
 

 

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

Mróz na dworze, więc kto może w kożuch się otula, 

bo wiatr srogi dmie po drogach i po polu hula. 

Mróz na dworze, wiec, kto może rad się w cieple chroni. 

 W domu, w norze, w dziupli, w borze, gdzie mróz nie dogoni.  

J. Oleszczuk.     

Czy wiecie, że 21 grudnia noc bije rekord długości! 

Będzie to najdłuższa noc i najkrótszy dzień w roku! 

Ale już od nowego roku zaczyna przybywać dnia i 

noc, choć nieznacznie, ale zaczyna się kurczyć. To 

tyle tytułem wstępu dla wszystkich tych, którzy już 

tęsknią do wiosny.  Jednak będę się upierać, że 

grudzień ma swój urok i to właśnie  przez długie 

wieczory. Jest to wymarzony czas na czytanie 

książek albo spędzanie miłych chwil z rodziną w 

ciepłym, przytulnym mieszkaniu. Najważniejsze 

jednak w tym miesiącu są święta Bożego 

Narodzenia. Najbardziej rodzinne ze wszystkich 

świąt. Na kolację poprzedzającą świąteczne dni – 

czyli na wigilię, czekamy cały rok. Wieczór wigilijny jest tym jedynym, wyjątkowym w całym roku. 

Dzielimy  się opłatkiem, składamy bliźnim najpiękniejsze życzenia, wybaczamy urazy i przykrości oraz 

obdarowujemy  swoich bliskich drobnymi upominkami. Sami widzicie, że można lubić grudzień… 

    Zaraz po świętach żegnamy stary rok. Zachęcam Was bardzo do osobistych podsumowań. Odrobina 

refleksji nad sobą i swoim postępowaniem przyda się każdemu. Wierzcie mi, warto zastanowić się nad 

tym, jaki był ten mijający rok. Czy robiłem wszystko, co należy do moich obowiązków, czy byłem 

wystarczająco dobry i miły dla otaczających mnie ludzi, czy uśmiechałem się tak często jak to tylko 

możliwe, czy starałem się kochać ludzi tak, jak bym chciał, aby mnie kochali? Te i wiele innych pytań 

powinniśmy sobie zadać i szczerze na nie odpowiedzieć. Pomoże nam to w podjęciu decyzji, co do 

noworocznych postanowień. Spróbujcie, bo naprawdę warto…. 

    Pięknie na temat świąt napisała dla nas p. Paulina w KĄCIKU DUCHOWYM.  

Również w ŚWIETLICOWYM NUDZIARZU panuje już świąteczny nastrój.  



    Serdecznie zapraszam do KĄCIKA SPORTOWEGO, 

gdzie zamieściliśmy sprawozdanie z mikołajkowego 

turnieju piłki nożnej, podczas którego nasi uczniowie 

osiągnęli poważny sukces.  

    W dziale  Z ŻYCIA SZKOŁY  znajdziecie 

sprawozdania z imprez, w których brali udział dzielni 

„Piątkowicze”.  

     Serdecznie zapraszamy do lektury wywiadu, 

którego udzielił 

naszej 

redakcyjnej 

drużynie p. 

Sylwester 

Legiędź, 

wiceprezes 

zarządu spółki 

EKO REGION. 

Spółka ta 

zajmuje się 

gospodarką odpadami, czyli segregacją i wywozem 

odpadów   na składowiska oraz utylizacją i recyclingiem. To czy 

będziemy żyli w czystym i przyjaznym ekologicznie mieście 

zależy w dużej mierze od nas samych, dlatego też, proszę o 

wnikliwe przeczytanie wywiadu, gdyż nasz Gość udziela w nim 

kilku cennych wskazówek jak dbać o środowisko.  

     Gdy zapragniecie wnieść do swojego życia trochę magii, 

zapraszam do lektury bajki napisanej przez „świetlicowe 

dzieciaki” pod opieką p. Ewy Skiby – Jaworowskiej. 

********* 

     Już po raz kolejny mogliśmy uczestniczyć w projekcie edukacyjno – wychowawczym, który w tym 

roku nosił nazwę „ Tydzień jedności i współdziałania”. Podjęte działania odbyły się w ramach programu 

społecznego „Szkoła bez przemocy”. Podczas zorganizowanych przeróżnych imprez i zajęć, wspólnie 

uczyliśmy się jak rozwiązywać konfliktowe sytuacje na drodze pokojowej, jak sobie radzić w sytuacjach 

zagrożenia oraz poznawaliśmy prawa dziecka. Obszerne sprawozdanie z akcji zamieścimy w styczniowym 

numerze naszego periodyku.  

   Również po raz kolejny został zorganizowany w naszej szkole tzw. „ Słodki kącik” oraz „Kiermasz 

świąteczny”. Dochody z obu tych przedsięwzięć zostaną przeznaczone na paczki świąteczne dla dzieci 

pozostających w trudnej sytuacji materialnej.  

*********** 

     Na zakończenie chciałabym złożyć Wam i sobie życzenia zdrowych i bezpiecznych świąt 

przepełnionych miłością i ciepłem.  

Do zobaczenia w styczniu. 

  Redaktor opiekun.  



 

MOJA MAŁA OJCZYZNA 

         Pabianice - nasze miejsce na ziemi, nasza mała ojczyzna - to piękne miasto o przebogatej 

historii. Mamy tu wspaniałe zabytki i sporo zieleni. Jako mieszkańcy tego miasta wszyscy jesteśmy 

zobowiązani do troski o to, aby Pabianice były miejscem czystym i przyjaznym pod względem 

ekologicznym. Sama troska jednak nie wystarczy. Wszyscy musimy dbać o swoje otoczenie, nigdy i pod 

żadnym pozorem nie rzucać śmieci gdziekolwiek 

indziej niż do kosza, dokonywać selekcji odpadów 

oraz ograniczyć do minimum korzystanie z 

foliowych torebek. 

Tyle możemy, a nawet musimy zrobić sami, jeśli 

chcemy przyczynić się do tego, aby nasze miasto 

wyglądało lepiej. Ale nasze wszystkie działania nie 

przyniosą efektu, jeśli nie wspomoże nas instytucja 

specjalnie powołana do gospodarki odpadami. Ktoś 

przecież musi zająć się wywózką odpadów 

zgromadzonych w pojemnikach, utylizacją czy 

recyclingiem. 

Ten obowiązek wzięła na siebie firma ECO REGION. 

Bliżej na temat samej firmy, oraz na inne tematy rozmawialiśmy z p. Sylwestrem Legiędziem, 

wiceprezesem zarządu spółki EKO REGION. Pan Legiędź nie jest urodzonym pabianiczaninem, ale z racji 

sprawowanej funkcji jest dla naszego miasta niezwykle ważną osobą. Tak więc w ramach cyklu „MOJA 

MAŁA OJCZYZNA” dziś przybliżymy Wam jego postać oraz podamy garść informacji na temat samej firmy, 

której działalność jest nie do przecenienia, jeśli chodzi o gospodarkę odpadami w mieście.   Wywiad odbył 

się w siedzibie pabianickiego oddziału firmy, który mieści się przy ul. Traugutta 6A.  

Pan prezes dał się poznać jako osoba niezwykle komunikatywna i ciepła.  

 Zapraszam serdecznie do lektury wywiadu. 

Redaktor opiekun  

 

    

Rozmowa z p. Sylwestrem Legiędziem, wiceprezesem 

zarządu Spółki EKO - REGION 

Zuzia: Czy jest Pan rodowitym pabianiczaninem? 

P. S. Legiędź: Nie, nie urodziłem się w Pabianicach. Mieszkałem w Drużbicach, tam spędziłem 

dzieciństwo, tam chodziłem do szkoły podstawowej, w której po latach pełniłem funkcję dyrektora. 



Mój pierwszy kontakt z Pabianicami nawiązałem 

poprzez I LO im. J. Śniadeckiego. Po prostu po 

ukończeniu szkoły podstawowej, wybrałem to właśnie 

liceum, aby w nim kontynuować naukę. 

 Iza: Skąd pomysł na szkołę w Pabianicach? 

P. S. Legiędź: Jak człowiek mieszka na wsi, to ma do 

wyboru szkoły średnie wyłącznie w miastach. Przy 

wyborze kierowałem się kilkoma względami. Po 

pierwsze uznałem, że I LO w Pabianicach to bardzo 

dobra szkoła, wówczas chyba najlepsza, po drugie 

mieszkała tutaj moja chrzestna matka, która 

zaproponowała mi mieszkanie, a po trzecie dojazd z 

Drużbic do Pabianic był dość niekłopotliwy.  

Zuzia: Czy lubi Pan nasze miasto? 

P. S. Legiędź: Bardzo lubię Pabianice. Z tym miastem kojarzy mi się najlepszy okres mojego życia, 

czyli lata młodości. Młody człowiek poznający świat, wszystko bardzo intensywnie przeżywa, 

nawiązuje wspaniałe przyjaźnie, doświadcza pierwszych zauroczeń. To piękny czas, kiedy to cały 

świat stoi otworem i tylko czeka, aby go zdobyć. Wtedy wszystko wydaje się łatwe i możliwe. Jest 

jeszcze jeden szalenie ważny powód, dla którego lubię to miasto, a mianowicie moja żona pochodzi 

z Pabianic. Chodziliśmy do tej samej klasy o profilu matematycznym, razem siedzieliśmy w ławce 

na j. niemieckim. Sami widzicie, ze mam powody, aby mieć do tego miasta sentyment.  

Iza: Czy są w Pabianicach miejsca szczególnie bliskie Pańskiemu sercu? 

P. S. Legiędź: Oczywiście są takie miejsca. Wiążą się one z sytuacjami szczególnie miłymi, 

uczuciowymi. Jest to  Park Wolności, amfiteatr, strzelnica. Generalnie tamte tereny. Mieszkałem 

tam ,  więc siłą rzeczy najczęściej tam „dotleniałem mózg” chadzając na spacery. 

 Zuzia: Czy ma Pan jakieś wyjątkowe wspomnienia związane z naszym miastem? 

P. S. Legiędź: To są wspomnienia w różnych kategoriach. I miłych i niezbyt miłych. Mógłbym tu 

wrócić pamięcią do przymusowych manifestacji pierwszomajowych, gdzie musieliśmy całą szkołą w 

nich uczestniczyć i to nie było miłe. Ale mam mnóstwo wspaniałych wspomnień. Na przykład 

przygotowaliśmy w klasie program, przedstawienie z okazji 8 marca, czyli Dnia Kobiet. Z tym 

programem byliśmy zapraszani wielokrotnie w wiele miejsc, choćby do domów spokojnej starości. 

Taki wspólny trud tworzenia bardzo zbliża do siebie i łączy przyjaciół. A jeśli jeszcze przy okazji można 

się gdzieś pokazać to jest wspaniała sprawa.  

 P. Dorota: Czy wspomina Pan któregoś ze swoich nauczycieli szczególnie ciepło? 

P. S. Legiędź: Tak. Moja wychowawczyni p. Tomaszewska oraz nauczycielka biologii p. Maciejewska. 

Spotykamy się regularnie, co pięć lat na takich pomaturalnych spotkaniach. Tak to już jest, że jak się 

lubi przedmiot to i nauczyciela się lubi. Teraz jako dorosły człowiek wiem, że jeśli są jakieś kłopoty z 

którymś z przedmiotów to wynikają one bardzo często z tego powodu, że się za mało przykładamy 

lub po prostu nie uczymy.  

Mam ogromny szacunek do nauczycieli, gdyż wysiłek, jaki wkładają, aby „skierować nas na właściwą 

drogę” jest ogromny. To rozumie się i docenia dopiero po latach. Pamiętajcie, że nauczyciel oprócz  

rzekazania nam konkretnej wiedzy podejmuje trud, aby nas ukształtować, wpłynąć na jakość naszego 

człowieczeństwa. Wymaga to olbrzymiego zaangażowania.  

Pamiętajcie, że Wasi nauczyciele robią to samo, choć może niejednokrotnie nie zgadzacie się z tym. 

Ja znam sprawę z obu stron, gdyż sam przez pewien czas byłem nauczycielem.  



 P. Dorota: Jakie studia Pan skończył? 

P. S. Legiędź: Skończyłem studia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 

wydział rolny. Przez 8 lat pracowałem jako nauczyciel w 

szkole rolniczej oraz przez 12 lat byłem dyrektorem SP w 

Drużbicach. Wspominam tę pracę szalenie miło i 

sympatycznie. Miałem do tej szkoły ogromny stosunek 

emocjonalny. Ja ją kończyłem, kończyli ją moi synowie. Na 

początku pracy wytyczyłem sobie cele i udało mi się 

zrealizować wszystko to, co zaplanowałem a nawet jeszcze 

więcej. Za punkt honoru postanowiłem sobie to, by 

uczniowie naszej szkoły nigdy nie odczuwali dyskomfortu z 

tego powodu, że kończyli szkołę na wsi. Zapewniliśmy im 

dostęp do dóbr kultury, częste wyjazdy do kin i teatrów, 

wspaniałą kadrę pedagogiczną oraz wyposażenie materialne. 

Wszystko po to, aby nasi uczniowie bez kompleksów mogli 

mówić, że chodzili do wiejskiej szkoły.  

 Iza: Czy czyta Pan książki? Czy jako dziecko lubił Pan czytać? 

P. S. Legiędź: Teraz mam mniej czasu, ale staram się czytać. 

Mam „nachylenie historyczne” to znaczy czytam książki o 

tematyce historycznej. Jako dziecko czytałem lektury szkolne 

z takim średnim nastawieniem - czytałem, bo były 

obowiązkowe, ale była jedna książka, która podobała mi się szczególnie. Było to „ W pustyni i w puszczy” 

H. Sienkiewicza. 

 Iza: Czy jako dziecko uprawiał Pan jakiś sport? 

P. S. Legiędź: Oczywiście! Może tego nie widać, ale próbuję uprawiać sport do dziś. Jako dziecko 

miałem sporo dyplomów i osiągnięć z zakresu lekkoatletyki. Nasza szkoła nie miała sali 

gimnastycznej, więc nauczyciel wf postawił na ogólny rozwój. Zaowocowało to dobrą drużyną 

lekkoatletyczną, osiągającą spore sukcesy na arenie międzyszkolnej. W szkole średniej trenowałem 

siatkówkę.  

 Zuzia: Czy kocha Pan zwierzęta? 

P. S. Legiędź: Jestem z wykształcenia rolnikiem, można powiedzieć biologiem, więc kocham 

zwierzęta, ale nie lubię przesady w kochaniu. Nadmierna opiekuńczość nie jest dobra ani dla 

zwierząt ani dla ludzi. Pomijam względy estetyczne, ale przenoszone choroby to poważny problem. 

Ja też mam psa, ale mieszka on w budzie, gdyż uważam, że każdy powinien być na swoim miejscu. 

Nie wiem czy pies mieszkający w domu jest do końca szczęśliwy. Pomyślcie sobie, czy on by był 

szczęśliwy, gdybyście zamieszkali nagle w jego budzie? 

 Zuzia: Na czym dokładnie polega Pańska praca? Co to za firma EKO REGION? 

P.S. Legiędź: Jestem wiceprezesem zarządu spółki EKO REGION. „EKO-REGION” sp. z o.o. z/s w 

Bełchatowie jest jedną z pierwszych w Polsce firm kompleksowo rozwiązujących problemy usuwania 

odpadów, dającą pełną gwarancję działania zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

ochrony środowiska – w ciągu 7  letniej działalności Spółka rozwija się dynamicznie i obsługuje obecnie 

ok. 500 - tysięczny rynek mieszkańców oraz ponad 2000 podmiotów gospodarczych w zakresie 

odbioru, segregacji i unieszkodliwiania odpadów. 

Posiadamy nowoczesne składowiska odpadów komunalnych, które spełniają wymogi 

standardów europejskich. 

Obok działalności polegającej na obsłudze mieszkańców w zakresie odbioru odpadów, Spółka 

prowadzi również rekultywację starych składowisk, zajmuje się organizacją i obsługą tzw. Gminnych 



Punktów Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych, a przede wszystkim zbiórką i 

segregacją odpadów poddawanych recyklingowi. 

Głównym celem podjętych przez Spółkę działań i propagowania segregacji odpadów jest: 

- powtórne wykorzystanie surowców, 

- ochrona środowiska naturalnego, 

- ograniczenie ilości odpadów trafiających na składowisko, 

- zaoszczędzenie miejsca na składowanie innych odpadów, których odzysk jest niemożliwy, 

- dbałość o zmniejszenie kosztów ponoszonych przez klienta. 

Segregowanie odpadów spotkało się z dużą aprobatą i wykazuje coraz większe zainteresowanie 

mieszkańców poszczególnych miast i miejscowości w gminach. Takie podejście do problemu 

postępowania z odpadami bardzo cieszy i świadczy o coraz większym poziomie świadomości naszego 

społeczeństwa. 

Spółka EKO-REGION w związku z prowadzoną selektywną zbiórką odpadów na terenie miast 

i gmin, brała udział w latach 2002 – 2007 w konkursach Przeglądu Komunalnego i każdego roku 

zdobywa wiele cennych nagród i wyróżnień. 

„EKO-REGION” sp.z o.o. nie poprzestaje na działaniach polegających  

na usuwaniu powstałych odpadów. Już od początkowego okresu funkcjonowania prowadzimy 

również działalność edukacyjną. W ramach tej działalności współpracujemy ze szkołami, ponieważ 

chcemy, aby dzieci i młodzież szkolna posiadała wiedzę dotyczącą ochrony środowiska, źródeł 

zanieczyszczeń, sposobów dbania o środowisko naturalne, ale nade wszystko pragniemy, aby 

wiadomości teoretyczne były poparte właściwą postawą, działaniami, trwałymi nawykami na co 

dzień. 

Poprzez nauczycieli, dzieci i młodzież szkolną pragniemy dotrzeć do społeczności lokalnej i 

włączyć ją do realizacji inicjatyw naszego programu. 

Bardzo leży nam na sercu ochrona środowiska i cała nasza praca jest temu priorytetowi całkowicie 

podporządkowana. Moim zadaniem jest właśnie koordynacja edukacji ekologicznej. 

 P. Dorota: Czy obowiązują nas normy i przepisy unijne dotyczące gospodarki odpadami? 

P. S. Legiędź:  Oczywiście. Jedną z kluczowych zasad funkcjonowania UE jest przyjęcie przez państwa 

członkowskie zobowiązania do wykonywania i stosowania prawa wspólnotowego. Polska podpisując Układ 

Stowarzyszeniowy i Traktat Akcesyjny zdecydowała się na przyjęcie w całości dorobku wspólnotowego 

do swojego porządku prawnego. Przed przystąpieniem Polski do UE dostosowanie prawa miało 

jednostronny charakter, ponieważ obowiązek wdrożenia dotyczył prawa, które zostało już uchwalone i 

było stosowane. Polska nie miała zatem żadnej możliwości udziału w jego kształtowaniu. Dzisiaj poprzez 

udział w posiedzeniach grup roboczych Rady, komitetach, polscy przedstawiciele – głównie administracji 

rządowej – biorą czynny udział w tworzeniu przepisów prawa wspólnotowego. Jeśli chodzi o przepisy 

prawa, które dotyczą działalności Spółki np. dotyczące gospodarki odpadami opakowaniowymi -to 

podstawowym europejskim aktem prawnym jest Dyrektywa 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów 

opakowaniowych. 

 Iza: W jaki sposób – my dzieci możemy przyczynić się do ochrony naturalnego środowiska? 

P. S. Legiędź: Poprzez edukację. Musicie zmienić myślenie na proekologiczne, nauczyć się chodzić 

do sklepu z torbą płócienną, selektywnie wyrzucać odpady oraz wybierać w sklepach towary, których 

opakowanie nie będzie wyłącznie kolejnym śmieciem. Musicie prowadzić edukację ekologiczną 

również we własnym otoczeniu: w domu czy wśród przyjaciół.   



Zuzia: Dziękując za miłą rozmowę, czego możemy Panu życzyć? 

P. S. Legiędź:  Możecie mi życzyć, aby praca jaką wykonuję, a szczególnie prowadzona przez moją 

Spółkę edukacja ekologiczna przyczyniała się do skuteczniejszej ochrony środowiska naturalnego. 

Rozmawiały Iza, Zuzia i p. Dorota 

Redaktor opiekun. 

 

 

Bóg przybywa 

Któregoś dnia pewien mężczyzna dowiedział się, że Bóg zamierza go odwiedzić. 

«Mnie?» — zaniepokoił się. «W moim domu? » 

Zaczął gorączkowo biegać po wszystkich pokojach, wszedł po schodach, aż na dach. Znów i 

szybko udał się do piwnicy. Zobaczy swój dom innymi  oczyma, teraz, gdy miał przyjść Bóg. 

«Niemożliwe! O ja biedny!» - lamentował. 

«Nie mogę przyjmować gościa w tym bałaganie. Wszystko jest brudne, wszędzie pełno śmieci. Nie ma 

jednego miejsca odpowiedniego dla ugoszczenia Boga. Nawet brakuje powietrza  

do oddychania! » Otworzył szeroko drzwi i okna. 

«Bracia! Przyjaciele!» — wołał. «Niech ktoś pomoże mi w porządkowaniu! Ale szybko!». 

Zaczął energicznie sprzątać swój dom. Poprzez gęstą chmurę kurzu, która unosiła się wszędzie, 

zobaczył kogoś, kto przyszedł mu pomóc. We dwójkę było łatwiej. Wyrzucili niepotrzebne rzeczy, 

umieścili je w jednym miejscu i spalili. Na kolanach wytarli podłogi  

i schody. Zużyli wiele wiader wody, by umyć wszystkie okna. Usunęli brud, który zagnieździł się po 

kątach. 

«Nigdy nie skończymy! » - narzekał mężczyzna. 

«Skończymy!» - mówił spokojnie ten drugi. 

Pracowali razem, ramię w ramię, przez cały dzień. I w końcu dom wydawał się odnowiony, 

czysty i pachnący. Gdy się ściemniło, udali się do kuchni i nakryli do stołu. 

«Teraz» - powiedział mężczyzna - «może przyjść mój Gość. Teraz może przyjść mój Bóg!». 

«Ja tu już jestem» - powiedział Nieznajomy. I usiadł przy stole. 

«Usiądź i ty, i posil się ze Mną! »  

A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata (Mt 28, 20) 

 B. Ferrero „Bóg przybywa!”, w: Ale my mamy skrzydła, Krótkie opowiadania dla ducha, Warszawa 2006. 

 W Adwencie, który teraz przeżywamy, Bóg każdemu z nas mówi, że zamierza go odwiedzić! 

Wyznaczona data, 25 grudnia, zbliża się wielkimi krokami, już niewiele czasu pozostało na 

przygotowania. Krzątamy się, porządkujemy nasze mieszkania, chaotycznie biegamy po sklepach 

robiąc zakupy lub pomagając w zakupach rodzicom, ubieramy choinkę, piszemy listy do św. Mikołaja z 



listą marzeń i pragnień do spełnienia w tę jedną wyjątkową Noc w roku. Ale nasz Gość nie tylko ma 

przyjść do naszych domów, ale przede wszystkim do naszych serc.  

Przeżywaliśmy rekolekcje adwentowe, które pomogły nam przemienić nasze serca. Zakończyły się 

one sakramentem pokuty i pojednania, a więc kompleksowe sprzątanie naszego wnętrza. I w tym 

całościowym porządkowaniu naszego życia jest z nami Chrystus i to On nam pomaga. Nim jeszcze 

zasiądzie z nami do wieczerzy wigilijnej wspiera w sprzątaniu – przemienianiu nas samych.  

Niewiele już pozostało czasu do Świąt Bożego Narodzenia zachęcam do wysiłku i przygotowania 

swego wnętrza na przyjęcie Gościa – Jezusa. 

A na sam czas Świąt życzymy: 

dużo zdrowia i uśmiechu oraz łask Nowonarodzonego. 

Paulina Dziubczyk 

 

 
 

     Dnia 23 listopada 2007 roku uczniowie klas IIc i IIIc wzięli udział w imprezie przygotowanej przez 

Komendę Hufca ZHP Pabianice, która odbyła się w MOK-u. Podczas imprezy podsumowano wyniki 

konkursu plastycznego i literackiego na temat praw dziecka. W konkursie wzięło udział 6 pabianickich 

szkół podstawowych. Okazało się, że uczniowie naszej szkoły zajęli czołowe lokaty i otrzymali nagrody. 

Za prace plastyczne na temat „ Mam prawo do nauki” uczennica kl. IIIc - Ola Janczyk zajęła III miejsce, 

a Mateusz Korona, uczeń kl. IIc otrzymał wyróżnienie. Wszyscy obecni na uroczystości świetnie się bawili. 

Harcerze przygotowali pląsy, skecze oraz prezentację multimedialną. W przerwach umilali nam czas 

młodzi muzycy ze SP 13. Uczniowie naszej szkoły bardzo cieszyli się z sukcesu koleżanki i kolegi.  

Małgorzata Naumowicz 

 

XI Rajd Pamięci Zasłużonych Pabianiczan  

 Dnia 10 listopada 2007 roku odbył się XI Rajd Pamięci Zasłużonych Pabianiczan, tym 

razem  poświęcony Helenie Salskiej. O godzinie 9.00 przed szkołą spotkały się trzy drużyny, które 

następnie powędrowały do Parku Słowackiego, gdzie zaczynał się rajd. 

Dowiedziałam się wielu ciekawych rzeczy o p. Helenie Salskiej. Urodziła się 2 marca 1884 roku, a 

zmarła 11 grudnia 1956 roku. Jej ojcem był uczestnik powstania styczniowego, a matką nauczycielka 

domowa. W 1902 roku ukończyła Gimnazjum Państwowe Żeńskie. Po maturze zaczęła studia na 

Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku historii i języka polskiego, ale musiała je jednak przerwać, 

by zaopiekować się swoim młodszym rodzeństwem. Wtedy podjęła pracę, jako nauczycielka domowa 

w Waliszewie. W latach 1907-1923 była zatrudniona w dwóch gimnazjach (w latach 1923-1939 także 

jako dyrektor). Była wiceprzewodniczącą Polskiej Macierzy Szkolnej, w Polskim Związku Zachodnim, 



działała w Lidze Ochrony Powietrznej Państwa, a także w Towarzystwie Przyjaciół – Akademików - 

Pabianiczan.  

    W lipcu 1939 była ochotniczką na tzw. "żywą 

torpedę". W lipcu 1939 r. została aresztowana przez 

Niemców pod zarzutem antyniemieckiej działalności i 

wywieziona do obozu koncentracyjnego dla kobiet w 

Ravensbruck, gdzie otrzymała numer P2323. Tutaj 

potajemnie wykładała historię, a także geografię w 

zakresie programu gimnazjum i liceum. Po wyzwoleniu 

była w Szwecji, gdzie przebywała po opieką 

Szwedzkiego Czerwonego Krzyża. Do Pabianic wróciła 

15 listopada 1945 roku i podjęła pracę w Gimnazjum 

Męskim im. Jędrzeja Śniadeckiego. Zmarła 11grudnia 

1956 roku. Została pochowana na Cmentarzu Miejskim 

w Pabianicach. Osoby, które Ją pamiętały mówią, że 

stanowiła niecodzienny wzór. Helena Salska była 

prawdziwą patriotką. 

Rajd trwał ok. 3 godzin, ale z naszej grupy nikt nie 

narzekał, że bolą nogi. Na mecie odbył się pisemny 

konkurs wiedzy o p. Helenie Salskiej. Pytania były dość 

łatwe, ponieważ dotyczyły informacji, które zespoły 

otrzymywały na kolejnych punktach trasy. Z naszej 

grupy w konkursie wzięły udział dwa zespoły, ale 

zwycięzca mógł być tylko jeden – na pytania najlepiej 

odpowiadała drużyna SP17. 

Bardzo podobał mi się ten rajd i chciałabym, aby w 

przyszłości było ich więcej... 

      W drodze powrotnej zauważyliśmy, że cała ulica Reymonta jest zadymiona stoi karetka, samochody 

straży pożarnej, co oznaczało tylko jedno - płonie dom. Potem okazało się, że to, niestety,  dom 

naszej młodszej koleżanki ze szkoły. 

Aleksandra Pomorska, kl. VI a 

 

Dzieci z „piątki” wierzą w siebie!!!! 

    „Zwyciężać mogą ci, którzy wierzą, że mogą”- tak mawiał starożytny poeta Wergiliusz. Już ówcześni 

ludzie wiedzieli, że bez wiary we własne siły nie można dojść do sukcesu. Skromność i pokora to dobre 

cechy, ale świat i brutalna rzeczywistość coraz częściej wymagają od nas znajomości swoich mocnych 

stron- przecież każdy je ma! Jedni są dobrzy z matematyki a może z języka polskiego, chodzą do szkół 

muzycznych, trenują sporty, są też tacy co po prostu łatwo nawiązują znajomości, są koleżeńscy, kochają 

zwierzęta albo potrafią słuchać godzinami innych ludzi. Każdy jest WYJĄTKOWY, NIEPOWTARZALNY we 

wszechświecie- i to jest jego największa zaleta! 

   Prawie 30 uczniów z naszej szkoły szukało swoich talentów uczestnicząc w projekcie wyrównywania 

szans edukacyjnych „Uwierz w siebie” organizowanym przez Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej 

w Pabianicach. Swoją podróż w głąb siebie rozpoczęli z setką innych dzieci, od wyjazdów 

integracyjnych (trzydniowych) do Woli Pszczółeckiej. Tam brali udział w warsztatach:



  plastycznych (prowadzonych przez Ewę Skiba- Jaworowską)

  fotograficznych (prowadzonych przez Pawła Piecha i Agnieszkę Twardy)

  socjoterapeutycznych (prowadzonych przez Ewelinę Ornaf, Annę Grzegorczyk, Pawła Piecha)

  informatycznych (prowadzonych przez Zbigniewa Jaworowskiego). 

 We wszystkich trudnych i radosnych chwilach dzieci miały wsparcie nie tylko wychowawców, ale też 

wspaniałych i oddanych wolontariuszy, słynnych już „Agrafek” i „Pozytywek”. Ciężką pracę na zajęciach 

wynagrodziły im wspólne spacery po lesie w pobliżu przepięknych uroczysk „Święte Ługi”, dyskoteki, 

zabawy muzyczne, gra w piłkę nożną oraz prezentacje multimedialne. Oj działo się, działo!!! 

Po powrocie każdy znał swoje mocne strony i… zaczął je rozwijać poprzez dalsze uczestnictwo w 

warsztatach tematycznych (plastycznych, socjoterapeutycznych, fotograficznych, informatycznych).  

  W wyniku kilkumiesięcznej pracy dzieciaków powstały przepiękne dzieła sztuki, wspaniałe fotografie, a 

nawet płyty CD z utworami stworzonymi w programach komputerowych. A to przecież jeszcze nie koniec! 

Wkrótce ukaże się kalendarz na nowy 2008r, w którym zostaną uwiecznione osoby biorące udział w 

projekcie „Uwierz w siebie”. Może znajdziecie tam swoich kolegów i koleżanki? Życzę owocnego 

szukania!!! 

  W wyniku działań części wolontariuszy i wychowawców powstało STOWARZYSZENIE „UWIERZ W 

SIEBIE”, którego celem będzie dalsza praca z dziećmi, nawet po wygaśnięciu projektu.  

A to wybrane zdjęcia uczestników projektu „Wierz w siebie”. 

Poznajecie te twarze? 

     

 

ŚWIETLICOWY KĄCIK NUDZIARZA 

Grudzień to miesiąc przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia. To czas składania  życzeń i 

obdarowywania  prezentami. Wielu z Was na pewno ma już przygotowane upominki dla swoich 

najbliższych. Jeżeli jednak nie masz jeszcze pomysłu na podarunki, możesz skorzystać z naszej 



propozycji.  PODARUJ  BLISKIM  ANIOŁA 

         

Możesz wykonać go samodzielnie z masy solnej. To bardzo łatwe i przyjemne . Przygotuj masę solną i 

do dzieła. Dla tych, którzy nie pamiętają jak ją zrobić, podaję przepis. 

 Składniki: 

-1 szklanka mąki, 

-1 szklanka soli, 

-¾ szklanki wody.   

♥  Mąkę i sól należy  wymieszać w dużej misce. 

♥  Dolewaj stopniowo wodę i zagnieć masę ( jak ciasto). 

♥  Z tak przygotowanego ciasta solnego możesz teraz ulepić 

aniołka.   

♥  Wymodeluj głowę, skrzydła, piękną suknię. Podaruj aniołkowi 

włosy. Mogą być krótkie,  długie, proste lub kręcone. Łatwo wykonać je przeciskając trochę masy 

solnej  przez praskę  do czosnku. 

♥  Kiedy twój aniołek nabierze już ostatecznych kształtów pozostaw go na kilka dni do wyschnięcia. Po 

dwóch, trzech dniach aniołki będą już suche i odpowiednio utwardzone.  

♥  Pozostał ostatni etap. Anioła należy  pięknie pokolorować. Można to zrobić farbami, a na 

koniec  posypać brokatem lub spryskać połyskującym lakierem. 

  Gotowe, ozdobione aniołki możesz zapakować w przygotowany przez siebie kolorowy papier i 

podarować wybranej  osobie.  

  Podobne figurki z masy solnej zostały wykonane w świetlicy 

szkolnej na zajęciach koła plastycznego. Możesz je zobaczyć na 

zdjęciach zamieszczonych poniżej . 

Miłej i owocnej pracy! 

   

Joanna Pacześ- Andrzejewska 



 

Bajka o tym skąd się wziął śnieg 

 Dawno, dawno temu, kiedy na świecie żyły jeszcze smoki i czarownice, nikt nie wiedział co to jest „śnieg” 

bo go jeszcze nie było. Wkrótce jednak miał się 

pojawić za sprawa małego chłopca o imieniu Cypis. 

A było to tak… 

Cypis mieszkał w czarnym ogromnym lesie z 

rodzicami. Był bardzo mały i niezwykle mądry. 

Potrafił też czytać w myślach. Pewnego dnia do 

drzwi jego domu zapukał czarodziej. Rodzice 

Cypisa pracowali wtedy w lesie. Chłopiec otworzył 

drzwi i zapytał: 

- Kim Pan jest? 

- Jestem Władcą Wody- odpowiedział czarodziej. 

Cypis zaprosił kulturalnie gościa do środka i podał 

mu przepyszną herbatę. W jego myślach wyczytał, że czarodziej ma już dość wody i marzy mu się coś 

innego, puszystego i jasnego. Nagle rozległo się pukanie do drzwi. Cypis ponownie otworzył i zapytał: 

- Kim Pani jest? 

- Jestem Panią Pogody- odparła przepiękna dama w złotej sukni. 

- O rany! – ucieszył się Cypis. 

Chłopiec zaprosił damę do środka i podał ciasteczka. W jej myślach wyczytał, że jest jej gorąco. Dama 

miała już dość wysokich temperatur. Nagle cała trójka usłyszała 

donośne pukanie, a raczej dobijanie do drzwi. Wystraszony Cypis 

wyjrzał przez okno i krzyknął: 

-Kim jesteś?! 

-Jestem Władcą Wiatru! 

- Ojej!- zmartwił się chłopiec.- Jeśli chcesz wejdź do środka! 

Pan Wiatru wszedł do środka i wszyscy zaczęli wirować w 

powietrzu. Nagle zrobiło się chłodno i z sufitu spadły białe płatki 

pokrywając wszystkie meble.  

- O rany!- krzyknęli wszyscy.- Co to jest? 

Pani Pogody dotknęła tego i ucieszyła się: 

- O! Jakie to przyjemnie zimne! 

- I jakie puszyste i białe- powiedział Pan Wody. 

- Nazwiemy to śniegiem- wpadła na genialny pomysł 

Pani  Pogoda- a porę roku w której będzie padał śnieg- zimą! 

Od tego czasu wszyscy trzej goście spotykają się u Cypisa 21 

grudnia- wtedy zaczyna się zima.  



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

dzieci z świetlicy szkolnej: Roksana Zientarska, Aurora Kubiak, Karolina Moder i Emilia Dytko.  

 

 

Nasi górą!!! 

    01.12.07 w hali przy ulicy Orlej odbył się mikołajkowy turniej piłki nożnej. Naszą szkołę reprezentował 

w bramce Krystian Wawrzyński z 5c, w polu grali Daniel Dudziński, Adrian Kossakowski, Dawid 

Jurga i Adrian Kabziński z 6b, Tomek Kubala z 5c i Kamil Jabłoński z 4a.  

    W turnieju startowało osiem szkół podstawowych SP14, SP13, SP9, SP3, SP1, SP17, SP8 i SP5. My 

wylosowaliśmy grupę z SP13, SP9 i SP17. W grupie odnieśliśmy jedyną porażkę w turnieju. Przegraliśmy 

tylko z SP13 2:0 i zajęliśmy, dlatego drugie miejsce w grupie.  

    W półfinale trafiliśmy na SP14 mecz zakończył się wynikiem 0:0 i musiało dojść do rzutów karnych. U 

nas strzały wykonywali T. Kubala, D. Dudziński i A. Kabziński.  

Do bramki nie trafił tylko Tomek, a Krystian podczas karnych 

świetnie obronił dwa strzały. Po wygranym półfinale dostaliśmy się 

do finału, w którym zagraliśmy z SP13. 

Przed meczem finałowym odbyło się spotkanie o 3 miejsce, w 

którym wystąpiły SP1 i SP14, trzecie miejsce zajęła SP1.  

    Wreszcie przyszedł czas na wymarzony finał. Po wyrównanych 

pięciu minutach strzeliliśmy gola i wtedy zawodnicy SP13 zaczęli 

grać bardzo nerwowo i z tego powodu udało się nam strzelić 

jeszcze dwa gole.  

Wygraliśmy finał 3:0. Za zwycięstwo nasza szkoła dostała duży 

puchar, dyplom i trzy piłki. Pan Woźniak dostał kawę w prezencie 

mikołajkowym.  

    W indywidualnych nagrodach Krystian Wawrzyński dostał 

bardzo ładny puchar dla najlepszego bramkarza. Krystian wpuścił 

tylko trzy gole.  

Najlepszym snajperem z naszej szkoły był D. Dudziński, strzelił 6 

bramek.  

Dawid Jurga 

 

 

KARP Cyprinus  carpio 



  Występuje w południowo-wschodniej Europie i zachodniej Azji w zalewach mórz: Egejskiego, 

Czarnego, Kaspijskiego i Aralskiego. Występuje  niemal we wszystkich strefach klimatycznych. Jego 

siedliskiem są stawy, jeziora nizinne, płytkie przybrzeżne wody i rzeki. W Polsce jest jedną z 

najważniejszych ryb hodowlanych. Na świecie łowi się ok. 200 tys. ton karpia rocznie. Odmiany 

hodowlane w naszym kraju są wyższe, grubsze i bardziej odporne na choroby. Może żyć ok. 20 lat. Jest 

bardzo płodną rybą gdyż na 1 kg masy samicy przypada średnio 100-200 tys. ziaren ikry. W polskich 

wodach nie odbywa się naturalne tarło ze względu na niską temperaturę wody. W Polsce karp kojarzy 

się z Wigilią Bożego Narodzenia. Najpierw pływa w naszych wannach wypełnionych po brzegi wodą. 

Później oddaje nam kilka łusek na szczęście. Na koniec 

przygotowujemy z karpia przepyszne  potrawy np. smażony, 

pieczony, w galarecie, na słodko. Poniżej podaję przepis mojej 

cioci: 

                    PRZEPIS MOJEJ CIOCI  -  SKŁADNIKI:

         ok.2 kg karpia

         sól, pieprz

         do obtoczenia: 3 łyżki mąki, 3 łyżki bułki tartej 

         olej do smażenia

         2 łyżki masła utartego z posiekaną pietruszką i koprem. 

Sprawioną rybę pokroić w dzwonki, posolić i lekko popieprzyć. 

Następnie obtoczyć w mące, a następnie w rozbitych i 

roztrzepanych jajkach (jak na jajecznicę)i tartej bułce. Na patelni 

rozgrzać olej, włożyć kawałki ryby i smażyć na rumiano. Podając 

na każdym kawałku ryby położyć krążek masła z pietruszką i 

koprem. Podawać według uznania z ziemniakami, kapustą i 

grzybami lub wszelkimi surówkami.                  JEST PYSZNE ! 

Szczęście może również przynieść złota rybka , którą jest np. 

Brzanka sumatrzańska. 

BRZANKA SUMATRZAŃSKA   -  Puntius tetrazona 

  Jest rybą słodkowodną. W naturze występuje w Sumatrze, Borneo,  Tajlandii i Malezji. Pojawiło się także 

szereg nie potwierdzonych doniesień o występowaniu tego gatunku z Kambodży. Brzanka sumatrzańska 

w akwarystyce uważana jest za podgryzacza płetw, ponieważ odgryza płetwy innym  rybom . Rośnie do 

6,5 cm. długości. Ciało brzanki charakteryzuje się czterema pionowymi i czarnymi pręgami. Pozostała 

część ciała jest pomarańczowa lub żółto złocista. Jest wszystkożerna. Je np. rureczniki, wazonkowce, 

oczliki, sałatę, pokarmy firmowe. Brzanka jest rybą łatwą w hodowli. Dlatego jest często zalecana dla 

początkujących akwarystów. 

ZAPAMIĘTAJ ! 

Złota rybka, karp i brzanka sumatrzańska w Wigilię spełnią wszystkie Twoje marzenia.  

Źródła: WWW.WIKIPEDIA.ORG, WWW.AKSON.SGH.WOW.PL, WWW.WTA.ORG.PL, JERENY  GAY „AKWARIUM DOSKONAŁE”, JOSEF H. 
REICHHOLF GUNTER STEINBACH „WIELKA ENCYKLOPEDIA RYB” 

  NAPISAŁY: Kinga Stankiewicz i Kasia Suwald 

 

http://www.wikipedia.org/
http://www.akson.sgh.wow.pl/
http://www.wta.org.pl/


 

Gady 

        13 listopada do naszej szkoły przyjechały zwierzęta, wraz z opiekunami oczywiście.  

Odwiedziły nas węże, jaszczurki, legwan, czyli potężna grupa GADÓW.        Gady to zwierzęta 

zmiennocieplne, czyli takie, które przystosowują temperaturę swojego ciała do temperatury otoczenia. 

Żyją i rozmnażają się na lądzie. Mają skórę suchą, pokrytą łuskami lub rogowymi płytkami. Oddychają 

płucami, tlenem atmosferycznym. Są wśród nich przedstawiciele żyjący w wodzie, jednak żyją tam na 

skutek wtórnego przystosowania, czyli dostosowania się do nowych, innych warunków, z zachowaniem 

cech większości gadów, czyli cech lądowych. Gady nie stanowią licznej grupy zwierząt żyjących w Polsce 

na wolności, dlatego wszystkie są prawnie chronione. Do naszych rodzimych przedstawicieli zaliczamy: 

żółwia błotnego, jaszczurki – zwinkę, żyworódkę, zieloną i padalca ( to też jaszczurka, tylko bez nóg ) 

oraz węże – zaskrońca, eskulapę, gniewosza i jedynego węża jadowitego w Polsce – żmiję 

zygzakowatą. My, jednak tych gadów na pokazowej lekcji nie oglądaliśmy. Przy odrobinie szczęścia, 

możemy je zobaczyć na wolności. Do nas w odwiedziny przyjechały gady egzotyczne, większe i 

groźniejsze. Jednak przyjechały nie same, lecz ze swoimi hodowcami.  

     Z osobami, które z zamiłowania je hodują i dzięki, 

którym mogliśmy zobaczyć je z bliska, przeprowadziła 

wywiad pani redaktor opiekun gazetki szkolnej Dorota 

Olejnik.  

 

Oto on: Wywiad z p. Zenonem  Kowalczykiem i p. 

Rafałem Szewczykiem 

P. Dorota : Właśnie skończył się pokaz dla drugiej grupy 

dzieci. Po reakcjach można się domyślać, że był bardzo 

udany. Pokazaliście nam Panowie piękne, egzotyczne 

gady. Czy moglibyście w kilku słowach opowiedzieć jak 

wygląda hodowla tych zwierząt „od kuchni?” 

Czy jesteście Panowie zoologami? 

P. Z. Kowalczyk : Nie jestem zoologiem. Mam techniczne wykształcenie. Hodowla gadów to moje 

hobby, moja pasja. Niestety - dość droga. Stąd właśnie pomysł objazdowej prezentacji naszych 

pupilków w szkołach. To taka transakcja wiązana. My Wam pokazujemy piękne zwierzęta, opowiadamy 

o nich, pomagamy Wam zdobywać nowa wiedzę,  a Wy płacąc symbolicznie kilka złotych przyczynianie 

się do podniesienia komfortu ich życia. Pieniądze zarobione w ten sposób wydajemy na jedzenie, 

terraria no i transport naszych podopiecznych. 

P. R Szewczyk : Ja z zawodu jestem handlowcem. Moją pasją są nie tyle zwierzęta, co opowiadanie o 

nich. Kolega zajmuje się hodowlą, a ja prezentacją. Dla mnie wielką frajdą są  spotkania z dziećmi i 

młodzieżą. Lubię opowiadać o naszych zwierzakach, a młodzi ludzie to wdzięczni słuchacze. Wszystko 

ich interesuje, więc muszę być zawsze dobrze przygotowany.  

P. Dorota : W jaki sposób przygotowuje się Pan, p. Rafale do prezentacji?.  

P. R. Szewczyk : Dużo czytam, szukam informacji w Internecie, rozmawiam z hodowcami. Staram się 

być zawsze na bieżąco.  



P. Dorota: Co jedzą nasi milusińscy? 

P. Z. Kowalczyk : Różnie. Na przykład węże chętnie jedzą myszy. Wystarczy im porządny posiłek raz na 

miesiąc. Jeśli  zaś chodzi o żółwie  to są to małe rybki, jaszczurka i legwan zielony gustują w  owocach i 

warzywach. 

P. Dorota : Czy prezentowane u nas węże są 

niebezpieczne? 

P. Z. Kowalczyk : Nie mam żadnego jadowitego 

węża. Wszystkie moje węże są z rodziny dusicieli.  

P. Dorota : Na jak długo może zostawić Pan tą 

menażerię? 

P. Z. Kowalczyk :  Na kilka dni mógłbym zostawić 

węże, reszta powinna być doglądana codziennie, i 

tak też jest.  

P. Dorota: Czy jest szansa na to, aby  zwierzęta, 

którymi się Pan opiekuje zaczęły się rozmnażać? 

 P. Z. Kowalczyk : Na dzień dzisiejszy nie.  

P. Dorota :  Dziękuję bardzo za rozmowę  i za ciekawy pokaz. 

 

 

      

„Szczotka, pasta, kubek, ciepła woda, 

Tak się zaczyna wielka przygoda. 

Myję zęby, bo wiem dobrze o tym, 

Ten, kto nie myje, ten ma kłopoty”.  

   Każdy chyba zna te kilka strofek popularnej piosenki wykonywanej przez zespół 

FASOLKI. Przytoczyłam ten cytat nie bez kozery, ponieważ dziś chcę pisać na temat 

higieny. Każdy z nas wie, niestety, jak przykry potrafi być ból zęba. Ząb boli wtedy, 

gdy jest chory, a chory jest wtedy, gdy o niego nie dbamy lub dbamy niewystarczająco. 

Podstawową czynnością, która powinna wejść nam w krew jest mycie zębów 

przynajmniej dwa razy dziennie. Po każdym posiłku - szczególnie po 

spożyciu słodyczy - powinniśmy zęby przepłukać. Dobre dla naszych zębów są owoce 

i warzywa oraz nabiał. Szkodzą natomiast słodycze, a w szczególności cukierki twarde, 

typu landrynki. Bardzo źle na stan szkliwa  

(lakier pokrywający zęby) wpływają wszelkiego rodzaju napoje gazowane. Słowem, 

aby jak najdłużej cieszyć się własnym, pięknym i zdrowym uzębieniem należy 

poświęcić mu trochę czasu i uwagi oraz przestrzegać tych kilku zasad, o których 

napisałam. 

     Za miesiąc zajmiemy się zagadnieniem dbania o czystość ciała i ubioru.  

Dorota Olejnik. 



 

 

Przyjeżdża rowerem kangur do baru. Po godzinie wychodzi. Patrzy, nie ma roweru. Wchodzi do baru i krzyczy: 

- Gdzie mój rower! Jak go nie znajdę to zrobię to co mój dziadek w 62.  

Wychodzi z baru. Patrzy, znalazł się rower. Wchodzi do baru i mówi: 

- Już nic. Znalazłem mój rower. 

A misiu się pyta: 

- Co zrobił twój dziadek w 62? 

- Poszedł na pieszo - odpowiedział kangur 

 

 

Zbiórka w wojsku.  

- Czemu ten pluton tak krzywo stoi?! - piekli się kapral.  

- Bo ziemia jest okrągła - mówi jeden z żołnierzy.  

- Kto to powiedział?!  

- Kopernik.  

- Kopernik wystąp!  

- Przecież umarł.  

- Czemu nikt mi o tym nie zameldował?! 

Pani mówi do Jasia: 

- Jasiu powiedz mi zwięrzątko jakie bardzo lubisz. 

- Jasiu na to: dzwiedź 

- Pani mówi do Jasia: Jasiu nie dzwiedź tylko niedzwiedź 

a Jasiu się odzywa jak niedzwiedź to nieznam... 

  

 


