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WITAJCIE DRODZY PRZYJACIELE! 

Za nami kolejny miesiąc wytężonej pracy i nauki. Ciekawe czemu 

niektórzy uważają, że listopad to najnudniejszy miesiąc w roku? To co 

się dzieje w naszej szkole zupełnie przeczy temu twierdzeniu. Po 

pierwsze mieliśmy uroczysty apel z okazji Dnia Odzyskania 

Niepodległości. Odbył się on 10 listopada, a przygotowany został przez 

uczniów naszej szkoły pod opieka p. Doroty Stolińskiej, p. Elżbiety 

Burdy i p. Adama Suwalda. Apel był bardzo uroczysty i tchną w nas 

ducha patriotyzmu tuż przed samym świętem. 

15 listopada odnieśliśmy kolejny sukces jako szkoła z Pabianic, w 

powiatowym konkursie recytatorskim pt. „POROZMAWIAJMY POEZJĄ”. Uczniowie kl. 

VIa, przygotowani przez p. Dorotę Stolińską otrzymali wyróżnienie w kategorii występów 
zespołowych. Serdecznie gratulujemy. 

25 listopada obchodziliśmy kolejne święto - święto szczególnie bliskie wszystkim uczniom 

i pracownikom naszej szkoły. 269 lat temu, dokładnie 25 listopada urodził się patron naszej 

szkoły GRZEGORZ PIRAMOWICZ. Z tej okazji, uczniowie kl.Vb pod opieką p. Lidii Kukieły i 

p. Bogny Krajewskiej przygotowali uroczysty apel , podczas którego starali się przybliżyć 

nam postać tego wspaniałego Polaka o „wielce oświeconym umyśle”. Podejrzewamy, że 

apel ten, tak rozbudził nasze zainteresowanie niezwykłym patronem naszej szkoły, że p. 

Dorota- bibliotekarz, nie mogła nastarczyć z wypożyczaniem książek opisujących życie 

Grzegorza Piramowicza. W związku z tym, w stałej rubryce pt. ”ciekawe rocznice” 

wszystkim chętnym przedstawimy fakty z życia i efekty działań naszego patrona. 

Nie obyło się również bez imprezy o charakterze czysto rozrywkowym. Związana ona była 

z tradycyjnie już, hucznie obchodzonymi w naszym kraju imieninami Andrzeja. 

Samorząd szkolny zorganizował nam z tej okazji świetną gimnastykę dla ciała i chwilę 

oddechu dla zmęczonego umysłu-dyskotekę. Jak zwykle, bawiliśmy się rewelacyjnie, ale 

oczywiście za krótko! Powstała nawet taka koncepcja, aby jedną godzinę w-f tygodniowo 

zamienić na potańcówkę. Obawiamy się jednak, że ani dyrekcja, ani rodzice się na to 
niestety nie zgodzą. Trudno... ale pomysł uważamy za wyśmienity. 

3 grudnia otworzyliśmy podwoje naszej szkoły, dla przyszłych, potencjalnych naszych 

młodszych kolegów.  Przedszkolaki z MP nr.2, 5, 8, 9 i 14 były zachwycone!           Panie 

nauczycielki z kl. I-III, p. opiekunki ze świetlicy szkolnej oraz p. Dorota z biblioteki, dwoiły 

się i troiły aby przygotowany program artystyczny wypadł jak najlepiej. Wszystko 

oczywiście wspaniale się udało, a nasi mili goście dobrze  się bawili.    Szczególne wrażenie 



zrobił na nas występ p. Agnieszki Bajer. Nie mieliśmy pojęcia, 

że zawsze miło uśmiechnięta i życzliwie do wszystkich 

nastawiona, p. Agnieszka tak pięknie śpiewa. Drżyjcie gwiazdy 

estrady-mamy swojego kandydata na IDOLA. Pragniemy 

również dodać, że wszystkie szkolne uroczystości „oprawia” 

muzycznie p. Adam Suwald. Nabierają  one dopiero wtedy 
prawdziwego uroku. Dziękujemy. 

W pierwszym tygodniu grudnia, została przeprowadzona w 

naszej szkole akcja mająca na celu pomóc nam opanować 

trudną sztukę rozwiązywania konfliktów. Ponieważ akcja, która 

została perfekcyjnie i ogromnym nakładem sił przygotowana 

przez p. Renatę Adler, p. Sylwię Łaguniak, p. Monikę 

Szreiter i p. Lidię Kukiełę obfitowała w wiele ciekawych 
wydarzeń, poświęcimy jej cały duży artykuł. 

6 grudnia, ( jak co roku – hihi) obchodziliśmy tzw. MIKOŁAJKI. Z tej okazji nasza dzielna 

drużyna czytająca, pod opieką p. Ewy Skiby wyruszyła ze swą misją 

szerzenia czytelnictwa wśród dzieci, do Szpitala Miejskiego na oddział 
pediatryczny. Akcja ze wszech miar udana i godna naśladowania. 

W związku ze zbliżająca się dłuższą przerwą w nauce, w trosce o to, aby 
nie wyjść z wprawy w przyswajaniu wiedzy, 

przygotowaliśmy dla was kilka rozrywek czysto umysłowych (krzyżówki). 

Pośród osób, które dostarczą do biblioteki szkolnej  rozwiązane wszystkie 

zadania (same hasła) rozlosujemy słodką nagrodę, która choć ma trochę za dużo kalorii, 

świetnie poprawia humor. 

     Serdecznie zapraszamy do naszego „kącika sportowego”, gdzie p. Joasia przedstawia 

nam postać naszej olimpijskiej medalistki- Otylli Jędrzejczak. Jak obiecaliśmy w 

poprzednim numerze,   p. Paulina Dziubczyk postara się nas „uduchowić” i pozwoli choć 
na chwilę zapomnieć o ziemskim wymiarze zbliżających się świąt. 

Następny numer naszej gazetki ukaże  się dopiero w Nowym Roku. Życzymy więc 

wszystkim kochanym nauczycielom i wszystkim naszym kolegom, aby ten następny rok 
był spokojny, bezpieczny, ciekawy i naprawdę szczęśliwy. 

REDAKCJA. 

 

Ciekawe rocznice 

Piramowicz Grzegorz (1735-1801), ksiądz, pedagog, działacz oświatowy, pisarz. Autor podręczników i 
rozpraw pedagogicznych. W latach 1754-1773 członek zakonu o.o. jezuitów, po jego kasacie proboszcz w 
Kurowie, Końskowoli i Międzyrzeczu Podlaskim. Nauczyciel w kolegiach zakonnych.  Pracownik Komisji 
Edukacji Narodowej od jej powołania, był współtwórcą nowoczesnego ustawodawstwa szkolnego, w latach 
1775-1787 sekretarzem Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych, wizytatorem. Członek Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk.  Autor prac: Powinności nauczyciela (1787), Nauka obyczajowa dla ludu - fragment 
Elementarza dla szkół parafialnych (1785, wydanie osobne 1800), podręcznika Wymowa i poezja (część 1-
2 1792, część 3 1819). Publikował wiersze okolicznościowe w Zabawach Przyjemnych i Pożytecznych 
(1771-1776).  Zwolennik i teoretyk literatury polskiego rokoka. W serii Biblioteki Narodowej ukazały się 
Powinności nauczyciela oraz wybór mów i listów (1958).  Komisja Edukacji Narodowej, właściwie Komisja 

nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca, podległy królowi, państwowy zarząd nad oświatą w Polsce. 
Pierwsza w Europie państwowa instytucja oświatowa o charakterze odrębnego ministerstwa, której 
podlegały wszystkie szkoły od akademii do szkół parafialnych, z wyjątkiem Szkoły Rycerskiej.  Powstanie 



KEN  
Utworzona na mocy uchwały Sejmu z 14 X 1773. Powstanie KEN wiązało się z kasacją zakonu Jezuitów, 
który skupiał w swych rękach całe niemal szkolnictwo Rzeczpospolitej. Na jej potrzeby przeznaczono 
majątki po skasowanym zakonie. Przejąwszy sieć szkół jezuickich i opierając się na ich funduszach KEN 
przeprowadziła zeświecczenie szkolnictwa, zarówno w doborze zespołu nauczającego, jak i przedmiotów 
nauczania.  
Przeprowadzone reformy  Akademię Krakowską i Wileńską poddano gruntownym reformom, 
zsekularyzowano programy nauczania i grono pedagogiczne, jako obowiązujący język wykładów 

wprowadzono język polski, rozbudowano badania matematyczno-przyrodnicze. Zmieniając ich nazwy na 
Szkołę Główną Koronną w Krakowie i Szkołę Główną Litewską w Wilnie KEN zleciła akademiom 
zwierzchnictwo nad szkołami średnimi i przygotowywanie dla nich kadry nauczycielskiej. Podjęła próby 
stworzenia uniwersytetu w Warszawie.  Pod kierownictwem KEN pozostawały 74 szkoły średnie, podzielone 
na 10 szkół wydziałowych i podlegające im szkoły podwydziałowe. Komisja opracowała dla nich nowe 
programy, w których duży nacisk położono na nauki ścisłe, poznanie języka polskiego, historii i geografii 
ojczystej oraz etyki świeckiej, ograniczono natomiast rolę łaciny i usunięto teologię.  KEN zainicjowała 
zakładanie szkół elementarnych, zwanych parafialnymi, udostępniając je dzieciom chłopskim. Z powodu 
braku odpowiednich funduszy własnych podjęła nieudaną próbę opodatkowania na rzecz szkolnictwa 
elementarnego probostw. Fiasko tego doświadczenia kazało Komisji poprzestać na zaleceniach dla 
działających już szkół wiejskich. KEN żywo interesowała się ich losem, przystępując do wydawania 
specjalnie dla nich opracowanych podręczników.  Po raz pierwszy w Polsce zorganizowała seminaria 

nauczycielskie, które miały uniezależnić szkolnictwo od nauczycieli duchownych (księży i zakonników). KEN 
zajęła się opracowaniem nowoczesnych podręczników. Powołane przez Komisję w 1775 Towarzystwo do 
Ksiąg Elementarnych, złożone z pedagogów i uczonych, opracowało 27 nowych podręczników, w większości 
dla szkół średnich, ale także m.in. Gramatykę języka polskiego i Elementarz.  Czołowe postacie związane 
z KEN  W 1783 KEN ogłosiła zbiór przepisów regulujących pracę szkół, których podstawy opracował H. 
Kołłątaj. Głównymi działaczami KEN byli: A.K. Czartoryski, I. Potocki, M. Poniatowski, A. Zamoyski, a 
współpracownikami: G. Piramowicz, H. Kołłątaj, K. Narbutt i A. Popławski.  KEN istniała do połowy kwietnia 
1794, jej działalność stanowiła jedno z największych osiągnięć kulturalnych Polski czasów Oświecenia. Pod 
względem poziomu i organizacji szkolnictwa Polska znalazła się w czołówce krajów europejskich, jako 
pierwsza wcielała w życie nowe idee pedagogiczne. KEN dążyła do zmniejszenia różnic stanowych w 
oświacie, zajęła się domowym wychowaniem dziewcząt. Domagając się wychowania patriotycznego 
wpłynęła na kształtowanie się nowoczesnej świadomości obywatelskiej i narodowej. Jezuici  Zakon Kościoła 

katolickiego założony przez byłego oficera, Hiszpana, I. Loyolę w 1534. Podstawą reguły zakonu uczynił 
surowe posłuszeństwo dogmatom i prawu kościelnemu, wyrzeczenie się wszelkiej wolności osobistej, 
bezgraniczne zaufanie do Kościoła i papieża, w myśl hasła: Sentire cum Ecclesia (Zawsze z Kościołem). 
Zgromadzenie jezuitów zostało zatwierdzone bullą papieską Regimini militantis eclesiae przez Pawła III w 
1540. Jako cel działalności jezuici postawili sobie walkę z reformacją oraz wszelkimi przejawami odstępstwa 
od oficjalnych zasad wiary dla umocnienia władzy papieskiej.  Obok trzech zwykłych ślubów zakonnych 
jezuici składają ślub bezwzględnego posłuszeństwa papieżowi. Zakon jezuitów wcielił w życie ideę żołnierzy 
Chrystusowych ("militia Christi"), w walce o dobro Kościoła rzymskiego stawali zawsze na najbardziej 
zagrożonych pozycjach. Byli spowiednikami i powiernikami królów i książąt, a zwłaszcza dam dworu. Do 
największego rozkwitu doszedł zakon w okresie kontrreformacji, w w. XVII, opanował szkolnictwo średnie 
i wyższe, trzymając je w rękach przez kilka stuleci. Wykazywał niezwykłą gorliwość w duszpasterstwie 

robotników, występując nieraz w roli trybunów ludowych.  Szczególne zasługi jezuitów dla Kościoła 
podkreślał papież Urban VIII, w swojej bulli z 1623 zaliczył I. Loyolę w poczet świętych kościoła. Celem 
rzetelnej służby papiestwu jezuitów obowiązywała zasada kosmopolityzmu, realizowana w praktyce przez 
częste zmienianie miejsca zamieszkania, oderwanie od rodziny, środowiska i narodu. Jezuicki 
kosmopolityzm napotykał na zdecydowany sprzeciw monarchii absolutnych. W 1759 zostali wypędzeni z 
Portugalii, w 1764 z Francji, w 1767 z Hiszpanii i Neapolu. Pod naciskiem wielu rządów, papież Klemens 
XIV bullą Dominus ac Redemptor z 1773 zarządził kasatę zakonu.  Za zgodą carycy Katarzyny II zakon 
przetrwał jedynie na terenie Rosji do chwili gdy Pius VII bullą Sollicitudo omnium ecclesiarum z 1814 
przywrócił istnienie zakonu w całym Kościele. Aktualnie jezuici prowadzą własne uniwersytety oraz 
seminaria wychowujące elitę duchowieństwa. Wydają własne czasopisma w 50 językach, mają własne 
rozgłośnie radiowe i ośrodki telewizyjne. Nadal zajmują się zwalczaniem wszelkiej opozycji wobec papieża, 
zarówno w płaszczyźnie teologicznej, jak i społecznej.  Zakres działalności. Stworzyła jednolity system 

szkolnictwa o układzie hierarchicznym, począwszy od szkół elementarnych, przez podwydziałowe i 
wydziałowe, po Szkoły Główne w Krakowie i Wilnie. Najważniejsza rola w tym systemie przypadła szkołom 
głównym, będącym w XVIII w. w stanie upadku.  

Materiał pobrano ze strony:http://lotos3.fm.interia.pl/historia/467.htm 

 

Notatka okolicznościowa 

http://lotos3.fm.interia.pl/historia/467.htm


Przed nami karnawał - długi okres zabawy i radości. Jest to dobry czas aby 

wytańczyć się i wybawić na” całego”. Najczęściej karnawałowe wieczory 

spędzamy na prywatkach i dyskotekach. Tańczymy w rytm modnej muzyki i 

objadamy się smakołykami. Jest to wspaniały czas. Musimy jednak pamiętać, aby 

zabawa była bezpieczna i przyjemna dla wszystkich. Mamy dla Was kilka 

bezcennych rad, które mogą się przydać, gdy będziemy wybierać się na kolejne 

„kontrolowane szaleństwo: 
1.   Dbamy o to aby się porządnie wyspać 
2.   Około godzinę przed wyjściem zjadamy lekki, sycący posiłek 
3.   Dbamy o higienę! Około dwie godziny przed wyjściem bierzemy ciepły-

nigdy gorący (USYPIA) prysznic 
4.   Dobieramy strój dostosowany do sytuacji i towarzystwa, w którym 

będziemy się bawić 
5.   NIE SIĘGAMY PO ALKOHOL I PAPIEROSY!!!   
6.   Nie spóźniamy się – zawsze przychodzimy na umówioną godzinę 
7.   Nie przynosimy ze sobą własnych kłopotów i kwaśnej miny. 
8.   Dobrze,  rozsądnie i bezpiecznie bawimy się ze wszystkimi uczestnikami 

imprezy 
9.   ZAWSZE NA CZAS WRACAMY DO DOMU!!! 
  
Na koniec polecamy poniższy tekst w celu porównania karnawałowych 

obyczajów w Polsce dawniej i dziś. 
  
Staropolskie obyczaje: "Ej, kulig jedzie, zje, wypije i pojedzie!" 



 

Co roku obfite opady śniegu wywołują w nas tęsknotę za 

wyrwaniem się za miasto i jazda leśnymi duktami w 

kilkusaniowym kuligu. Aleksander Bruckner w Encyklopedii 

Staropolskiej podaje: kulik lub kulig, zabawa zapustna, najazd 

na dwór szlachecki młodzieży okolicznej dla ucztowania i 

zabawy; nazwana od mniemanego szukania ptaka błotnego w 

ostatki... 

Karnawałowe szaleństwa nie mogły się odbyć bez 

kuligu, który trwał niekiedy kilka dni. Jazda saniami 

od dworu do dworu, od zaścianka do zaścianka, była 

od wieków ulubiona rozrywka naszych rodaków i 

niewątpliwie największa atrakcja karnawału. 

Niezwykłą uwagę przywiązywano do zaprzęgów, dobierano do nich 

konie jednej maści. Zaprzęg nosił wówczas nazwę maścistego. Dbano 

tez o efektowna dekoracje rumaków, strojonych w czuby z piórami, 

kokardy i kwiaty. Uwagę zwracały zdobne uprzęże, wysadzane 

drogimi kamieniami, mosiężnymi guzami. Do dyszli mocowano 

blaszane dzwonki różnej wielkości i barwy dźwięku. 

Mknącej po ośnieżonych drogach kawalkadzie towarzyszyła 

obowiązkowa eskorta jeżdżców. Paradnie ubrani jechali przed 

pierwszymi saniami, a także z boku i z tylu. Nie mogło tez zabraknąć 

muzyki. Wielkopańskie kuligi odbywały się przy akompaniamencie dworskich 

cymbalistów, trębaczy czy janczarskich kapel. Jedna z takich kuligowych 

eskapad, która odbyła się w styczniu 1695 roku, opisał L. Clermont, sekretarz 

królowej Marysieńki. Wzięło w niej udział poza 10 czterokonnymi saniami także 

107 sań z gośćmi. 

Przed wyruszeniem należało ułożyć dokładny plan z ustaleniem, skąd ma ruszyć 

kulig, jakim szlakiem podążać  zabrawszy po drodze kolejnych uczestników, i 

gdzie zakończyć wyprawę. Wybierano tez starostę kuligu. Kiedy wszystko było 

gotowe, przekazywano od dworu  tzw. krzywulę, tj. laskę służącą zazwyczaj do 

zwoływania wieców. Był to sygnał do rozpoczęcia kuligowej zabawy. Nieco 

wcześniej wpadał do dworu arlekin wołając: "Ej, kulig jedzie, zje, wypije i 

pojedzie" 

Gdy goście zajechali na dworski dziedziniec, gospodarz wychodził, aby ich 

powitać, a jejmość kazała nakrywać do stołu. Jak pisze Oskar Kolberg, podawano 

zazwyczaj: kiszki, różnego rodzaju kiełbasy, zrazy, bigos, pączki i faworki. 
Na stoły bogatszej szlachty wjeżdżały: pieczenie na wielkich misach ułożone w 

misterne piramidy, wokół szeregi indyków, kapłonów i kaczek leżące, parujące 

ogromne wazy z bigosem, słynne polskie sosy - szare, z cebuli tartej, czarne z 

powideł,  pieczone dziki kryjące w swoich wnętrzach kiełbasy i szynki. 

 Dzisiejsze, nieco skromniejsze kuligi nadal stanowią w okresie karnawału 

niezwykłą atrakcję towarzyską   

 i obyczajową oczywiście w miarę obfitości śniegu, którego w tym roku nie ma 

zbyt wiele...  
Tekst na podstawie   ANDRZEJ ZALEWSKI   Copyright © 1998 Życie Warszawy Multico .  

 

Myśliwy 



      Młody Indianin wybrał się nad brzeg rzeki, by polować na dzikie 

kaczki. Uzbrojony był tylko w procę. Pozbierał kilka okrągłych 

kamyków na brzegu i zaczął wypuszczać je z całej siły. Mierzył przede 

wszystkim w ptaki, które nierozważnie zatrzymywały się na 

brzegu.  Wyrzucone kamienie z pluskiem wpadały do głębokiej wody. 

Jedynie dwa z nich śmiertelnie raniły dwa ptaki, a potem też spadły na 

dno rzeki.     Wracając do miasta, młodzieniec miał dwie kaczki w torbie 

i jeszcze jeden kamyk w ręce. W pobliżu targowiska zatrzymał go jubiler 

wołając: „Trzymasz w ręku diament! Wart jest co najmniej tysiąc 

rupii”.     Młody myśliwiec zbladł, a potem zaczął rozpaczać: „Ależ byłem głupi! Zużyłem 

wszystkie te diamenty, by zabić ptaki… Gdybym przejrzał im się lepiej, teraz byłbym bogaty, 

a tymczasem prąd porwał je ze sobą!”  

Każdy z naszych dni jest niczym drogocenny diament. Ważne jest, by zdać sobie z tego sprawę i nie 

zmarnować go, idąc „na polowanie”.  

B. Ferrero, Myśliwy, w: Czasami wystarcza promyk słońca. Krótkie opowiadania dla ducha, Warszawa 

2000. 

Nowy Rok 

 A ty, Nowy Roku, Co cię zesłał Bóg, 

Przestępuj co żywo 

Nasz niziutki próg. 

Podzielimy z tobą 

Boś miły nam gość 

Radość, szczęście, zdrowie - mamy ich tu dość.  

Ewa Szelburg-Zarembina   

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

Co nam przyniesie Nowy Rok? 

     Kiedy mile spędzamy świąteczny czas, a w kalendarzu zostaje tylko kilka kartek, oznacza to, iż kończy się 

kolejny rok. Każdy próbuje go podsumować, wyrazić wdzięczność za chwile miłe i 

radosne, licząc, że sytuacje smutne nie powtórzą się w nowym roku.     Oczywiście 

zastanawiamy się jaki będzie ten nowy rok, co nam przyniesie. Patrzymy w przyszłość z 

ufnością i nadzieją. Snujemy plany na kolejne 365 dni.Wśród planów i marzeń, robimy 

także postanowienia. Jedni obiecują sobie, że już zawsze będą przygotowani do lekcji, 

inni nigdy więcej nie zapomną odrobić pracy domowej. Jeszcze inni będą oddawać 

książki w terminie do biblioteki i przeczytają wszystkie lektury. Sportowcy układają 

grafik treningów, tak, aby na zawodach wypaść jak najlepiej.     Każdy pragnie, żeby 

nowy rok był lepszy od mijającego. Aby tak się stało trzeba włożyć w to wiele wysiłku. 

Systematyczna praca nad samym sobą sprawi, że wszystkie nasze plany staną się 

możliwe do realizacji. Wszelkie dotychczasowe  trudności będą łatwe do przeskoczenia. 

Każdy dzień będzie powodem do dumy i przyniesie wiele radości.     Oczywiście planując 



cały 2005 rok pamiętajmy, o tych, którzy nas otaczają, aby dzięki nam każdy dzień z nowego 

roku stał się dla nich jeszcze piękniejszy i lepszy.   

     Co nam przyniesie Nowy Rok? Kolejne 365 dni, które możemy i powinniśmy wykorzystać w 

jak najlepszy sposób, by za rok powiedzieć sobie, że to był on udany. Tego życzymy wszystkim 

czytelnikom.  

 W Nowym 2005 Roku dbajmy o każde dobro w naszym życiu, sprawiajmy najbliższym wiele 

radości, dla obcych bądźmy życzliwi i obdarzajmy wszystkich serdecznym uśmiechem 

p. Paulina Dziubczyk 

  

 

HUMOR 
 

Fąfara przychodzi do fryzjera i siada w fotelu. Podchodzi do niego mały Jasio z brzytwą w 

ręku. Przerażony Fąfara krzyczy do kierowniczki: 

- Proszę pani! Nie życzę sobie, aby ten maluch mnie golił! 

- Niech mu pan pozwoli! Tak mnie prosił... Przecież dziś jest Dzień Dziecka! 

 

 

Porucznik pyta szeregowca: 

- Fąfara, jesteście w wojsku szczęśliwi? 

- Tak jest, obywatelu poruczniku! 

- A co robiliście wcześniej? 

- Byłem znacznie szczęśliwszy! 

 

 

Fąfarowa szyje sukienkę na maszynie, a mąż stoi nad nią i krzyczy: 

- Teraz w lewo! Jeszcze bardziej! Prosto! Uważaj, nie za szybko! Przecież ty nie umiesz 

szyć! 

- Po co te twoje głupie komentarze? 

- Chciałem ci tylko pokazać jak się czuję, gdy jedziemy razem samochodem... 

 

 

Fąfara wpada do księgarni i sapiąc, pyta sprzedawcę: 

- Czy to pan sprzedawał wczoraj mojej żonie książkę kucharską? 

- Ja, a co się stało? 

- Zaraz pan się dowie! Idziemy do mnie na obiad! 

 

 

Fąfara pyta wróżkę:  

- Co będę robił po śmierci?  

- Będziesz sędzią hokejowym.  

- Kim? Przecież ja nawet nie umiem jeździć na łyżwach!  

- To się ucz! Jutro prowadzisz pierwszy mecz. 

 

Fąfarowa usiłuje wyprosić za drzwi natrętnego akwizytora. 

- Niech się pan stąd wynosi, bo zawołam męża! 

- Przecież pani męża nie ma w domu! 



- Skąd pan wie? 

- Jak ktoś ma taką żonę, to w domu bywa tylko w porze posiłków! 

 

 

Baca wlecze do lasu zwłoki psa. Sąsiad zagaduje:  

- A co to się stało, kumie?  

- Aaaa... musiołek go zastrzelić!  

- To pewnie był wściekły, co???  

- No, zachwycony to nie był!!!  

 

Baca jest sądzony za zabójstwo turysty, ale się nie przyznaje. Sędzia pyta: 

- No to jak to było, Baco? 

- Ano nijak. Siedziołek se na przyzbie i strugałek osikowy kołecek. A ten turysta siad se 

kole mnie i zacoł jeść cereśnie. I co zjod, to mi pesteckom trach!!! w oko. A jo nic, ino se 

strugom ten kołecek. A on znowu zjad i trach!!! mie pesteckom w oko. A jo nic i dalej 

strugom... A on łostatniom cereśnie, rzucił mi torebke pode nogi, wstał i tak niesceśliwie 

potknoł, ze upadł na ten kołecek, com go strugoł. I tak, panie, coś ze 27 razy...  

 

Idzie sobie turysta i w pewnym momencie zauważa Bacę i pyta: 

- Baco, co robicie?  

- A nic takiego, piore tylko kota. 

- Kota? Przecież kota się nie pierze. 

Na to Baca: 

- A co wy tam turysto wicie, kota się pierze. 

Za parę godzin turysta wraca z powrotem. Patrzy a kot leży nieżywy. I zwraca się do 

Bacy: 

- A nie mówiłem, że kota się nie pierze?! 

A Baca na to: 

- Pierze się, pierze, ale sie nie wykręco.  

 

Szeregowemu Kowalskiemu zmarła matka. Kapitan zleca kapralowi, by w jakiś delikatny 

sposób przekazał smutną wieść żołnierzowi. Kapral robi zbiórkę plutonu. 

- Szeregowi, którym zmarła matka... trzy kroki wystąp! 

Wystąpiło kilku. 

- Szeregowy Kowalski, dwa dni paki za niewykonanie rozkazu!  

 

Czemu ten pluton tak krzywo stoi?!? - pieni 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?  

 

Spadający jak kamień spadochroniarz krzyczy do mijanego w powietrzu kolegi: 

- Mój się nie otworzył! Szczęście, że to tylko ćwiczenia!  

 

Pamiętajcie żołnierze, bitwa pod Lenino, to była największą bitwą w dziejach oręża 

polskiego. 

- Obywatelu majorze, ale fama głosi, ze pod Monte Casino była większa bitwa. 

- Fama? Fama, wystąp!  

 

 

Szedł pijany generał z adiutantem przez las. Cos zaszeleściło w krzakach. 

Generał niewiele myśląc strzelił. Adiutant pobiegł zobaczyć co. Po chwili wraca: 

- Melduje posłusznie, ze zastrzeliliście zwykłą krowę ! 

- To nie mogła być zwykła krowa - zwykłe krowy nie wałęsają się po lasach! To musiała 



być dzika krowa ! 

Idą dalej. Znowu coś zaszeleściło. Generał strzelił i adiutant poleciał sprawdzić. Wraca: 

- Melduje posłusznie, ze zastrzeliliście dziką babę.  

 

- Panie kapitanie, czy pan wie, ze szeregowy Ecik skoczył bez spadochronu? 

- Oszalał. To już dzisiaj trzeci raz...  

Mateusz Balcerski, Rafał Bąkowski, Kamil Rzeźnicki 

 

KĄCIK SPORTOWY 

 Listopad to miesiąc pod znakiem siatkówki. Obie nasze reprezentacje dziewcząt i 

chłopców pod opieką pani Lidii Golewskiej i pana Wojciecha Woźniaka wzięły udział w 

międzyszkolnych rozgrywkach w mini piłce siatkowej. Oprócz naszej szkoły w 

zawodach wzięły udział szkoły podstawowe nr 3, 8, 13, 14 i 17. Mecze zostały 

rozegrane w systemie każdy z każdym, dlatego nasi zawodnicy mieli okazje 

zmierzyć się z każdą reprezentacją pabianickich podstawówek. Drużyna 

dziewcząt zajęła czwarte miejsce i w nagrodę otrzymała pamiątkową 

statułetkę. A nasze zawodniczki to: Hećmańczuk Jessica, Sulima Magdalena, 

Becht Beata, Zellmer Karolina, Wróblewska Paulina, Cichosz Magdalena i 

Ratajczyk Katarzyna.  

Tym razem drużyna chłopców okazała się lepsza (brawo 

panowie!!). Nasi zawodnicy w międzyszkolnych rozgrywkach zajęli 

drugie miejsce (zaraz po SP 17), co zakwalifikowało ich do Mistrzostw 

Powiatu. I tu niespodzianka, ponieważ chłopcy dzielnie obronili drugą pozycje. Drużyna 

męska to: Olszewski Patryk, Kłodaś Przemysław, Gałęski Adam, Paczuszka Alan, 

Olszewski Adrian, Biegajło Marcin, Misiak Łukasz, Stawicki Bartłomiej, Balcerski 

Mateusz i Choiński Bartłomiej.  

Ogromne brawa dla naszych zwycięzców i podziękowania za godne reprezentowanie naszej szkoły!  

p. Joanna Jarmakowska 

 

OGÓLNOSZKOLNY PROJEKT PROFILAKTYCZNY „JĘZYK SERCA” 

   
 

       Szkolny projekt profilaktyczno - wychowawczy „JĘZYK SERCA” został zrealizowany w terminie 06.12 – 

10.12.2004r.       Został zaplanowany zgodnie z założeniami Szkolnego Programu Wychowawczego i Profilaktyki, 

hasłem przewodnim projektu był konflikt i strategie jego rozwiązywania , a w celach ogólnych i szczegółowych 

zostały ujęte następujące treści : 

-         uświadomienie dzieciom czym jest konflikt i zapoznanie ich ze strategiami jego rozwiązywania, 

-         budowanie wzajemnych relacji między uczniami opartych na zrozumieniu i tolerancji, 

-         rozpoznawanie źródeł konfliktów i uświadomienie sobie, że konflikt jest czymś naturalnym i nie musi 

prowadzić do nieporozumienia, kłótni, czy wybuchu agresji, 

-         tworzenie rozwiązań opartych na bezpieczeństwie, szacunku i porozumieniu, 

-         znajomość i propagowanie Prawa Dziecka. 

Projekt skierowany był do wszystkich uczniów szkoły.    



 Za zaplanowanie działań i przebieg projektu został odpowiedzialny samorząd szkolny wraz z opiekunkami Lidią 

Gołębowską - Kukiełą i  Moniką Szreiter , pedagog szkolny – dyr. Urszulą Gajewską oraz nauczycielki - Renata 

Adler i Sylwia Łaguniak. 

      Działania zostały zaplanowana na pięć dni, do poniedziałku do piątku i w każdym dniu działo się coś innego.  

      W pierwszym dniu projektu zostały zawieszone na korytarzach szkolnych loga projektu i prace plastyczne 

uczniów klas IV – VI. Dotyczyły one przeciwdziałania agresji, sposobów rozwiązywania konfliktów, 

porozumiewania się za pomocą „języka serca” i praw dziecka. 

Odbył się również apel informacyjny, podczas którego zostały przedstawione cele i harmonogram projektu oraz 

wręczone arkusze z niedokończonymi zdaniami na każdy dzień tygodnia. 

Uczniowie przy muzyce relaksacyjnej  kończyli zdania: 

1.      Moim zdaniem konflikt to..... 

2.      Kiedy jest mi smutno to..... 

3.      Kiedy jestem zły to..... 

4.      Kiedy się boje to..... 

5.      Mam prawo do...... 

    We wtorek członkowie samorządu rozdawali wszystkim uczniom i nauczycielom ulotki informacyjne, których 

treścią były dobre sposoby porozumiewania się. Naklejali również na ubrania uczniom emblemat projektu – 

czerwone serduszko z napisem „Język serca”.  

Wszyscy uczniowie noszący te serduszka utożsamiali się z ideą projektu i starali się być dla siebie mili i 

serdeczni.  
     W środę  zostały ogłoszone wyniki konkursu plastycznego na najciekawszy plakat. Uczniowie przyklejali 

„cenki” pod jednym plakatem, który ich zdaniem był najładniejszy i miał najciekawszą treść. Klasy I-III 

wybierały najlepsze plakaty klas w poszczególnych pionach, a klasy starsze oceniały indywidualne prace. W 

klasach I-III zwyciężyły klasy: IA, IIC i IIIB. Zaś w klasach starszych zwycięzcami zostały uczennice: I miejsce 

Izabela Pawelczyk z kl. VIC, II miejsce Paulina Kukieła z kl. VIA i Ewelina Filipiak z kl. VIC  

( wykonywały plakat wspólnie) i III miejsce Monika Okrojek z kl. VA. 

W tym dniu odbyło się również spotkania pod hasłem „ Klasy starsze klasom młodszym”  

( odpowiednio VI – III, V – II, IV – I), które miało na celu pokazanie konfliktu w formie dramy. Uczniowie klas 

starszych byli aktorami w prezentowanych sytuacjach konfliktowych, a młodsze dzieci starałyby się odnaleźć 

źródła konfliktu. Uczniowie klas I-III mogli nauczyć się właściwego zachowania od swoich starszych kolegów, 

a starsi koledzy również utrwalili sobie, jak na co dzień powinni zachowywać się względem innych. 

    Czwartego dnia klasy młodsze oglądały bajkę, w której pokazane były sytuacje konfliktowe i sposoby 

radzenia sobie z nimi. Klasy IV-VI zaś oglądały przedstawienie teatralne wystawione przez aktorów z Krakowa 

nt. praw dziecka i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych. 

    Ostatniego dnia projektu w Międzynarodowym Dniu Praw Dziecka uczniowie zostali zapoznani z ich 

prawami. Zostały również wręczone nagrody za konkurs plastyczny i podsumowany przebieg projektu. 

    Poza wymienionymi działaniami wychowawcy podczas zajęć ze swoimi klasami oraz nauczyciel wychowania 

do życia w rodzinie w klasach V i VI  realizowali scenariusze dotyczące konfliktu i sposobów jego 

rozwiązywania. Tematyka scenariuszy była następująca: kl. I –    „ Dobre i złe samopoczucie” 

kl. II -   „ Jak się czuję, gdy jestem rozzłoszczony, a jak gdy jestem spokojny?” 

kl. III -  „ Jak rozwiązywać konflikty?” 

kl. IV -  „ Co to jest konflikt?” 

kl. V -   „ Rozwiązywanie konfliktów” 

kl. VI -  „ Nasze zachowanie w sytuacjach konfliktowych” 

    Również  na zebraniach z rodzicami wychowawcy  informowali o harmonogramie projektu i realizowali 

scenariusze dotyczące konfliktów w rodzinie.     Uczniowie z wielu źródeł uzyskiwali informację jak być 

asertywnym ,komunikatywnym i jak radzić sobie ze stresem ( ulotki, plakaty, warsztaty z wychowawcą, scenki 

prezentowane przez poszczególne klasy).  

     Tak więc działania podjęte podczas przygotowań i realizacji projektu były szerokie w swym zakresie, 

obejmowały wiele różnorodnych działań i angażowały wiele osób. 

     Uczniowie wiele zapamiętali z przekazywanych im treści jak wynika z rozmów z nimi. Mamy nadzieję, że 

poznane metody zachowań będą przez nich wykorzystywane nie tylko w teorii, ale przede wszystkim w 

praktyce. Dzięki temu będą dla siebie milsi, wyrozumiali i będą porozumiewać się bez agresji, złości i 

przemocy. O to chodziło nam twórcą projektu. 
 

(gościnnie) p. Sylwia Łaguniak 



 

OGŁOSZENIA 

1. Dosłownie w ostatniej chwili przed zamknięciem numeru, dostaliśmy wiadomość o rozwiązaniu konkursu 

na najładniejsze życzenia świąteczne. Niestety, nie przyznano trzech pierwszych miejsc, natomiast wielce 

szanowna komisja nagrodziła wyróżnieniami następujące osoby: KAFLAK MATEUSZ KL.Va, 

KROSOWSKA JUSTYNA KL....., WIOLA SAKTURA KL. IVb, DAMIAN WAWSZCZAK KL. Va. 

2.I jak tu nie wierzyć, że marzenia się spełniają? BĘDZIEMY MIELI CZYTELNIĘ!!!!!!!!!!! Dzięki uporowi 

dyrekcji, krzepie fizycznej p. Doroty (śmieje się, że nareszcie w tym roku będzie solidnie przygotowana do 

zawodów "strong woman") i nieocenionej pomocy dzieci z aktywu bibliotecznego, od 20.12.04 tzw. Ekipa 

Remontowo-Budowlana, zaczyna pracę w bibliotece szkolnej. Z ogromną niecierpliwością czekamy na 

efekty. 

       CIEKAWOSTKI - CZYLI : CZY WIESZ,  ŻE….. 

1. św. Mikołaj zanim został świętym był biskupem Miry, miasta na terenie dzisiejszej Turcji i słynął z 

dobrego serca; 

2. panuje powszechne przekonanie, że w noc wigilijną zwierzęta przemawiają ludzkim głosem; 

3. powszechnym zwyczajem jest kładzenie siana pod obrus, którym nakrywa się stół wigilijny; 

4. dawniej wierzono, że kto w wigilijny poranek zerwie się dziarsko z łóżka, ten przez cały rok nie będzie 

miał kłopotów ze wstawaniem; 

5.jednym z tradycyjnych ciast świąt Bożego Narodzenia jest makowiec. Dawniej wierzono, że jedzenie maku 

w noc wigilijną przysparza bogactwa i pieniędzy.  

 

 

 


