
 

 

Witajcie w szóstym numerze „Piątki na Piątkę w roku szkolnym 2006/2007          

         Jak te ferie szybko minęły.... Mam nadzieje, że wszyscy dobrze wypoczęliście i z nowym zapasem sił zabraliście się do 

dalszej pracy. Do wakacji zostały już tylko cztery miesiące, które trzeba 

należycie wykorzystać. Pamiętajcie o tym, że „ czas nie leci,ale ciecze” i nie 

marnujcie ani chwili!!! 

     Od 19. 02 Ruszyła IV już edycja szkolnego projektu profilaktyczno- 

wychowawczego. W tym roku nosi on tytuł „ Powiedz komuś-podaj dłoń”, i jest 

kontynuacją akcji „Szkoła bez przemocy”, do której nasza szkoła włączyła się 

we wrześniu 2006. 

Projekt będzie trwał dwa tygodnie. Celem jego jest pokazanie uczniom jak 

radzić sobie w trudnych sytuacjach, jak pomóc komuś, gdy ma kłopoty i do kogo 

w razie potrzeby się zwrócić. 

Uczniowie będą poznawać prace takich instytucji jak Policja, Straż Miejska, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

oraz Świetlica Socjoterapeutyczna.  

Zostaną również przedstawione propozycje spędzania wolnego czasu – oferta 

zajęć pozalekcyjnych w szkole czy zajęcia w domach kultury. 

W ramach przedsięwzięcia odbędzie się przedstawienie „Powiedz komuś”, 

rozdawane będą naklejki z logo projektu i ulotki informacyjne, odbędzie się 

zabawa pt. „ Głośny Przyjaciel”, konkurs plastyczny na najciekawszą koszulkę 

nawiązującą tematycznie do projektu oraz konkurs na plakat reklamujący 

w/w instytucje. 

Najbliższe dwa tygodnie zapowiadają się, więc niezwykle ciekawie. Za 

całość odpowiadają:p. L. Kukieła, p. P. Dziubczyk, p. S. Łaguniak, p. R. Adler, i 

p. A. Suwald, pod kierunkiem p. Urszuli Gajewskiej – wicedyrektora szkoły. 



W następnym numerze naszego periodyku zamieścimy obszerne 

sprawozdanie z realizacji projektu. 

   Mam nadzieję, że większość z Was słyszała już o tym, że tak jak Łódź 

ma „swojego” Tuwima, my będziemy mieć „swojego” Długosza. Pomnik 

upamiętniający tego wspaniałego kronikarza ma pojawić się we wrześniu. W 

związku z tym postanowiliśmy, że po zakończeniu cyklu „Nasze Symbole 

Narodowe” rozpoczniemy nowy Pt. „ Czy znasz historię swojego miasta?” 

Jeśli ktoś z Was interesuje się w sposób szczególny historią swojej „małej 

Ojczyzny” ma szanse współredagować z nami ten nowy cykl. Serdecznie 

zapraszamy. 

Na koniec zachęcam do lektury Piątki na Piątkę, gdzie znajdziecie garść 

informacji o kolejnym zwierzaku nadającym się do domowej hodowli, coś dla 

ciała (KĄCIK SPORTOWY), coś dla ducha (KĄCIK DUCHOWY) i wiele innych ciekawych artykułów.  

 Do zobaczenia za miesiąc.      

REDAKCJA 

 

 

Wycieczka klasy VI B i C.... 

Dnia 24.01.2007 Roku odbyła się wycieczka klasy VI B i C. Naszymi opiekunami byli: Pani Sylwia Łaguniak 

(nauczycielka przyrody, wychowawczyni klasy IV B), Pan Wojciech Woźniak (nauczyciel W-F a zarazem 

wychowawca klasy VI B )i Pani Lidia Golewska (nauczycielka W-F i wychowawczyni klasy VI C). 

         Pewnie chcielibyście, żebym opowiedziała Wam o tej wycieczce? Dobrze, niech Wam będzie! A więc to było 

tak: 

         Przez całą drogę, (a było tego sporo) śpiewaliśmy sobie, dla urozmaicenia czasu. Naszym hymnem była 

piosenka ,,Ogórek’’ oraz ,,Gdzie strumyk płynie z wolna...”. Ale to tylko Dwie z dziesięciu ,,hitów autokarowych” 

(niestety nauczyciele nie chcieli się przyłączyć do wspólnego śpiewania ). 

         Jak już pisałam to wszystko odbywało się 24.01.2007 Roku. Zbiórka przed szkołą była o 8 godzinie. 

Naszym  pierwszym celem było Kino w MANUFAKTURZE. 

Oglądaliśmy tam film pt. ,,Po rozum do mrówek’’. Muszę przyznać, że był on bardzo pouczający (przynajmniej ja 

tak uważam). Następnie przenieśliśmy się do Palmiarni. Naszym przewodnikiem była miła Pani, której imienia i 

nazwiska niestety nie pamiętam (to właśnie moja straszna skleroza). Opowiadała nam o różnorodnych roślinach. 

Jedną z atrakcji była możliwość obejrzenia piranii (ja chciałam tam włożyć palec, ale Pani Łaguniak szybko wybiła 

mi to z głowy ) Mnie najbardziej zainteresowały kaktusy, nawet kupiłam sobie dwa, które nazwałam Wiesław i 

Stasiek.  

Czy ktoś z Was wie jak odróżnić kaktusa od innych roślin? Nie? No to ja Wam powiem (no raczej napisze 

). Wszyscy sądzą, że gdy roślina ma kolce to już jest kaktusem. Nie, bo przecież róża też ma kolce, a nie jest 



kaktusem! Prawda? Kaktus w przeciwieństwie do innych roślin nie posiada liści, tylko kolce. I tak właśnie można 

poznać kaktusy. Uważajcie na nie, bo mogą Was dotkliwie pokłuć (to taka moja malutka przestroga).  

Oj tak się rozpisałam o tych kaktusach!  

Po zwiedzaniu Palmiarni udaliśmy się do Stacji Meteorologicznej. Było zimno i na nasze nieszczęście zaczął 

padał deszcz! Yyy....  

Ponieważ byliśmy bardzo grzeczni naszą nagrodą było odwiedzenie McDonalda w celu uzupełnienia zapasów 

energii. Po posiłku wróciliśmy do autokaru, który zawiózł nas już prosto do Pabianic. 

Ta wycieczka była bardzo, bardzo udana. 

Zachęcam Wszystkich do zwiedzenia Palmiarni.  

Gosia Kwasek  

 

 

80 rocznica powstania wizerunku Orła Białego, 

obowiązującego do dziś jako godło Polski. 

W poprzednim numerze naszego periodyku pisaliśmy o pierwszym, z trzech symboli świadczących o suwerenności 

państwa - o hymnie.  

Dziś zadumamy się nad godłem Polski, którym jest orzeł biały z głową zwróconą w prawo, koronowany, dziób i szpony 

ma złote a postać jego znajduje się na czerwonym tle. Godło jest najstarszym wśród polskich symboli. 

Orzeł biały jako godło państwowe Polski pojawił się już w XIII w., W czasach Przemysła II, który od 1295do 1296 roku 

był królem Polski. 

Pochodzenie naszego godła jest niejasne. Już w XI wieku występował sporadycznie na monetach niektórych książąt 

piastowskich, a w XIII w. na stałe na ich tarczach i proporcach. Pod wpływem wzorów zachodnich stał się najpierw 

herbem Piastów, by potem stać się godłem państwa Polskiego. Wizerunek orła białego ulegał różnym zmianom w 

zależności od pojęć artystycznych epoki. Zauważamy jednak najważniejsze etapy jego rozwoju. Są to okres dzielnicowy, 

monarchia Kazimierza Wielkiego, XVI wiek, Księstwo Warszawskie i Królestwo Polskie oraz II Rzeczpospolita. 

W tej ostatniej postaci występował również w czasach od zakończenia II wojny światowej aż do 1989 r. ale bez korony 

na głowie. 

Obowiązujący dziś wzór godła i wizerunek orła został stworzony przez prof. Zygmunta Kamińskiego w 1927 r.  

    Nie ma dnia, w którym nie zetknęlibyśmy się z wizerunkiem godła państwowego, jakim jest Orzeł Biały. Widnieje on 

na budynkach publicznych i na czapkach żołnierzy, figuruje na pieczęciach i pieniądzach. Żegna nas, gdy przekraczamy 

granice Polski, wita w naszych placówkach dyplomatycznych na całym świecie.  



Symbole narodowe wymagają odpowiedniego traktowania, gdyż to one 

stanowią o tym, że nie chodzi tu o jakiś naród i jakieś państwo. Mówią one o 

kraju polskim, którego jesteśmy obywatelami. Określają nasze miejsce na ziemi, 

miejsce gdzie spoczywają nasi przodkowie, miejsce gdzie wychowują się nasze 

dzieci. W dobie globalizacji, gdy powoli stajemy się obywatelami zjednoczonej 

Europy oraz świata, nie zapominajmy o symbolach narodowych. Niech godło, 

flaga i hymn zawsze przypominają nam, z jakiego kraju pochodzimy, w duchu, 

jakich wartości zostaliśmy wychowani i czego mamy bronić. Niech przypominają 

nam, że Polacy to dumny, waleczny naród, który zawsze chronił słabszych, 

walczył w obronie pokrzywdzonych i nie ugiął karku ani podczas rozbiorów ani 

podczas okupacji. Jestem dumna z mojego narodu. Jestem szczęśliwa, że jestem 

Polką. Chciałabym, aby każdy z Was mógł tak powiedzieć o sobie.  

Historia to najlepsza nauczycielka. Bardzo zachęcam Was do poznawania historii 

choćby własnego narodu. 

Pamiętajcie, że naród, który nie zna i nie szanuje własnej historii i literatury praktycznie nie istnieje!!!! 

Mamy w bibliotece szkolnej spory wybór książek dotyczących dziejów Polski. Wszystkich zainteresowanych serdecznie 

zapraszam.  

Redaktor opiekun Tekst powstał w oparciu o: 
1.        „Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej”. ST. Russockiego 

2.        „Mały Słownik Historii Polski. 

3.        „nowa Encyklopedia Powszechna”  

…………………………………………………………………………………  

W celu uzupełnienia poprzedniego odcinka pt. „Nasze Symbole Narodowe” 

podajemy pełny tekst Mazurka Dąbrowskiego. 

Jeszcze Polska nie zginęła, 

Kiedy my żyjemy, 

Co nam obca przemoc wzięła, 

Szablą odbierzemy                                            

Marsz, marsz Dąbrowski, 

Z ziemi włoskiej do Polski, 

Za Twoim przewodem 

Złączym się z narodem. 

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, 

Będziem Polakami, 

Dał nam przykład Bonaparte, 

Jak zwyciężać mamy. 

Marsz, marsz Dąbrowski, 

Z ziemi włoskiej do Polski, 

Za Twoim przewodem 

Złączym się z narodem. 



Jak Czarniecki do Poznania 

Po szwedzkim zaborze, 

Dla Ojczyzny ratowania 

Wrócim się przez morze. 

Marsz, marsz Dąbrowski, 

Z ziemi włoskiej do Polski, 

Za Twoim przewodem 

Złączym się z narodem. 

Mówił ojciec do swej Basi, 

Cały zapłakany: 

"Słuchaj jeno, pono nasi 

Biją w tarabany." 

Marsz, marsz Dąbrowski, 

Z ziemi włoskiej do Polski, 

Za Twoim przewodem 

Złączym się z narodem.  

 

 

 WARTOŚCI UNIWERSALNE  - Cz. XI – POKÓJ   

To już nasze przedostatnie spotkanie. Od ponad roku zastanawiamy się wspólnie nad wartościami, które powinny być naszym 

drogowskazem podczas trudnej, ale jakże ciekawej podróży zwanej życiem. Zacytuję tu jedno z moich ulubionych przysłów:  

„Życie jak okręt, świat jest jak morze: 

Płochy na zgubne leci przestworze, 

Mądry swą łódkę tamuje w biegu, 

Trzyma się brzegu.” 

Cyprian Godebski 

Cytat ten, oddaje dokładnie to, co chce Wam dzisiaj przekazać. Aby dobrze żyć, trzeba mądrze postępować. Trzeba być 

mądrym.  Mądry człowiek postępuje tak, aby jego życie przyniosło i jemu i innym wiele dobrego. Nikogo świadomie nie krzywdzi, 

nie wyrządza szkód, świadomie unika sytuacji i zachowań mogących doprowadzić do konfliktu oraz stara się, aby gdy odejdzie, 

mówiono o nim tylko dobrze. Wiem, że tak żyć wcale nie jest łatwo. Szczególnie, gdy ma się tyle lat co Wy. Jesteście dopiero na 

początku drogi i wielu rzeczy musicie się jeszcze nauczyć. Dlatego też, aby ułatwić Wam tą naukę przygotowaliśmy cykl „Wartości 

uniwersalne”. Nie podajemy oczywiście gotowych rozwiązań, ale staramy się abyście nauczyli się odróżniać dobro od zła, abyście 

przyswoili sobie podstawowe zasady życia społecznego, oraz stosując to wszystko nadal pozostali sobą.  

     Jak już wspomniałam dziś zastanowimy  się nad pojęciem pokoju.  

Wg Nowego Słownika Poprawnej Polszczyzny, wydaw. PWN, pokój to: „ sytuacja, w której określone państwo nie jest w stanie 

wojny”. Prosta, zwięzła definicja, a ile niesie  z  sobą treści…. 

Wasze pokolenie – na szczęście – żyje w wolnym kraju, gdzie macie zagwarantowane prawo do nauki w ojczystym języku, gdzie 

ojcowie i bracia nie muszą iść na wojnę, a matki nie płaczą po stracie synów. Nie macie, bo nie możecie mieć pojęcia o tym,  jak 

straszne jest życie podczas wojny.  



Dostaliśmy ostatnio książkę Jeremiasza Krzesińskiego „ Deportacje dzieci pabianickich na roboty przymusowe do Niemiec w latach 

1941-1945”. Przytoczę Wam tu jeden cytat, który daje wiele do myślenia. „  Był rok 1942. Trzeci rok okupacji hitlerowskiej. Trzeci 

rok pozbawieni byliśmy prawa do nauki, prawa do młodzieńczej radości, prawa do wolności….pozbawieni niemal wszystkiego, co 

najbliższe i najdroższe naturze ludzkiej…”to zdanie napisał człowiek, którzy podczas wojny miał tyle lat co Wy.  

Pokój to jedna z największych wartości społecznych. Wasze – ludzi, którzy nie zaznali tragedii wojny – zadanie polega na tym , aby 

za wszelką cenę ten pokój utrzymać. I tu pora przypomnieć sobie to wszystko, co mówiliśmy między innymi o tolerancji, 

odpowiedzialności, miłości czy szacunku .  

To właśnie brak poszanowania cudzych wartości i przekonań prowadzi do wojen. Brak tolerancji jest najczęstszym zarzewiem 

konfliktów. Brak miłości prowadzi do tego, że w drugim człowieku widzimy wroga a nie przyjaciela.  

Pamiętacie rozważania na temat wolności? Człowiek wolny to człowiek szczęśliwy. Człowiek szczęśliwy potrafi dzielić się swoją  

radością, potrafi dostrzec własne błędy i zauważa sukcesy innych. Tak więc jeśli się zastanowicie, zauważycie, że wszystkie wartości 

uniwersalne uzupełniają się i tworzą pewną całość, która jeśli traktowana będzie przez wszystkich jednakowo poważnie, pomoże 

uniknąć nam- ludziom- wielu błędów z przeszłości.   

Tym razem polecam Wam do przeczytania wyżej cytowaną już książkę, oraz „Dzieci Polskie Oskarżają” autorstwa J. Wnuka. Obie 

te książki opisują straszne losy wojenne dzieci polskich. Niech lektura tych dzieł przemówi do Was, niech bolesne wspomnienia 

niewinnych, bezbronnych dzieci, które padły ofiarą nieodpowiedzialności i braku tolerancji dorosłych uzmysłowią Wam wagę i 

wartość wolności i pokoju. Mam nadzieję, że wyrośniecie na ludzi mądrych, szczęśliwych, szanujących w życiu wartości 

uniwersalne. Jutro tego kraju a nawet świata zależy od Was. Uczcie się więc z całej siły, poznawajcie tajniki otaczającego świata, 

bądźcie radośni i szczęśliwi. Bądźcie dziećmi.  

Niech złe, podłe i agresywne zachowania będą Wam obce, a kontakty z przyjaciółmi niech będą wyłącznie przyjacielskie. 

Redaktor opiekun  

 

 

„Dziury w płocie” 

 Był sobie kiedyś chłopiec o paskudnym charakterze. Jego ojciec dał mu torebkę gwoździ i powiedział, by je 

wbijał w płot ich ogrodu za każdym razem, gdy straci cierpliwość lub będzie chciał kogoś obrazić. 

Pierwszego dnia chłopiec wbił 37 gwoździ.  

W następnych tygodniach nauczył się kontrolować siebie i liczba gwoździ wbijanych w płot zmniejszała się z 

dnia na dzień; w końcu doszedł do wniosku, że łatwiej jest kontrolować siebie, niż wbijać gwoździe. 

Wreszcie nadszedł dzień, kiedy chłopiec nie wbił już żadnego gwoździa. Poszedł zatem do ojca i powiedział mu, 

że tego dnia nie wbił żadnego gwoździa. 

A ojciec mu odpowiedział, by teraz wyjął jeden gwóźdź za każdym razem, gdy nie stracił cierpliwości. 

Mijały dni, aż w końcu chłopiec mógł przyjść do ojca i powiedzieć, że wyjął już wszystkie gwoździe.  

Poszli razem, by to zobaczyć i ojciec powiedział: 



- „Synu, zachowywałeś się dobrze, ale spójrz teraz na te dziury. Ten płot nigdy już nie będzie taki jak na początku. Kiedy 

kogoś obrażasz i kiedy mówisz mu coś złośliwego, zostawiasz w nim rany takie, jak tutaj. Możesz komuś „wbić nóż w 

plecy” i później go wyjąć, ale zawsze pozostanie rana. Mało ważna jest to jak często i mocno będziesz kogoś przepraszał 

– rana pozostanie. Zranienie słowem robi tyle samo szkód, co zranienie fizyczne.  

Niestety również u nas w szkole możemy zauważyć wiele poranionych i zniszczonych płotów. Każdego dnia 

obserwujemy niewłaściwe zachowania na korytarzu, a nawet na lekcjach. Są to wulgarne słowa, przepychanki, a nawet 

pobicia. Czasami ma się wrażenie, iż mimo, że się dobrze znamy, chodzimy do jednej klasy, mieszkamy obok siebie, to 

w ogóle nie potrafimy ze sobą żyć ani współdziałać. Nie chcemy tego robić. Większość problemów, sprzeczek wolimy 

rozwiązywać za pomocą siły i próbujemy pokazać innym „kto tu rządzi”. Niestety każde nasze złe zachowanie: 

wyśmiewanie, przezywanie, obrażanie, bicie, nawet wypowiedziane czy wykonane niechcący, pod wpływem 

zdenerwowania, zadają drugiej osobie wielki ból. Rany czy to fizyczne czy psychiczne pozostają na długo. Także krzywda 

wybaczona pozostawia w pamięci smutne wspomnienia.  

Codziennie musimy panować nad swoimi nerwami i ćwiczyć cierpliwość. Tylko wtedy nie pozostawimy żadnych 

dziur na płocie kolegi czy koleżanki. Będziemy potrafili razem działać i tworzyć milszą i sympatyczniejszą rzeczywistość 

w naszej szkole.  

W ramach corocznego projektu wychowawczo – edukacyjnego, w tym roku pochylamy się nad problemem 

narastającej agresji w naszej szkole. Może warto się zastanowić ile gwoździ wbijamy każdego dnia w płot naszych 

kolegów i koleżanek. Może warto w końcu wziąć przykład z bohatera naszego opowiadania i zacząć nas sobą panować. 

Do tego Was zachęcam! 

p. Paulina Dziubczyk 

 

 

ŚWIETLICOWY KĄCIK NUDZIARZA  

Za kilka dni OSTATKI  i oczywiście rewia mody  przebierańców. Jeżeli nie masz jeszcze pomysłu na strój mogę 

zaproponować wykonanie ciekawej maski rodem z Afryki. Zakładając ją na twarz możesz być pewien, że trudno 

będzie Cię rozpoznać . W Afryce podobne maski wykonywane są dla uczestników różnych obrzędów. W zależności od 

okoliczności, na które są  zakładane, mają one wzbudzać uczucie strachu, radości lub smutku. Zrobienie podobnej 

maski nie jest trudne, więc z powodzeniem każdy z Was może wykonać ją samodzielnie w domu. Potrzebny będzie 

ciemny karton, farby, nożyczki, klej i włóczka.  

Etap 1. Wytnij z ciemnego kartonu kształt twarzy i rogi. Zrób wąskie, pionowe  otwory na oczy. 

Etap 2. Na powierzchni maski narysuj wzory, które będą ją zdobić i pomaluj je farbami. 

 Etap 3. Gdy farba wyschnie, na odwrocie maski przymocuj frędzle z włóczki. W ten sposób powstanie 

fryzura i broda.( najłatwiej przymocować taśmą dwustronną.)  

Etap 4. Z przodu maski doklej rogi. Ułóż włóczkową fryzurę i brodę. Na koniec zrób dwa otwory na 

boku maski ( nad uszami), przez które przewlecz gumkę lub sznurek. Ułatwi Ci to przymocowanie 

maski do głowy. 



    

Jeżeli masz inny pomysł na ostatkowe przebranie to wcale nie oznacza , że afrykańska maska się nie 

przyda. Możesz przecież przywiesić ją na drzwiach Twojego pokoju, by odstraszała np. nieproszonych 

gości.  

 

Maski wykonane przez dzieci ze świetlicy szkolnej 

Miłej zabawy ! 

Pomysł zaczerpnięty z książki autorstwa Sue Lacey pt. „ SZTUKA I ZABAWA” 

Joanna Pacześ- Andrzejewska 

 

 

 Snowboard-styl życia 

W tym miesiącu pragnę zakończyć cykl artykułów poświęconych zimowym dyscyplinom 

sportowym i przedstawić Wam jeszcze jeden sposób na aktywne spędzenie wolnego czasu, gdy za oknem 

biało i mroźno. Pewnie wielu z Was słyszało już trochę o snowboardzie, a niektórym udało się już 

spróbować opanować deskę, ale myślę, że są jeszcze tacy, dla których sport ten znany jest tylko i 

wyłącznie z filmów lub kolorowych zdjęć. 

Istnieje opinia, że kto choć raz spróbował jazdy na desce snowboardowej ten niechętnie 

wraca do nart klasycznych. Snowboard narodził się zimą w 1964 roku, gdy pewien mieszkaniec Muskegon 

w stanie Michigan postanowił wymyślić ciekawą zabawę na śniegu dla swoich dzieci. Połączył dwie narty 

w jedną i nazwał swój wynalazek uchwytem do stóp. 



Uważa się, że snowboard to nie tylko sport, ale przede wszystkim styl życia. Ludzie 

uprawiający tę dyscyplinę są pogodni, otwarci i zadowoleni z życia. 

Każdy ma indywidualne predyspozycje do ustawienia się na desce czyli prawą lub lewą 

nogą z przodu Mówi się wtedy, że jest regular lub goofy. Aby określić swój styl należy stanąć prosto na 

desce, rozluźnić mięśnie i poprosić kogoś, aby niespodziewanie i lekko 

popchnął nas z tyłu. Jeśli chroniąc się przed upadkiem pierwszą wysuniemy 

prawa nogę to jesteśmy goofy, jeśli lewą to regular. Jazda na desce nie 

należy do trudnych. Na naukę podstawową wystarczy zarezerwować sobie 

dwa, trzy dni jazdy z instruktorem, pamiętając o dodatkowym 

zabezpieczeniu końcowego odcinka pleców miękką poduszką, gdyż to on 

ma najczęściej kontakt z podłożem. 

A co nam będzie potrzebne? Oczywiście deska 

snowboardowa, która musi mieć odpowiednią długość. Najlepszą metodą 

na jej określenie jest odjęcie od swojego wzrostu 15-20 cm. Bardzo ważna 

jest również waga jeżdżącego. Osoby szczupłe mogą używać krótszych desek np. takich, które sięgają do 

obojczyka, gdy postawi się je pionowo. Zawodnicy ważący więcej  i zaawansowani w jeździe mogą 

używać desek dłuższych np. sięgających do nosa. 

Kolejny element to buty, które muszą być wygodne, lekkie, wodoodporne i łatwe do 

sznurowania. Muszą posiadać możliwie krótką podeszwę, która będzie mieścić się na desce. Buty 

dobieramy w zależności od stylu jazdy oraz wiązań. Do miękkich wiązań potrzebne są miękkie buty do 

twardych – twarde buty. 

Potrzebnym elementem jest również pasek zabezpieczający, 

który zapobiega szukaniu deski na stoku, gdy nagle otworzy się nam wiązanie 

i deska odczepi się od butów. Pamiętajcie, że taki samotnie pędzący 

snowboard może stanowić zagrożenie dla innych znajdujących się na stoku. 

Odzież musi być oczywiście ciepła, nieprzemakalna, 

skutecznie chroniąca przed wiatrem i oddychająca. Nie może również 

krępować ruchów. Spodnie powinny posiadać dodatkowe zabezpieczenia na 

kolanach i pośladkach. Kurtka natomiast powinna posiadać wysoki kołnierz, 

odpinany kaptur i mnóstwo kieszeni. Do całości brakuje tylko rękawiczek i 

gogli, które powinny przylegać do twarzy i być na 

tyle duże aby nie ograniczały pola widzenia. 

Tak przygotowani możemy ruszać na stok by cieszyć się nową 

zabawą  podczas zimowych dni. Pamiętajcie, że zdobywając nowe 

umiejętności nie będziecie potrafili już żyć bez snowboardu. 

Joanna Jaramkowska 



 

     Czy wiesz, że w Polsce 95% energii elektrycznej powstaje dzięki spalaniu węgla kamiennego lub 

brunatnego? Największą w Polsce jest elektrownia  "BEŁCHATÓW" . A co ciekawe jest ona największą 

na świecie elektrownią na węgiel brunatny. Pozostałe 5% energii elektrycznej powstaje dzięki siłom 

natury. Elektrownie wodne (pod tym linkiem znajduje się ciekawa symulacja pokazująca działanie 

turbiny wodnej w Niedzicy) mają  większy udział niż wiatrowe. Najbliższą elektrownię wiatrową możemy 

zobaczyć już 12 km od Pabianic, gdyż od ubiegłego roku znajduje się ona w Dłutowie (na trasie do 

Bełchatowa). W Polsce rozpoczęto również budowę pierwszej elektrowni jądrowej w Żarnowcu, jednak 

w 1990 zrezygnowano z jej budowy. (polecam ciekawy artykuł na ten temat) 

D.S. 

 

 

14 lutego Dzień Świętego Walentego. W ten dzień wszyscy przemieniają się w romantyczne istoty. Wszyscy 

wręczają sobie liściki , a nawet małe upominki. Co krok można spotkać kogoś, kto ukradkiem wrzuca do plecaka a 

nieraz nawet kładzie na ławce małą kopertę. A w niej Walentyna - kartka 

z życzeniami albo wierszykiem , niejednokrotnie własnego pomysłu. 

Wszystkim tym , którzy obchodzą to dość nowe w Polsce święto, życzę 

dużo radości i miłych wrażeń. 

 Przytoczę tu kilka cytatów o miłości, może któryś z nich natchnie Was do 

napisania Walentyny… 

„  Miłość jako nasionko leśne z wiatrem szybko leci, ale gdy drzewem w 

sercu wyrośnie, to chyba razem z sercem wyrwać ja można.”  

„ Kochać jest nie dość, trzeba umieć kochać i trzeba umieć nauczyć miłości” 

H. Sienkiewicz 

„ Tylko człowiek, który kochał, umiera jak człowiek” 

A.    de Saint – Exupery  

„ Kompasem, który wskazuje nam drogę wśród tajemnic bożych , jest miłość”  

 Dżalal- uddin Rumi  

NAPISAŁA : Justyna Krosowska 

 

  Tam, gdzie Jagiełło zgniótł potęgę krzyżacką.... 

http://www.elektrownie.com.pl/
http://www.zzw-niedzica.com.pl/flash/0-turbina43.swf
http://www.gigawat.net.pl/article/articleview/667/1/60/


Ziemia Mazurska, zamieszkana pierwotnie przez plemiona pruskie, zdobyta została przez zakon 

krzyżacki w toku ponad 50-letnich krwawych walk, które zapoczątkowało sprowadzenie rycerzy 

zakonnych przez księcia Konrada Mazowieckiego 1226 roku. Mazury stały się też miejscem 

największej klęski militarnej Krzyżaków, zadanej zakonowi przez wojska króla Władysława Jagiełły 

pod Grunwaldem w 1410 roku. Wygląd ogromnego pola bitwy nic się od tamtych czasów nie zmienił. 

Zobaczcie je sami!  

       Połażona na zachód od Olsztyna wioska Gietrzwałd zyskała sławę po objawieniach maryjnych II 

połowie XIX wieku. Zwiedziwszy sanktuarium, warto jeszcze podejść do pięknie obudowanego źródełka. 

Za skrzyżowaniu najważniejszych dróg leży Ostróda. W tym znanym ośrodku sportów wodnych ma swój 

początek jedna z największych polskich atrakcji turystycznych – Kanał Elbląsko-Ostródzki. Na tzw. 

Polskiej Górce odnaleźć można grób bojownika o prawa polskie ludności mazurskiej – Gustawa 

Gizewiusza, Gizewiusza tutejszy zamek, starannie odbudowywany z przeznaczeniem na cele kulturalne, 

gościł na początku ubiegłego stulecia cesarza Napoleona Bonaparte.  

          Szosa na południe prowadzi do pól, na których 15 lipca 1410 roku rozegrała się jedna z 

największych bitew średniowiecznej Europy. Wzięło w niej udział ponad 60 tysięcy ludzi. Wojska Króla 

Władysława Jagiełły w całodziennym morderczym boju zmiażdżyły rycerstwo zakonu krzyżackiego. 

Potęga zakonu upadła, choć państwo krzyżackie istniało jeszcze do 1525 roku, a na jego gruzach wyrósł 

śmiertelny wróg Polski – Prusy. 

          W pobliskim Olsztynku turyści chętnie odwiedzają skansen budownictwa ludowego, często 

zapominając o innych atrakcjach miasta, takich jak Dom Krzysztofa Mrongowiusza z pamiątkami po tym 

wybitnym krzewicielu polskości, czy galeria z wystawami czasowymi w dawnym budynku kościelnym. Tuż 

za rogatkami Olsztynkę, we wsi Suwa, można wejść na teren cmentarza 50 tysięcy jeńców wojennych 

wielu narodowości, więzionych przez hitlerowców w obozie jenieckim w Królikowie.  

          30 km dalej w kierunku południowym znajduje się Nidzica. Tamtejszy pokrzyżacki zamek 

zbudowany w końcu XIV wieku, odbudowany po zniszczeniach II wojny światowej, mieści zbiory 

muzealne, dom kultury, bibliotekę i hotel. W położonym poniżej zamku mieście zachowały się fragmenty 

średniowiecznej zabudowy, a zwłaszcza murów miejskich z basztami. Miłośnicy dziwów przyrody mogą 

wybrać się na spacer do oddalonej o 2 km wsi Tatary, aby zobaczyć głaz narzutowy o obwodzie 19m, 

zwany Tatarskim Kamieniem. 

          Powrót do Olsztyna przez Szczytno pozwoli poznać bogate  zbiory Muzeum Mazurskiego 

przedstawiające historię, etnografię i przyrodę regionu.  



 

        Gietrzwałd: 

-gotycki kościół parafialny z sanktuarium maryjnym 

-Izba Pamiątek w domu, w którym Andrzej Samulowski założył polską księgarnię 

           Ostróda: 

-XIV-wieczny zamek krzyżacki  

          Grunwald: 

-pole bitwy z zespołem pomnikowym oraz Muzeum Grunwaldzkim 

           Olsztynek: 

-park etnograficzny 

-galeria sztuki w dawnym budynku kościelnym 

-muzeum w Domu Krzysztofa Mrongowiusz 

        Nidzica: 

-zamek krzyżacki XIV w. 

-pozostałości średniowiecznej zabudowy miejskiej (mury obronne, baszty tzw. Klasztorek 

           Tatary: 

-Tatarski Kamień 

           Szczytno: 

-Muzeum Mazurskie 

-pozostałości zamku krzyżackiego  

                 Pasym: 

-fragmenty średniowiecznych murów miejskich 

-gotycko-barokowy kościół parafialny (uprzednio ewangelicki)  

Zaczerpnięto z książki pt.,, Najpiękniejsze miejsca – cuda Polski”  

Gosia Kwasek 

CHOMIK SYBERYJSKI 



POCHODZENIE I UDOMOWIENIE 

Kiedy w 1839r. Angielski zoolog Waterhouse posłał do British Museum jako ciekawostkę złociście 

połyskującą skórkę chomika, nikt zapewne nie przypuszczał, że właśnie to zwierzątko stanie się kiedyś 

jednym z najbardziej popularnych obiektów chowu domowego. Zdawało się bowiem, że gatunek ten 

wyginął całkowicie; wzmianki o nim można było tylko znaleźć w opisach fauny Syrii. Dopiero w 1930 r. 

natrafiono ponownie na to zwierzę. Profesor Aharoni z uniwersytetu w Jerozolimie znalazł w czasie prac 

wykopaliskowych w okolicach syryjskiego miasta Aleppo na głębokości 2,5 m   norę, a w niej samiczkę 

i 12 młodych, o długości zaledwie 3 cm. Nigdy więcej nie spotkano chomików syberyjskich, żyjących na 

swobodzie. Znaczy to, że  miliony tych zwierzątek, znajdujących się nie tylko w naszych domach i 

ogrodach zoologicznych, lecz    także w laboratoriach naukowych , wywodzą się od jednej samicy    - 

protoplasty całej żyjącej obecnie na świecie populacji hodowlanych chomików. W 1938 r.  przewieziono 

chomiki syryjskie przez Anglię do Ameryki , gdzie stały się popularnymi zwierzętami domowymi i 

laboratoryjnymi.   Do Europy sprowadzono je ponownie po drugiej wojnie światowej. W Polsce znane są 

od 1950 r. , kiedy to przywiezione z Francji, podobnie jak w innych krajach, szybko zyskały wielu 

zwolenników. Świadczy o tym m.in. fakt, że ich hodowli i obyczajowi poświęcono wiele książek. Chomik 

syryjski wazy od 100 do 200 g, długość jego ciała wynosi od 15 do 18 cm, ogon ma nieowłosiony o 

długości ok. 1 cm, nogi krótkie, przednie łapki niezwykle zręczne i chwytne. Podnosi nimi i podaj sobie 

do pyszczka pożywienie, trzyma i obraca kłosy, które chce wyłuskać, aby nagromadzić ziarno w workach 

policzkowych. Przy pomocy przednich łapek utrzymuje w porządku swoje futerko. Zaniepokojony, 

natychmiast podnosi się na tylne nogi. Ubarwienie głowy, grzbietu i górnych części kończyn ma złocisto-

brązowe, od spodu – brudnawo-białe z ciemną plamą na piersi. Trafiają się też odmiany o jednolitym 

różowozłotym ubarwieniu, szarożółte, łaciate, kremowe, a wreszcie białe, tzw. Albinosy. Żyje przeciętnie 

2 lata.  

ŻYWIENIE  

Na pytanie co chomik najbardziej lubi i najchętniej je, można 

odpowiedzieć w zasadzie wszystko, byle dużo. Chomik syryjski, mimo 

ze jest ziarnojadem, na co wskazuje  budowa jego przewodu 

pokarmowego i uzębienia, zjada różnorodne pokarmy zarówno 

pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego. Bardzo lubi ziarno zbóż , 

najchętniej w kłosach ,suchy razowy i biały chleb, kiełkujące nasiona, 

marchew i inne warzywa, owoce, trawę, liście i kwiaty mniszka 

lekarskiego(mlecza) , siano ,gotowane jajka(łącznie ze skorupkami), 

ser żółty i biały suchy twaróg ,jak również mięso surowe i gotowane 

(może być z kostka), dżdżownice, mączniaki itd. Dajemy mu tez do gryzienia świeże gałązki. Chomik 

chętnie pije wodę orz niekiedy mleko. Jak widzimy, z żywieniem chomika nie ma dużo kłopotów. 

Pożywienie sypkie, np. ziarno, jak i wodę podajemy w specjalnych naczyńkach, nigdy nie w szklanych, 

gdyż zwierzątko to może ząbkami rozgryźć szkło i pokaleczyć się. Bądźmy jednak przegotowani, ze 

naczyńka będą przenoszone w zębach, zasypane ziemia, przewrócone itp. Chomika nie potrzeba 

codziennie karmić, gdyż w jego schowkach -  magazynach zawsze znajdują się zapasy żywności na kilka 

lub kilkanaście dni. Jeżeli dostaje pokarm soczysty, można nie dawać mu także wody ani innych płynów. 

Ma zawsze dobry apetyt i wydaje się, ze ciągle jest głodny.  Nie zjada jednak wszystkiego, co mu 

podamy, lecz w specjalnych workach policzkowych lub w zębach przenosi większe porcje pożywienia do 

schowków, gdzie gromadzi zapasy; od tej czynności wywodzi się popularne stosowanie określenie - 

,,chomikowanie``. Magazyny znajdują się najczęściej przy gnieździe lub w kąciku klatki.  

ROZMNAŻANIE  

Chomik syryjski jest bardzo popularny i wcześnie osiąga dojrzałość płciowa; już w wieku 2 miesięcy zdolny jest do 

rozmnażania. Po bardzo krótkim, bo trwającym od 15 do 17 dni, okresie ciąży samica zaczyna gromadzić w gnieździe 

więcej pożywienia i wydaje na świat potomstwo. W jednym miocie jest na ogol 7-8 sztuk, starsze samice rodzą 10-12 

młodych. W czasie porodu, który odbywa się na siedząco, płody wydalane są w odstępach od 1 minuty do pól godziny. 

Gdyby nie  ograniczać rozpłodu, to w ciągu roku potomstwo jednej pary osiągnęłoby pokaźna liczbe-300 sztuk. 

Chomiki rodzą się ślepe. Oczy otwierają dopiero po 14 dniach i pozostają w gnieździe przez ok. 25 dni, ale już po dwóch 



tygodniach robią pierwsze wyprawy ,,w świat``. Jeżeli w drodze powrotnej nie mogą znaleźć gniazda, matka przynosi 

je, chwytając zębami. U chomików, podobnie jak u innych gryzoni, matki  niekiedy zagryzają swoje dzieci. Dzieje się 

to najczęściej wtedy, gdy są one nadmiernie i niepotrzebnie niepokoje. Młode chomiki, jakkolwiek odżywiają się 

pokarmem matki przez 3 tygodnie, wcześnie zaczynają zjadać pożywienie znajdujące są w gnieździe. Są szalenie 

ruchliwe i skłonne do wspólnych zabaw. W wieku 35-40 dni staja się zupełnie samodzielnie i z chwila gdy nadarzy się 

okazja, porzucają matkę, wyzwalając się spod opieki. Niektóre samice zaczynają zresztą w tym okresie gryźć swoje 

małe, aby je odpędzić od siebie. Należy wiec uważać na nie w klatce, gdyż dochodzi do ostrych walk. Najlepiej 

rozdzielić je według płci, są wtedy o wiele spokojniejsze. 

NA PODSTAWIE KSIĄŻKI POD TYTUŁEM „ZWIERZETA W DOMU” M. HUSZCZ 

Karolina Fronczek 

 

 

Po meczu piłkarskim kibic przegranej drużyny podchodzi do sędziego i pyta:  

- A gdzie pana pies?  

- Psa? Ja nie mam psa...  

- Wobec tego bardzo panu współczuję. Ślepy i bez psa! 

Stary wędkarz postanowił połowić trochę pod lodem. Wybrał się więc na zamarznięte jezioro, wyciął przerębel, zarzucił wędkę i 

czeka. Mija godzina, dwie, żadnego brania. Zmarzł na kość, już miał wracać do domu gdy zauważył młodego chłopaka, który 

wybrał stanowisko obok. Wyciął przerębel, zarzucił wędkę i wyciągnął piękną sztukę. Po kilku minutach następną, i następną...  

- Słuchaj, jak ty to robisz? - zapytał zaskoczony weteran - ja tu cały dzień siedzę i nic nie złapałem, a ty w kwadrans wyciągnąłeś 3 

piękne sztuki.  

- Uoaki ucha yc euue.  

- Co powiedziałeś?  

- Uoaki ucha yc euue.  

- Nic nie rozumiem chłopcze, powiedz to powoli.  

Chłopak zniecierpliwiony wypluł coś na rękę i powiedział:  

- Robaki muszą być ciepłe... 

Turysta wynajmując pokój u gazdy w Zakopanem, zastrzega się:  

- Cena jest wygórowana, ale niech tam, tylko żeby był spokój, i żadnych dzieci!  

- Tu nima zadnych dzieci panocku...  

Rano słychać potworny hałas i z poddasza zbiega wrzeszcząc niemiłosiernie wataha rozbrykanych dzieciaków. Oburzony turysta 

idzie do gazdy.  

- Gazdo, miało nie być żadnych dzieci!  

- Panocku, to nie dzieci, ino diabły wcielone! 

Kubuś mówi do prosiaczka:  

- Wiem co się z Tobą stanie, gdy dorośniesz.  

- A co czytałeś mój horoskop?  

- Nie, książkę kucharską...  

  

na podstawie:  www.dowcipy.w.szu.pl 

http://www.dowcipy.w.szu.pl/

