
 

 

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

         Listopad to taki specyficzny miesiąc. Za nami już piękna, złota jesień, a na „biały puch” jeszcze 

musimy zaczekać. Wcześnie zapada zmierzch, dni są najczęściej pochmurne i  deszczowe, a temperatura 

powietrza oscyluje gdzieś w okolicach zera. Mimo tej niesprzyjającej aury, zachęcam Was kochani do 

codziennych, choćby kilkunastominutowych spacerów. Jeśli odpowiednio ubrani spędzicie trochę czasu 

na świeżym powietrzu,  będzie to świetna okazja do zahartowania ciała oraz dotlenienia mózgu. Więcej 

informacji na temat odpowiedniego ubioru oraz przygotowania organizmu do nadchodzącej zimy 

znajdziecie w dziale PROMOCJA ZDROWIA. 

   „Śpieszmy się kochać ludzi – tak szybko odchodzą…”. Ten cytat doskonale oddaje przesłanie Święta 

Zmarłych i Dnia Zadusznego, które obchodzimy dnia 1 i 2 listopada. Odwiedzamy wtedy cmentarze i 

zapalamy znicze na grobach bliskich nam osób, które już niestety odeszły. 

To zupełnie wyjątkowy dzień, pełen zadumy i nostalgii, wspominania i niejednokrotnie łez… 

Pięknie na temat tych świąt napisała p. Paulina Dziubczyk w 

KĄCIKU DUCHOWYM. Serdecznie zapraszam. 

    Kolejne listopadowe święto przypada 11 listopada. Tego 

dnia obchodzimy rocznicę odzyskania niepodległości 1918 r., 

czyli utworzenia suwerennego państwa polskiego po 123 

latach niewoli. Gdy konflikt wojenny rozerwał więź miedzy 

zaborcami, Polacy wykazali ogromną dojrzałość polityczną i 

sprawność organizacyjną. Gdy tylko powstawały odpowiednie 

warunki, natychmiast likwidowano władze zaborców i 

tworzono polskie jednostki organizacyjne. Niejednokrotnie już 

pisaliśmy na temat walki Polaków o zachowanie tożsamości 

narodowej zarówno podczas zaborów jak i podczas okupacji. 

Zawsze musimy pamiętać o tych, którzy swoją determinacją, 

wytrwałością i wielkim umiłowaniem ojczyzny, wywalczyli 

nam niepodległą Polskę. To właśnie dzięki nim  możemy żyć i 

pracować w wolnym kraju.  

   Główne miejskie uroczystości upamiętniające to niezwykle 

ważne dla wszystkich Polaków wydarzenie, rozpoczęły się 

mszą św. w intencji ojczyzny, która została odprawiona w 



kościele pod wezwaniem św. Mateusza. Następnie złożono kwiaty pod pomnikiem legionisty, który 

znajduje się na placu przed kościołem. Władze miasta i powiatu, przedstawiciele organizacji wojskowych 

i harcerskich, poczty sztandarowe z pabianickich szkół oraz mnóstwo osób „cywilnych” oddało hołd 

poległym w obronie ojczyzny. 

W naszej szkole również świętowaliśmy ten dzień. Odbył się uroczysty apel nawiązujący do wydarzeń 

sprzed 89 lat. Wy, kochani – młode pokolenie, przyszłość tego narodu i świata musicie sobie uświadomić, 

że to na Was spoczywał będzie za chwilkę obowiązek zachowania tożsamości narodowej i pamięci o tym 

wszystkim, co tworzy historię i tradycję.  

    Pabianice, nasza mała ojczyzna, nasze miejsce na ziemi, ma przebogatą historię i piękne tradycje, 

kształtowane pod wpływem czterech kultur. Rosjanie, Żydzi i Niemcy tworzyli kiedyś wraz z Polakami 

społeczność Pabianic. Niemieccy osadnicy, najpierw rolnicy, następnie przemysłowcy, sprowadzili do 

naszego miasta wyznanie ewangelickie i zbudowali piękny kościół pod wezwaniem św. Piotra i Pawła, 

który wraz z innymi zabytkami tworzy niepowtarzalny krajobraz Pabianic. Żeby przybliżyć Wam historię 

kościoła i dzieje ewangelików w naszym mieście, poprosiliśmy o rozmowę proboszcza parafii 

ewangelickiej ks. Jana Cieślara. Serdecznie zapraszam do lektury wywiadu. 

    W dziele Z ŻYCIA SZKOŁY znajdziecie sprawozdanie z 

wycieczki szkolnego koła turystycznego „Wędrowiec”, oraz z 

obchodów Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych.  

     Od bieżącego numeru naszego periodyku zaczynamy nowy 

dział zatytułowany ZABAWY LITERACKIE. Zachęcam do 

przeczytania i spróbowania własnych sił jako bajkopisarz… 

    Przypominam, że w tym miesiącu obchodzimy święto 

patrona naszej szkoły, ks. G. Piramowicza. To wspaniała 

postać, która miała duży wpływ na kształt edukacji w Polsce. 

Pamiętajcie, aby tego dnia ubrać się odświętnie i zawsze, ale 

tego dnia szczególnie, zachowywać się tak, jak przystało na 

ucznia.  

     Na zakończenie chciałabym zacytować Wam wiersz B. 

Burzyńskiej zatytułowany: „Malowanie kwiatami”. 

Szaruga jesienna daje się we znaki, 

wieją zimne wiatry, odleciały ptaki. 

Noc się wciąż wydłuża, a za to dzień skraca, 

ale u nas raźno, wesoło, wre praca… 

Całą naszą klasę przystroimy kwiatem, 

co go suszyliśmy i wiosną, i latem… 

Z płatków ułożymy najpiękniejsze wzory, 

choć jesień – nasz bukiet ma wszystkie kolory… 

 Mimo pochmurnej pogody i szarówki za oknem życzę Wam wielu pogodnych chwil i wyłącznie dobrego 

humoru. Do zobaczenia za miesiąc. 

  Redaktor opiekun. 

 



 

         W ramach kontynuacji cyklu promującego Pabianice, zatytułowanego „ Moja Mała Ojczyzna”, 

zapraszamy do rozmowy osoby, które swoją postawą, pełnioną funkcją oraz sprawowanym urzędem 

mają wpływ na losy naszego miasta i jego mieszkańców. 

Pabianice to specyficzne miasto , gdzie spotykają się cztery kultury. Żydzi, Rosjanie i Niemcy mieli nie 

tylko wpływ na losy naszej małej ojczyzny, ale i na kształtowanie się kultury i tożsamości lokalnej. Jak 

pamiętacie, niemieccy osadnicy, najpierw rolnicy, następnie wielcy przemysłowcy przynieśli na nasze 

tereny wyznanie ewangelickie. Dziś parafia skupia około 150 wiernych, ale był czas, kiedy liczyła ponad 

12 tys., z czego w samym mieście ponad 8 tys. wiernych.  

    Z tego to czasu, czasu prosperity, pochodzi piękny, zabytkowy kościół oraz równie cenny dom 

parafialny.  

Proboszczem parafii jest ks. Jan Cieślar, człowiek niezwykłej wiedzy i kultury osobistej. To właśnie jego 

poprosiliśmy o rozmowę, która odbyła się w domu parafialnym przy ul. Zamkowej 8.  

    Ks. J. Cieślar jest osobą bardzo zapracowaną i zabieganą , dlatego tym bardziej jesteśmy wdzięczni 

za poświęcenie nam swojego cennego czasu. 

    Piękny, zabytkowy budynek kościelny tak bardzo 

wrósł już w panoramę Pabianic, że gdy poprosiłam 

przypadkowe osoby o wymienienie najważniejszych 

pabianickich zabytków to osiem na dziesięć osób 

jednym tchem wymieniało Dwór Kapituły Krakowskiej, 

Kościół św. Mateusza oraz Kościół Ewangelicko – 

Augsburski pod wezwaniem św. Piotra i Pawła. 

    Ale świątynia ta, ma nie tylko wymiar czysto 

duchowy. Ze względu na swoją specyficzną budowę, 

kościół ma świetną akustykę i od 2002 r. jest miejscem 

kontaktu z muzyką - taką przez duże M. Cykliczna 

impreza organizowana przez pierwsze cztery lata pod 

nazwą Muzyczna Niedziela w Pabianicach, dziś 

kontynuowana jest jako Muzyka Świata w Pabianicach. Organizatorem i dyrektorem jest Magdalena 

Hudzieczek-Cieślar, małżonka naszego wspaniałego rozmówcy. W uznaniu za działalność kulturalną dla 

miasta Pabianic przyznano małżonkom Cieślar w roku 2003 tytuł „Nieprzeciętny Pabianiczanin Roku 

2002” w kategorii „Twórca Kultury”. Gratulujemy. 

    Zapraszamy Was do wnikliwej lektury naszego wywiadu.  

Redaktor opiekun  

 

    



WYWIAD Z KS. JANEM CIEŚLAREM 
PROBOSZCZEM PARAFII 

EWANGELICKO-AUGSBURSKIEJ W PABIANICACH   

Iza: Czy jest Ksiądz rodowitym pabianiczaninem? 

Ks. J. Cieślar: W Pabianicach mieszkam dopiero od 

01.12.1996 r., a pochodzę z zupełnie innej części 

kraju, a mianowicie jestem Ślązakiem cieszyńskim. 

Cieszyn jest to urocze miasto położone na granicy z 

Republiką Czeską i podzielone na dwie części: na tzw. 

Czeski Cieszyn a po stronie polskiej po prostu Cieszyn. 

Olza jest rzeką graniczną. Niestety jest to sztuczny 

podział, bowiem miasto jako miasto było zawsze 

jednym organizmem. Jeśli chodzi o język to istnieje 

specyficzny dialekt Śląska cieszyńskiego mieszczący 

się w obszarze dialektu śląskiego, ale bardzo ciekawy 

w związku właśnie z wpływami czeskimi. Duży jest 

również wpływ germanizmu, sporo niemieckich słów, 

ale z czeskim, śpiewnym akcentem. 

Cieszyniacy mają to do siebie, że są zafascynowani swoim miastem. U nich występuje to, co daje się 

zauważyć w Europie na nowo, a mianowicie silny związek mieszkańców ze swoja małą ojczyzną. 

Cieszyniacy mieli to zawsze. Jak odwiedzicie Cieszyn, to zaobserwujcie, że na bardzo wielu samochodach 

przyklejone są znaczki Unii Europejskiej, znaczek Polski oraz napis „ Księstwo Cieszyńskie- jo je stela” 

co oznacza „ Księstwo Cieszyńskie – jestem stąd”.  

Wychowałem się u podnóża Czantorii, więc sami rozumiecie, że było to miejsce wyjątkowe.  

Zuzia: Czy lubi Ksiądz nasze miasto? 

Ks. J. Cieślar: No tak. Inaczej starałbym się pewnie już 

dawno u władz kościoła, aby stąd odejść. Jakoś się tak nie 

stało, a jest to związane z pewnymi, cudownymi tradycjami i 

historią tego miejsca. Jeśli się spojrzy w historię naszego 

miasta to ona rzeczywiście jest bogata w bardzo ciekawe 

wydarzenia. Pamiętajcie o tym, że to kiedyś Łódź leżała 

obok Pabianic. Cały dzisiejszy region łódzki, a więc i nasze 

miasto ma niezwykle ciekawą dziewiętnastowieczną historię. 

Jak doskonale wiecie, wyznanie ewangelickie pojawiło się w 

Pabianicach wraz z przybyciem niemieckich osadników. 

Nabożeństwa ewangelickie odprawiane były już od 1804 

roku w Zamku Kapituły Krakowskiej.  

W1827 r. erygowana została parafia ewangelicka w 

Pabianicach. Następnie wyznaczono miejsce - tu właśnie na 

nowym mieście - pod budowę kościoła. Kościół został 

wybudowany i poświecony 25 listopada 1832 r., niebawem 

będziemy więc świętować 175 rocznicę tego wydarzenia. 

 Arek: Czy są w Pabianicach miejsca szczególnie bliskie sercu 

Księdza? 

Ks. J. Cieślar: Tak, „ mój” kościół. Jest to obiekt szczególny, bardzo piękny, oryginalny, o ciekawej 

konstrukcji architektonicznej. Po remoncie z 1875 r. staje się świątynią neoklasyczną o wystroju w 

typowej konwencji protestanckiej, czyli dość skromny, a jednocześnie wysublimowanie piękny. Znajduje 



się tam chrzcielnica z 1864, którą podarował Godfryd Krusze, kiedy chrzcił swoje dziecko. Niby nic 

wielkiego, ale jak się przyjrzeć szczegółom, to faktycznie chrzcielnica jest przepiękna. Pojawia się coś, 

co jest bardzo rzadko spotykane, a mianowicie dwukondygnacyjny ołtarz, którego pierwszym piętrem 

jest ambona. Bardzo cenny jest również obraz ołtarzowy, przedstawiający Jezusa modlącego się w 

ogrodzie Gethsemane, namalowany przez znanego, polskiego artystę i założyciela warszawskiej Zachęty 

Wojciecha Gersona. W 1876r. sam twórca podarował naszej parafii ten obraz.  

 Kościół nasz wyposażony jest w zabytkowe organy, 

które jako jedne z niewielu w regionie, zachowały pełną 

trakturę mechaniczną. 

Inne miejsca ulubione, a związane z odczuciami 

religijnymi to kaplica cmentarna oraz cmentarz, na 

którym  pochowani są  członkowie rodzin 

fabrykanckich: Ender, Kruche, Kindler oraz Stenzel. 

Swoją mogiłę ma tu także rodzina Schweikertów, która 

założyła istniejący do dziś słynny zakład 

farmaceutyczny Polfa, oraz Eduard Vorteil, pionier 

kinematografii na ziemiach polskich, który posiadał 

pierwszy w historii Imperium Rosji certyfikat na 

operowanie kamerą filmową. Natomiast, jeśli chodzi o 

samo miasto, to park za dworem Kapituły Krakowskiej, 

popularnie zwanym Zamkiem. To bardzo ciekawe miejsce. Sam odbyłem tam kilka udanych przechadzek. 

 Iza: Czy ma Ksiądz jakieś wyjątkowe wspomnienia 

związane z naszym miastem? 

Ks. J. Cieślar: Nie mam żadnych szczególnych.  

Arek: A pierwszy dzień w Pabianicach? 

Ks. J. Cieślar: Pierwszy dzień był dość trudny i bardzo 

pracowity, gdyż musiałem zgodnie z wszelkimi procedurami 

przejąć od poprzednika parafię. 

 Zuzia: Kiedy powstała w głowie Księdza myśl, aby 

poświęcić się służbie kapłańskiej? 

Ks. J. Cieślar: Gdy byłem małym dzieckiem, takim może 

cztero- pięcioletnim, to uwielbiałem naśladować mojego 

proboszcza. Udawałem, że wychodzę na ambonę i podobno 

(znam to tylko z opowiadań) już wtedy mówiłem, że będę 

księdzem. Potem mi to jakoś zupełnie umknęło, aż przyszła 

szkoła średnia i pytanie: „co dalej?”. Pojawił się wybór 

między prawem, historią i teologią. Wybrałem teologię.  

 Arek: Czy jest ktoś, kto wpłynął na Księdza decyzję w 

sprawie wyboru drogi życiowej? 

Ks. J. Cieślar: Na pewno mama i jej styl pobożności. Moja 

mama już niestety nie żyje, ale tak to jakoś jest, że to 

właśnie matki mają na nas największy wpływ. 

 Iza: Jak poznał Ksiądz swoją żonę? 

Ks. J. Cieślar: To było coś niezwykłego. Pierwsze spotkanie było na obozie. Ja już byłem nastolatkiem, 

a moja przyszła żona miała wtedy 6 lat i chcąc reprezentować opiekunkę nakazała rozłożyć śpiwory i 

spać w „ zieloną noc”- co spotkało się ze sprzeciwem z mojej strony i ostrym słowem w jej kierunku. To 

słowo to było mniej więcej: „ spadaj mała”. 



 Zuzia: Czy chodził Ksiądz na normalne randki, umawiał się do kina albo na spacer? 

Ks. J. Cieślar: Oczywiście. To chyba normalne. 

 Arek: Wiemy, że parafia obchodzi w tym roku 180 lecie swojego istnienia. Czy mógłby Ksiądz w 

związku z tym opowiedzieć nam pokrótce jej losy? 

Ks. J. Cieślar: Jak już wspominałem osadnicy niemieccy przynieśli tutaj na teren Pabianic wyznanie 

ewangelickie i pod koniec XIX w. 25 do 30 % mieszkańców Pabianic to byli ewangelicy. W 1875 r. 

kościół okazał się za mały i wtedy dobudowano drugą emporę, czyli drugie piętro. Przebudowano 

wówczas kościół, pojawiła się wieża z posągami apostołów Piotra i Pawła, dzieła znanego wówczas 

rzeźbiarza Adama Pruszyńskiego. Był to okres prawdziwej prosperity dla parafii. Zamożne rodziny 

fabrykanckie ( Krusche, Kindler i Ender) rywalizowały miedzy sobą. Jak rodzina Krusche zrobiła wieżę, 

to Kindlerowie witraże. Niezwykłym człowiekiem był również ks.W. Zimmer, który nadzorował wówczas 

remont świątyni. Założył on prawdziwy park miejski. Był zapalonym botanikiem i sprowadzał do 

Pabianic piękne, rzadkie rośliny. 

Pierwsza wojna światowa przyniosła zupełne zachwianie demograficzne, ponieważ Rosjanie uważając 

ewangelików za Niemców, wysiedliła część z nich z Pabianic. 

Czasy międzywojenne to sukcesywne odbudowywanie stanu liczebnego. Wówczas parafia liczyła ok. 12 

tyś. wiernych, z czego w samym mieście ponad 8 tysięcy. Parafia posiadała dziewięć różnych 

stowarzyszeń, trzy chóry i orkiestrę dętą. 

W okresie drugiej wojny światowej nasi parafianie, którzy mieli niemieckie poczucie narodowe podpisali 

volkslistę, a po wojnie po prostu wyjechali dobrowolnie lub zostali zmuszeni do wyjazdu. Wojna to zło, 

które wyrządzono wszystkim ludziom. Wielu Niemców sprzeciwiających się nazizmowi również więziono 

w obozach i zabijano. Wy jako młode pokolenie, jako przyszłość tego świata, nie możecie dopuścić do 

jakiejkolwiek wojny między narodami. Wszyscy ludzie mają prawo do swoich przekonań i do swojej 

wiary. Musicie nauczyć się rozmawiać, dochodzić do kompromisu i wszystkie sprawy sporne załatwiać w 

sposób wyłącznie pokojowy.  

 Arek: Bardzo nas ciekawi, czy prowadzi Ksiądz katechezę wśród młodzieży. Jak jest to rozwiązane 

organizacyjnie? 

Ks. J. Cieślar: Oczywiście, że prowadzę. Rozwiązane jest to w sposób bardzo prosty. Otóż ustawa 

powiada, że jeśli dziewięcioro dzieci w danej szkole jest innego wyznania można tam prowadzić lekcje 

religii. W żadnej z pabianickich szkół nie ma dziewięciorga dzieci ewangelickich,  wobec tego musi 

istnieć  pozaparafialny punkt katechetyczny i taki się tu znajduje. Dzieci nasze przychodzą do domu 

parafialnego poza godzinami lekcyjnymi i tu uczę je 

religii. Otrzymują zaświadczenie o ocenie końcowej, 

która wpisywana jest na świadectwo. 

 Iza: Musimy wspomnieć o chórze. Słyszeliśmy, że 

jest zupełnie wyjątkowy. 

Ks. J. Cieślar: Tak. Może wyjątkowy jest dlatego, że 

ma on charakter ekumeniczny. Wszystkich 

kochających śpiewać zapraszamy do nas bez względu 

na wyznanie. 

 Zuzia: Czy czyta Ksiądz książki? Czy jako dziecko 

lubił Ksiądz czytać? 

Ks. J. Cieślar: O tak! Jako dziecko dużo czytałem i 

zostało mi to do dzisiaj. Nie raz czytałem pod kołdrą 

przyświecając sobie latarką, kiedy mama definitywnie kazała wyłączyć światło i iść spać.  



 Arek: Czy mógłby Ksiądz zdradzić nam tytuł ulubionej książki z dzieciństwa? 

Ks. J. Cieślar: Oczywiście. Była to seria przygód Tomka Wilmowskiego. Gorąco polecam. 

 Iza: Czy jako dziecko uprawiał Ksiądz sport? 

Ks. J. Cieślar: Tak. Ponieważ, jak już wspominałem, wychowałem się u stóp Czantorii, więc siłą rzeczy 

jeździłem na nartach. Miałem wtedy kontuzję, którą niestety odczuwam do dziś. W szkole średniej 

grałem w piłkę ręczną, a na studiach w siatkówkę, szachy i brydża.  

Zuzia: Czy kocha Ksiądz zwierzęta? 

Ks. J. Cieślar: Tak. Ja i moja żona bardzo chcemy mieć psa, ale ze względu na naszą częstą 

nieobecność w domu unieszczęśliwilibyśmy go tylko.  

Arek: Dziękując za przemiłą rozmowę, czego możemy Księdzu życzyć? 

Ks. J. Cieślar: Zdrowia i  siły. Ja również dziękuje Wam za rozmowę i życzę wielu sukcesów. 

 

 

Uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada) i Dzień Zaduszny (2 listopada) są dniami pamięci 

o zmarłych. Pochylamy się nad grobami naszych bliskich, zapalamy znicze, modlimy się za nich. 

Pamiętamy również o tych, którzy oddali swe życie broniąc niepodległości, wolności naszej Ojczyzny. 

Naszą modlitwą otaczamy także osoby szczególnie zasłużone dla Polski. Znicze płoną na grobach ludzi 

nauki i kultury. 

Jest to także czas naszych rozmyślań i pytań na temat 

przemijania, dlatego zachęcam do przeczytania poniższego 

opowiadania i pozytywnego, spokojnego i jesiennego 

zadumania się. 

 Most 

 Wieśniak i jego syn wędrowali w kierunku pobliskiej wioski 

na doroczny targ. Droga przebiegała przez kamienny 

mostek, spękany i chwiejący się nad wezbraną rzeką. 

Dziecko wystraszyło się. 

-          Ojcze, myślisz, że mostek wytrzyma? – spytało. Ojciec 

odpowiedział: 

-          Będę trzymał cię za rękę, mój synu. 

I chłopiec wsunął rękę w dłoń ojca. Z wielką ostrożnością 

przekroczył most u boku swego ojca i doszli do miejsca 

przeznaczenia. 

Wracali, gdy zapadał zmrok. Gdy wędrowali, malec zapytał: 

-          A rzeka, ojcze? Jak zdołamy przekroczyć ten niebezpieczny most? Boję się! 

Mężczyzna, silny i masywny, wziął na ręce małego i powiedział do niego: 



-          Zostań tu, w moich ramionach, a będziesz bezpieczny. 

Kiedy wieśniak szedł naprzód ze swoim cennym ciężarem, chłopczyk głęboko zasnął. 

Następnego ranka mały obudził się, cały i zdrowy, w swoim łóżeczku. Światło słoneczne wpadło przez 

okno. Malec nawet nie zauważył, kiedy został przeniesiony nad rozszalałym strumieniem i znalazł się z 

dala od mostu. 

Taka jest śmierć.  

Wydaje się wam… 

że zbliżacie się do brzegu – 

i odkrywacie, że jesteście w Raju; 

że chwytacie dłoń –  

i widzicie, że jest to dłoń Boga; 

że oddychacie nowym powietrzem – 

i czujecie, że to woń nieba; 

że zostaliście odmłodzeni – 

i pojmujecie, że to nieśmiertelność; 

że przechodzicie 

ze straszliwego sztormu do niezwykłej ciszy; 

że budzicie się – 

i okazuje się, że jesteście w Domu! 

  

B. Ferrero, Most, w: Życie jest wszystkim, co posiadamy, Krótkie opowiadania dla ducha, Warszawa 

2003.  

Paulina Dziubczyk 

 

 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ BIBLIOTEK SZKOLNYCH 

  Chyba większość z Was podpisze się pod 

stwierdzeniem, że biblioteka szkolna to miejsce 

magiczne. Jest tam nie tylko całkiem spora ilość 

interesujących książek, bogaty warsztat informacyjny, 

komputery z dostępem do Internetu, ale i miła, rodzinna 

atmosfera, która sprzyja pożytecznemu spędzaniu 

wolnego czasu.     Pierwsze szkolne biblioteki powstały 

już w starożytności i przez te wszystkie minione wieki 

aż do dziś, spełniały i spełniają swoje podstawowe 

zadania: zapewnić czytelnikowi dostęp do książek, 

nauczyć go posługiwania się warsztatem informacyjnym 

oraz rozbudzić w nim chęć czytania. 



    Bibliotekarze stosują wiele różnych metod i zabiegów, aby jak najlepiej wypełnić powierzone im 

obowiązki, a raz do roku świętują. Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych przypada zawsze w trzeci 

poniedziałek października. Każdy bibliotekarz sam wybiera sposób, w jaki będzie świętował. 

    W naszej szkole MDBS zwyczajowo już połączony jest z pasowaniem uczniów klas pierwszych na 

czytelników.  

    Bibliotekarka, wychowawczynie świetlicy oraz nauczycielka nauczania zintegrowanego przygotowały 

uroczysty apel, podczas którego, uczniowie klasy II a 

zaprezentowali przedstawienie zachęcające do 

samodzielnego odwiedzenia biblioteki szkolnej i 

wypożyczenia oraz poszanowania książki.  

    Zaraz po inscenizacji p. wicedyrektor Beata Florczak 

wręczyła nagrody uczniom, którzy zostali wyróżnieni w 

konkursie ogłoszonym specjalnie z okazji MDBS, 

zatytułowanym „DOMEK DLA DZIEWCZYNKI Z 

ZAPAŁKAMI”.  

    Po ogłoszeniu wyników konkursu, wszyscy uczniowie 

klas pierwszych zostali uroczyście przyjęci w poczet 

szkolnych czytelników.  

    Uroczystość była bardzo udana. Wszyscy chętnie śpiewali piosenki do tekstów Jana Brzechwy, a 

ucieszone miny świadczyły o tym, że dzieci świetnie się bawiły. 

    Już tego samego dnia świeżo upieczeni czytelnicy ustawili się w długiej kolejce w wypożyczalni. 

Pozostaje mieć tylko nadzieje, że zapał do czytania im nie minie.  

Dorota Olejnik  

 

„WĘDROWIEC” 

Dnia 27.10.2007, członkowie szkolnego koła turystycznego 

„WĘDROWIEC” 

wybrali się na 

wycieczkę do 

Rogowa, Maurzyc i 

Bolimowa.  

      W Rogowie, 

nasi dzielni turyści 

podziwiali słynne 

na całą Polskę 

arboretum i 

alpinarium. W 

Maurzycach  zwiedzali skansen wsi łowickiej i uczyli się 

trudnej sztuki wycinankarstwa.     

     W Bolimowie odwiedzili warsztat garncarski i każdy uczestnik zajęć mógł samodzielnie wykonać 

naczynie z gliny. Zabawy było co niemiara. Wycieczka była bardzo udana i pouczająca. 



     „WĘDROWIEC” działa w naszej szkole od 01.09.2007 i skupia 30 uczniów. Kołem opiekuje się zapalona 

turystka i niezmordowany piechur p. wicedyrektor Beata Florczak. Spotkania w ramach koła, odbywają 

się w środy w szkole, oraz w soboty w terenie.  

Udział w zajęciach i wycieczkach szkolnego koła turystycznego to doskonały sposób na spędzanie wolnego 

czasu.  

 

WYCIECZKA NAUCZYCIELSKA 

Nauczyciel, jak każdy – pośmiać się lubi. Okazji ku temu ma coraz więcej, często również poza 

szkołą. Jedną z nich są wyjazdy integracyjne, które służą integracji całego grona pedagogicznego. W tym 

roku, podobnie jak w poprzednim, miejscem które odwiedziliśmy Gliczarów Górny w Tatrach. Wyjazd 

odbył się w jeden z październikowych weekendów (19, 20 i 21. 10.). Wyruszyliśmy w piątek o 14.00, na 

miejsce dotarliśmy późnym wieczorem.  

Okazało się, że w górach spadł już śnieg. 

Planowaliśmy więc, że następnego dnia dotrzemy 

tylko do Doliny Pięciu Stawów. Poranek jednak 

przyniósł nowe niespodzianki. Z powodu kłopotów 

z busem, w góry wyruszyliśmy dopiero ok. 13.00. 

Stwierdziliśmy, że zdążymy dojść jedynie do 

Morskiego Oka. Choć droga wiodła wciąż pod górę, 

widok zapierał dech w piersiach. Im wyżej, tym 

piękniej. Podziwialiśmy niezwykłe widoki Tatr 

zasypanych śniegiem, mijaliśmy dorożki wiozące 

turystów zmęczonych wspinaczką, a u celu podróży 

mogliśmy pokrzepić się w tatrzańskim schronisku. 

Morskie Oko o tej porze roku wyglądało wprost zjawiskowo – tafla wody, w której odbijały się ośnieżone 

szczyty gór. Następnego dnia odwiedziliśmy 

Zakopane. Zanim jednak udaliśmy się na spacer po 

Krupówkach, dopełniliśmy obywatelskiego 

obowiązku, oddając swój głos w Okręgowej Komisji 

Wyborczej. Potem był czas na zakupy. Zakopiańskie 

kramy wprost uginały się pod ciężarem wspaniałych 

oscypków. Nie sposób było je ominąć. Do domu 

wracaliśmy w doskonałych nastrojach – podziwianie 

tatrzańskich krajobrazów i duża dawka śmiechu, jaką 

nawzajem sobie zafundowaliśmy, zrobiły swoje. W 

Pabianicach byliśmy ok. godz. 20.00. Przed szkołą 

czekały stęsknione rodziny. Niby koniec, choć podświadomie każdy czuł, że wyjazd ten pozostanie jeszcze 

na długo we wspomnieniach.      Sylwia Grzeszna 



ŚWIETLICOWY KĄCIK NUDZIARZA 

Kilka dni temu zapytałam dzieci w świetlicy : Jakie zwierzątko jest najlepszym przyjacielem człowieka? 

Zgodnie odpowiedziały, że pies. Później chętnie opowiadały o swoich pupilach, jak się z nimi bawią , 

dbają o nie, karmią , wychodzą na spacery. Niektóre dzieci przytoczyły ciekawe i zabawne historie z 

udziałem ich ulubionych piesków. Było bardzo wesoło. Moim celem było jednak pokazać dzieciom, że nie 

wszystkie zwierzęta, mają tak kochających właścicieli i tak ciepły dom. Przeczytałam im więc kilka 

wierszyków o zwierzętach, dla których los nie był łaskawy. 

Miedzy innymi ten, o psach ze schroniska, autorstwa 

Ryszarda Marka Grońskiego 

Marzenia 

Tak jak kości- 

Pies w kątku zagrzebie... 

I tylko słychać skowyt poprzez nocną ciszę: 

- kto z psiej przechowalni weżmie mnie  

do siebie? 

Jakiś pies czeka, 

Byś po niego przyszedł.     

Wiersz ten okazał się szczególnie wzruszający. 

Postanowiliśmy więc, że wspólnie pomożemy bezpańskim 

pieskom w schronisku. Nie możemy wprawdzie wszystkim dać 

prawdziwego domu, ale możemy pomóc zanosząc im karmę i 

ciepłe koce na zimę. Jeżeli i Ty drogi czytelniku chcesz 

przyłączyć się do nas i pomóc psom ze schroniska , masz teraz szansę, ponieważ dzieci ze świetlicy 

szkolnej ogłosiły zbiórkę suchej karmy i kocy.  Każdy może przynieść smakołyki dla zwierząt. Zbieramy 

je w świetlicy, a w styczniu wszystkie zebrane artykuły zostaną zaniesione do schroniska dla zwierząt w 

Pabianicach. 

 Joanna Pacześ- Andrzejewska 

 

 

O KRÓLEWNIE MALINCE I DZIELNYM SŁUDZE ARNOLDZIE 

Dawno, dawno temu, za siedmioma górami, za siedmioma rzekami żyła sobie królewna Malinka. 

 Była ona piękna, grzeczna i uczynna. W jej zamku znajdowała się gromada służących, która ciągle coś 

porządkowała. Królewna często dla przyjemności śpiewała, a miała w tej dziedzinie ogromny talent.  



  Pewnego dnia najbardziej oddany służący Arnold szedł do królewskiej komnaty pościelić Malince łóżko, 

aż tu nagle … pojawiła się wielka, czarna postać. Był to 

okrutny czarnoksiężnik Alababa. W mgnieniu oka porwał on 

piękną Malinkę wbrew jej woli. Zamknął królewnę w 

ciemnym, zimnym lochu i powiedział, że nie wypuści jej 

dotąd, aż zgodzi się zostać jego żoną. Biedna dziewczyna 

płakała trzy dni i trzy noce ponieważ nie chciała wyjść za 

mąż za czarnoksiężnika. Był on przecież bardzo stary, 

brzydki, okrutny i do tego źle wychowany.  

  Gdy Arnold dowiedział się gdzie czarnoksiężnik ukrył 

królewnę postanowił ją uwolnić. Tak naprawdę był on 

dobrym czarodziejem i tylko dla niepoznaki udawał 

służącego. Zebrał w tajnej komnacie całą służbę i długo się 

wszyscy razem zastanawiali co dalej począć. Po kilku dniach 

uznali, że dzięki czarom Arnold przemieni ich w szczury. 

Będą wtedy tak mali, że przejdą do lochu niepostrzeżenie. 

Jak postanowili, tak zrobili. Malinka ucieszyła się z ich 

wizyty, bo od razu rozpoznała w szczurach swoich służących. 

Arnold zamienił królewnę w myszkę i wszyscy udali się 

biegiem do tajemnego przejścia.  

  Nagle zły czarnoksiężnik Alababa zorientował się, że 

królewna uciekła. Czar prysnął! Szczury i myszka zamienili się z powrotem w ludzi! Rozpoczęła się walka 

na czary. Arnold wyczarował trzy wielkie smoki, które spaliły Alababę. W ten sposób wszyscy wrócili do 

zamku. 

  Po kilku miesiącach królewna Malinka i Arnold wyprawili huczne wesele. I żyli długo i szczęśliwie.  

 

Bajka została napisana  na zajęciach prowadzonych przez p. Ewę Skiba- Jaworowską. Jej autorami są 

dzieci z świetlicy szkolnej: Marta Stasiak, Maciek Nowicki, Łukasz Łondka, Daniel Goclik, Karolina 

Drożdżyńska, Adam Drożdżyński, Robert Łaguniak oraz Monika Gorzeń.  

  



 

 

ZAWODY SPORTOWE W TENISIE STOŁOWYM 

 W dniu 23.10.2007 roku o godzinie 10:00 na sali Pabianickiego Klubu Tenisa Stołowego 

przy ul. Św. Jana 6 dziewczęta naszej szkoły przystąpiły do rywalizacji sportowej w 

tenisie stołowym. W zawodach brały udział zawodniczki z 5 pabianickich szkół 

podstawowych (SP nr 1, SP nr 3, SP nr 5, SP nr 9 i SP nr 14). Nasza szkoła była 

reprezentowana przez znakomite tenisistki Zuzannę Holweg z klasy VI b oraz Karolinę 

Nowińską z klasy VI a (od lewej). 

  

Po trudnych i zaciętych meczach singlowych oraz deblowych, w pocie czoła dziewczęta wywalczyły IV 

miejsce. 

 Następnego dnia (24.10.2007 roku) o tej samej porze i w tym samym miejscu rozpoczęła się 

rywalizacja chłopców ze szkół podstawowych. Reprezentantami naszej szkoły byli najlepsi z najlepszych 

wśród całej naszej społeczności uczniowskiej a mianowicie Daniel Dudziński z klasy VI, Dawid Jurga z 

klasy VI (rezerwowy, zwarty i gotowy aby zmienić kolegów w razie kontuzji) oraz Tomasz Kubala z 

klasy V . 

Chłopcy walczyli o mistrzostwo w dwóch grupach: 

GRUPA I: uczniowie SP nr 3, SP nr 8 i SP nr 9; GRUPA II: 

uczniowie SP nr 1, SP nr 5, SP nr 13. Daniel i Tomek po 

zaciętych meczach i wymagających przeciwnikach zajęli II 

miejsce w grupie i walczyli o najwyższe miejsce na podium. 

W konsekwencji tak jak dziewczęta uplasowali się na IV 

miejscu. 

Opiekunem obu drużyn była Anna Małolepsza.   

  



GRATULUJEMY DZIEWCZĘTOM I CHŁOPCOM ORAZ DZIĘKUJEMY ZA GODNE 

REPREZENTOWANIE BARW NASZEJ SZKOŁY 

Anna Małolepsza 

 

Ciemna strona sportu – korupcja 

Jak we wszystkim, co ludzkie chyba i w sporcie musi 

być i piękno, i gorycz. Pisząc o sporcie nie sposób pominąć 

historii rywalizacji według określonych zasad. Gdyby nie 

regulaminy, zasady gry i sędziowanie, walka sportowa byłaby 

niemożliwa. Staramy się zwyciężać tak, aby nie przekroczyć 

reguł gry, aby wykorzystać wszystkie możliwości, które daje 

regulamin i których strażnikami są sędziowie.  

Już w starożytności poczęto do dawniejszych nagród 

idealnych, wieńca oliwnego i gałązki palmowej, dodawać 

cenne na rynku przedmioty; dziś to są po prostu pieniądze, a 

z nich nowe pasje, już nie sportowe. Przekraczanie zasad 

walki było surowo karane przez starożytnych Greków, wszak 

przysięgali oni dzień przed walką,  przed posągiem Zeusa 

Horkiosa, że nie złamią regulaminu igrzysk. Wykroczenia 

karano dyskwalifikacją, próby przekupstwa powodowały 

nakładanie na miasta, wystawiające winnego zawodnika, kar 

pieniężnych i obowiązku wystawienia  w „alei hańby” posągów 

Zeusa, zw. Zana.  

Jak widać, już od zarania występowały w sporcie blaski 

i cienie, powodowane ułomnościami ludzkiej natury. Twórca 

nowożytnych igrzysk olimpijskich, francuski baron Pierre de Coubertain zakładał, iż rywalizacja sportowa 

ma być daleka od wszelkiej nieuczciwości a uczestnikom nie wolno było osiągać profitów z uprawiania 

sportu.  

Sport od lat pierwszej połowy XX w. przeszedł jednak, jak większość dziedzin życia, swoistą drogę w 

stronę komercjalizacji. Obecnie jest wielkim biznesem a np. organizacja mistrzostw świata w piłce nożnej 

wykreowała w Korei Południowej 350 tysięcy miejsc pracy z kolei za prawa do transmisji telewizyjnych 

za mistrzostwa świata w piłce nożnej w latach 2002 i 2006 jedna z niemieckich grup medialnych zapłaciła 

ponad 950 milionów euro. 

Biorąc pod uwagę powyższe zjawiska, należy mieć na względzie, że sport jak i inne dziedziny 

biznesu, jest narażony na zjawisko korupcji, a wręcz związane są z nim działania korupcyjne nieznane 

innym dziedzinom życia. jest opłacanym widowiskiem, jest chęć osiągnięcia korzyści materialnych, 

bezpośrednich lub pośrednich, płynących z faktu, że zajmuje się dobre miejsca w sportowych zawodach. 

Te elementarne dążenia sportowe są wzajemnie sprzężone i splecione, istotna jest jednak kolejność 

motywacji i należyte między nimi proporcje. Większość nadużyć, zarówno w sporcie starożytnych 

Greków, jak i w naszym , nowoczesnym, wynika z zachwiania równowagi między cytowanymi trzema 

dążeniami.  



Pitagoras twierdził, że i ci, co dążą do sławy, i ci, co gonią za zyskiem, to dwie jednakowo 

niewolnicze natury. Tam, gdzie korzyści materialne wychodzą na pierwszy plan, tam często rodzi się 

pokusa doprowadzająca do oszustw. Korzyści materialne 

zawodników i ich otoczenia, ilość pieniędzy generowanych 

przez sport wyczynowo widowiskowy, wynikają w dużej 

mierze z działania środków masowego przekazu i 

marketingu.  

Sport wyczynowy ma trzy główne cele: zwyciężyć – 

wyróżnić się – mieć z tego korzyści.  

Podstawowym dążeniem sportowca jest chęć zwycięstwa 

nad przeciwnikiem, radość i satysfakcja ze zwycięstwa, ale 

nieodłącznym elementem rywalizacji sportowej jest także 

gorycz lub nawet rozpacz po porażce. Nie mniej silnym 

motywem, szczególnie wtedy, gdy sport. 

 Czy 

teoretycznie można 

by tego uniknąć? 

Możemy 

sobie wyobrazić, że rywalizacja sportowa na najwyższym 

szczeblu toczy się przy niewielkiej widowni sportowych 

koneserów i jest niedostępna dla prasy, telewizji, sponsorów, 

polityków itp., a sportowcy będą otrzymywać za zwycięstwo jedynie wieniec laurowy. Jestem pewien, 

że w takich warunkach sport znów wróci do zasad szlachetnej rywalizacji. 

Tylko, że jest to nierealne: 

 „...wy nie cofniecie fal, 

nic skargi nie pomogą, 

daremne trudy, próżny żal, 

świat pójdzie swoją drogą...” 

pisał Adam Asnyk. 

Oczywiście nie da się wyeliminować ze sportu wszystkich przejawów zła, jak przekupstwo, doping, 

brutalność, ale nie oznacza to, że sport zmierza ku upadkowi. Ilość pozytywnych emocji, pozytywnych 

fal na najrozmaitszych częstotliwościach, które wzbudza sport bezpośrednio u zawodników i pośrednio u 

widzów, znacznie przekracza ilość ujemnych bodźców, choć te ostatnie są niewspółmiernie 

rozdmuchiwane przez żądną  sensacji naturę kibiców i zaspokajający ich potrzeby rynek medialny. Staje 

się naszym zadaniem wypracowanie takich reguł postępowania i stworzenie takich społecznych motywacji 

, aby te pozytywne fale generowane przez sport skutecznie tłumiły sporadyczne zgrzyty w sportowej i 

olimpijskiej rodzinie.  

Miast  biadolić nad degrengoladą i upadkiem sportu powinniśmy dążyć, aby każdy młody człowiek, taki 

jak WY, mógł poznać smak rywalizacji sportowej stosownie do swoich możliwości, aby mógł poznać smak 

walki, zwycięstwa, umiał przełamać smutek porażki, ale też by potrafił utrzymywać z daleka od 

niszczących zasadę fair-play OSZUSTW. 

Tekst zapożyczono m.in. z albumu p.t. „Piękno i gorycz sportu”   Wojciech Woźniak 



 

Tym razem w kąciku ekologa również o odpadach, ale nieco inaczej. 

24 października 2007r. w SP3 w Pabianicach odbył się konkurs dla uczniów klas szóstych szkół 

podstawowych i pierwszych klas gimnazjum pod nazwą 

„ŚRODOWISKO I CZYSTOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ 

PABIANICE”.  

 

Celem konkursu było min.:

       Podniesienie poziomu wiedzy przyrodniczej i ekologicznej 

wśród uczniów,

       Zapoznanie młodzieży z gospodarką odpadami w 

mieście,

       Rozbudzenie potrzeby utrzymania czystości i porządku w 

najbliższym środowisku wśród dzieci i młodzieży. 

Do zadań uczestników konkursu zależało: 

-    Wykonanie projektu ( plakat, makieta, eksponat, 

prezentacja multimedialna ) najbardziej zaniedbanego 

miejsca w naszym mieście i propozycje jego zmiany 

-    Zaśpiewanie piosenki do ułożonych przez siebie słów o 

tematyce konkursu 

-    Wykonanie zadań teoretycznych 

-    Odpowiadanie na pytania jury w rundzie pytań aż do wyłonienia zwycięzców  

  

 Naszą szkołę reprezentowały dziewczęta z klasy VI B 

 – Zuzanna Holwek, Joanna Gaweł i Sylwia Kleśta.  

Dziewczęta wykonały album i makietę skwerku przy ul. Wspólnej wraz z propozycją jego upiększenia i 

zagospodarowania oraz ułożyły piosenkę do melodii „Lato, lato wszędzie”. Słowa jej brzmiały : 

                  

       Odpadowa piosenka 

 

Sprzątaj po sobie, wyrzucaj odpady 

Segreguj śmieci, zbieraj brygady, 

By było czysto, pięknie na świecie 

i opisali nas w miejskiej gazecie 

No i czego, czego jeszcze chcesz? 

 

       Śmieci, śmieci wszędzie 

       Co to będzie, co to będzie, 

       Śmieci wszędzie. 

 Oszczędzaj energię, energię i wodę 

By inni ludzie mieli swobodę, 

Nie wycinaj lasów, sadź drzewka 

Wtedy potrzebna ci będzie konewka. 

No i czego, czego jeszcze chcesz. 



  

      Śmieci, śmieci wszędzie 

      Co to będzie, co to będzie, 

      Śmieci wszędzie. 

 

     Żeby jednak nie było tak wesoło i przyjemnie, to zakres treści dotyczących gospodarki odpadami w 

naszym mieście był ogromny, a pytania bardzo trudne. Należało znać na pamięć cały REGULAMIN 

UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ PABIANICE. Drużyny  musiały 

się sporo natrudzić, aby udzielić prawidłowych odpowiedzi na pytania. Wydawać by się mogło, że śmieci 

to nic takiego i tak dużo o nich wiemy. Nic bardziej mylnego. 

Ciekawe, czy zaskoczą was informacje wyciągnięte z regulaminu. Przy okazji może dowiecie się jeszcze 

czegoś nowego o odpadach i gospodarce nimi.  

Choć to tylko i tak namiastka tego czego nauczyły się wasze koleżanki. 

 Odpady komunalne, czyli te, które my sami produkujemy w miastach, dzielimy na:

          Odpady kuchenne i zielone, ulegające biodegradacji,

          Odpady papierowe i tekturowe,

          Odpady ze szkła białego i kolorowego,

          Odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych,

          Odpady metalowe,

          Odpady budowlane,

          Odpady wielkogabarytowe,

          Odpady niebezpieczne,

          Odpady medyczne,

          Odpady weterynaryjne,

          Odpady mineralne,

          Tekstylia,

          Frakcja popiołowa 

 

Jest to najbardziej aktualny podział odpadów, gdyż obowiązuje na terenie naszego miasta od tego roku 

kalendarzowego. 

 

Wszystkie wymienione odpady lub po prostu śmieci, podlegają selektywnej zbiórce, powinny być 

odpowiednio gromadzone i wywożone w miejsca do tego przeznaczone.  

Jednocześnie powinno was zainteresować też czego z odpadami czynić nie wolno: 

Nie wolno! 

1. Spalać odpadów komunalnych w miejscach do tego nie przeznaczonych. 
2. Zakopywać, wywozić i wysypywać odpadów oraz wylewać nieczystości płynnych w miejscach do 

tego nie przeznaczonych 
3. Umieszczać reklam, plakatów i ulotek w miejscach innych, niż wyznaczonych specjalnie do tego 

celu tablicach informacyjnych. 



4. Malować graffiti na obiektach do tego specjalnie nie 

przeznaczonych. itp. 

  

Regulamin był napisany językiem prawnym, jak to 

zazwyczaj z regulaminami bywa i miał ponad 40 stron 

nakazów, zakazów i przepisów. 

 „Odpadowy konkurs” do łatwych nie należał, ale za to 

nagrody były atrakcyjne. W rezultacie zajęliśmy szóste 

miejsce i znacznie poszerzyliśmy  wiedzę na temat 

odpadów i gospodarowania nimi. 

 

Za miesiąc niespodzianka. Opiszę wam zasady Szkolnego 

Konkursu Odpadowego pt. „ Śmiecio – sztuka ” 

adresowanego do klas IV-VI. 

 Sylwia Łaguniak - opiekun drużyny 

 

 

 

     Nastała już jesień, a wraz z nią chłody i deszcze. Jest to najbardziej niebezpieczny okres dla naszego 

zdrowia. Wystarczy chwila nieuwagi lub bezmyślności żeby „rozłożyć się” na wiele dni i narobić sobie 

zaległości w szkole. Zdradzę Wam dzisiaj jak się można przed tym ustrzec. Najważniejsze to odpowiednie 

ubranie, zahartowanie organizmu oraz prawidłowe żywienie.  

   Odpowiedni ubiór to taki, w którym nie jest nam ani za zimno, ani za ciepło. 

Najlepszy jest sposób na tzw. cebulkę, czyli warstwowo. Zaczynamy od 

podkoszulki, na to lekki sweterek lub bluzeczka a na koniec na przykład 

kamizelka, którą w czasie pobytu w szkole doskonale zastępuje mundurek. Zaleta 

ubioru na „cebulkę” jest taka, że gdy jest nam zbyt ciepło to łatwo i bez problemu 

możemy zdjąć jeden z elementów ubrania nie narażając się na szybkie i 

gwałtowne wyziębienie organizmu. I odwrotnie, gdy zrobi nam się chłodno, to bez 

zmiany całego stroju możemy łatwo uzupełnić ubiór dodając do niego na przykład 

lekką bluzę.  Jeśli zaś chodzi o ubiór wierzchni to pamiętajcie o czapce, szaliku i 

rękawiczkach. Jeśli marzną Wam stopy, to warto założyć druga parę skarpetek.  

   Zahartowanie organizmu polega na przygotowaniu go do szybkiej zmiany 

temperatury na dworze, do walki z wirusami oraz do wykorzystania własnego 

układu immunologicznego (odpornościowego) w celu odparcia ataku czynników 

chorobotwórczych. W tym celu zalecane są codzienne spacery ( bez względu na 

pogodę), rekreacyjne uprawianie sportu oraz częste wietrzenie pomieszczenia, w którym śpimy.   

   Prawidłowe odżywianie to dostarczenie organizmowi witamin, mikro i makroelementów oraz soli 

mineralnych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu odpornościowego. Zaleca się 



zbilansowane pożywienie, bogate w owoce i warzywa. Należy unikać nadmiernej ilości słodyczy oraz 

gazowanych, mocno dosładzanych napojów.       

    Mam nadzieję, że jeśli będziecie stosować się do powyższych zasad unikniecie poważnego 

przeziębienia. Jeśli jednak przytrafi się „obowiązkowe leżenie w łóżku” to radzę wykorzystać to w sposób 

mądry i pożyteczny. Gdy minie pierwsze osłabienie i gorączka, warto sięgnąć po dobrą  książkę. Gdy 

będziemy mogli już wstać, lepiej nie czekać do całkowitego wyzdrowienia, tylko powoli zacząć nadrabiać 

zaległości.  

    Mimo dość ponurej pogody, życzę Wam dużo uśmiechu i słonecznych nastrojów. A tak na marginesie, 

czy wiecie, że pogodni i radośni ludzie o wiele rzadziej chorują? 

Dorota Olejnik 

 

 

W Londynie w czasie II wojny światowej na jednym z domów umieszczono napis: 

"Zapisz się do wojska, do sekcji skoczków spadochronowych. 

Teraz bardziej niebezpiecznie jest przejść przez ulicę, niż skoczyć ze spadochronem." 

Pod spodem ktoś dopisał: 

"Chętnie bym się zapisał, ale biuro jest po drugiej stronie ulicy".  

********* 

Do klubu golfowego przyjeto nowego członka. Bardzo się przechwalał prezesowi klubu i opowiadał o swoich 

nieprawdopodobnych sukcesach. Prezes zabrał go na pole i poprosił o pokaz umiejętności. Oczywiście facet grał fatalnie, 

kijem zbierał ziemię zamiast piłki, nigdy nie trafiał do dołka, nie miał o niczym pojęcia. Na koniec zapytał:  

- No i co pan sądzi o mojej grze?  

- Cóż, jest bardzo interesująca, ale nie sądzę żeby wyparła golfa. 

www.dowcipy.pl 

 


