
 

 

Witajcie w marcowo - kwietniowym numerze  

"„Piątki” na Piątkę".  

Ciągle jeszcze jest chłodno, 

 a najgorsze są noce i ranki, 

więc czyż można się dziwić, 

że ubrały się w futra sasanki? 

Słońce mocniej już przygrzewa 

w pierwsze listki stroi drzewa! 

Więc weselej jest na świecie, 

Gdy króluje miesiąc kwiecień.  

M. Kownacka. 

 Nie wiem jak Wy, ale ja mam 

wrażenie, że czas jakoś przyspieszył i 

nagle, zupełnie nieoczekiwanie nastał 

kwiecień. Jak mówi mądre przysłowie: 

„ Wszystko co dobre, szybko się 

kończy”. Wszyscy jesteśmy już zmęczeni i czekamy na wakacje, ale 

powiem może przewrotnie, że będzie nam przez dwa miesiące trochę tej 

szkoły brakowało. Możliwość uczenia się, przebywania z rówieśnikami, 

poznawania otaczającego świata, to wciąż dla wielu dzieci na świecie 

marzenie praktycznie nie do zrealizowania. Jeśli dołożymy do tego 

wyjazdy do kina i teatru, wycieczki krajoznawcze, różnorodne konkursy i 

zawody sportowe, dyskoteki, wyjazdy na basen i lodowisko, zaczynamy doceniać 

to, co szkoła ma nam do zaproponowania. 

Wierzcie mi, po latach czasy szkolne wspomina 

się jako te najszczęśliwsze i najbardziej 

beztroskie. 

Bardzo Was proszę, wróćcie do archiwalnych 

numerów naszego periodyku, gdzie obszernie 

pisaliśmy na temat braku polskich szkół 

podczas rozbiorów czy okupacji niemieckiej i 

po wnikliwej lekturze zastanówcie się nad tym, 

jakimi jesteście szczęściarzami.   

Nasza szkolna gazetka internetowa jest 

miesięcznikiem, tzn. kolejny numer ukazuje się 

co miesiąc. Tym razem jednak zdecydowaliśmy 

się na opublikowanie numeru podwójnego, 

ponieważ cała nasza redakcja bez reszty 

poświęciła się tworzeniu dwóch numerów 



specjalnych „ Piątki” na Piątkę, a traktujących o zagadnieniach Unii Europejskiej i naszego w niej członkostwa. 

Była to ciężka praca, a materiały przygotowane na konkurs tak ważne, że 

postanowiliśmy opublikować je również w naszym periodyku. Numery specjalne 

„Piątki” na Piątkę, przygotowane specjalnie  na konkurs, będą udostępniane w 

bibliotece szkolnej. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.  

            Przed nami już tylko dwa, ale za to bardzo bogate w wydarzenia, miesiące 

nauki. Jeszcze w kwietniu odbędą się eliminacje szkolne do miejskiego konkursu 

„Świerszczykowe wierszyki”, „Mistrz pięknego czytania” oraz do ogólnopolskiego 

konkursu plastycznego ”Portret Ani z Zielonego Wzgórza”. 

Po raz kolejny odbędzie się w naszej szkole miejski konkurs „Jestem bezpieczny 

na drodze”, którego jesteśmy pomysłodawcami i organizatorami. 

             Ze wszystkich imprez 

będziemy zamieszczać na bieżąco 

obszerne sprawozdania. 

            Przed nami długi majowy 

weekend. W związku z tym 

przypominam o zachowaniu zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na 

świeżym powietrzu.  

            Mam nadzieję, że każdy z Was wie dlaczego obchodzimy święta 

1 i 3 maja. Zapominalskich kieruję do archiwalnych numerów naszego 

miesięcznika. Niemniej w następnym wydaniu „Piątki” na Piątkę 

symbolicznie przypomnimy o rocznicy uchwalenia pierwszej w Europie i 

drugiej, po Stanach Zjednoczonych, konstytucji na świecie. 

      Na zakończenie życzę Wam pogody ducha, udanego wypoczynku oraz zdrowia, bo niestety tegoroczna wiosna 

sprzyja zapadaniu na różnego rodzaju infekcje. Miłej lektury.  

 Redaktor opiekun. 

 

 

      „Pabianice - moja mała Ojczyzna”. Tak zatytułowaliśmy cykl wywiadów, które przeprowadzamy, co miesiąc z 

przedstawicielami władz naszego miasta, z ludźmi pełniącymi określone funkcje lub takimi, którzy robią coś 

wyjątkowego dla naszej społeczności.. 

W tym miesiącu poprosiliśmy o rozmowę  
Przewodniczącego Rady Miasta Pabianic, p. Grzegorza Mackiewicza.   

Rozmowa odbyła się w gabinecie Pana Przewodniczącego, w budynku Urzędu Miasta, przy ul. Zamkowej. 

Naszej drużynie reporterskiej tym razem towarzyszył dyrektor szkoły, Jerzy Kaczmarek, który w rozmowie z p. 

Przewodniczącym poruszył istotne dla szkoły sprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego uczniów. 

Pan Przewodniczący jest osobą bardzo komunikatywną, więc rozmowa odbyła się w miłej, serdecznej 

atmosferze. Zapraszamy do lektury wywiadu. 

 Dorota Olejnik 

 



    

Rozmowa z p. Grzegorzem Mackiewiczem, 

 Przewodniczącym Rady Miasta Pabianic 

 Dyrektor: Panie Przewodniczący, chciałbym przedstawić Panu zespół redakcyjny szkolnej gazetki internetowej 

”Piątka” na piątkę” w którym od kilku miesięcy publikujemy cykl artykułów zatytułowany „ Moja Mała Ojczyzna”.   

P. Dorota: W ramach podjętych działań zamierzamy przybliżyć naszym czytelnikom wszystkich tych, którzy w 

szczególny sposób wypełniają swoje obowiązki i pełniąc niezwykle odpowiedzialne funkcje, czynią wiele dobrego dla 

naszego miasta. Dziś chcielibyśmy porozmawiać z Panem. Jest Pan Przewodniczącym Rady Miejskiej w Pabianicach. 

Członkowie Rady Miasta  to przedstawiciele nas wszystkich, wybrani w demokratycznych wyborach. Rada Miasta 

decyduje także o tym, co dla naszego miasta i jego mieszkańców najważniejsze.  

JK: Korzystając z tej wyjątkowej okazji chciałbym zaprezentować trudny dla nas problem bezpieczeństwa pieszych 

na ulicy Zamkowej. Jest to ulica bardzo niebezpieczna, o dużym natężeniu ruchu. W ubiegłym miesiącu, 4 lutego,  po 

raz drugi w ciągu ostatnich dwóch lat przy udziale uczniów przeprowadziliśmy pomiar natężenia ruchu na przejściu 

dla pieszych w pobliżu szkoły, tj. przy ul. Konopnickiej. Wyniki badania wskazują, że w czasie 7 godzin objętych 

pomiarem, przez w/w skrzyżowanie przejechało 7456 samochodów osobowych, 1206 samochodów ciężarowych, 170 

autobusów. Motocykle, rowery i inne pojazdy przejechały przez skrzyżowanie ok. 100 razy, a  43 razy przejeżdżał 

tramwaj. Daje to obraz bardzo ruchliwego skrzyżowania, które jest 

tym bardziej niebezpieczne, że nie ma sygnalizacji świetlnej.  

Podobne badania zostały przeprowadzone 28 października 

2005r. Zestawienie danych uzyskanych w obu badaniach wskazuje 

wyraźnie, że ruch w pobliżu szkoły się nasila, przez co stwarza coraz 

większe zagrożenie dla naszych uczniów. Liczba samochodów 

osobowych wzrosła o 760.  Przerażają nas dane dotyczące ruchu 

samochodów ciężarowych. Na przestrzeni dwóch lat ich liczba 

podwoiła się. Natomiast liczba pieszych, korzystających z przejścia 

przy Konopnickiej sięgała w czasie pomiaru niemal tysiąca osób. 

Problem jest bardzo istotny dla nas, pracowników szkoły, a 

także dla dzieci i ich rodziców. Wpływa także na nabór dzieci do klas 

pierwszych, ponieważ mimo zapewnienia opieki na przejściu przez 

przeszkolonego pracownika szkoły, rodzice obawiają się o bezpieczeństwo maluchów i zapisują dzieci do szkół w 

innych rejonach miasta. W ostatnim czasie, tj. w sobotę,  doszło do potrącenia na przejściu dwóch uczennic z naszej 

szkoły. Winę za zaistniałe wydarzenie ponosi kierujący pojazdem, który mimo zbliżania się do przejścia dla pieszych 

nie zmniejszył prędkości pojazdu.  

Jako zadanie priorytetowe w naszej szkole przyjęliśmy doskonalenie umiejętności bezpiecznego zachowania 

się dzieci w ruchu ulicznym. Oprócz zajęć teoretycznych, spotkań z przedstawicielami Straży Miejskiej i Policji, 

uczniowie praktycznie uczą się prawidłowego poruszania po drodze.  

W roku szkolnym 2005/2006 szkoła wzięła udział w ogólnopolskim konkursie „Bezpieczna Szkoła z PZU”. 

Nasz projekt reorganizacji ruchu w pobliżu szkoły znalazł uznanie komisji konkursowej  i został zakwalifikowany do 

grupy dziesięciu wyróżnionych  spośród 645 nadesłanych na konkurs z całej Polski.  Wymierną nagrodą było 

profesjonalne opracowanie naszej koncepcji, po jej praktycznej weryfikacji przez komisję konkursową z udziałem 

przedstawicieli Komendy Głównej Policji, PZU i Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu. Zmodyfikowany projekt, 

potwierdzony przez  specjalistów z zakresu inżynierii ruchu drogowego, przekazałem na kolejnych spotkaniacjh 

władzom miasta, przedstawicielom Starostwa Powiatowego w Pabianicach oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 

i Autostrad.  

Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby podnieść poziom bezpieczeństwa naszych uczniów, jednak 

zainstalowanie sygnalizacji świetlnej w pobliżu szkoły, połączone z azylem dla oczekujących na tramwaj,  wydaje 

nam się niezbędne. Takie rozwiązanie istnieje już w centrum miasta. Stąd nasze pytanie, czy jest szansa na 

wprowadzenie takich lub innych rozwiązań? 



P. Przewodniczący G. Mackiewicz (dalej: G.M.): To bardzo trudna, skomplikowana, a także kosztowna sprawa. 

Ulica Zamkowa nie należy do miasta. Jest to droga krajowa, która podlega Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 

Autostrad. Mimo, że ulica ta jest główną arterią Pabianic,  na dzień dzisiejszy nie mamy możliwości prawnej 

zainstalowania przy szkole sygnalizacji świetlnej. Jako doraźne rozwiązanie, zaapeluję do Straży Miejskiej i Policji o 

wzmożone patrole na tym odcinku drogi. Od roku trwają rozmowy z zarządcą drogi krajowej w temacie przejęcia 

ulicy Zamkowej przez miasto. Docelowo rozwiązałoby to istniejący problem, nie tylko w rejonie szkoły, ale na całej 

długości najważniejszej pabianickiej arterii. Jest realna szansa, że tak się stanie już za 2 lata. Z pomocą przyszło 

nam Ministerstwo Infrastruktury, które przy wsparciu Unii Europejskiej rozpoczęło już inwestycję pod nazwą „S14 

bis”. Jest to „północna obwodnica Pabianic”, która przejmie cały ruch tranzytowy z kierunku Warszawa – Łódź – 

Sieradz – Wrocław i odciąży nasze miasto. Prace nad tą drogą szybkiego ruchu można już zauważyć podczas podróży 

do Łodzi (przed Chocianowicami). Potwierdzenie terminu zakończenia prac usłyszeliśmy na spotkaniu w dniu 29 

marca z ust samego Ministra Cezarego Grabarczyka.   

Zuzia: Czy jest Pan urodzonym pabianiczaninem? 

G.M.: Tak. Urodziłem się w Pabianicach. Tu się wychowałem i tu mieszkam.  

Asia: Którą szkołę podstawową Pan skończył? 

G.M.: Skończyłem Szkołę Podstawową nr 17 oraz II Liceum Ogólnokształcące (liceum nie jest szkołą 

podstawową).  

Iza: Czy wspomina Pan któregoś z nauczycieli szczególnie ciepło? 

G.M.: Ze szkoły podstawowej miło wspominam swoją wychowawczynię p. Wasilewską – Wincek, a z liceum p. 

Ramisz oraz p. Muszyńską  

Zuzia: Czy lubi Pan to miasto? 

G. M.: Tak, lubię.   

Asia: Czy myśli Pan o Pabianicach jak o swojej małej ojczyźnie? 

G. M.: Tak. A najciekawsze jest to, że jak się coś robi dla miejsca, w którym się mieszka, to wytwarza się taka 

specyficzna więź.  

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

G. M.: Mam to szczęście, że wciąż mieszkam w tym samym miejscu, przy tej samej ulicy. Mogę patrzeć jak ona się 

zmienia, jak rozwija. Znam moich sąsiadów, z wieloma jestem w zażyłych stosunkach. Na  „mojej” ulicy czuje się 

naprawdę u siebie.  Drugie miejsce szczególnie mi bliskie, to II Liceum Ogólnokształcące. To właśnie 

tam  spotkałem najwięcej osób mających wpływ na moje dorastanie, postrzeganie świata i  kształtowanie 

światopoglądu. Trzecie miejsce, do którego mam ogromny sentyment to Stary Rynek. Stał się on zapomnianym 

skrawkiem Pabianic, ale już myślimy nad przywróceniem mu dawnej świetności. Chcemy, aby to właśnie Stary 

Rynek stał się centralnym miejscem w Pabianicach.  

Zuzia: Gdyby Pan musiał ( lub mógł) wyprowadzić się z Pabianic gdziekolwiek indziej, to gdzie by to było? 

G. M.: Nigdzie. Nie chciałbym mieszkać w wielkim mieście, ponieważ przeraża mnie anonimowość jego 

mieszkańców. Dobrze mi się żyje w Pabianicach, i tak jak już wspomniałem wcześniej, ponieważ pracuje dla dobra 

tego miasta i jego mieszkańców, jest mi ono szczególnie bliskie. Pabianice to miasto przedsiębiorczych, zaradnych 

ludzi, którzy potrafią wykorzystać swoja szansę.  

 Zuzia: Radny miejski to funkcja społeczna. Czym zajmuje się Pan na co dzień? 

G. M.: Jestem kierownikiem działu marketingu Pabianickiej Fabryce Narzędzi ,,PAFANA” Spółka Akcyjna.  

Iza: Czy ciężko połączyć ze sobą te dwa zajęcia? 

G. M.: Oj, bardzo. Praca radnego, jak wspomnieliście,  to funkcja społeczna. Gdy zostałem wybrany 

przewodniczącym Rady, to przez kilka pierwszych miesięcy byłem gościem w domu. Teraz już jest lepiej, ale 

początki były trudne. Tu muszę podziękować moim kolegom radnym oraz moim współpracownikom, za przyjęcie 

schematu pracy, jaki zaproponowałem. Mamy pewne nowatorskie pomysły w samym systemie pracy Rady i prac 

komisji, który się sprawdza i ułatwia nam sprawowanie funkcji.   

P. Dorota: Jak często odbywają się spotkania Rady Miasta? 

G. M.: Rada spotyka się raz na miesiąc w trybie normalnym, lub doraźnie w razie pilnej potrzeby.  

Asia: Jakie są kompetencje Rady Miejskiej? 

G. M.: Rada Miejska jest organem uchwałodawczo - doradczym. Uchwalamy prawo w mieście, oczywiście w 



oparciu o prawo polskie, ustalamy budżet miasta oraz doradzamy p. Prezydentowi, z którym ściśle 

współpracujemy. Muszę przyznać, że współpraca ta układa się harmonijnie i raczej bezkonfliktowo.  

 Zuzia: Co zyskały Pabianice po wstąpieniu Unii Europejskiej? 

G. M.: Unia Europejska wspomaga nas w zakresie inwestycji, integracji społecznej, tworzenia obiektów 

sportowych, komputeryzacji, poszukiwania pracy i samozatrudnienia. Obecnie w  naszym mieście 

wykonujemy  ponad 20 projektów realizowanych przy wsparciu ze środków zewnętrznych; od tych dużych, których 

wartość przekracza 20 mln Euro, do tych małych, zamykających się kwotą do kilkudziesięciu tysięcy złotych. 

Mówiąc o Pabianicach w kontekście wejścia do UE nie możemy skupiać się tylko na tym co robi bezpośrednio 

miasto, przecież Unia wspiera nie tylko gminy i samorządy, ale daje wiele możliwości rozwoju, z których wszyscy 

korzystamy, np.  przedsiębiorcy. Są sprawy, które wszyscy widzimy, jak drogi i komunikacja, ale jest też cały 

szereg korzystnych zjawisk, których wprost nie odczuwamy. Żyjemy w czystszym środowisku, poruszamy się 

szybciej i bezpieczniej, a o paszportach wielu z nas już zapomniało.  

 Iza: Czy w perspektywie rozwoju Pabianic uwzględniane są potrzeby nas - dzieci? 

G. M.: Oczywiście, że tak. Jedna z wielu rzeczy, jaką możemy się pochwalić to finansowe wspieranie Edukacji. Jest 

to rocznie kwota kilku milionów złotych. Sama dotacja z budżetu państwa nie wystarcza na utrzymanie wysokiego 

poziomu kształcenia, a taki chcemy zapewnić młodemu pokoleniu. 

Zdajecie sobie przecież sprawę z tego, że np. szkolne stołówki są nierentowne, więc aby mogły funkcjonować 

muszą być wspomagane przez fundusze publiczne, którymi my dysponujemy. Podobnie zajęcia pozalekcyjne. 

Realizujemy również dla Was niektóre inwestycje, głownie sportowe. Mamy w planach budowę ścieżek 

rowerowych, które docelowo mają połączyć osiedla Bugaj i Piaski z centrum miasta.  

 Iza: Co chciałby Pan za pośrednictwem naszej gazetki przekazać naszym kolegom? 

G. M.: Żeby się częściej uśmiechali, mniej przejmowali tym, co inni o nich mówią tylko robili swoje, żeby wierzyli w 

siebie i zainwestowali swój czas w naukę i poznawanie świata – w dorosłym życiu to procentuje. Teraz pewnie nie 

doceniacie pracy swoich nauczycieli i tego, co dla Was robią, ale wierzcie mi, po latach przychodzi refleksja i wielki 

szacunek, dla tych, którzy poświęcili swoje życie, aby wytłumaczyć Wam zawiłości otaczającego świata.  

 P. Dorota: Czy lubi Pan czytać książki? 

G. M.: Bardzo. Teraz czytam swoim dzieciom z nadzieją, że i one polubią czytanie. 

 Zuzia: Czy ma Pan swoją ulubioną książkę, na przykład z dzieciństwa?  

G. M.: Tak. To książka pod tytułem „Jarzębinka”. Napisał ją Tajc Jakow.  

Iza: Czy lubi Pan sport? 

G. M.: Lubię, choć nie uprawiam czynnie żadnego sportu. Wspieram za to wszystkie inicjatywy dotyczące sportu w 

Pabianicach. Mamy w planach ważne inwestycje sportowe: budowa hali sportowej, boisk z programu „Orlik 2012” i 

przebudowa basenu. Dwie pierwsze z nich już realizujemy. Myślimy również o zorganizowaniu tzw. „ skate parku”.  

Zuzia: Czy lubi Pan zwierzęta? 

G. M.: Bardzo lubię. W tej chwili mam rybki, ale miałem już chomika, psa, kota i kanarka. Niestety, moje dzieci są 

alergikami, więc na razie zwierzęta futerkowe nie wchodzą w rachubę.  

 P. Dorota: Dziękując za przemiłą rozmowę, czego możemy Panu życzyć? 

G. M.: Marzeń mam wiele. Wszystko można gdy się chce i ma wokół siebie przyjaciół. Zawsze najbardziej pragnę 

bym po wykonanej misji, zakończonym zadaniu mógł spojrzeć za siebie i powiedzieć; jest OK, a na koniec 

życzyłbym sobie by wszystkie wywiady miały tak miły przebieg.    

Panie Przewodniczący, zgodnie z umową - obiecał Pan przemyśleć i dopisać odpowiedź na to pytanie.  

Jeśli uzna Pan za stosowne, prosimy także o uzupełnienie innych odpowiedzi (jeśli można sugerować – szczególnie 

w pytaniu o Unię Europejską, gdyż wywiad ten zamieścimy w wydaniu konkursowym, które przesyłamy na konkurs 

na opracowanie gazetek szkolnych w ramach VI edycji  programu „Moja szkoła w Unii Europejskiej””).  

Z góry bardzo dziękujemy. 
    Wywiad przeprowadzili: Iza, Zuzia i Asia pod opieką p. Doroty Olejnik 

 



Wywiad na temat Unii Europejskiej  

z p. Jerzym Kaczmarkiem Dyrektorem naszej szkoły. 

Iza: Czy czuje się Pan Europejczykiem? 

Jerzy Kaczmarek (JK): Odwrócę to pytanie: a czy Wy czujecie się Europejczykami i co to dla Was znaczy? Prawda, 

że odpowiedź jest trudna? Myślę, że każdy z nas ma świadomość przynależności do wielkiej wspólnoty, jaką są 

społeczeństwa krajów europejskich. Mimo dzielących nas 

różnic, które wynikają z bogatej historii, tradycji i kultury 

każdego narodu jesteśmy w taki samym stopniu 

obywatelami Europy, jak np. Anglik, Niemiec, Francuz 

czy Włoch. Z formalnego punktu widzenia Polska jest w 

Europie od początku swojego istnienia. Pozostając 

jednak przez kilkadziesiąt lat za tzw. żelazną kurtyną 

byliśmy w pewnym sensie Europejczykami drugiej 

kategorii. Zazdrościliśmy innym państwom dobrobytu, 

obywatelskich swobód, wolności... Wejście do Unii 

Europejskiej, a szczególnie zniesienie granic wzmocniło 

tę świadomość w wymiarze praktycznym. Poza 

względami finansowymi nic nie stoi na przeszkodzie, by 

zaplanować weekend np. w Paryżu, wakacje nad 

Adriatykiem, wycieczkę do Pragi, a „zieloną szkołę” np. 

w Szkocji. W ciągu kilku godzin możemy przenieść się w 

inny zakątek kontynentu, który dzięki możliwościom 

komunikacyjnym stał się dziwnie mały. Wielu Polaków, 

często znakomitych fachowców w swoim zawodzie, opuszcza Polskę w poszukiwaniu dobrej pracy, lepszych zarobków 

i to jest ten ujemny aspekt europejskich swobód. Często dotyka to nas bezpośrednio, bo bywa, że są to nasi 

przyjaciele, rodzina, koledzy... Nie trzeba posługiwać się paszportem, wystarczy polski dowód osobisty i możemy 

korzystać z wielu rzeczy, które oferuje nam Europa. W taki więc sposób czujemy się jak u siebie.  

 Arek: Polska w 2004r. wstąpiła ,,w szeregi" zjednoczonej Europy. Czy odczuł Pan to osobiście? 

JK: Akceptacja przystąpienia do Unii odbywała się w trybie referendum, tzn. głosowania za lub przeciw.  Wspominam 

to dość szczególnie, ponieważ byłem przewodniczącym  Komisji Wyborczej w czasie referendum. Podejmując decyzję 

o udziale w pracy komisji chciałem zaakcentować, jak ważne jest to dla mnie wydarzenie. Oglądałem także w TV 

oficjalną uroczystość z udziałem polskiej delegacji. Byłem dumny, gdy polska flaga pojawiła się wśród flag innych 

krajów europejskich, ale też w tym samym momencie zastanawiałem się, jakie będą tego praktyczne skutki? 

Niestety, w ostatnich latach nie miałem jeszcze okazji odwiedzenia innego kraju europejskiego. Kiedy to nastąpi 

będę mógł powiedzieć, że odczułem to osobiście. 

 Iza: Czy odczuł Pan to jako dyrektor szkoły? Czy widzi Pan dalsze perspektywy dla rozwoju szkoły w związku z 

naszym członkostwem?  

JK: Przynależność do Unii otwiera samorządom, różnym instytucjom, w tym również szkołom ogromne możliwości 

m. in. w zakresie pozyskiwania środków na realizację programów edukacyjnych. Systematycznie przygotowujemy 
się do tego. Nauczyciele uczestniczą w odpowiednich szkoleniach, kilka osób brało udział w warsztatach językowych 
w Londynie. Brałem udział w konferencji w Zgierzu nt. wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Jest wiele obszarów, które pozwalają wyzwolić aktywność nauczycieli i uczniów, choćby w zakresie 
wymiany informacji, czy też realizacji podobnych programów lub projektów. Zanim Polacy podjęli decyzję o 
wstąpieniu do Unii Europejskiej w 2003r. zaistnieliśmy na jej stronach internetowych, uczestnicząc w wielkim 

międzynarodowym programie „Spring Day in Europe” i kontynuowaliśmy to w kolejnych latach. Wówczas 
zarejestrowanych polskich szkół było zaledwie kilkadziesiąt. Rok później na ponad sześć tysięcy szkół z całej Europy 
polskich było już ponad 1600. Były to dla nas ciekawe choć niezwykle pracochłonne działania, które przybliżały 
problematykę Unii i państw członkowskich. Te akcje wyzwalały wiele inicjatyw, pojawiało się mnóstwo niezwykłych 
pomysłów, choćby w czasie przygotowań do prezentacji poszczególnych państw lub ich największych osiągnięć. W 
tym roku chcemy połączyć problematykę Unii Europejskiej z Międzynarodowym Tygodniem Bezpieczeństwa w Ruchu 

Ulicznym, w którym uczestniczyliśmy po raz pierwszy w ubiegłym roku. Z uwagi na położenie szkoły przy głównej, 
bardzo ruchliwej ulicy naszego miasta doskonalenie umiejętności bezpiecznego poruszania się po ulicach jest dla nas 
zadaniem priorytetowym.  A ponieważ z takim problemem boryka się wiele szkół  mam nadzieję, że dzięki temu 
powstanie projekt o tematyce związanej z bezpieczeństwem dzieci na drodze, do którego realizacji pozyskamy inne 



placówki, a także i środki w ramach programu szkół partnerskich. W wymiarze szkolnym natomiast korzystamy z 

finansów organu prowadzącego, który dostrzegając problemy pabianickich placówek oświatowych pozyskuje i 
przekazuje środki zewnętrzne oraz wspiera szkoły w realizacji trudnych zadań, w tym także związanych z 
bezpiecznym funkcjonowaniem placówki.  

 Arek: Co konkretnie zyskała szkoła po wstąpieniu do Unii? 

JK: Jako jedna z pierwszych szkół w Pabianicach już w 2004r. złożyliśmy deklarację udziału w programie „Pracownie 

komputerowe dla szkół” oraz „Szkolne centrum multimedialne”, które były realizowane przez Ministerstwo Edukacji 

Narodowej i Europejski Fundusz Społeczny w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską. 

Konsekwencją tego była konieczność reorganizacji 

pomieszczeń szkolnych i biblioteki poprzez 

wygospodarowanie czytelni oraz przygotowanie 

infrastruktury technicznej do instalacji nowego sprzętu, 

co nastąpiło w roku szkolnym 2005/2006. Grupa 

nauczycieli odbyła kilkudziesięciogodzinne szkolenia z 

zakresu wykorzystania komputerów. Pozwoliło to także 

zmienić zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej, która 

znacznie rozszerzyła zakres swojej oferty edukacyjnej. 

Myślę, że również i Wy często korzystacie z nowego 

wyposażenia w pracowni oraz multimedialnej czytelni.  

  

Arek: Dziękując za miłą rozmowę, czego możemy Panu 

życzyć? 

JK: Wielu wykorzystanych szans, które stwarza 

przynależność do Unii, a w efekcie poprawy wyników pracy nauczycieli i uczniów. A dla mnie samego? Chciałbym 

kiedyś wybrać się w podróż dookoła Europy i moglibyście mi życzyć spełnienia tego marzenia. 

 Rozmawiali: Iza Beze i Arek Stankiewicz. 

 

 

Krąg radości  

Któregoś ranka, a było to nie tak dawno temu, pewien rolnik stanął przed klasztorną bramą i energicznie 
zastukał. Kiedy brat furtian otworzył ciężkie dębowe drzwi, chłop z uśmiechem pokazał mu kiść dorodnych 

winogron. 
- Bracie furtianie, czy wiesz, komu chcę podarować tę kiść winogron, najpiękniejszą z całej mojej winnicy? - 

zapytał. 
- Na pewno opatowi lub któremuś z ojców zakonnych. 
- Nie. Tobie!  
- Mnie? - Furtian aż się zarumienił z radości. - Naprawdę chcesz mi ją dać?  
- Tak, ponieważ zawsze byłeś dla mnie dobry, uprzejmy i pomagałeś mi, kiedy cię o to prosiłem. Chciałbym, żeby 

ta kiść winogron sprawiła ci trochę radości. 
Niekłamane szczęście, bijące z oblicza furtiana, sprawiało przyjemność także rolnikowi. 

Brat furtian ostrożnie wziął winogrona i podziwiał je przez cały ranek. Rzeczywiście była to cudowna, wspaniała 
kiść. W pewnej chwili przyszedł mu do głowy pomysł: 
- A może by tak zanieść te winogrona opatowi, aby i jemu dać trochę radości?  
Wziął kiść i zaniósł ją opatowi. 
Opat był uszczęśliwiony. Ale nagle przypomniał sobie, że w klasztorze jest stary, chory zakonnik i pomyślał: 



"Zaniosę mu te winogrona, może poczuje się trochę lepiej". 
I tak kiść winogron znowu odbyła małą wędrówkę. Jednak nie 

pozostała długo w celi chorego brata, który posłał ją bratu 
kucharzowi, pocącemu się cały dzień przy garnkach. Ten zaś 

podarował winogrona bratu zakrystianowi (aby i jemu sprawić trochę 
radości), który z kolei zaniósł je najmłodszemu bratu w klasztorze, a 
ten ofiarował je komuś innemu, a ten inny jeszcze komuś innemu. 
Wreszcie, wędrując od zakonnika do zakonnika, kiść winogron 

powróciła do furtiana (aby dać mu trochę radości). Tak zamknął się 
ten krąg. Krąg radości. 
  

Nie czekaj, aż rozpocznie kto inny. To do ciebie dzisiaj należy 
zainicjowanie kręgu radości. Często wystarczy mała, malutka iskierka, 
by wysadzić w powietrze ogromny ciężar. Wystarczy iskierka dobroci, 

a świat zacznie się zmieniać. 
Miłość to jedyny skarb, który rozmnaża się poprzez dzielenie: to 
jedyny dar rosnący tym bardziej, im więcej się z niego czerpie. To 
jedyne przedsięwzięcie, w którym tym więcej się zarabia, im więcej 
się wydaje; podaruj ją, rzuć daleko od siebie, rozprosz ją na cztery 

wiatry, opróżnij z niej kieszenie, wysyp ją z koszyka, a nazajutrz 
będziesz miał jej więcej niż dotychczas. 
  

B. Ferrero, Krąg radości, Krótkie opowiadania dla ducha. 

*********************************** 

Witam! 

   Dziś spróbujemy podzielić się radością. Na początek w swoich rodzinach, 

klasach, szkołach. Spójrzcie, jak mała kiść winogron sprawiła przyjemność 
wielu osobom. Czasami wystarczy tak niewiele – uśmiech, dobrze słowo, 
pomocna dłoń, by w sercu drugiego człowieka pojawiła się radość, a na ich 
twarzy uśmiech. 

Dziś nie tylko chcę Wam opowiedzieć o dzieleniu się radością z 

najbliższymi, bo z tym na pewno sami radzicie sobie świetnie. Ale jak dzielić się 

radością z innymi ludźmi w całej Europie. Na to pytanie szukają odpowiedzi nie 

jedne osoby. Zastanawiają się nie tylko nad sposobem dzielenia się radością, 

ale dzielenia się kulturą, nauką, niepowtarzalnością, jaką charakteryzuje się 

każdy naród. Dziś chcę Wam troszkę opowiedzieć o Europejskich Spotkaniach 

Młodych. 

Każdego roku pod koniec grudnia, 

już od 30 lat, jakieś miasto przyjmuje 

młodzież z całej Europy. Przez kilka dni 

spędzają czas razem na modlitwie, 

rozmowach, aby się lepiej poznać, zwiedzaniu i zabawie. Wszyscy są mile 

widziani, bez względu na swoje pochodzenie, kolor skóry, kulturę czy wyznanie. 

Chętni przyjeżdżają, aby podzielić się z innymi wyjątkowością swojego narodu. 

I jednocześnie pokazać, jak bardzo są do siebie podobni. W podobny sposób 

spędzają święta, słuchają tej samej muzyki, oglądają filmy. Dobrze jest wśród 

zupełnie obcych osób poczuć się jak u siebie. 

Miałam ogromna przyjemność trzy razy brać udział w Europejskich 

Spotkaniach Młodych: w Paryżu, w Zagrzebiu, w Genewie. 

Wspólnie spędzone dni pomogły mi lepiej poznać innych Europejczyków. Razem 

mieszkaliśmy (w domach, przyjęci przez gospodarzy spotkania), jedliśmy posiłki 

(na ogromniej hali, zaraz po tym jak wystaliśmy się w długiej kolejce, by 

odebrać posiłek), razem się modliliśmy (zabawnie brzmi polska pieśń w ustach 

Anglika, Niemca czy Francuza) i razem się bawiliśmy witając Nowy Rok (i ucząc się narodowych tańców). 



Zwiedzając miasto, modląc się w halach czy tańcząc na sali, 

choć słyszy się wiele języków i można nie zrozumieć treści, to 

przekaz sympatii, radości, bycia razem jest widoczny i odczuwalny 

na każdym kroku. Różnorodność zachwyca, a to co łączy, zbliża i tak 

naprawdę pytania „Skąd jesteś?” nie zdaje egzaminu, gdyż 

odpowiedź jest prosta „Z Europy”  

Wszyscy są dla siebie bardzo życzliwi, a gospodarze, a których się 
nocuję starają się jak mogą by umilić nam pobyt u siebie.  

Będąc w Genewie, mieszkałam wraz z dziewczynami z Łodzi u 

starszych państwa. Wypytali nas rano skąd pochodzimy, a 

wieczorem po naszym powrocie, pokazali wszystko co na temat 

naszego kraju i naszych miast znaleźli. Atlasy, stare i nowe mapy, a 

na jednej z nich odnaleźli Pabianice. Chyba nawet nie zdawali sobie 

sprawy, jak wielką radość mi tym sprawili.  

A znowu w Zagrzebiu, u naszej pani gospodyni, w stołowym pokoju 

na ścianie wisiał obraz Jezusa Miłosiernego (taki jak w krakowskich 

Łagiewnikach) z podpisem w języku chorwackim „Jezu, ufam Tobie”. 

Codziennie na niego patrzyliśmy i wcale nas to nie zadziwiło, że 

polski obraz wisi na ścianie w chorwackim domu. Dopiero ostatniego 

dnia zapaliła nam się żaróweczka w głowie, że to przecież nasz obraz. 

Jacy byliśmy dumni i zadowoleni. 

Bardzo fajne są te spotkania, mam nadzieję, że kiedyś i Wy 

pojedziecie. Pomagają zrozumieć, że tworzymy europejską jedność 

w różnorodności narodów, języków, kultur. Uczą poszanowania tej 

odmienności i radowania się z tego, co wspólne, ale przede wszystkim uczą przywiązania i miłości do swojej ojczyzny.  

Z ogromną przyjemnością nadal wysyłam listy i smsy rodzinom, które mnie gościły.  

To moi europejscy przyjaciele. 

  Paulina Dziubczyk 

 

 

Z wizytą w Instytucie Europejskim 

  

         W dniu 15.04.2008r.  uczniowie  klas Va i Vc uczestniczyli w lekcji zorganizowanej przez Instytut 

Europejski w Łodzi. Celem spotkania było przybliżenie uczniom tematyki integracji Polski z Unią Europejską.  

    Zajęcia były przeprowadzone w formie zabaw dydaktycznych.  

Pierwsza z nich polegała na zamalowaniu na mapce konturowej 

państw założycielskich, a następnie kolejnych grup państw, które 

otrzymywały członkostwo w Unii Europejskiej. Kolejnym 

zadaniem, jakie otrzymali uczniowie było uzupełnienie tabeli 

wyrazami tak, aby w jednej linii poziomej zgromadzić wszystkie 

elementy odpowiadające danemu państwu. 



Następnie posługując się mapką z flagami wpisywali do krzyżówki 

nazwy państw.  

Inna zabawa dotyczyła znalezienia 27 państw członkowskich UE. 

To zadanie uhonorowano nagrodą, którą otrzymał Dominik 

Kozłowski z klasy 5a.  

Uczniowie byli zainteresowani daną tematyką i chętnie pracowali. 

    Na koniec zajęć uczniowie zadawali prowadzącym pytania 

dotyczące UE. 

Uczniowie wrócili do szkoły zadowoleni z wyjazdu.  

   Nie była to pierwsza wizyta naszych uczniów w Instytucie 

Europejskim w tym roku szkolnym. 18.03.08 uczniowie  klas VI b i VI c brali udział w  lekcji na temat praw dziecka 

w UE. Współpraca SP5 z Instytutem Europejskim trwa nieprzerwanie i owocnie od lutego 2003r.   

Anna Cymerman i Dorota Olejnik 

 

NAKRĘTKI DLA JAKUBA 

W połowie grudnia ubiegłego roku dowiedzieliśmy się o akcji charytatywnej prowadzonej przez 

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu i Inicjatyw Obywatelskich w Stalowej Woli. 

Zbierano plastikowe korki dla chłopca, który w zamian miał otrzymać wózek elektryczny. 

Należało zebrać aż 150 tys. nakrętek, aby Jakub dostał sprzęt ułatwiający mu poruszanie się. 

         Przed świętami Bożego Narodzenia miał 70 tys. korków.  

Wszyscy pracownicy i uczniowie naszej szkoły z wielką chęcią i ogromnym zapałem rozpoczęli zbiórkę. 

Mieliśmy czas do końca stycznia i udało na się zgromadzić 16.356 korków ( w tym, w klasach 

młodszych najlepsza była I b – 2066 sztuk, a w starszych IV b – 2147 sztuk). 

         Wiemy już, że akcja zakończyła się sukcesem i Kuba ma swój wymarzony wózek. 

My też przyczyniliśmy się do powodzenia tej akcji. Dziękujemy! 

         To jednak wcale nie koniec! 

Otrzymaliśmy informację, że zbiórkę przedłużono do końca maja, a na swoje wózki czeka dwoje 

kolejnych dzieci. Wszyscy uczniowie, podczas apelu porządkowego, głośnym aplauzem wyrazili chęć 

kontynuowania akcji i..... zbieramy dalej. 

opiekun SU Lidia Kukieła 

 

„PTAKI PABIANIC I OKOLIC” 

      Nadeszła wiosna. Przyroda po zimie, choć w tym roku wcale nie mroźnej i srogiej, budzi się do życia. Rośliny 

wypuściły pąki, trawa się zieleni, a za oknami słychać świergot ptasich „rozmów”.  

Dla niektórych z Was z pewnością są to niezrozumiałe dźwięki.  

 

Na szczęście nie dla wszystkich. Bowiem prawie przez całą zimę głosów ptaków słuchali, ucząc się ich rozpoznawania, 

trzej uczniowie klas piątych, którzy w ten sposób przygotowywali się do I POWIATOWEGO KONKURSU 

ORNITOLOGICZNEGO „PTAKI PABIANIC I OKOLIC”. 



 Bartek Gorczyczki, Konrad Leimert i Marcin Suwald poświęcili sporo czasu, aby zdobyć wiedzę o ptakach, ich 

charakterystycznych cechach  budowy, przystosowań do 

lotu, wędrówek i ochrony, poszerzając w ten sposób 

wiedzę przyrodniczą o treści z klasy szóstej. Uczestniczyli 

również w warsztatach ornitologicznych 

zorganizowanych dla wszystkich uczestników konkursu 

w Muzeum Miasta Pabianic. Ponadto, co stanowiło 

największą trudność, nauczyli się rozpoznawać po 

wyglądzie i głosie ponad 70 gatunków ptaków żyjących 

na terenie naszego miasta i jego okolic. 

   Konkurs odbył się 3 kwietnia 2008r. w Miejskim 

Ośrodku Kultury w Pabianicach.  

W sumie wzięło w nim udział 16 drużyn – 8 ze szkół 

podstawowych i 8 z gimnazjum. Konkurs był 3 etapowy 

– test wiedzy o ptakach, rozpoznawanie ptaków i 

odpowiedzi na pytania jury. Po trzech trudnych etapach 

chłopcy zajęli wysokie – TRZECIE MIEJSCE. Jesteśmy 

dumni z ich osiągnięcia i gratulujemy dalszych sukcesów ornitologicznych i przyrodniczych. Uczniów do konkursu 

przygotowywała p. Sylwia Łaguniak. 

 

ŚWIETLICOWY KĄCIK NUDZIARZA 

     W tym wydaniu „ Świetlicowego Kącika Nudziarza” 
zdradzę Wam nad czym pracują dzieci, które 

uczęszczają na zajęcia koła plastycznego, 
organizowanego przez świetlicę szkolną. Na owym 
kółku dzieci poznały nową dla nich technikę artystyczną 
zwaną „Patchwork”.  

  
Cóż to takiego ? 

Patchwork jest techniką , która polega na tworzeniu 

różnych obrazów lub wzorów poprzez zszywanie ze sobą 

kawałków  różnych tkanin. Początkowo „patchwork” nie 

miał nic wspólnego z techniką artystyczną, a jedynie z dobrym zagospodarowaniem i wykorzystaniem każdego 

skrawka materiału, który pozostawał w domu. Często skrawki tkanin były pozostałością np. ze starej sukienki lub 

koszuli , z których później można było uszyć inne potrzebne ubranie lub narzutę na łóżko. Z czasem kobiety na całym 

świecie zaczęły tworzyć w ten właśnie sposób przepiękne narzuty, makaty, obrazy.  Patchwork stał się prawdziwą 

dziedziną sztuki, gdzie istotne stawało się odpowiednie 

dobieranie barw i skomplikowanych wzorów. Tak więc ze 

skrawków materiału zaczęły  powstawać rzeczy piękne i 

oryginalne. 

Na kole plastycznym dzieci również pracują 

nad  obrazem wykonywanym tą techniką. Ponieważ 

zszywanie kawałków materiału jest niezwykle 

pracochłonne , pracę nad naszym obrazem ułatwiliśmy 

sobie i zamiast zszywać, materiał umieszczamy w 

styropianie. Powstaje nam „patchwork na styropianie”. 

Technika ta jest również bardzo popularna i naprawdę 

daje znakomite efekty. 

Jak to wykonać ? 

Potrzebne będą: 



-styropianowa płytka, 

-miękki ołówek, 

-nożyk, 

-kawałki materiału 

-patyczek lub wykałaczka 

Na styropianie rysujemy motyw, który będziemy wykładać materiałem, używamy w tym celu miękkiego ołówka. 
Następnie zaznaczone kontury nacinamy nożykiem na głębokość około         1 cm.   Kawałek materiału 
dopasowujemy w wybrane przez nas miejsce i przy pomocy wykałaczki  lub patyczka wciskamy w wycięte rowki, tak 

by schowały się brzegi tkaniny, a jednocześnie wycięty fragment był dokładnie i równomiernie pokryty materiałem. 
W ten sposób ozdabiamy każdy nacięty fragment 
styropianu, aż wypełnimy cały narysowany motyw. 
Gotową pracę można oprawić w ramy ( niekoniecznie) i 
powiesić na ścianie. 

Techniką tą  wykonaliśmy także flagi niektórych państw 
UE. Na zajęciach w świetlicy dzieci poznawały baśnie z 
wybranych państw europejskich, a później na specjalnej 

tablicy umieszczaliśmy ilustracje do poznanej baśni, 

informacje o danym państwie i oczywiście 
„patchworkową” flagę. 

Każdy z Was może spróbować wykonać tą techniką 
obraz według własnego pomysłu. Wystarczy zacząć, a 

gwarantuję, że dla niektórych może okazać się to 
świetnym hobby. Powodzenia . 

Joanna Pacześ - Andrzejewska 

wychowawca świetlicy 

 

ODYSEJA UMYSŁU 

   Od listopada 2007 roku w Szkole są prowadzone zajęcia Odysei Umysłu stwarzające 

dzieciom szanse wyruszenia w niezwykłą podróż, jaką jest twórcza edukacja. Jest to 

program edukacji przez doświadczenie. Celem zajęć jest rozwinięcie u Odyseuszy 

umiejętności myślenia w sposób twórczy na drodze własnych poszukiwań, prób i 

błędów, wyciągania wniosków i ulepszania swoich rozwiązań. Odyseja Umysłu oparta 

jest na przekonaniu, że twórczego myślenia można się nauczyć. Są to zajęcia 

zorientowane zarówno na 

proces, jak i na efekt, dzięki 

możliwości prezentacji 

rezultatów twórczego 

rozwiązywania problemów na 

konkursie. 

  

   W 2008 roku Odyseusze ze 

Szkoły Podstawowej nr 5 w 

składzie: Suwald Marcin – klasa 

Vc, Lewandowski Maciej – klasa 

Vc, Cieślak Mateusz – klasa IIIb oraz Lewandowski Marcin – 

klasa IIc, po pokonaniu wielu trudności i problemów, dzięki 

wsparciu rodziców: Państwa Anny i Stanisława Cieślak oraz 

Pana Mariusza Lewandowskiego po raz pierwszy wzięli udział 

w konkursie. 



     W dniu 8 marca pojechaliśmy na eliminacje do Poznania. Zadanie długoterminowe jakie zaprezentowała drużyna 

polegało na zbudowaniu struktury złożonej z drzewa balsa i kleju, która udźwignie jak największe obciążenie 

sportowymi odważnikami, opartymi na maksymalnie 10 piłkach golfowych ułożonych na strukturze. 

W całych eliminacjach drużyna zajęła w swojej kategorii wiekowej III miejsce wpisując się w ten sposób na chlubne 

karty historii szkoły. 

W II semestrze spotkania odbywają się w czwartki o godz. 13:40 do 14:30 . Do zobaczenia. 

  

Janusz Koźlenko 

 

 KUŹNIA TALENTÓW 

     Od października 2007 roku działa również koło matematyczne „Kuźnia talentów” mające na celu pracę z 

uczniem uzdolnionym matematycznie i szczególnie zainteresowanym matematyką. Przeznaczony jest dla uczniów 

klas IV – VI. Zajęcia mają na celu kształtowanie u uczniów umiejętności logicznego myślenia, rozwijania 

umiejętności i sprawności matematycznych, pogłębiania i rozszerzania wiedzy. Wdrażają też uczniów do 

samokształcenia i samooceny. Celem koła jest również przygotowanie uczniów do udziału i osiągania sukcesów w 

konkursach matematycznych. 

W II semestrze zajęcia odbywają się w poniedziałki o godzinie 13:14 do 15:00 dla uczniów klas IV oraz o godzinie 

15:00 do 16:30 dla klas V i VI.  

 Janusz Koźlenko 

 

 

 UE i dwanaście gwiazd 

  Za wieloma górami i niezliczonymi lasami, w 

pewnej niezwykłej krainie, z dala od siebie, mieszkało 

dwanaście ludów. Tak naprawdę ludy te niewiele się 

od siebie różniły. Każdy posiadał ten sam skarb – 

gwiazdę, której pięć ramion symbolizowało 

najważniejsze wartości danego plemiona. Każdy, 

bowiem lud miał swoje zwyczaje i tylko swoje prawa 

kochał. Z czasem mieszkańcy niezwykłej krainy 

zaczęli się prześcigać w przechwalaniu swoją 

odmiennością. 



- Nasza gwiazda jest ładniejsza i świeci jaśniej! – mówili jedni. 

- Phi, co z tego? Wartości, które reprezentuje wasza gwiazda są 

bezużyteczne – spierali się inni.  

Trwały te kłótnie bez sensu przez wiele stuleci. Plemiona nie 

dostrzegały już tego, co je naprawdę łączyło; starały się natomiast 

podkreślić swoją odmienność. I gdy czasem ludy zbliżały się do siebie, 

pokonując dzielące je odległości, czyniły to tylko po to, by przekonywać 

się nawzajem, że jeden jest lepszy od drugiego.  

Pewnego dnia do niezwykłej krainy przybyli dwaj wędrowcy – 

jeden był zdolnym malarzem, drugi wykwintnym mówcą. Kiedy usłyszeli 

o sporach nękających ludy, postanowili stworzyć dzieło, które 

ukazywałoby jedność plemion. Zaczęli, więc po kolei odwiedzać 

mieszkańców niezwykłej krainy i wypytywać o ich zwyczaje. Malarz 

nanosił później na płótno symbol najważniejszych wartości danego ludu. 

Kiedy wędrowcy odwiedzili wszystkie plemiona, zwołali mieszkańców 

krainy i pokazali im swoje dzieło. Ludy zdumiały się ogromnie, gdyż 

ukazany obraz prezentował dwanaście gwiazd ułożonych w kole i 

świecących jednym blaskiem. A razem ze zdumieniem przyszło 

zrozumienie, że to, o co się plemiona spierały, tak naprawdę je łączy.  

Wędrowcy pozostali już w niezwykłej krainie i z czasem przybywało do niej coraz więcej ludów. Mimo 

pewnych różnic plemiona nie kłóciły się już ze sobą – błyszczące gwiazdy, zamknięte w jednym kole, przypominały 

o jedności. 

 Klasa IV c pod opieką P. Sylwii Grzesznej 

 

Sport  w Anglii według W/W 

Ferie zimowe to czas, kiedy mamy odpoczywać i  „ładować akumulatory” dobrą energią, tak by 

starczyło nam jej aż do wakacji. Nie wszyscy jednak wypoczywali. Czworo naszych nauczycieli 

pojechało na kurs przewodników wycieczek po Londynie. Kurs połączony z warsztatami językowymi 

został zorganizowany przez WODN. Dzielni kursanci uważnie słuchali, robili zdjęcia i notatki a wszystko 

po to, aby przekazać nam jak najwięcej informacji i ciekawostek o stolicy Wielkiej Brytanii. P. Wojciech 

Woźniak, nauczyciel wychowania fizycznego, przygotował 

ciekawe sprawozdanie na tematy sportowe. Serdecznie 

zachęcam do uważnej lektury.   Sport jest nierozerwalnie 

związany z życiem Brytyjczyków, a nieco przewrotnym 

dowodem na to jest niezwykłe nagromadzenie w mowie 

potocznej idiomów i przenośni, nawiązujących do rozmaitych 

dziedzin sportu. Ponad połowa populacji Wyspiarzy aktywnie 

uprawia sport; zawodowi sportowcy szczycą się ponad 50 

tytułami mistrzowskimi w najróżniejszych dziedzinach, od 

boksu, poprzez snookera i squash, aż po sporty motorowe. 

      Wielka Brytania była miejscem narodzin bardzo wielu 

dyscyplin - to tu położono podwaliny pod współczesne formy rugby, tenisa, nowożytnej piłki nożnej, 

krykieta, golfa i boksu. Są one bardzo popularne w krajach brytyjskich ..bardzo popularne w krajach 

brytyjskich .. 



      Równie często mieszkańcy Wielkiej Brytanii zmagają się na rowerach, pływają (20.000 publicznych 

basenów w samej Anglii), uprawiają jazdę konną, 

grają w tenisa czy uprawiają jogging. Przerwa w pracy 

(lunch), również sprzyja aktywności fizycznej, a w 

zawodzie policjanta jednym z atutów jest umiejętność 

jazdy na rowerze i koniu. W gąszczu ciasnych uliczek 

Londynu umiejętności te stają się priorytetem w 

sprawnym funkcjonowaniu służby mundurowej. 

Football  

    „Sport narodowy” Anglii, nie tylko z powodu zamiłowania 

Anglików do tego sportu, lecz także poprzez liczne 

osiągnięcia w tej dziedzinie, Frank Lampard, Steven Gerrard, 

Wayne Rooney, czy David Beckham są ulubieńcami brytyjskich kibiców i przyczyniają się do sporych sukcesów. 

Anglia cieszy się świetnymi klubami piłkarskimi (FC Liverpool, 

Chelsea Londyn, Manchester United, Arsenal Londyn). W Wielkiej 

Brytanii istnieje ponad 50 tysięcy klubów piłki nożnej. 

Amatorskie zespoły istnieją w niemal każdej szkole i hrabstwie, 

tocząc regularne boje o prestiż i lokalne uznanie. Na poziomie 

zawodowym piłka wywołuje o wiele większe emocje, a 

największe kluby cieszą się fanatycznym suportem fanów, 

których liczy się w setkach tysięcy, nie tylko w samym 

Królestwie. Zespoły mają fanów na całym świecie, także w 

Polsce. Kapitan narodowej jedenastki, David Beckham, jest 

zdecydowanie najbardziej znanym z angielskich piłkarzy, ale w 

sławie i talencie niewiele ustępują mu inni koledzy po fachu, 

grający na co dzień w angielskich ligach. Giggs, Owen, 

Hasselbaink, Gerrard, Shearer, Henry, Pires, Vassel, Kewell - to 

tylko malutka garść nazwisk bliskich sercom fanów futbolu na 

całym świecie.  

     Sama zaś pierwsza liga angielska, Premiership, cieszy się zasłużoną sławą najlepszej ligi futbolu na świecie, a 

możliwość występowania w niej jest marzeniem każdego zawodowego piłkarza. Jest to też bez wątpienia najbogatsza 

liga - stawki transferowe sięgają tu nawet 20 milionów funtów, a zyski ze sponsoringu, praw do telewizyjnych relacji 

i wpływy z biletów nie mają sobie równych w żadnym innym miejscu na świecie.   

Krykiet    

        Druga z tradycyjnych gier brytyjskich. Jest on tuż obok polo jednym z ważniejszych elementów kultury 

brytyjskiej. Krykiet jest grą zespołową, w której drużyna składa się z 11 zawodników. Gra toczy się na polu w 

kształcie koła z usytuowanym w środku boiskiem. Na każdym z końców boiska stoi bramka ułożona z trzech stojących 

kołków oraz dwóch spoczywających na nich kijków. 

       Gra podzielona jest na dwie rundy: 1- jedna drużyna broni bramki przy pomocy kijów, natomiast drużyna 

atakująca próbuje bronić bramki, rzucając w nie piłką; 2- obie drużyny zamieniają się 

rolami. Wygrywa ta drużyna, która zdobędzie większą liczbę punktów w trakcie obrony 

bramki. Pierwszy udokumentowany mecz krykieta odbył się w 1697 roku. Po całej Koronie 

rozsiane są liczne ligi krykieta, a zawodowo uprawiany jest już na poziomie hrabstw. 

Każdego lata dwie drużyny spośród państw należących do Commonwealth (Australia, Nowa 

Zelandia, Indie, Pakistan, Południowa Afryka, Sri Lanka, Zachodnie Indie i Zimbabwe) 

przyjeżdżają do Anglii i odbywają tak zwane gry testowe przeciwko narodowej 

reprezentacji, w dwu- i pięciomeczowych seriach, rozciągniętych na pięć dni. Anglia zwykle 

składa im rewizytę w miesiącach zimowych. 

        Niestety krykiet i polo nie zyskały większego rozgłosu poza Wyspami Brytyjskimi. W 

Wielkiej Brytanii należą one do gier elitarnych, ale mimo wszystko cieszą się dużą 

popularnością wśród całego narodu. 

Rugby 



...narodziło się w 1840 roku, jako alternatywna wersja piłki nożnej. 

       Najlepsi sportowcy tej dziedziny pochodzą właśnie z Wysp, m.in. Brian O’Driscoll, Josh Lewsey, Dwayne Peel, 

Gareth Thomas. Co cztery lata zbierają się pod flagą Brytyjskich i Irlandzkich Lwów i wyruszają na tournee do 

jednego z państw południowej półkuli - wydarzenie to jest uważane za jeden z najważniejszych punktów światowego 

kalendarza rozgrywek rugby, niemniej ważny od Pucharu Świata, również organizowanego w cyklu czteroletnim. 

       Obecnie tytuł Mistrzów Świata należy do reprezentacji Anglii, która w 2003 roku zdobyła Puchar w zawodach 

organizowanych na australijskiej ziemi. 

  

      Dawno temu, 7 kwietnia 1823 roku, uczniowie z gimnazjum męskiego w Rugby 

(miasteczko w pobliżu Birmingham w środkowej Anglii) grali w piłkę nożną, oczywiście 

według wówczas obowiązujących przepisów. Mimo ogromnej ambicji grających, 

utrzymywał się wynik remisowy, żadna ze stron nie mogła uzyskać przewagi. Nagle 

jeden z uczestników meczu - William Webb Ellis złapał piłkę pod pachę i mijając 

zaskoczonych graczy, przebiegł z nią całe boisko i położył w bramce rywali. Ta akcja 

nie została uznana, a incydent stał się głośny w Anglii, jako złamanie etyki sportowej 

walki. Jego sprawca miał wiele nieprzyjemności. Fakt ten uważa się za początek gry 

zespołowej nazwanej od miasteczka Rugby, która z biegiem lat stała się bardzo 

popularna na całym świecie, a czyn niesfornego młodzieńca upamiętniony został tablicą na murach szkoły. 

       Rugby zdobyła ogromną popularność w niezależnych uczelniach i szkołach, gdzie była głównym sportem 

uprawianym w miesiącach zimowych. Obecnie istnieją dwie odmiany rugby: ligowa - po 13 zawodników w każdej 

drużynie - uprawiana zawodowo, oraz unijna - 15 zawodników - uprawiana także na poziomie amatorskim. W 

sezonie, czyli pomiędzy sierpniem a majem, co tydzień tysiące ludzi spotyka się na boiskach do rugby i walczy na 

każdym poziomie, od amatorskiego lokalnego, po profesjonalny ogólnokrajowy. 

Golf   

        Golf narodził się w Szkocji, gdzie do dziś rezyduje najbardziej wpływowy 

i najstarszy klub świata: Royal and Ancient Golf Club of St Andrews (R&A). Jest 

to najbardziej autorytatywna organizacja, współpracująca z US Golf Association 

i innymi krajowymi federacjami w sprawie unifikacji zasad międzynarodowych 

rozgrywek i rezerwująca sobie prawo ostatniego głosu w spornych 

kwestiach.   W Wielkiej Brytanii istnieje około 2 tysięcy klubów golfowych. Wiele 

z nich zostało założonych w pięknych wiejskich okolicach, dla wykorzystania 

wspaniałych naturalnych warunków i ukształtowania terenu. 

       Jedne z najsłynniejszych placówek to Royal Lytham, St Anne's, Royal 

Birkdale, Carnoustie. Uprawiać golfa może – wbrew powszechnej opinii o 

elitarności tego sportu – niemal każdy, nawet dziecko, wystarczy jedynie 

znaleźć odpowiednie lokalne stowarzyszenie lub klub. 

Tenis   

      W tenisa gra na Wyspach około pięciu milionów ludzi, to tutaj sport ten 

narodził się w formie, którą znamy obecnie. Współczesna wersja tenisa 

powstała w Anglii w 1874 roku dzięki majorowi W. C. Wingfieldowi, który opatentował wówczas nową grę nazywając 

ją lawn tennis.  

    Początkowo rakiety były drewniane, a piłka gumowa, powleczona flanelą. Z biegiem czasu wprowadzone zostały 

rakiety metalowe i współczesne piłki. Boisko do gry początkowo miało kształt dwóch trapezów złączonych 

podstawami, od 1877 roku przybrało obecny kształt prostokąta. W tym samym roku w londyńskiej dzielnicy 

Wimbledon odbyły się pierwsze Mistrzostwa Świata współczesnego tenisa. W następstwie tego wydarzenia 



popularność tenisa rozszerzyła się niemal na cały świat, od USA po Egipt. 

Głównym brytyjskim ciałem zarządzającym jest Lawn Tennis Association 

(LTA), pozostające w ścisłej współpracy ze stowarzyszeniem szkockim. 

      Tenis uprawiany jest głównie w miesiącach letnich, na każdym 

regulaminowym typie nawierzchni - trawiastej, ceglanej, asfaltowej i 

sztucznej. Niektóre kluby wciąż grają według starych ("królewskich") 

zasad, wymagających specjalnych, zamkniętych kortów. Serce światka 

tenisowego ulokowane jest od lat w Wimbledonie (Londyn), to tu odbywa 

się corocznie jeden z turniejów prestiżowego Wielkiego Szlema - 

Mistrzostwa Wimbledonu. Co ciekawe, od 1977 roku, kiedy to Virginia 

Wade zdobyła najwyższe trofeum, Anglicy nie mogą poszczycić się 

mistrzostwem w tym konkursie. Zawody na kortach Wimbledonu 

przyciągają za każdym razem ponad pół miliona fanów, a przed telewizorami skupiają miliony sympatyków tenisa. 

Wzrost popularności tego sportu zawdzięczany jest właśnie mediom, które z najlepszych sportowców uczyniły ikony 

popkultury i gwiazdy światowego formatu. Warto przypomnieć tutaj o najlepszych wynikach od lat , polskiej 

tenisistki, szesnastej rakiety świata w rankingu WTA – Agnieszki Radwańskiej.  

Polo   

     Jest to obok krykieta jedna z tradycyjnych gier brytyjskich, której mieszkańcy Wielkiej Brytanii poświęcają wiele 

uwagi i potrafią się żywo nią pasjonować. Jest to gra zespołowa, w której każdy z czterech zawodników odgrywa 

konkretną rolę przypisaną do pozycji, na której gra. Celem gry jest zdobycie większej liczby goli niż drużyna 

przeciwnika. Gol to umieszczenie piłki poza linią bramki, pomiędzy 

palikami, które zwykle rozstawia się w odległości 8 jardów od siebie. 

Boisko do gry w polo ma wielkość dziesięciu boisk piłkarskich. Jego 

wymiary to 300×200 jardów. Cały mecz składa się z ośmiu 

siedmiominutowych części zwanych chukkas – dozwolone są 

trzyminutowe przerwy na zmianę koni. Aby wystawić poważną 

drużynę na wielki turniej, należy mieć w rezerwie 32 konie, po 8 dla 

każdego z graczy. Drużyny zamieniają się polami po każdym golu. 

Zasady gry są bardzo ścisłe. Piłka wybita przez gracza wyznacza linię, 

według której ustala się zasady pierwszeństwa - posiada je jeździec, 

który podąża za piłką po jej linii lotu. Każdy gracz, który przekroczy 

tę linię przed  podążającym za piłką, popełnia faul. Kary za faule to 

rzuty wolne. Strój zawodnika składa się z hełmu, długich butów do 

jazdy konnej oraz nakolanników, bambusowy młotek, którym uderza 

się piłkę na długość 51 cali. Gra zaliczana jest do gier wymagających 

wielu środków finansowych.  

Regaty Oxford – Cambridge 

Wyścig znany też pod nazwą Boat Race to najstarsze wioślarskie regaty świata. Rywalizują w nich drużyny dwóch 

Uniwersytetów Oxford i Cambridge. 

Impreza rozgrywana jest na Tamizie w Londynie. Zawodnicy mają do pokonania dystans 6839 metrów, a jedyną 

nagrodą dla wioślarza zwycięskiej drużyny jest jego wiosło. 

      Podczas najbliższej imprezy w tym doborowym 

towarzystwie wystartuje Michał Płotkowiak zawodnik 

poznańskiego KW04 oraz Oxford University Boat Club. 25-letni 

poznaniak będzie pierwszym Polakiem biorącym udział w 

zawodach. A na zakończenie przeglądu typowych wyspiarskich 

sportów, zapraszam do poznania skrajnie morderczego 

wyczynu rodem ze Szkocji. 

Adventure Racing  

     Wyścig, na który składa się m.in. bieg, wspinaczka, jazda 

na rowerze, kajakowanie w tandemach, pływanie, wspinanie 

się po linie i wiele innych obejmuje trasę 500 km i trwa 7 dni.  



Drużyny uczestniczące będą przemierzać jedne z najdzikszych terenów Europy - nagie góry, głębokie jeziora, 

wietrzne plaże, strome klify i trudno dostępne wyspy. Jeśli dodać do tego nieprzewidywalną szkocką pogodę mamy 

do czynienia z prawdziwym "wyścigiem z przygodami".  

Zwiedzając jakikolwiek zakątek świata można spostrzec wiele ciekawych zabaw, gier i form aktywności 

ruchowych, które wydają nam się co najmniej dziwne. Jednak o ile dziwactwo rywalizacji pozwala nam się cieszyć i 

bawić razem o tyle warto podejmować te wyzwania dla wzajemnej satysfakcji, poprawienia nastroju oraz zdrowia. 

Bo przecież temu to wszystko służy.  

  

Szkolny reporter SP5 Wojciech Woźniak, prosto ze stolicy Wielkiej Brytanii   

Tekst powstał przy pomocy: http://media2.pl/media/22343-regaty-oxford-cambridge-w-eurosporcie.html 

http://www.wielkabrytania.info/index.php/sport/golf 

 

 

EKOLOG W LONDYNIE 

   

  

  

  

  

  

  

 Będąc w Londynie nie tylko zwiedzałam i podziwiałam to, co ciekawe, zabytkowe i niesamowite, ale także 

obserwowałam również prozę życia codziennego Londyńczyków. Pisząc na co dzień artykuły ekologiczne do gazetki 

szkolnej, w tym również na temat odpadów oraz ich recyklingu i utylizacji, chciałam  sprawdzić, jak Londyńczycy 

radzą sobie z tak ogromną ilością odpadów, jaka jest wytwarzana przez nich i turystów w siedmio- milionowym 

mieście. Moją uwagę przyciągały więc specjalistyczne samochody do wywozu odpadów, zakłady utylizacyjne.  

Odkryłam, że znaczną część odpadów przetwarza się ponownie, segregując „śmieci” w specjalnych pojemnikach do 

segregacji, a wywozi się je specjalnymi samochodami naznaczonymi charakterystycznymi znaczkami recyklingu.  

 

http://media2.pl/media/22343-regaty-oxford-cambridge-w-eurosporcie.html
http://www.wielkabrytania.info/index.php/sport/golf


 Niestety nie udało mi się odkryć, czy w Londynie spala się odpady w spalarniach, a energię powstałą z ich spalania 

używa jako energię cieplną np. do podgrzewania wody. Dzisiaj w większości miast Europy nadmiar odpadów jest 

spalany w specjalnych spalarniach, przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń, aby szkodliwe substancje nie 

dostawały się do atmosfery. Ze względu na ogromną ilość wytwarzanych 

odpadów nie można ich tylko składować na wysypiskach. Ten sposób niestety 

jeszcze nadal dominuje w Polsce.  

Stolica Wielkiej Brytanii jest miastem czystym. Zaobserwowałam ogromną 

ilość koszy na oraz osoby ze specjalistycznym sprzętem sprzątającym w 

centrum miasta, które usuwały śmieci i czyściły zabrudzone miejsca. 

Nawet powietrze jest tam mniej zanieczyszczone, gdyż większość 

Londyńczyków porusza się metrem, a na ulicach w centrum miasta widać 

głównie londyńskie – doublebuses i taksówki. 

Również Tamiza przepływająca przez stolicę Anglii jest obecnie jedną z 

najczystszych rzek. Mając stałe połączenie z Morzem Północnym chroniona 

jest przed rozlaniem specjalnymi zaporami, które regulują jej poziom. W 

ciągu dnia może on się zmienić o 8 metrów, jednak to nie powoduje 

zagrożenia powodziowego dla miasta. 

Londyn jest miastem czystym i zadbanym, przynajmniej ja miałam okazję 

takim go poznać.  

  

Sylwia Łaguniak 

 

POZNAJEMY BAŚNIE I LEGENDY KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ 

 

        Akcja czytelnicza "POZNAJEMY BAŚNIE I LEGENDY KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ" prowadzona jest w ramach 

programu " Cała Polska czyta dzieciom" i jest kontynuacją działalności koła czytelniczego działającego w Szkole 

Podstawowej nr 5 w Pabianicach już czwarty rok. W poprzednich edycjach programu czytaliśmy baśnie słowiańskie, 

baśnie polskie, oraz klasykę dziecięcej literatury. Akcja ta zorganizowana jest przez nauczyciela bibliotekarza oraz 

wychowawczynie świetlicy szkolnej. W ramach tego programu nauczyciele uczący w klasach IV-VI czytają dzieciom 

z klas I-III baśnie i legendy z wybranych krajów należących do Unii Europejskiej. Zajęcia odbywają się raz w 

miesiącu i poprzedzone są wprowadzeniem, mającym na celu przekazanie uczniom najważniejszych informacji i 

ciekawostek na temat państwa, z którego dana baśń czy legenda pochodzi. Każde zajęcia kończą się 

przygotowaniem przez dzieci gazetki informacyjnej, zawierającej wiadomości o poznanym kraju, a także 

samodzielne ilustracje do przeczytanej baśni. 

W ciągu pierwszego semestru dzieci poznały utwory z 6 krajów należących do Unii Europejskiej. Akcje rozpoczął 

dyrektor szkoły p. Jerzy Kaczmarek, następnie wicedyrektor szkoły p. Beata Florczak, nauczycielka przyrody p. 

Sylwia Łaguniak oraz nauczycielka j. polskiego p. Lidia Kukieła. Akcja cieszy się wielką popularnością wśród dzieci. 



Chętni uczniowie systematycznie przychodzą na zajęcia oraz 

czynnie biorą w nich udział.  

Wykaz przeczytanych baśni: 

ALABASTROWA RĄCZKA ( Czechy) 

DLACZEGO WODA MORSKA JEST SŁONA? (Estonia) 

LILIA WODNA( Finlandia) 

TRZY GOŹDZIKI (Hiszpania) 

KOSIARZ I WILK ( Litwa) 

BIAŁY JELEŃ (Łotwa) 

      

  

 

 

 Aqua fitness 

Nie od dziś wiadomo, że sport to zdrowie. Nieobce nam 

również powiedzenie: być zdrowym, jak ryba. Coś musi w tym być 

skoro aktywność fizyczną w  wodzie uważa się za jedną z 

najbardziej korzystnych i sprzyjających zdrowiu. 

Pływanie, zarówno w formie wyczynowej, jak i 

rekreacyjnej zdobywa coraz szersze kręgi entuzjastów. Dzieje się 

tak nie tylko dla chęci zdobycia umiejętności pływackich, ale 

również dlatego, że środowisko wodne dzięki swym właściwościom 

nie tylko odpręża , ale i leczy. 

Co zrobić jednak, gdy pływanie od ściany do ściany nie 

dostarcza już tyle satysfakcji co na początku? Zapisać się na zajęcia 

aqua aerobiku. To wciąż jeszcze mało popularna forma rekreacji 

ruchowej w wodzie, ale za to bardzo atrakcyjna i przyjemna. 

Aqua aerobik to ogólna nazwa treningu fitness, w którym 

ćwiczenia wykonywane są w wodzie przy muzyce. Gdy poziom wody 

sięga do polowy klatki piersiowej mówi się o treningu shalow water ( na płytkiej wodzie ) - ćwiczenia nóg wykonywane 

są pod wodą,  a ćwiczenia rąk poniżej, na poziomie lub powyżej lustra wody. Wszystkie ćwiczenia są wykonywane w 

stałym kontakcie z dnem basenu, przynajmniej jedną stopą. W tego typu zajęciach mogą, więc uczestniczyć nawet 

osoby niepływające. Gdy poziom wody sięga szyi, mówi się o ćwiczeniach deep water ( w głębokiej wodzie ) - 

wszystkie ruchy kończyn wykonywane są pod wodą, co 

zwiększa opór, a tym samym intensywność ćwiczeń. Ćwiczenia 

deep water obejmują również wszystkie ćwiczenia bez 

kontaktu z dnem basenu, w tym ćwiczenia technik pływackich. 

Celem ćwiczeń  w wodzie jest przede wszystkim 

stymulacja układu krążenia i oddychania, kształtowanie siły i 

wytrzymałości. Pamiętajmy, że organizm wykonuje tu pracę w 

innych warunkach niż na lądzie, w warunkach odciążenia 

stawów, w których inaczej działa siła grawitacji. 

Zajęcia w wodzie zalecane są zwłaszcza osobom 

cierpiącym na nadwagę, nadciśnienie, z problemami kości i 

stawów oraz z nadciśnieniem tętniczym. Ale pamiętajmy, że 

nie ćwiczymy tylko gdy borykamy się z problemami 

zdrowotnymi, ale przede wszystkim po to by im zapobiec.  



Aqua aerobik to nie tylko zajęcia dla kobiet, mogą w nich również uczestniczyć panowie. Sprzyjają bowiem 

kształtowaniu ładnej umięśnionej sylwetki. Jest to doskonała zabawa i bardzo przyjemna forma spędzenia wolnego 

czasu z całą rodziną. Zatem gdy następnym razem zaskoczy was szaruga za oknem, zaproście rodziców na basen 

na zajęcia aqua aerobiku, a z pewnością nie poprzestaniecie na jednym razie. Miłej zabawy :) 

  

Joanna Jarmakowska 

 
  

 

Kura do kury: - Gdzie jest twój mąż?  - Grzebie gdzieś przy aucie. 

******************** 

Spotykają sie dwa zające - Jestem zaproszony na kolację! _chwali sie jeden - Jako gość czy jako danie? - pyta drugi. 

******************* 

Rozmawiają dwaj sąsiedzi: - Mój pies umie czytać!  - Wiem bo mój mi o tym opowiedział. 

******************** 

Mała Żabka pyta sie mamy żaby:  -mamo, a jak ja przyszłam na świat? Nie uwierzysz, ale przyniósł Cię bocian, 

odpowiada mama. 

 


