebie.  To miejsce, do którego wracamy jak pod dach 

rodzinnego domu, to najbliżsi ludzie, którzy zawsze na nas 

czekają i witają nas z otwartymi ramionami. To miejsce w 

którym żyjemy, uczymy się, dorastamy, to najpiękniejsze 

wspomnienia pierwszych zauroczeń i smutek rozczarowań. To 

groby ojców, to zabytki przeszłości, z którymi jesteśmy nierozerwalnie związani, to wreszcie nasza teraźniejszość i 

przyszłość. Mam nadzieję, że dla większości z Was, Pabianice są właśnie takim miejscem. Ale przynależność do 

jakiejkolwiek społeczności to nie tylko sentyment i wzruszenie. To współodpowiedzialność za rozwój, spokój czy 

dobre imię naszego „miejsca na ziemi”. Jesteście dziećmi, więc waszym najważniejszym obowiązkiem jest 

zdobywanie wiedzy o świecie, Polsce i o regionie, w którym mieszkacie. Z powodzeniem możecie dbać o porządek 

swoim otoczeniu, nie niszczyć wspólnego mienia i segregować odpady, aby nie zasypała nas góra śmieci. To jest 

Wasz wkład w przyszłość Pabianic 

     Aby miasto mogło dobrze funkcjonować, potrzebuje gospodarza. Takim gospodarzem w Pabianicach jest 

Prezydent. Ma on swoich współpracowników i pomocników: Radę Miasta, wiceprezydentów oraz naczelników 

wydziałów.  W tym miesiącu poprosiliśmy  o rozmowę Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Zdrowia, p. Waldemara 

Borynia. Nie bez kozery właśnie we wrześniu zaprosiliśmy do rozmowy P. Naczelnika. Po pierwsze wrzesień to 

początek roku szkolnego, po drugie to rocznica wybuchu II wojny światowej, a po trzecie chcieliśmy, aby wywiad 



ukazał się tuż przed Dniem Edukacji Narodowej, ponieważ jak wielu z Was na pewno wie, P. Naczelnik przez szereg 

lat był nauczycielem i dyrektorem szkoły.  

    Któż więcej wie o szkolnictwie w naszym mieście niż Naczelnik Wydziału Edukacji? Myślę, że nikt. Dlatego też, 

jako przedstawiciele szkolnej społeczności zadaliśmy P. 

Naczelnikowi kilka pytań dotyczących bezpośrednio naszej 

szkoły.  

     P. Naczelnik Waldemar Boryń jest z wykształcenia 

historykiem, więc myślę, że poparłby mnie w apelu do Was, 

abyście z radością i szacunkiem przyjmowali możliwość uczenia 

się w polskiej szkole, gdzie wszystkim nauczycielom leży na sercu 

wyłącznie Wasze dobro. Wielokrotnie na łamach naszego 

periodyku podejmowaliśmy temat planowej germanizacji i 

rusyfikacji polskich dzieci w czasie zaborów. Pisaliśmy o braku 

polskich szkół podczas trwania niemieckiej okupacji, kiedy to za 

samo posiadanie polskiej książki można było trafić do 

hitlerowskiego obozu koncentracyjnego. Będziemy o tym 

przypominać, abyście w przyszłości  - jako dorośli ludzie – robili wszystko, aby taka sytuacja nigdy się nie powtórzyła, 

oraz dlatego, abyście dziś mogli docenić to co daje nam szkoła.   

     Święto Edukacji Narodowej to święto wszystkich tych, którzy 

w jakikolwiek sposób związani są ze szkołą:  uczniów, 

nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz władz 

oświatowych. W związku z tym składamy na ręce P. Naczelnika 

najlepsze życzenia satysfakcji i zadowolenia oraz wielu 

słonecznych dni.    

      Rozmowa z P. Naczelnikiem odbyła się 04.09.2008 w 

siedzibie UM. Nasz Gość to przemiły, otwarty człowiek, 

doskonale „czujący” szkolne realia, z ogromnym poczuciem 

humoru i wieloma pasjami, z którym  natychmiast nawiązaliśmy 

nic porozumienia, dlatego też, rozmowa odbyła się w bardzo 

przyjaznej atmosferze. Serdecznie zapraszamy do miłej lektury. 

Redaktor opiekun 

 

      

P. Dyrektor Jerzy Kaczmarek(dalej: JK) : Przedstawiam Panu naszą szkolną drużynę reporterską, która w 

ramach promocji Pabianic, przeprowadza wywiady z osobami mającymi wpływ na losy naszego miasta. Pan jest 

niewątpliwie jedną z takich osób. 

P. Dorota Olejnik (dalej: DO): W ramach podjętych działań zamierzamy przybliżyć naszym czytelnikom wszystkich 

tych, którzy zrobili coś dobrego dla naszego miasta oraz tych, którzy w szczególny sposób wypełniają swoje 

obowiązki. Dziś chcielibyśmy porozmawiać z Panem . 

Jest Pan naczelnikiem Wydziału Edukacj, Kultury i Zdrowia w naszym mieście, dlatego jesteśmy żywo zainteresowani 

Pana pracą i pracą wydziału. Czy zechce Pan odpowiedzieć nam na kilka pytań? 

P. Naczelnik W. Boryń ( dalej WB) : Oczywiście. Pytajcie. 

Kasia: Czy jest Pan urodzonym pabianiczaninem? 



WB: Nie. Urodziłem się w Zduńskiej Woli, tam dorastałem i tam spędziłem dzieciństwo. Do Pabianic przyjechałem 

18 lat temu, ale w chwili obecnej znowu tu nie mieszkam. Przeprowadziłem się do pobliskiego Ksawerowa, gdzie 

zbudowałem dom. 

Marta: Którą szkołę podstawową Pan skończył? 

WB : Ukończyłem 13 Szkołę Podstawową w Karsznicach, a następnie Liceum Elektroniczne w Zduńskiej Woli.  

Kinga: Czy wspomina Pan któregoś z nauczycieli szczególnie ciepło? 

WB: Nie wspominam żadnego ze swoich nauczycieli jakoś wyjątkowo, a  jest tak pewnie dlatego, że byłem raczej 

uczniem grzecznym i zdyscyplinowanym, więc nikomu nie dałem się specjalnie „ we znaki”, ale też żaden nauczyciel 

nie zapadł mi jakoś szczególnie w pamięć.  

Marta: Czy lubi Pan nasze miasto? 

WB: Tak, lubię. Dość dużo się tu dzieje, jeśli chodzi o inwestycje, sporo jest ciekawych projektów, mających wpłynąć 

na funkcjonalność i urodę Pabianic. Mam nadzieję, że to wszystko w przyszłości zaowocuje. Na chwilę obecną miasto 

jest w wielu miejscach rozkopane, część ulic nieprzejezdnych, ale gdy zakończą się remonty myślę, że Pabianice 

będą postrzegane jako miłe, ładne, spokoje i przyjazne miejsce. 

Kasia: Czy myśli Pan o Pabianicach jak o swojej małej ojczyźnie? 

WB: Tak. Jak już wspomniałem od pewnego czasu mieszkam w Ksawerowie, ale mówiąc o Pabianicach, myślę „u 

nas”. 

Kinga:  Czy jest w naszym mieście miejsce, które jest szczególnie Panu bliskie? 

WB: Tak, są dwa takie miejsca i oba związane z przyrodą. Pierwsze to Park Wolności, gdzie spędzałem każdą wolną 

chwilę w czasach, gdy mieszkałem na osiedlu Piaski, drugie to Miejski Las. Bardzo lubię wędrować po lesie, lubię 

zbierać grzyby i obserwować drzewa. To jest dla mnie wspaniały relaks i wielka przyjemność. Nawet na swojej 

niewielkich rozmiarów działce posadziłem kilkanaście drzew, aby mieć namiastkę lasu. 

Kinga:  Gdyby Pan musiał lub mógł wyprowadzić się z terenów centralnej Polski gdziekolwiek indziej, to gdzie by to 

było? 

WB: Gdyby nadarzyła się taka okazja lub gdyby życie postawiło mnie przez takim wyborem, wyprowadziłbym się do 

Krakowa. To miasto ma niepowtarzalny klimat i czar. Poza zabytkami i wyjątkową atmosferą Kraków ma jeszcze 

jedną istotną dla mnie zaletę, a mianowicie leży blisko moich ukochanych Tatr. Wędrówki po górach, zdobywanie 

szczytów to, obok pobytu w lesie, mój najlepszy relaks.  

DO: Czy wyjeżdża Pan również w góry zimą, aby np. pojeździć na nartach? 

WB: Raz wybrałem się na narty, ale moja jazda wypada w stylu „mniej więcej”, czyli zjeżdżałem z góry  mniej na 

nartach, więcej na siedzeniu. Wspomnę tu jeszcze o mojej jednej pasji, z którą próbuję się zmierzyć od jakiegoś 

czasu. Myślę o fotografii. Mam nawet dla Was z związku z tym zagadkę. Pokażę Wam zdjęcie jednego z piękniejszych 

zakątków Tatr, a może zgadniecie co to za miejsce? 

(Przypis redakcji)Zagadkę rozwiązał jedynie Pan dyrektor J. Kaczmarek. Obok zamieszczamy fotkę – zagadkę. Jeśli 

ktoś z Was rozpozna sfotografowane miejsce, prosimy zgłosić ten fakt redakcji gazetki. Oficjalną odpowiedź podamy 

za miesiąc. Na zwycięzców czekają symboliczne upominki.  

JK : A rower?  

WB: Lubię jeździć na rowerze, ale tam gdzie teraz mieszkam, czyli w Ksawerowie, nie bardzo mam gdzie.  

JK : Musimy tu, już po raz kolejny, zapytać o próby podniesienia bezpieczeństwa naszych uczniów. SP5 znajduje się 

przy ruchliwej drodze, stanowiącej główną arterię naszego miasta. Po zamknięciu ul. Partyzanckiej, która jest w 



przebudowie, ilość aut przejeżdżających ul. Zamkową uległa znacznemu zwiększeniu. Panowie woźni, którzy 

przeprowadzają dzieci i ich opiekunów przez przejście przy ul. Konopnickiej są odpowiednio do tego zadania 

przygotowani, jednak codziennie ryzykują zdrowie, a niejednokrotnie i życie, aby zapewnić bezpieczeństwo naszym 

uczniom. Czy w planach restrukturyzacji ul. Zamkowej brana 

jest pod uwagę instalacja sygnalizacji świetlnej na przejściu dla 

pieszych obok szkoły? 

WB: Tak. Problem jednak polega na tym, że ul. Zamkowa „nie 

należy” do miasta. Jeśli jednak będzie ona modernizowana, to 

dołożymy wszelkich starań, aby taka sygnalizacja się pojawiła.  

DO: Wiemy, że jest Pan z wykształcenia historykiem i przez 

szereg lat pracował Pan w oświacie. Czy lubi Pan pracę 

nauczyciela? 

WB: Historykiem zostałem właściwie przez przypadek. Gdy 

stanąłem przed wyborem kierunku studiów, wahałem się 

miedzy archeologią a historią. Bardzo, ale to bardzo byłem 

zafascynowany archeologią, ale zwyciężyły względy praktyczne i wybrałem historię. Archeolog tak naprawdę nie ma 

domu, zawsze jest gdzieś „na wyjeździe”, a taki styl życia nie odpowiada mi na dłuższą metę. Pracę nauczyciela 

rozpoczynałem w SP 2, następnie  uczyłem w I LO, by wrócić do szkoły podstawowej, ale na stanowisko dyrektora 

szkoły. Ostatnia moja placówka dydaktyczna to SP3. Dobrze wspominam te minione lata. Praca nauczyciela dawała 

mi dużo satysfakcji. Pamiętam dwie uczennice ze szkoły podstawowej, które na koniec roku szkolnego przyszły mi 

podziękować za to, że dzięki mnie pokochały historię. Wzruszyłem się wtedy bardzo. Praca w liceum to praca z 

prawie już dorosłymi ludźmi, co działa bardzo dopingująco , gdyż młodzi ludzie w tym wieku są bardzo dociekliwi i 

nie przyjmują łatwych rozwiązań.  Natomiast praca dyrektora jest bardzo twórcza i wymagająca wielu, czasem 

zupełnie nie związanych ze szkołą, działań. Pamiętam choćby organizację w SP3 wystawy EXPO, na której 

prezentowało się ponad 100 firm. To było ogromne wyzwanie organizacyjne, ale opłaciło się. Szkoła zarobiła na tym 

przedsięwzięciu tyle pieniędzy, że przez cały rok szkolny  objęliśmy darmowym dożywianiem 54 dzieci znajdujących 

w trudnej sytuacji materialnej.  

Marta:  Teraz chcielibyśmy spytać o Pańską pracę jako naczelnika wydziału. Co należy do Pana obowiązków? 

WB: Jestem w pewnym sensie przełożonym wszystkich dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na 

terenie miasta. Razem z nimi próbuję rozwiązywać problemy, których na co dzień nie brakuje. Razem z nimi cieszę 

się z sukcesów uczniów i nauczycieli. Moimi petentami są również rodzice, a zdarza się, że i sami uczniowie.  

DO : Jak układa się współpraca z naszym panem dyrektorem? 

WB: Bardzo dobrze. Znamy się od wielu lat. W 1999 r. byliśmy razem na wyjeździe szkoleniowym w Ansbach w 

Bawarii. Do dziś bardzo miło wspominam ten pobyt. Spędziliśmy tam jedyny wolny wieczór na basenie w 

Aquaparku  - u nas jeszcze takie obiekty nie były tak powszechne jak dziś.  

Kasia:  Czy praca naczelnika jest stresująca? 

WB: Każda praca, którą wykonuje się z sercem i pasją budzi nasze emocje. Nie zawsze są to emocje wyłącznie 

pozytywne, ale sami wiecie, że to po prostu niemożliwe. Znacząca różnica miedzy pracą w szkole a w urzędzie jest 

taka, że wszystkie działania podejmowane w szkole muszą być starannie zaplanowane z myślą o bezpieczeństwie i 

korzyściach edukacyjnych dzieci. Mówiąc krótko – w szkole wszystko jest na konkretną godzinę i wszyscy się 

trzymają planu. Jako naczelnik muszę być elastyczny i czasem w ostatniej chwili dowiaduję się, że za godzinę mam 

być na przykład w Kuratorium Oświaty w Łodzi. Mam więc dość dynamiczny dzień pracy. 

Kinga:  Czy pabianicka oświata zyskała po wstąpieniu do Unii Europejskiej? 

WB: Oczywiście. Oświata zyskała przede wszystkim finansowo. Pozyskaliśmy środki choćby na wyposażenie 

pracowni komputerowych czy zajęcia pozalekcyjne. Z takich funduszy finansowane były między innymi projekty Koła 

Turystycznego „Wędrowiec” i Koła Matematycznego „Kuźnia Talentów”, które były realizowane w Waszej szkole w 

zeszłym roku szkolnym. W tym roku będziemy chcieli z funduszy unijnych zakupić sprzęt audiowizualny, także do 

czterech pracowni w SP5.  



Kasia: : Czy lubi Pan czytać książki? 

WB: Kiedyś, tzn. przed budową domu, czytałem bardzo dużo. Teraz mam mniej czasu, jednak staram się nie 

zapominać o książkach.  

Marta:  Czy ma Pan swoją ulubioną książkę, którą chciałby Pan polecić naszym rówieśnikom?  

WB: Tak. Jest to książka pt. „ Bogowie, groby i uczeni” autorstwa C.W Cerama. Ta książka jest w stanie rozbudzić 

zamiłowania historyczne u każdego.  

Kinga:  Czy lubi Pan sport?. 

WB: Tak, lubię. Nie jestem kibicem jednej wybranej dyscypliny sportowej, ale chętnie śledzę poczynania naszych 

sportowców. Sam też pływam, jak już wspomniałem - jeżdżę na rowerze, dużo chodzę i  staram się zawsze czynnie 

wypoczywać.  

Kasia:  Czy lubi Pan zwierzęta? 

WB: Lubię, bardzo. Jako dziecko miałem psa o imieniu Azja. Teraz niestety nie mamy w domu żadnego zwierzaka, 

ponieważ moja córka jest uczulona na sierść.  

Kasia: Jaka rasa psów najbardziej się Panu podoba? 

WB: Jestem wielbicielem tzw. kundelków. Są to psy najczęściej odporne na choroby, najwierniejsze, najmniej 

kłopotliwe oraz długowieczne.  

Marta:  Czy lubi Pan tańczyć? 

WB: Powiem tak: lubię i staram się tańczyć, ale o to jak mi to wychodzi musiałybyście spytać moich tanecznych 

partnerek.  

Kinga: Jakiej muzyki Pan słucha?   

WB: Każdej, która nie powoduje u mnie palpitacji serca ze 

względu na  częstotliwość drgań, tzn. nie słucham muzyki 

dyskotekowej. Zawsze lubiłem i nadal lubię ostry rock.  

Marta:  Czy chciałby Pan za pośrednictwem naszej gazetki 

przekazać coś naszym kolegom? 

WB: Uczcie się języków obcych, najlepiej dwóch. Świat stoi dla 

Was otworem, pod warunkiem, że będziecie mogli się 

porozumieć w innym języku.  

Kinga:   Dziękując za miłą rozmowę, czego możemy panu życzyć? 

WB: Poza zdrowiem, którego należy wszystkim życzyć, myślę, że chciałbym sobie życzyć wielu problemów, ale tylko 

takich, które da się pozytywnie rozwiązać. 

A z okazji DEN życzę wszystkim pracownikom oświaty życzliwości ludzi, z którymi przyjdzie Wam współpracować, 

godziwej gratyfikacji finansowej, satysfakcji z wykonywanego zawodu i sukcesów w pracy – tych małych i tych 

dużych. 

DO: Serdecznie dziękujemy za rozmowę i życzymy, aby spotykał Pan na swojej drodze wielu mądrych, inspirujących, 

wspaniałych ludzi.  

 Z P. Naczelnikiem rozmawiały : Marta Kosicka, Kinga Stankiewicz, Kasia Suwald 



 

 

Jan Paweł II  - „Wychowawca młodych”  

Chciałabym Wam dziś napisać kilka słów na 
temat tego, co nas czeka na początku 
października. Czeka nas szczególny dzień – otóż w 
tym roku 16 października będziemy obchodzić 30. 
rocznicę wyboru Kard. Karola Wojtyły na Papieża.  

16 października 1978 roku był wyjątkowy dla 
wszystkich Polaków. Dla nas ten dzień jest odległy 
w czasie, ale dla wielu osób jest on bliski, jakby to 
było wczoraj. Zapytajcie w domu, może rodzice 

albo dziadkowie pamiętają tamten dzień i 
wydarzenia. 

Po raz pierwszy w historii, Polak został 
wybrany na Stolicę Piotrową (pierwszym Papieżem 
był św. Piotr, stąd jest to „jego stolica”). 

Przez wszystkie lata Pontyfikatu Jana Pawła II, 
wspominaliśmy ten dzień i przypominaliśmy sobie 

tę ogromną radość. Od trzech lat nie ma wśród nas naszego umiłowanego Ojca Świętego, ale my kontynuujemy tę 
radość i pamięć o nim i jego nauce. 

Od 8 lat budowany jest w Polsce szczególny pomnik upamiętniający osobę Papieża - Polaka. Jest to żywy 
pomnik, „składa się” on ze stypendystów Jana Pawła II, młodych ludzi, którzy podejmują naukę dzięki wsparciu ludzi 
dobrej woli. W tym roku po raz VIII zostanie zorganizowany Dzień Papieski, odbywa się on w niedzielę poprzedzającą 
16 października, czyli 12 października. Przez całą niedzielę wolontariusze będą zbierać pieniądze na rzecz Fundacji 

„Dzieło Nowego Tysiąclecia” (organizatorzy Dnia Papieskiego). Każdy z nas będzie mógł włączyć się w te obchody i 
dopomóc najuboższej polskiej młodzieży wrzucając pieniądze do puszki. 

Każdego roku przeżywamy Dzień Papieski rozważając inne hasło. W tym roku Jan Paweł II – Wychowawca 
młodych, czyli przypomnimy sobie papieską naukę dotyczącą młodzieży. 

Nasza szkoła przygotowuje dla uczniów wszystkich szkół podstawowych w naszym mieście rajd, który został 

włączony w ogólnopolskie obchody Dnia Papieskiego Odbędzie się on 11 października, w sobotę. Od samego 
rana będziemy wędrować ulicami Pabianic i zmagać się z przygotowanymi zadaniami (ciekawymi zadaniami – wiem 
coś o tym ;-). Odświeżą nam one wiedzę nt. życia i nauki Jana Pawła II. Oprócz świetnej zabawy będziecie mogli 
wygrać nagrody dla naszej szkoły (najbardziej skorzysta na tym szkolna biblioteka i w konsekwencji Wy sami). 

  

16 października 2008r. 

30 rocznica wyboru Kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową  

12 października 2008r.VIII Dzień Papieski 

Jan Paweł II 
„Wychowawca młodych” 

 „W Was jest nadzieja,  

ponieważ Wy należycie do przyszłości,  
a zarazem przyszłość do Was należy.”(JP II) 



 11 października 2008r. 

II Rajd Miejski  
z okazji Dnia Papieskiego 

PABIANICE 

„Musicie od siebie wymagać,  
nawet gdyby inni od Was nie wymagali.” (JP II) 

  

ZAPRASZAMY!!!  

Najlepsza drużyna (przedstawiciele pabianickich podstawówek) zdobędzie również pamiątkowy puchar. Rajd 
zakończy się pod pomnikiem Papieża Jana Pawła II przed kościołem św. Maksymiliana Kolbe. 

Wszystkich chętnych do udziału w rajdzie zapraszam do pani Lidii Kukieły i pani Małgorzaty Rutkowskiej, 
które wyruszą z Wami na podbój Pabianic. Powodzenia! 

                                                                                                                          Paulina Dziubczyk 

 

 

        ŚWIETLICOWY KĄCIK NUDZIARZA 

      Witam Was serdecznie w nowym roku szkolnym. Jak zwykle 
we wrześniu do świetlicy tłumnie przybywają nowi uczestnicy. 
Wszystkie nowe  Świetliczaki  mogą liczyć na pomoc 
wychowawczyń i oczywiście starszych kolegów i koleżanek.  Ten 

czas jest dla nas wszystkich szczególnie miły , 

ponieważ  poznajemy się, zawieramy nowe przyjaźnie, 
znajomości.  Muszę przyznać, że my - wychowawczynie 
miałyśmy nie lada zadanie do wykonania, zapamiętać tyle 
nowych imion i nazwisk ( nie było łatwo).  Dzisiaj jednak  mogę 
już z całą pewnością powiedzieć  -  ZNAMY SIĘ. 

       Muszę zdradzić Wam pewną tajemnicę!  Wraz z nowymi 
Świetliczakami do świetlicy próbował  wejść  pewien tajemniczy 
gość , mianowicie Świetlicowy Chochlik. Wpadał on już do nas w 
poprzednim roku, robił wówczas różne psoty i figle np. 

porozrzucał zabawki, kredki, wrzucał  klocki za szafę ( musiał to 
być on, ponieważ żadne dziecko nie przyznało się do zrobienia podobnych rzeczy, zresztą dzieci w świetlicy zawsze 

po sobie sprzątają…)W tym roku Chochlik był bardziej przebiegły 
i próbował na stałe zamieszkać w naszych pomieszczeniach. 
Okazał się bardzo sprytny, gdyż  postarał się upodobnić  do 
człowieka.  Po kryjomu zebrał odciski dłoni wszystkich dzieci w 

świetlicy i przy ich pomocy zrobił sobie niezłe przebranie. Dorobił 

sobie  z nich włosy i wąsy, wszystko po to, by nikt go nie 
rozpoznał. Dzieci okazały się jednak sprytniejsze i szybko 
zdemaskowały Chochlika. Pozwoliły mu jednak zostać w 
świetlicy, pod warunkiem, że nie będzie robił bałaganu i sprawiał 
kłopotów.  Nasz gość przystał na te warunki, a nawet 
zaproponował, że będzie stał na straży świetlicy. Od tej pory 
siedzi na tablicy przed wejściem i zerka na przechodzące tędy 

osoby. Swoją drogą- MY  RÓWNIEŻ   MAMY  NA  NIEGO  OKO ! 

Joanna Pacześ-Andrzejewska 



  

CZY  POTRAFICIE ODSZUKAĆ  CHOCHLIKA ?    

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

„A kiedy dorosnę….” 

 Każdy z Was, Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy, zastanawia się pewnie czasem, czym będzie się zajmował, kiedy 

już nie będzie musiał chodzić do szkoły. Po to się uczymy, żeby pracować; żeby być kimś, mieć swoje miejsce na 
świecie. Zdarza się czasem, że nasze pragnienia są nierealne – pewien chłopiec na przykład marzył w dzieciństwie, 
żeby w przyszłości być jastrzębiem. Większość młodych ludzi jednak zdaje sobie sprawę, że kiedyś stanie przed 
tym trudnym przecież wyborem. Kim będziesz, kiedy dorośniesz?  

W tym roku w ramach godzin wychowawczych nasza klasa będzie realizować projekt pt. „A kiedy dorosnę…”. 
Zwiedzimy interesujące miejsca pracy i będziemy rozmawiać z ciekawymi ludźmi – wszystko po to, żeby przybliżyć 
także Wam wiedzę na temat różnych zawodów. Pierwszym celem naszej wyprawy było Polskie Radio Łódź, gdzie 
zbieraliśmy informacje na temat pracy radiowca i sposobu powstawania audycji radiowej. W październiku wybieramy 

się do siedziby Telewizji Polskiej oddział  Łódź – śledźcie trasę naszych wypraw i zgłaszajcie swoje propozycje 
wybranych zawodów oraz pytań do ludzi, którzy je wykonują. 

 Klasa Vc pod opieką p. Sylwii Grzesznej 

  

A może zostanę radiowcem? 

„Trzeba kochać to, co się robi.”  

            17.09.2008 r., w środę, klasa Vc pojechała na wycieczkę do Radia Łódź. Co ciekawego zobaczyli uczniowie 
w siedzibie radia przy ulicy Narutowicza 130? 

             Zwiedzanie rozpoczęliśmy od oglądania pomieszczeń, w których pracują ludzie związani z poszczególnymi 
redakcjami. Najważniejsze z nich to: informacja, muzyka, sport i publicystyka. Pan Jarosław Manowski wraz ze swoją 
koleżanką z pracy, Barbarą Pawłowską, oprowadził nas po siedzibie radia, wyjaśniając, w jaki sposób powstają różne 
programy radiowe.  

Mieliśmy także okazję nagrać wspólną klasową piosenkę oraz zobaczyć, w jaki sposób można modyfikować dźwięki 
nagranych utworów. Najśmieszniej było, kiedy Pani Basia nałożyła refren na zwrotkę i zamiast słów piosenki powstał 
istny galimatias .  

Momentem, który chyba każdy z nas najdłużej zapamięta, było wejście na antenę. Trwało to tylko kilka minut, ale 
emocje były ogromne! Mogliśmy pozdrowić swoich bliskich, a także tych, dzięki którym mieliśmy szansę na tę 

wycieczkę, czyli dyrekcję naszej szkoły. Na zakończenie jedna z uczennic z Vc, Malwina Telus, zapowiedziała 
piosenkę, którą pożegnaliśmy się ze słuchaczami. 

Nasi przewodnicy zaprowadzili nas też do ogromnego studia, gdzie nagrywa się koncerty oraz organizuje różne 

imprezy. Tam mogliśmy się wykrzyczeć za wszystkie czasy (generalnie przy zwiedzaniu siedziby radia trzeba było 
zachować ciszę, żeby nie przeszkadzać radiowcom w pracy). A jak wygląda ich praca? Czy są bardzo zabiegani? Czy 
czują tremę za każdym razem, kiedy mają mówić do mikrofonu? 

W głowie uzbierało nam się wiele pytań, na które zgodził się odpowiedzieć nasz radiowy przewodnik, Pan Jarosław 
Manowski (dalej JM) 

  

Vc: Czy lubi Pan swoją pracę? Jeśli tak, to dlaczego? 
JM: Ciężko jest chyba pracować, kiedy nie lubi się tego, co się robi. Trzeba kochać swoją pracę, jeśli chce się ją 
dobrze wykonywać. Z każdym zajęciem wiążą się pewne obowiązki. Jako prowadzący porannej audycji Radioranek 



muszę na przykład wcześnie wstawać. Przed wystąpieniem na antenie dobrze jest się wcześniej trochę 

przygotować, a że program zaczyna się o 6.00, to - żeby być przed czasem -  muszę wstać o 4.00. Moi znajomi 
dziwią się, że mi się tak chce, a to po prostu wynika z faktu, że praca, którą się lubi, w pewien sposób napędza do 
działania. 

Vc: Co trzeba zrobić, żeby zostać radiowcem? 
JM: Przede wszystkim się uczyć. Do tej pracy potrzeba pewnej wiedzy ogólnej oraz umiejętności, które daje tylko 
szkoła. Spotykamy się tu z różnymi ludźmi, mamy możliwość rozwoju własnej osobowości oraz oczywiście 
wykonujemy zadania, którym bez odpowiedniego wykształcenia nie potrafilibyśmy sprostać.  Chodzi mi na przykład 
o przygotowanie danego programu, zbieranie różnych informacji i przekazywanie ich w sposób zrozumiały dla 
odbiorcy.  

Jak do każdej pracy, tak i do pracy radiowca trzeba mieć także pewne predyspozycje. Jeżeli chcemy występować 
na antenie, musimy mieć dobry głos. To oczywiście nie jedyna możliwość pracy w radiu. Można przygotowywać 

programy i oddawać je komuś innemu do realizacji na antenie. Możemy więc pracować w danej redakcji, ale nie 
udzielać się publicznie. 

Vc: Kto decyduje o tym, czy głos danej osoby jest odpowiedni do pracy w radiu? 
JM: Generalnie my, czyli pracownicy radia. Po nagraniu kilku audycji przez takiego ochotnika i udzieleniu mu 
oczywiście niezbędnych wskazówek, odsłuchujemy tych nagrań i oceniamy czy dana osoba ma przyszłość jako 
spiker radiowy. 

Vc: Skąd Pan wie, że Pana głos dociera do słuchaczy? 
JM: Dzięki słuchaczom właśnie, a konkretniej ich telefonom. Zadajemy na przykład jakieś pytanie konkursowe i 
podajemy numer telefonu, pod który należy dzwonić. Słuchacze dzwonią i to jest dla nas najbardziej bezpośrednie 
potwierdzenie tego, że jesteśmy słyszalni. Poza tym są specjaliści, którzy badają zasięg słyszalności radia. Radio 
Łódź ma zasięg do 150 km od komina, na którym znajduje się nasza antena. 

Vc: Na jakich częstotliwościach można usłyszeć Radio Łódź? 
JM: Nasze radio zwiększyło teraz swój zasięg. Słychać nas teraz na następujących częstotliwościach: 99,2 MHz 
Łódź, 96,7 MHz Sieradz oraz na nowej częstotliwości: 104 MHz Wieruszów. 

Vc: Jak często ludzie wygrywają w konkursach radiowych? 
JM: Zawsze jest możliwość wygrania w konkursie i zdarza się to dosyć często w naszym radiu. Oczywiście staramy 

się, by nie wygrywali wciąż ci sami słuchacze. Zapisujemy dane osób wygrywających i dajemy pierwszeństwo tym, 
którym jeszcze nie dopisało szczęście. 

Vc: Czy odczuwa Pan tremę za każdym razem przed wejściem na antenę? 
JM: Wejście na antenę to pewnego rodzaju wystąpienie przed publicznością, któremu zawsze towarzyszy jakaś 
trema. Jest nawet taka zasada, że dobry radiowiec powinien odczuwać tremę związaną z mówieniem do mikrofonu. 
Nawet po wielu latach pracy zawsze jest ten dreszczyk emocji. Najtrudniejszy jest początek, później oczywiście 
trema mija i po prostu prowadzi się program. 

Vc: Co Pan robi, kiedy się Pan pomyli? 
JM: Cóż, trudno zaprzeczyć, że takie sytuacje czasem się zdarzają. Miałem taki przypadek związany właśnie z 
konkursem radiowym. Pytanie konkursowe brzmiało: „Gdzie znajdowała się główna kwatera Hitlera w latach 1941-
1944?”. Pamiętałem z historii, że to Kętrzyn i nie sprawdziłem, czy istnieją jakieś inne możliwości odpowiedzi na to 

pytanie. Jeden ze słuchaczy zadzwonił i udzielił takiej właśnie odpowiedzi – innej od tej, o której pomyślałem, ale 
też zgodnej z prawdą. „Wilczy Szaniec” – tak nazywała się jedna z głównych siedzib Hitlera położona niedaleko 
Kętrzyna. Odesłałem jednak słuchacza z kwitkiem mówiąc, że to jest zła odpowiedź. Zaraz jednak odezwały się 
telefony od innych słuchaczy i musiałem sprostować sprawę. Po kilku dniach przyznałem na antenie, że się 
pomyliłem, poprosiłem, by ten słuchacz zadzwonił do mnie i dałem mu możliwość wygrania pieniędzy w innym 
konkursie. To była dla mnie nauczka, że zawsze należy być dobrze przygotowanym, bo każdy słuchacz może 

wiedzieć więcej niż ja. 

Vc: Praca radiowca jest więc odpowiedzialna? 
JM: Powiedziałbym nawet, że to bardzo odpowiedzialna praca. Nie chodzi tylko o konkursy radiowe i sprawę 

poprawiania ewentualnych pomyłek.  Niektóre z przekazywanych przez nas informacji są bardzo istotne na 
przykład dla kierowców. Jeżeli podajemy, że dana droga jest nieprzejezdna, a nie sprawdziliśmy tego dokładnie i 
nie jest to prawdziwa wiadomość, to wprowadzamy naszych słuchaczy w błąd i tracimy ich zaufanie. Jest taka 
zasada, że każdą informację należy sprawdzić w dwóch niezależnych od siebie źródłach. Jeżeli nie sprawdzimy 
jakichś danych dokładnie, zawsze możemy się pomylić. 

Vc: Czy osoba, która się pomyli w radiu, ponosi jakieś konsekwencję? 
JM: Tak, zarówno finansowe, jak i moralne. Z kwestii finansowych tracimy premię, moralną konsekwencja jest zaś 
nauka, którą każdy z nas powinien wyciągnąć z takiej lekcji, żeby drugi raz nie popełnić tego samego błędu. 



Vc: W jaki sposób są grane utwory w radiu? 

JM: W czasie waszej wycieczki po radiu zwiedziliście studio nagrań, mieliście także możliwość wystąpienia na 
antenie oraz zapowiedzenia wybranego przez siebie utworu muzycznego. Widzieliście więc, że kiedy wchodzimy na 
antenę, wciskamy odpowiedni przycisk i musimy zacząć mówić, bo w radiu nie może być ciszy. Później kolejnym 

guziczkiem włączamy nagrany wcześniej tekst albo właśnie utwór muzyczny, który jest -  jak to się mówi 
-  „puszczany” z płyty. Wszelkie nagrania znajdujące się na płytach starszych i nowszych przechowywane są w 
specjalnym pomieszczeniu, które też mieliście okazję obejrzeć. 

Vc: Ile lat istnieje Radio Łódź? 
JM: Nasze radio istnieje od 1931 roku; łatwo można policzyć, że to już 77 lat. Radio Łódź ma barwna historię, o 
której można by długo opowiadać. Nie jest to jednak celem naszego spotkania. Chcecie przecież poznać pracę 

radiowca w dzisiejszych czasach, a nie dowiedzieć się jak wyglądała ona kilkadziesiąt lat temu. Z takich 
ciekawostek, sięgających niedalekiej przeszłości, mogę przytoczyć jedną, odwołującą się do moich doświadczeń 
zwianych z tą branżą. Kiedy zaczynałem pracę w radiu, każdy, kto chciał przeprowadzić wywiad na ulicy, tzw. 
sondę, musiał dźwigać ciężki i duży sprzęt do nagrywania. Dziś mieści się on w dłoni radiowca. Można powiedzieć 
więc, że na co dzień widzimy jak rozwój techniki zmienia naszą pracę. Być może za kilka lat ta siedziba nie będzie 
istnieć, a ludziom wystarczy radio internetowe. Życzyłbym jednak i sobie, i wam, żeby radio pozostało jednym z 
ogólnodostępnych mediów. Nic bowiem, tak jak radio, nie rozwija naszej wyobraźni i nie kształci zdolności 

uważnego słuchania. 

Vc: Dziękujemy za rozmowę i oprowadzenie po siedzibie radia. Życzymy dalszych sukcesów w pracy. 

JM: Dziękuję również i do zobaczenia (lub usłyszenia)  ponownie.  

 Klasa Vc pod opieką p. Sylwii Grzesznej 

 

 

     Dziś chciałybyśmy zachęcić Was do sięgnięcia po książkę, która niestety odeszła nieco w zapomnienie, a wierzcie 

nam, warta jest  Waszej uwagi. Właściwie to nie o jednej książce chcemy pisać, ale o całej, dziewięciotomowej serii. 

Jest to cykl powieści przygodowych o Tomku Wilmowskim. Poznajemy go w 1902r. jako kilkunastoletniego  chłopca 

(ucznia czwartej klasy), mieszkającego w Warszawie pod opieką 

wujostwa Karskich. Ojciec  Tomka, Andrzej Wilmowski, 

spiskował przeciwko carowi ( jak niektórzy z Was wiedzą Polska 

była wówczas pod zaborami, m.in. rosyjskim), musiał więc 

wyjechać z kraju. Wkrótce po jego wyjeździe umarła matka 

chłopca. Od tego dnia Tomek marzył tylko o tym, by znów 

spotkać się z ojcem przebywającym na emigracji. Pewnego dnia 

do domu Karskich przybył Jan Smuga - przyjaciel Andrzeja 

Wilmowskiego. Zabrał  ze sobą chłopca i doprowadził do jego 

spotkania z ojcem. Jest to początek wielkiej podróżniczej 

przygody na wszystkich kontynentach. Rozstajemy się z 

Tomkiem gdy jest już młodym mężczyzną, więc wraz z nim 

możemy dorastać, uczyć się tego, czego on się uczył, przeżywać 

wraz z nim rozterki, również miłosne. Po przeczytaniu kilku 

tomów cyklu, zaczynamy traktować Tomka jak swojego przyjaciela i już sięgamy po następna przygodę.  

    Książkę napisaną wartkim, żywym językiem czyta się wyśmienicie, wątek patriotyczny wyciska z oczu łzę, a 

opisy przygód budzą  w czytelniku tęsknotę za wielkim światem. Serdecznie polecamy na długie jesienne wieczory.  

Oto tytuły wszystkich książek wchodzących w skład serii : 

1. Tomek w krainie kangurów 
2. Tomek na Czarnym Lądzie 
3. Tomek na wojennej ścieżce  
4. Tomek na tropach yeti 



5. Tajemnicza wyprawa  
6. Tomek wśród łowców głów 
7. Tomek u źródeł Amazonki 
8. Tomek w Gran Chaco 
9. Tomek w grobowcu faraonów 

Chętnych zapraszamy do biblioteki szkolnej, gdzie możecie wypożyczyć 

większość z w/w tytułów.  

REDAKCJA 

 

 

W sobotę 20 września odbył się w Pabianicach w Parku Wolności IX Bieg Przełajowy, organizowany przez 

Młodzieżowy Dom Kultury oraz Starostwo Powiatowe. Przy bardzo niesprzyjającej aurze końcowej części lata, 

zawodnicy wszystkich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych nie tylko z Pabianic, ale również i 

z okolic (Konstantynów, Dobroń, Chechło, Mogilno, Piątkowisko) przyszli aby godnie reprezentować swoje szkoły. 

Uroczyste rozpoczęcie zawodów odbyło się pod pomnikiem 15 Pułku Piechoty Wilków gdzie 

przedstawiciele szkół oraz władz powiatowych złożyli pamiątkowy wieniec oddając w ten sposób cześć dla tych, 

którzy dzielnie bronili naszego miasta  w bitwie we wrześniu 1939 roku. 

Jako pierwsze wystartowały zawodniczki ze szkół podstawowych, w tym nasza reprezentacja: 

Magdalena Brzozowska, Michalina Skowron, Angelika Jachymczak, Sandra Romanowska, Patrycja 

Merdała, Martyna Borowiak. W strugach deszczu i zimnym wietrze zawodniczki musiały pokonać dystans 800 

metrów. Jako pierwsza do mety dobiegła reprezentantka Szkoły podstawowej nr 14 w Pabianicach. Nasza 

Zawodniczka Magdalena Brzozowska zajęła 10 miejsce. 

Jako drudzy pobiegli chłopcy ze szkół podstawowych. Nasza szkołę reprezentowali: Tomasz Kubala, 

Krzysztof Kolasa, Adam Ciesielski, Dominik Kłosowski, Jakub Kaźmierczak, Damian Łudzeń. Pierwsze 

miejsce zajął reprezentant szkoły w Konstantynowie. Nasz Tomek zajął również 10 miejsce. 

Wszystkim zawodnikom należą się ogromne brawa za determinacje pomimo fatalnej pogody i godne 

reprezentowanie szkoły poza jej murami. Tak naprawdę każdy z nich jest zwycięzcą bo pokonać taki dystans w tak 

niesprzyjających warunkach zasługuje na prawdziwy medal. 

 Joanna Jarmakowska 

 

 

NASZE DZIAŁANIA EKOLOGICZNE WE WRZEŚNIU 

      Wrzesień to miesiąc akcji ekologicznej „SPRZĄTANIE ŚWIATA”, która wszystkim kojarzy się z odpadami. 
Powiecie….. znowu odpady.  
Przecież  prawie cały ubiegły rok szkolny w kąciku ekologa czytaliśmy o odpadach- jak je segregować, utylizować i 
co robić, żeby ich mniej produkować. 



Tak, tak, macie racje. Obiecuję, że o odpadach już więcej nie będzie. Tylko teraz we wrześniu w związku z 

ogólnoświatową akcją „Sprzątanie Świata” napiszę jeszcze o nich słów kilka.  
    W tym roku obchodzimy ją pod hasłem „Posprzątajmy nasze lasy”, dlatego postanowiłam zorganizować w 
sobotę 20 września w ramach obchodów odpadowej akcji ekologicznej rajd rowerowy dla klas V – VI do Lasu 

Karolewskiego. Rajd odbył się mimo okropnej, deszczowej i zaskakującej, jak na wrzesień, pogody. Wzięło w nim 
udział ok. 30 uczniów i 6 opiekunów, w tym również pani Iza odbywająca we wrześniu w naszej szkole praktyki z 
przyrody, która specjalnie dla was napisała również kilka słów o odpadach myślę, że ciekawie. Wysprzątaliśmy 
parking na skraju lasu i w strugach deszczu wróciliśmy cali, choć pewnie nie wszyscy zdrowi pod szkołę. Jak to 

wyglądało naprawdę możecie zobaczyć na zdjęciach.  

Sylwia Łaguniak 

   

    

  



      

  

SEGREGACJA? ŻADEN PROBLEM!  

 Jak wygląda dzisiejszy świat? Coraz więcej ludzi.... Coraz mniej miejsc nie przekształconych przez człowieka.... 

Coraz więcej śmieci.... Jeśli produkcja śmieci przez nas będzie się zwiększać w tak zatrważającym tempie, niedługo 

w nich utoniemy. Już teraz tworzonych jest coraz więcej wysypisk śmieci a także coraz więcej odpadów, które 

przez bardzo długi czas ulegają degradacji. Degradacja ta nie trwa rok, czy dwa lata. Trwa setki, a nieraz i tysiące 

lat... Jak zapobiec takiej sytuacji? Jak pomóc przyrodzie a przy okazji nam samym? Odpowiedź jest prosta – 

SEGREGUJMY ŚMIECI! 

Powiedzmy sobie wprost - nie jest dużym wysiłkiem zebrać szklane butelki, słoiki, plastikowe butelki, czy też stare, 
przeczytane już gazety, niepotrzebne zeszyty i zamiast wyrzucać je do jednego kontenera, zadać sobie tę odrobinkę 

wysiłku i powrzucać do specjalnie ku temu przeznaczonych pojemników! Nie wystarczy że tylko Ty tak postąpisz. 

Zadaniem Was, młodych, jest uświadamiać do tego także rodziców, dziadków, przyjaciół. Jeśli wszyscy razem 
postaramy się o tak małą dla nas rzecz, jak segregowanie śmieci, uczynimy wielki krok w celu ochrony środowiska. 
Pamiętajmy, przyroda nie jest naszym wrogiem, tylko przyjacielem. Chrońmy ją zatem i szanujmy, tak jak kochamy 
i szanujemy naszych przyjaciół. 

                                   Kupujmy produkty z tymi znaczkami. Po zużyciu wyrzucajmy  
                                               je do specjalnych pojemników. 

 ZAPAMIĘTAJMY SPECJALNE KOLOROWE OZNACZENIA POJEMNIKÓW  



 Sprzątanie Świata – każdy z nas o tej akcji słyszał i niejednokrotnie brał w 

niej udział. Jest to akcja bardzo szlachetna i czyniąca wiele dobrego dla 

przyrody. Ważne jest aby uświadamiać ludzi, że zaśmiecanie środowiska nie 
prowadzi do niczego dobrego. Każdemu z nas na pewno jest milej pojechać 

do lasu i pospacerować w czystym otoczeniu, a nie zbierać np. grzyby czy 
jagody wśród papierków, butelek... O wiele milej jest spacerować ulicami 
miasta gdy nie napotykamy co krok rzuconych niedbale śmieci. 

  

Zadbajmy o to, aby taki dzień sprzątania świata był każdego dnia, a nie raz w 
roku. Wyrzucajmy śmieci do koszy na ulicach, nie zaśmiecajmy lasów, 
segregujmy odpadki. BĄDŹMY EKOPOZYTYWNI!!! A przyroda z pewnością nam 

się odwdzięczy   

          Izabela Szulc 

  

 


