
 

 

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

Gdy po długiej, ciężkiej pracy 

wolnej chwili nadszedł czas, 

o solidnym wypoczynku 

marzy chyba każdy z nas. 

 By ten czas spędzić radośnie, 

zdrowo, miło i bezpiecznie, 

to do kilku ważnych zasad 

trzeba odnieść się koniecznie. 

 Gdy się tak czasami zdarzy, 

że sam jeden jesteś w domu, 

to naczelną miej zasadę –  

NIE OTWIERAJ DRZWI NIKOMU 

 Prąd i gaz to sprzymierzeńcy. 

Bardzo ułatwiają życie –  

LECZ NIE SŁUŻĄ DO ZABAWY 

To pamiętaj należycie. 

 By rozwijać wyobraźnię 

i z pożytkiem spędzić czas, 

to po mądrą, miłą książkę 

niechaj sięgnie każdy z nas. 

 W zdrowym ciele - zdrowa dusza 

Niech zasada ta króluje. 

I zabawy na podwórku 

każdy dzisiaj już planuje. 

 Lecz pamiętaj koleżanko 

i kolego mój koniecznie, 

abyś bawił się rozsądnie, mądrze, 

zdrowo i bezpiecznie. 

 Dorota Olejnik 



 A oto kilka przykazań, których musisz 

bezwzględnie przestrzegać: 

1. Korzystaj wyłącznie z tych lodowisk, które są bezpieczne i odpowiednio przygotowane.  
2. Nigdy nie baw się na ulicy ani w jej pobliżu. 
3. Nie przebywaj poza domem sam po zmierzchu 
4. Ubieraj się odpowiednio do panujących warunków atmosferycznych. 
5. Jeśli chcesz spędzić czas z rówieśnikami, zawsze informuj rodzica bądź opiekuna o tym, z kim i 

gdzie masz zamiar przebywać. 
6. Pod żadnym pozorem nie eksperymentuj z używkami – to się zawsze źle kończy. 

7. Nie przesiedź całych ferii bezmyślnie przed 

telewizorem – zaplanuj sobie wiele różnych zajęć i 

rozrywek, które pozytywnie wpłyną na twój rozwój. 

    To tyle zaleceń. Teraz chciałabym zachęcić Was do 

uważnej lektury naszego periodyku. W ramach cyklu 

MOJA MAŁA OJCZYZNA, w styczniu poprosiliśmy o 

rozmowę Starostę Powiatu Pabianickiego, p. Krzysztofa 

Haburę. Pan Starosta znalazł chwilę czasu, aby zaprosić 

nas do siedziby starostwa i odpowiedzieć na kilka „ 

trudnych” pytań. Okazał się przy tym człowiekiem 

szalenie kontaktowym, miłym i posiadającym duże 

poczucie humoru, dlatego też rozmowa odbyła się w 

przesympatycznej atmosferze.  

   Wkroczyliśmy w Nowy Rok, a wraz z nim w nowy etap naszego życia. Zawsze na początku mamy 

plany i postanowienia oraz  szczere chęci, aby te plany zrealizować. Z realizacją jednak różnie bywa. 

Czasem trudności wynikają z przyczyn obiektywnych, 

czyli od nas niezależnych, a czasem z tego prostego 

powodu, że nie do końca zostały przemyślane. Jeśli 

chcemy, aby choć część postanowień noworocznych stała 

się rzeczywistością, to powinniśmy zaczynać od drobnych 

spraw takich jak na przykład: jeśli rano wstajesz 

niewyspany – to postaraj się kłaść wcześniej spać, jeśli 

masz wrażenie, że za dużo czasu spędzasz przed 

ekranem – wyznacz sobie jeden dzień w tygodniu bez 

telewizora za to z książką. Sprawę noworocznych 

postanowień  zostawiam Wam do przemyśleń i refleksji.  

Na zakończenie życzę Wam kochani dużo pogody ducha, 

zdrowego rozsądku i wyobraźni na nadchodzące dwa tygodnie odpoczynku.  

Redaktor opiekun 

 

 

Rozmowa z p. Krzysztofem Haburą Starostą Powiatu Pabianickiego 



        P. Jerzy Kaczmarek ( dalej J. K.) :  Panie Starosto,  od pięciu lat publikujemy w  Internecie naszą 

szkolną gazetkę „”Piątka„ na Piątkę”, a od ponad dwóch lat prowadzimy w niej dział zatytułowany MOJA 

MAŁA OJCZYZNA.  W ramach tego projektu zapraszamy do rozmowy osoby ważne dla pabianickiej 

społeczności. Osoby, które swoim działaniem, szczególnym zaangażowaniem   lub sprawowaną funkcją, 

mają wpływ na nasze miasto i losy jego mieszkańców.  Przedstawiam Panu naszą drużynę reporterską, 

która przygotowała pytania i już nie może doczekać się, aby zacząć je Panu zadawać. 

 Kasia :  Czy jest Pan pabianiczaninem? 

Starosta Powiatu Pabianickiego p. Krzysztof Habura ( dalej K. H. ) : Tak. Urodziłem się w 

Pabianicach.  

Kinga :  Którą szkołę podstawową Pan skończył? 

K. H. : Ukończyłem Szkołę Podstawową nr 15, 

mieściła się ona przy ul. M. Skłodowskiej- 

Curie,  teraz w tym budynku znalazło siedzibę 

Gimnazjum nr 2.  

 Karolina :  Czy wspomina Pan któregoś z 

nauczycieli szczególnie ciepło? 

K. H. : Tak. Szczególnie miło wspominam p. 

Szadkowską, która uczyła mnie języka 

polskiego.  Była to starsza Pani, dystyngowana, 

elegancka i bardzo miła. Była polonistką z krwi i 

kości. Bardzo często zaskakiwała nas ilością 

znanych na pamięć cytatów z „Pana 

Tadeusza”.  Angażowała nas do realizacji różnych 

projektów – akademie, teatrzyki, rozprawy 

sądowe i inne niecodzienne pomysły, które sprawiały, że lekcje były naprawdę ciekawe i mobilizowały 

nas do podjęcia dodatkowego wysiłku. Równie ciepło wspominam moją wychowawczynię p. Wiesławę 

Kalutę, która uczyła fizyki. P. Kaluta była naszą opiekunką, taką trochę starszą siostrą. Nie tylko uczyła 

nas przedmiotu, ale również miała wielki wpływ na nasze wychowanie.  

Jak większość chłopców lubiłem lekcje wychowania 

fizycznego, a co za tym idzie lubiłem naszego nauczyciela 

w-f, p. Jerzego Klimka.  

 Kasia :  Jak układały się Pana  losy po ukończeniu nauki 

w szkole podstawowej? 

K. H. : Ukończyłem II Liceum Ogólnokształcące im. 

Królowej Jadwigi (wówczas nosiło imię St. 

Wyspiańskiego) – tam uczyłem się cztery lata w klasie o 

profilu ogólnym. Następnie zdałem egzamin wstępny na 

Politechnikę Łódzką, na Wydział Budownictwa i 

Architektury, gdzie studiowałem przez kolejne pięć lat, po 

czym zacząłem pracować przy budowie Elektrowni w 

Bełchatowie. Tak spędziłem kolejne cztery lata, następnie przez rok pracowałem jako inspektor nadzoru 

budowlanego w Spółdzielni Mieszkaniowej, od 1985 do 2006r. prowadziłem własny zakład remontowo- 

budowlany, a od dwóch lat sprawuję funkcję  Starosty Powiatu Pabianickiego.  

 Kinga :  Czy lubi Pan nasze miasto? 

K. H. : Bardzo lubię. Pewnie są tacy, którzy narzekają na nasze miasto, bo i znajdą się powody do 

narzekania, ale ja nie wyobrażam sobie życia gdzieś poza Pabianicami. Jestem człowiekiem 

sentymentalnym, rodzinnym, tu się urodziłem, tu mam wielu przyjaciół, tu się dobrze czuję  i właśnie z 

tym miejscem jestem bardzo emocjonalnie związany. Wyznaję zasadę, że zamiast „marudzić”, lepiej 



pomyśleć co zrobić, aby poprawić rzeczy dalekie od doskonałości. Jeśli się tylko ma możliwości - trzeba 

działać. 

 Kinga :  Czyli myśli Pan o Pabianicach jak o swojej małej ojczyźnie? 

K. H. : Oczywiście! Jak najbardziej, bo to jest nasza „Mała Ojczyzna”. 

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

K. H. : Najbliższe jest mi miejsce, w którym spędziłem dzieciństwo i w którym się wychowałem, a 

mianowicie ogród mojego ojca, który przez wiele lat prowadził w Pabianicach gospodarstwo ogrodnicze, 

ciągnące się miedzy ul. Moniuszki, a ul. Orlą. Następnie obiekty sportowe, ponieważ przez wiele lat 

czynnie uprawiałem sport, byłem piłkarzem, zawodnikiem  MKS  potem  PTC, dlatego stadiony PTC  i 

Włókniarza oraz MOSiR to miejsca, które lubię odwiedzać, mam związane z nimi miłe wspomnienia, 

dobrze się tam czuję. Spędziłem tam wiele godzin, wiele 

dni. Czyli, jak widzicie, moje ulubione miejsca w naszym 

mieście związane są głównie ze sportem. 

 Kinga :  Teraz chcielibyśmy spytać o Pańską pracę jako 

Starosty Powiatu. Co należy do Pana obowiązków? 

K. H. : Starosta powiatu ma wiele obowiązków: jest 

kierownikiem Urzędu Starostwa , jest przewodniczącym 

Zarządu Powiatu, zwierzchnikiem służbowym 

pracowników starostwa, zwierzchnikiem powiatowych 

służb, inspekcji i straży, jest wreszcie osobą 

odpowiedzialną za działania w obszarach podległych 

starostwu a które dotyczą powiatu. Obszary te, to między 

innymi: opieka społeczna, oświata i wychowanie, budownictwo i architektura, ochrona środowiska czy 

drogi powiatowe. Starosta jest przedstawicielem Skarbu Państwa przy gospodarowaniu środkami, które 

do Skarbu Państwa należą oraz zarządcą mienia należącego do powiatu. W starostwie funkcjonuje 

również Wydział Komunikacji i Transportu, który zajmuje się wydawaniem praw jazdy i dowodów 

rejestracyjnych samochodów.  

Kasia :   Czy to stresująca praca? 

K. H. : Na pewno. Mamy wiele problemów do rozwiązania zarówno codziennych jak i występujących 

sporadycznie. Na przykład, chcemy pozyskać fundusze europejskie, aby zasilić budżet powiatu, a to 

wymaga złożenia wielu dokumentów i wniosków w ściśle określonym czasie. Takie dokumenty należy 

odpowiednio przygotować, skrupulatnie opisać. Czasem jest to bardzo trudne, choćby dlatego, że nie 

wszystko zależy od nas. Starosta odpowiada za wszystko co się dzieje w powiecie. Za to jak pracuje 

urząd starostwa, jednostki organizacyjne a także jak wywiązują się ze swoich obowiązków pracownicy. 

Nad Zarządem Powiatu, który jest władzą wykonawczą, stoi Rada Powiatu - ciało uchwałodawcze, która 

nas kontroluje, pewne rzeczy nam „uchwala” do wykonania i z tego nas rozlicza. Niejednokrotnie radni 

mają uwagi lub zastrzeżenia, które musimy uwzględniać i to budzi czasem wiele emocji, a co za tym 

idzie również i stres. 

 Kinga : W skład powiatu pabianickiego wchodzą gminy: Dobroń, Dłutów, Pabianice, Ksawerów, 

Lutomiersk oraz Miasto Pabianice i Konstantynów Łódzki, dlaczego właśnie Pabianice zostały stolicą 

naszego powiatu? 

K. H. : Ustawodawca tak zadecydował, ale myślę, że kierował się tym, iż Pabianice są największym 

miastem w powiecie. Cały powiat liczy 120 tysięcy mieszkańców, z czego 70 tysięcy żyje w samych 

Pabianicach. Tutaj mieści się szereg instytucji, które działają na rzecz powiatu: szkoły 

ponadgimnazjalne, domy pomocy społecznej, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji czy Młodzieżowy Dom Kultury. W Pabianicach swoje 

siedziby mają również instytucje niemieszczące się w strukturach powiatu, ale mające go w swojej 

nazwie. Są to : Powiatowa Komenda Policji, Powiatowy Lekarz Weterynarii czy Powiatowa Stacja 



Sanitarno-Epidemiologiczna. Wszystkie te 

instytucje znajdują się w Pabianicach, więc już 

choćby względy organizacyjne przemawiają za 

tym, aby to właśnie nasze miasto było stolicą 

powiatu.  

 J. K. : Można więc przyjąć, że problemy miasta i 

mieszkańców w  porównywalnym stopniu dotyczą 

i władz miasta i władz powiatu. Nie da się chyba 

oddzielić całkowicie problemów miasta od 

problemów powiatu i odwrotnie. 

K. H. : Oczywiście. Pabianice są integralną częścią 

powiatu. My zajmujemy się sprawami, które 

wykraczają poza kompetencje gminy. Realizujemy 

zadania o charakterze  ponad-gminnym, które 

dotyczą jednak wszystkich gmin należących do Powiatu Pabianice. Chociażby drogi. Mamy 180 km dróg 

powiatowych, z których 23 km znajduje się na terenie miasta. Musimy je remontować, sprzątać, 

odśnieżać. Są powiatowe ale jeżdżą po nich głównie pabianiczanie.  

 J. K. : Skoro o drogach mowa, to chciałbym poruszyć tu sprawę bezpieczeństwa naszych uczniów. SP5 

znajduje się przy głównej arterii naszego miasta, przy ul. Zamkowej. Jak wykazały badania natężenia 

ruchu, trzykrotnie przeprowadzone przez uczniów i pracowników naszej szkoły, natężenie ruchu na ul. 

Zamkowej narasta, co stwarza realne zagrożenie dla dzieci podążających na zajęcia lekcyjne. 

Zapewniamy co prawda nadzór nad przejściem przez jezdnię, jednak liczba kilku tysięcy samochodów 

przejeżdżających każdego dnia ul. Zamkową stwarza bardzo trudną sytuację dla pieszych. Bardzo 

zależy nam na zainstalowaniu sygnalizacji świetlnej oraz wydzieleniu azylu dla pieszych oczekujących 

na tramwaj. Również zmiana organizacji ruchu na ul. Poniatowskiego, wprowadzenie jednego kierunku 

jazdy z całą pewnością wpłynęłoby bezpośrednio na podniesienie bezpieczeństwa naszych uczniów. 

Rozumiem, że możemy liczyć na Pana jako sojusznika w razie potrzeby.  

K. H. : Starosta jest zarządcą ruchu na drogach gminnych i powiatowych, ale w Polsce są jeszcze drogi 

wojewódzkie i krajowe, o których nie może decydować. Cały problem polega na tym, że ulica Zamkowa 

jest właśnie drogą krajową. Ale jeśli tylko nadarzy się okazja rozmawiać z przedstawicielami zarządu 

dróg krajowych, obiecuję poruszyć sprawę organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Zamkowej i 

Poniatowskiego.  

 Karolina :  Co zyskał powiat po wstąpieniu do Unii Europejskiej? 

K. H. : Samo wstąpienie w szeregi UE, dało wiele korzyści nam jako obywatelom. Nie czujemy się już 

zaściankowi, gorsi od mieszkańców zachodniej Europy. Możemy podróżować, uczyć się, pracować 

właściwie tam, gdzie mamy ochotę. Nie potrzebujemy paszportów i wiz, wystarczy wsiąść w samochód 

lub samolot i już Europa stoi przed nami otworem. Wstąpienie do UE dało również korzyści materialne. 

Pozyskujemy pieniądze chociażby na inwestycje drogowe, oświatowe, dotyczące pomocy społecznej czy 

projekty sportowe. To są bardzo wymierne korzyści wynikające z wstąpienia do UE.  

 Kinga :  Jakie są plany rozwoju naszego powiatu, jeśli chodzi o sport i rekreację? 

K. H. : Dwa lata temu wybudowaliśmy w powiecie pierwsze boisko ze sztuczną nawierzchnią w naszym 

powiecie. Znajduje się ono przy Zespole Szkół nr 2, czyli przy dawnym „elektryku”. W przyszłym roku 

zamierzamy wybudować przy I Liceum Ogólnokształcącym boisko w ramach programu „Orlik 2012” 

(pod koniec zeszłego roku oddane zostało pierwsze boisko powstałe w ramach tego projektu w dużej 

części z funduszy miejskich i znajduje się ono przy SP3). Ponadto od ponad dwóch lat Rada Powiatu na 

wniosek Zarządu przeznacza pieniądze na dofinansowanie klubów sportowych działających na terenie 

powiatu. Do tej pory tego nie było. Obecny Zarząd zapoczątkował taką promocję klubów sportowych. 

Jest to nieduża kwota, bo ok. 100 tysięcy, a klubów jest sporo, ale kiedy brakuje na koszulki czy 

rachunek za prąd,  każde 100 zł jest niezwykle przydatne. Poza tym remontujemy te obiekty sportowe, 

które już mamy. Ja sam kocham sport. Jak już wspominałem przez wiele lat grałem w piłkę, nadal 



staram się dbać o kondycję, dwa, trzy razy w tygodniu chodzę na basen, więc przyznam, że 

umożliwienie dzieciom i młodzieży trenowania i wychowania w duchu sportowym bardzo mi leży na 

sercu. 

 Kasia :  Czy lubi Pan czytać książki? 

K. H. : Bardzo lubię, choć przyznam się szczerze, że nie bardzo mam na to czas. Często pracuję 

jeszcze po powrocie do domu, więc na czytanie zostają mi już tylko późne wieczory.  Jakiś czas temu 

wróciłem do „Pana Tadeusza” i zawsze przed snem staram się przeczytać choć parę kartek.  

 Kinga: Czy ma Pan swoją ulubioną książkę, która chciałby Pan polecić naszym rówieśnikom?  

K. H. :Wychowałem się na książkach Alfreda Szklarskiego. Jest to seria o przygodach Tomka 

Wilmowskiego. Oprócz pasjonującej fabuły, książki te mają wiele wartości poznawczych. Dużo 

wiadomości geograficznych i historycznych. Przepełnione są duchem patriotyzmu. Godne polecenia są 

również książki Karola Maja o słynnym „Winetou” czy seria o „Panu Samochodziku” Zbigniewa 

Nienackiego. Nie mogłem się od tych książek oderwać.  (w tym momencie nasz Rozmówca zacytował z 

pamięci obszerny fragment z ostatniego rozdziału „Winnetou”, czym wprawił nas w osłupienie, a u p. 

Doroty wzbudził niekłamany respekt – dopisek red.). 

 Karolina : Czy lubi Pan zwierzęta? 

K. H. : Lubię. Mam w domu sznaucera miniaturkę o imieniu Tina. Mieszka z nami od 13 lat.  

 DO: Po ciężkiej pracy wszystkim należy się odpoczynek. 

Chcielibyśmy spytać, gdzie najchętniej spędza Pan 

wakacje? 

K. H.: Latem najchętniej wyjeżdżam na działkę do 

Ldzania. To takie weekendowe wyjazdy. Natomiast na 

kilka dni zawsze staram się wyjechać nad jezioro Zbiczno 

koło Brodnicy – mam takie ulubione miejsce. Zimą lubię 

wyjeżdżać w góry, ponieważ jeżdżę na nartach. Lubię 

jeździć na łyżwach. Ogólnie rzecz biorąc preferuję 

wypoczynek czynny.  

 Kasia :  Czy lubi Pan tańczyć?  

K. H. :  Bardzo lubię tańczyć i lubię chodzić na 

potańcówki czy zabawy. Mam za sobą nawet kilka lekcji tańca. 

   Prosimy o dokończenie kilku zdań:  

 Rodzina to dla mnie…………………podstawa. To taki fundament, baza, która jest dla mnie 

oparciem a jednocześnie daje mi energię do pracy społecznej i zawodowej. 

 Jestem szczęśliwy…………………. bardzo, .ponieważ jestem zdrowy, mam udane dzieci, szczęśliwą 

rodzinę oraz pracę, która lubię wykonywać.  

 Odpowiedzialność to według mnie………..bardzo ważna sprawa, ponieważ leży (powinna leżeć)  u 

podstaw każdego działania, które traktuje się poważnie i rzetelnie.  

 Największym moim marzeniem jest………….kiedyś marzyłem o tym, aby zagrać na stadionie 

Maracana w Brazylii w składzie reprezentacji Polski w piłce nożnej. Teraz marzę o podróży 

dookoła świata. Może zabrzmi to banalnie, ale chciałbym zobaczyć jak żyją ludzie w różnych 

zakątkach naszego globu 

 Jestem dumny z …………………mojej rodziny i z tego co robię.  



 Nie lubię…………………….sprzątać. Natomiast lubię gotować.  

 Mój sposób na gorszy dzień……………..to zmęczenie fizyczne. Gdy mam gorszy humor, lubię 

popracować na działce, pobiegać, popływać – generalnie ruszać się. Takie sportowe podejście 

do życia. Szczerze polecam. 

 Najchętniej relaksuję się………………właśnie uprawiając sport. To mój odpoczynek, relaks i 

właściwie – jak już wspomniałem – sposób na życie.  

 Kasia : Gdyby mógł Pan zmienić coś w swoim życiu, co by to było? 

K. H. : Gdybym mógł coś zmienić  może  zmieniłbym swój charakter, a przynajmniej jedną cechę. 

Myślę, że za bardzo się przejmuję pewnymi sprawami, które nie powinny wywoływać u mnie takich 

emocji. Do pewnych rzeczy chciałbym nabrać właściwego dystansu.  

 Karolina: Czy chciałby Pan za pośrednictwem naszej gazetki przekazać coś naszym kolegom? 

K. H. :  Chciałbym przekazać dwie sprawy. Po pierwsze szczerze zachęcam do uprawiania sportu. 

Kochani, ćwiczcie na lekcjach w-f, jeśli to możliwe zapiszcie się do klubu sportowego, promujcie zdrowy 

styl życia. Sport ma ogromny wpływ nie tylko na wasz rozwój fizyczny. Sport uczy postępowania fair-

play. Uczy odpowiedzialności, wytrwałości i sztuki pokonywania własnych słabości. Uczy pracy w grupie 

oraz wyrabia w człowieku odruch odpowiedzialności za drugiego człowieka. Druga sprawa to nauka, 

która chyba jak nigdy dotąd jest w cenie. Ukończenie dobrej szkoły, dobre świadectwo, staranne 

wykształcenie to w dzisiejszych czasach gwarancja waszej przyszłości, dobrej pracy, dobrego 

wynagrodzenia, możliwości realizacji planów. Apeluję więc do Was – uczcie się, uczcie i jeszcze raz 

uczcie.  

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

K. H. : Mnie i całemu Zarządowi możecie życzyć, aby udało nam się zrealizować wszystkie zamierzenia 

i plany i aby nasza praca przynosiła wymierne efekty i korzyści dla wszystkich mieszkańców powiatu.  

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

inspirujących, wspaniałych ludzi. 

 

 

„Czy wiesz, że...?” 

         Historia powiatów jako jednostki administracyjnej 

państwa polskiego sięga drugiej połowy XIV wieku. 

Wówczas to powiaty zastąpiły dotychczasowe kasztelanie, 

których ośrodkiem był zamek lub znaczący gród. W 

średniowieczu podział administracyjny państwa był jednak 

nieco bardziej skomplikowany, a ze względu na 

wewnętrzne zawieruchy zmiany terytorialne następowały 

często i odtworzenie ich jest niezwykle trudne. Nazwa 

„powiat” pochodzi od "dnia wietnego" czyli "wiecu", 

zgromadzenia sądowego o z góry wyznaczonym terminie. 

Zarząd majątkiem powiatu, który był własnością króla, 

należał do specjalnego rządcy nazywanego od XV wieku 

starostą.  



       W połowie XVI wieku na czele zarządu pabianickich włości stał „podstarości” czasem w dokumentach 

zwany starostą. Jego pensja roczna wynosiła początkowo 40zł, a od 1560r. 50zł. „Korzystał z 3-ch koni 

do własnego użytku, niekiedy otrzymał specjalny dodatek nprz. sztukę dobrego sukna. Urząd ten był tak 

ceniony i poważany, że w r. 1541 kapituła (krakowska – przyp. JK) postanowiła połączyć z urzędem 

podstarościego prawo patronatu wszystkich kościołów parafjalnych włości pabjanickiej.”*) 

 

 

      Przez długie wieki następowały liczne zmiany w administracyjnej strukturze państwa, ale powiaty 

lub ich odpowiedniki (pod innym nazwami) istniały także w Wielkim Księstwie Poznańskim i w zaborze 

rosyjskim (jako „ujezdy”). Powiaty istniały w okresie międzywojennym, a także po II wojnie światowej 

do 1975r., następnie zostały zlikwidowane na rzecz 49 niewielkich  województw i dopiero kolejna 

reforma administracyjna przywróciła je - obecnie, tj. od 1 stycznia 1999r. Pabianice są stolicą powiatu.  

JerzyK 

 *) Maksymiljan Baruch, „Pabjanice, Rzgów i wsie okoliczne”, Pabianice 1930 – reprint Wydawnictwo 

GraKO, str. 62). 

 

 

Europejskie Spotkanie 

Młodych w Brukseli 

 Witam Was serdecznie w Nowym 2009 Roku i 

życzę ogromu sukcesów, zadowolenia i radości. Niech 

każde wyzwanie będzie kolejnym etapem na drodze 

naszego rozwoju. Niech miłość i przyjaźń ubogaca każdy 

dzień. 

 Dziś pragnę się z Wami podzielić moimi wspomnieniami z 

Brukseli. W ostatnich dniach grudnia miałam przyjemność 

brać udział w XXXI Europejskim Spotkaniu Młodych 

organizowanym przez wspólnotę braci z Taizé. W tym roku 

młodych ludzi z całej Europy przyjęła i ugościła stolica Unii 

Europejskiej. 

         Celem tych corocznych spotkań jest wspólna 

modlitwa o pokój i jedność na świecie. Do udziału są 

zaproszeni wszyscy bez względu na swoje wyznanie, 

narodowość, kulturę. Obok codziennej wspólnej modlitwy 



na halach w centrum miasta oraz przyjacielskich spotkaniach i dyskusjach można zapoznać się z 

bogactwem kulturowym danego państwa i miasta. 

         Bruksela oznacza „osadę na bagnach”, już w XI wieku była miastem otoczonym murami. W 1830 

roku stała się stolicą nowopowstałego państwa (zwróćcie uwagę jak „młodym” państwem jest Belgia!) 

Jest siedzibą Unii Europejskiej, mogliśmy z bliska przyjrzeć się miejscom gdzie pracuje Parlament 

Europejski i spotkać z jego przedstawicielami.  

   

 

        Bruksela jest uroczym miastem z ogromną ilością rzeźb i fontann. Najbardziej znaną fontanną jest 

Manneken Pis czyli siusiający chłopiec. Legenda głosi, że chłopiec uratował miasto przed spaleniem, gasząc 

zaprószony ogień. Można też zobaczyć model atomu żelaza, powiększony miliardy razy oraz Mini Europę 

czyli rzeźby pomniejszonych symboli miast europejskich. Można tam zjeść najlepsze na świecie desery 

czekoladowe i frytki (stąd ona pochodzą!) z sosami do wyboru, do koloru. 

         Udało mi się również odnaleźć tam trochę Polski (oczywiście poza ogromną liczbą 9000 

Polaków, którzy brali udział w tym spotkaniu). Dowiedziałam się, że po II wojnie światowej w belgijskich 

wsiach była jedna ulica o typowo polskiej nazwie. Był to hołd dla wszystkich polskich żołnierzy walczących 

na frontach całej Europy.  

     

 

         Wyobraźcie sobie również, że w małej miejscowości pod Brukselą Sint Amands, gdzie 

mieszkaliśmy, w kościele parafialnym była ikona św. Maksymiliana Kolbe. Nasz pabianicki święty zaskarbił 

sobie tak ich serca, że znają go, pamiętają o nim i modlą się do niego. 
Kończąc już moje wspomnienia zachęcam Was do podróżowania i odnajdywanie śladów Polski na całym 
świecie, jak widzicie sporo tych śladów  



Jeszcze jedna bardzo radosna wiadomość, w przyszłym roku Europejskie Spotkanie Młodych 

odbędzie się w Poznaniu. Już w grudniu, to my Polacy będziemy gospodarzami tego niesamowitego 

spotkania i będziemy gościć kilka tysięcy młodych ludzi z całej Europy. 

Paulina Dziubczyk 

 

ŚWIETLICOWY KĄCIK NUDZIARZA 

PIERWSZY SEMESTR JUŻ ZA NAMI- TAK SIĘ BAWILIŚMY BĘDĄC  ŚWIETLICZAKAMI. 

NASZE ŚWIETLICOWE ZAJĘCIA PREZENTUJĄ OWE ZDJĘCIA. 

 

 

Jeszcze tylko mała chwilka –pozostało rzutów kilka. 
Tu swoje palce odbijemy  na znak, ze  być dobrymi ŚWIETLICZAKAMI 

ślubujemy! 

  

Tak swe ciała wyginamy, bo kondycję świetną mamy. 
Trochę dla zabawy, a trochę na złość odwiedził nas w świetlicy bardzo 

śmieszny gość. 



  

W magiczny , andrzejkowy czas chętnie sobie wróży każdy z 
nas. Wyginam śmiało ciało. 

 
 

Pędzel, farba, kubek zimnej wody- tak się zaczynają z 
plastyką przygody. Malujemy, wycinamy fajną przy tym zabawę mamy. 

  

Świetlicowa choinka-prawda, że piękna PANI i te 

super  ozdoby (przez nas zrobione) na  niej… 
Nie zapomniał o nas i Mikołaj Święty- jak zwykle przyniósł  piękne 

prezenty. 



  

Tak tu cicho, jeszcze ciszej- teraz można własne myśli 

usłyszeć. 
Wszystkie Panie ze świetlicy bardzo lubimy i to dla nich właśnie to serce 

robimy. 

Opracowała  Joanna Pacześ - Andrzejewska przy współpracy zawsze pomocnej grupy ŚWIETLICZAKÓW. 

 

 

PO DRUGIEJ STRONIE KURTYNY 

        Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, w tym miesiącu na poszukiwanie ciekawego zawodu 

wybraliśmy się do Teatru Wielkiego w Łodzi. Ponieważ chętnych do zwiedzania tego niezwykłego miejsca 

od tzw. „kuchni” jest wielu, wycieczkę zorganizowaliśmy jeszcze w październiku. Naszym przewodnikiem 

był specjalista do spraw promocji, p. Kazimierz Jabłoński. Pierwszym etapem zwiedzania była sala prób 

dla orkiestry. Tak nazywane jest specjalne pomieszczenie, w którym ustawione są pulpity pod nuty oraz 

stojaki na instrumenty dla muzyków. Swoją salę prób mają również śpiewacy operowi, chór oraz balet. 

Jak poinformował nas nasz przewodnik, przygotowanie jednego spektaklu trwa zwykle ok. trzech 

miesięcy. Czas ten wypełniony jest po brzegi próbami oraz grą w aktualnym przedstawieniu.  

    Trzy miesiące poprzedzające premierę to również czas wytężonej pracy dla scenografa, kostiumologa 

oraz choreografa. Każdy z nich ma pełne ręce roboty. Scenograf przygotowuje szkice i projekty, które 

przy pomocy zawodowych artystów nabierają realnych kształtów. Pracownia plastyczna to bardzo duże i 

wysokie pomieszczenie, w którym do podnoszenia i przemieszczania dekoracji używa się specjalnych 

dźwigów. Kostiumolog projektuje i szyje stroje dla każdego artysty na konkretne przedstawienie, a 

choreograf dokładnie planuje, co i w którym momencie przedstawienia będzie zatańczone.  

     Następnie nasz przewodnik zaprowadził nas na scenę, gdzie mogliśmy z bliska przyjrzeć się kurtynom: 

głównej i przeciwpożarowym. Podziwialiśmy też  platformę obrotową, którą w razie potrzeby nakłada się 

na główną scenę. Jak nadmienił p. Jabłoński, byliśmy pierwszą w historii teatru wycieczką, która trafiła 

na rozkładanie tejże „obrotówki”.    

     Jak dowiedzieliśmy się, w teatrze poza artystami pracują m.in.: malarze, stolarze, elektrycy, ślusarze, 

krawcowe, garderobiane, informatycy, specjaliści marketingu, pracownicy obsługi widza, obsługa 

kawiarni i bufetu oraz osoby dbające o czystość i porządek, zarówno na widowni, jak i w kuluarach.  

Pewnie większość z nas nie zdawała sobie wcześniej sprawy z tego, jak wiele osób jest 

zaangażowanych w przygotowanie jednego przedstawienia. Oglądając spektakl zachwycamy się przede 



wszystkim grą aktorów. Tymczasem za dekoracją, oświetleniem, nagłośnieniem i całym tym, 

charakterystycznym dla teatru, nastrojem kryje się praca wielu osób, której efekty możemy podziwiać 

przez ok. 1,5 godziny, bo tyle mniej więcej trwa jeden spektakl.  

    Klasa V c 

 

 

              „Zima, zima, zima, pada , pada śnieg 

Jadę, jadę w świat sankami 

Sanki dzwonią dzwoneczkami 

Dzyń, dzyń , dzyń, …” 

    Wszystko się zgadza – jest zima, pada śnieg, a na przejażdżkę 

zapraszamy do sań Królowej Śniegu. Domyślacie się już chyba do 

przeczytania jakiej książki chcemy Was kochani zachęcić. Tak, to piękna 

bajka autorstwa J. Ch. Andersena, zatytułowana „Królowa śniegu”. Nie 

jest to jednak baśń zachwalająca uroki zimy czy sportów zimowych. Jest 

to piękna opowieść o sile miłości i przyjaźni, o tym, że chcieć to móc, i 

o tym, że miłość potrafi „góry przenosić” i topić nawet najtwardszy lód. 

A może by tak przeczytać tę bajkę razem z rodzicami lub rodzeństwem 

na głos? Będzie to świetny sposób spędzania razem wolnego czasu oraz 

doskonała okazja do rozmowy? Serdecznie zachęcamy.   

Redakcja  

 

 

    Drodzy Ekolodzy!!! 

     Zima, szczególnie śnieżna i mroźna to czas zabaw i uciech dla dzieci. Ferie zimowe tuż, tuż…. A 

podczas nich ruch na świeżym powietrzu, jazda na sankach, łyżwach i nartach, jest jak najbardziej 

wskazana. Pozazdrościć tym, którzy mogą w tym okresie wyjechać w góry i tam zaznawać uroków 

zimowej aury, jeżdżąc na nartach, snowboardzie, czy choćby chodzić na piesze wędrówki. Zimą są one 

równie urokliwe jak latem, trzeba tylko pamiętać, że dzień jest krótszy i należy tak planować trasę, by 

nie zastała nas noc oraz przestrzegać zasad bezpieczeństwa w górach. Ci wszyscy, którzy nie będą 

mieli tego szczęścia i na okres ferii pozostaną w domu, równie miło mogą spędzić ten czas, pod 

warunkiem, że go dobrze zagospodarują.  



 

 

     Zima to dla nas czas miłych zabaw, ale dla zwierząt to ciężki okres, trudny do przetrwania ze 

względu na niskie temperatury i brak pożywienia. Większość ssaków  go po prostu przesypia i w ten 

sposób przeczekuje te zimowe miesiące. Ale ptaki…..one nie zasypiają, bo nie mogą i nie potrafią. 

Odlatują  do ciepłych krajów. Jest jednak dość liczna grupa ptaków np. wróble, gołębie, sikory, kowaliki 

itd. , która pozostaje na zimę u nas. Są również takie, jak gile, czy jemiołuszki, które przylatują do nas 

na ten okres, bo tam gdzie mieszkają, czyli na północy, jest jeszcze zimniej. Tym wszystkim ptakom 

powinniśmy pomóc przetrwać zimę. Nasza pomoc to dokarmianie ich. Jak to robić, co jest przysmakiem 

każdego ptaka oraz jak wybudować karmnik, czyli „ptasi domek” , możecie przeczytać na naszej 

stronie internetowej w prezentacji Power Point „Dokarmianie ptaków” w linku Publikacje. Poczytajcie. 

Polecam. A po przeczytaniu stosujcie się do rad, które tam znajdziecie.  

P O M Ó Ż M Y   P T A K O M    P R Z E T R W A Ć   Z I M Ę ! ! ! 

Sylwia Łaguniak 

 

 

Śniegowa frajda 

Już tylko kilka dni dzieli nas od ulubionego czasu wolnego jakim są ferie 

zimowe. Jak zwykle w kąciku sportowym będę Was gorąco zachęcać do jak najczęstszej 

aktywności ruchowej, zwłaszcza na świeżym powietrzu. Mam nadzieję, że odwiedzi Nas 

jeszcze śnieg gdyż najlepszą zimową porą jest oczywiście zabawa na śniegu. Licząc na to i 

trzymając gorąco kciuki chcę Wam zaproponować kilka zabaw,  które możemy 

wykorzystać podczas ferii nie tylko wyjeżdżając  z miasta. A oto one: 

         wyścigi w ciągnięciu sanek – nie musimy ciągnąć siedzącego na sankach kolegi (z pewnością 

jest to większa frajda, ale również i nie mały wysiłek), może zastąpić go wcześniej ulepiona 

kula śniegowa; 

         bitwa na śnieżki, do której jak najbardziej przyda się większa grupa rówieśników: 



         lepienie bałwana, lub innych budowli ze śniegu, na czas: 

         rzucanie śnieżkami do celu (postarajmy się, żeby celem było drzewo, a nie człowiek); 

         wyścigi na nartach biegowych, lub na jednej narcie (noga bez narty mocno odpycha się od 

śniegu; 

         wyścigi zaprzęgów na które składają się deska snowboardowa, kije do nart – jedna z osób 

kuca na desce trzymając rękoma końce kijków do nart, druga natomiast trzymając  kije drugiej 

strony ciągnie z całych sił kolegę do przodu, na półmetku zmiana ról; 

         zjazd z górki na worku jutowym wypchanym sianem (super 

zabawa!);  

Wszystkie propozycje zapewnią Wam doskonałą zabawę i 

wyśmienity humor. Zabawa na świeżym powietrzu dotleni nasz organizm i 

zapewni mu niezbędną dawkę energii do następnego wysiłku. Pamiętajmy 

jednak o tym, aby Wszystko co robimy odbywało się zgodnie z zasadami 

bezpieczeństwa. Unikajmy zjazdów z górek znajdujących się w pobliżu ulicy ( 

choć by nie wiem, jak była mało uczęszczana przez samochody). Nie bawmy 

się na placach budowy, na których pokryte śniegiem hałdy śniegu kuszą 

ekstremalnym zjazdem. Taki eksperyment może zakończyć się utrata zdrowia, a nawet życia. Korzystajmy z 

lodowisk znanych, a najlepiej sztucznych, nie wybierajmy się na zamarznięte lodem stawy. Tafla lodu może 

być bowiem zbyt cienka niż się nam wydaje, a pęknie dopiero gdy oddalimy się od brzegu. Nie rzucajmy 

śniegiem w ludzi, którzy sobie tego nie życzą. Zachowujmy się przy tym właściwie i kulturalnie. Jeżeli 

wyjeżdżamy w góry to pamiętajmy o wszystkich zasadach bezpieczeństwa obowiązujących na stokach 

szlakach, jakie obowiązują w górach zwłaszcza w porze zimowej. Czytajmy dokładnie znaki i ostrzeżenia i 

nie lekceważmy ich. 

Przede wszystkim jednak bawmy się dobrze, wypoczywajmy i zbierajmy energię na kolejny semestr roku szkolnego. 

Joanna Jarmakowsk 

 


