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Witajcie kwietniowo! 

         Kwiecień  - czwarty miesiąc w kalendarzu gregoriańskim swoją nazwę, prawdopodobnie, zawdzięcza 

intensywnemu o tej porze roku kwitnięciu kwiatów.  To bardzo 

specyficzny, bo niezwykle dynamiczny miesiąc.  Przysłowie: „Kwiecień 

plecień, bo przeplata - trochę zimy  trochę lata” doskonale oddaje 

charakterystyczne cechy tej pory roku. Nie jest to już zima i nie jest 

jeszcze prawdziwa, ciepła wiosna. Przyroda 

intensywnie budzi się do życia, choć w nocy 

zdarzają się całkiem spore przymrozki. 

Słońce  przygrzewa powoli, gdyż nie jest jeszcze 

zbyt wysoko na niebie.  To wszystko sprawia, 

że  kwiecień jest doskonałym czasem dla tych, 

którzy potrafią i lubią obserwować 

przyrodę.  Celowo napisałam: "potrafią", bo 

obserwacja przyrody wymaga pewnych 

umiejętności i predyspozycji. Po pierwsze, trzeba 

mieć dużo cierpliwości i spokoju. Po drugie, 

obserwacja to zadanie dla ludzi 

spostrzegawczych i posiadających pamięć 

wzrokową. Po trzecie wreszcie, aby obserwacja była wnikliwa, potrzebna jest 

systematyczność. Jeśli posiadacie w/w cechy i umiejętności  oraz  entuzjazm i 

radość życia, to nic nie stoi na przeszkodzie, byście codzienne spacery połączyli 

z badaniem przyrody. Kolejnym stopniem wtajemniczenia jest utrwalanie 

swoich obserwacji na zdjęciach. Od pewnego czasu  sama zaczęłam to robić i - wierzcie mi - wciągnęło 

mnie na dobre. Codziennie od dwóch tygodni  fotografuję magnolię rosnącą na podwórku mojego sąsiada 

i mam utrwalone na zdjęciach, jak - krok po kroku - zaczyna kwitnąć. Ale zabawa! Już dawno nic nie 

sprawiło mi takiej frajdy, jak „śledzenie” wiosny.  

                      Pod koniec bieżącego miesiąca, dokładnie 22 kwietnia, obchodzimy Światowy Dzień 

Ziemi.   W związku z tym  zapraszam Was do zapoznania się z sylwetką najsłynniejszego  polskiego 

obserwatora i fotografa przyrody, p. Włodzimierza Puchalskiego. Jego określenie „bezkrwawe łowy” - jak 

nazywał fotografowanie przyrody - weszło na stałe do języka polskiego.   
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     Przed nami kolejny miesiąc i trzy  ważne święta.  1 maja przypada Międzynarodowe Święto 

Pracy, czyli święto wszystkich ludzi pracy. 2 maja 

obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, a 3 

maja świętujemy 224 rocznicę uchwalenia Konstytucji 

3 Maja. 

 Wymienione dni przywołują pamięć o bardzo ważnych dla 

nas wydarzeniach i zasługują choć na chwile refleksji. 

Ciekawych genezy, losów i roli flagi państwowej 

zapraszam do biblioteki po książkę „Godło, barwy i hymn 

Rzeczpospolitej”, wydaną przez Wiedzę Powszechną. 

W imieniu p. Dariusza zapraszam Was także do 

współredagowania nowego działu "Mój słodki pupilek". Jeśli jesteście szczęśliwymi opiekunami kota 

lub psa, zróbcie mu zdjęcie i napiszcie o nim kilka słów. Najlepsze prace będą publikowane na łamach 

naszego periodyku oraz nagradzane drobnym upominkiem. Na początek (oraz na zachętę), p. Dariusz 

zamieszcza kilka fotek swojego kocura.  

          Zachęcam do lektury naszego periodyku, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.  Szczególnej 

uwadze polecam wywiad z p.  Janiną Milczarek, emerytowaną nauczycielką SP11 i SP5.   

Do zobaczenia za miesiąc. 

Redaktor Opiekun 

 

 

         Zapraszam do lektury wywiadu, którego udzieliła naszej gazetce p. Janina Milczarek, 

emerytowana nauczycielka, była harcerka, poetka, 

miłośniczka śpiewu i tańców ludowych oraz - a 

może przede wszystkim - ciepły i życzliwy 

człowiek.  

           Pani Janina odwiedziła naszą szkołę po 

wielu latach nieobecności i stwierdziła: „Jak tu 

teraz ładnie”. Rozmawiałyśmy w bibliotece 

szkolnej. Od pierwszego spojrzenia wyczułam w 

naszym Gościu pokrewną duszę, ponieważ obie 

jesteśmy tzw. niespokojnymi duchami. Błysk w 

oczach, pasja i fascynacja, z jaką p. Janina 

opowiadała o swojej pracy w szkole, po raz kolejny 

przekonały mnie, że ludzie rodzą się z 

autentycznym powołaniem do wykonywania 

konkretnego zawodu. Cały dowcip polega na tym, 

aby to powołanie prawidłowo, z korzyścią dla siebie 

i otoczenia, odnaleźć i pokochać. 

          Początki wykonywania zawodu nauczyciela były trudne, ale dzięki wytrwałości p. Janina pokochała 

swoją pracę miłością absolutną, wierną i bezwzględną. Szybko okazało się, że jest osobą nietuzinkową, 
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posiadającą mnóstwo pasji. Patrząc na nią, bez trudu wyobrażam sobie, na przykład, jak  szła przez całe 

miasto ze swoimi dzieciakami topić Marzannę w Dobrzynce, wesoło przy tym podśpiewując ludowe, 

okolicznościowe przyśpiewki. 

Nasz Gość pisze również wiersze, które są dostrzegane i nagradzane. Pozwolę sobie zacytować 

fragment  jednego  z nich: 

Jesień życia 

Jesień życia się zbliża powoli 

I choć przyjąć jej jeszcze nie chcemy 

Po cichutku każdy to przyzna 

Że innego wyjścia nie mamy 

Bronimy się wszak przed starością 

I wmawiamy że jesteśmy młodzi 

Lecz powoli ale stanowczo  

Jesień życia do nas przychodzi… 

   

Życzę miłej lektury 

Redaktor Opiekun. 

 D.O.: Proszę na początek dwa słowa o sobie. 

P. Janina Milczarek (dalej J.M.): Jestem emerytowaną nauczycielką. Pracowałam w SP 11 i SP5 

oraz w SP Specjalnej przy Sanatorium Rehabilitacyjnym dla Dzieci  w Łasku – Kolumnie. 

  

D.O.: Czy jest Pani rodowitą 

pabianiczanką? 

J.M.: Oczywiście. Urodziłam się w 

Pabianicach 27 grudnia 1942 roku.  

  

D.O.: Proszę opowiedzieć o swojej 

pierwszej szkole. 

J.M.: Chodziłam do Szkoły Podstawowej 

nr 6, która znajdowała się przy ulicy 

Mariańskiej. Jak większość dzieci, 

lubiłam ruch i zabawę, dlatego też 

udzielałam się w zespole pieśni i tańca, 

który prowadziła pani Podgórska. Tańczyliśmy tam wszystko co możliwe: od   kujawiaka, poprzez 

mazura, polkę do krakowiaka…  A ja, dodatkowo, jeszcze bardzo lubiłam śpiewać. 

  

D.O.: Jak wyglądały Pani dalsze losy po ukończeniu szkoły podstawowej? 

J.M.: Tak kochałam (i kocham nadal) taniec i śpiew, że po podstawówce chciałam kontynuować 

edukację w tym zakresie. Jednak mama stanowczo powiedziała: "Nie. Masz mieć, dziecko, konkretny 

zawód, wiec zostaniesz nauczycielką”. Wysłano mnie do Liceum Pedagogicznego im. Staszica 

w  Zgierzu. Było to wówczas bardzo renomowane liceum. Trwało pięć lat i bardzo dobrze 

przygotowywało do pracy w zawodzie. Muszę powiedzieć, że wszystkiego, co było mi potrzebne w 

mojej  trzydziestopięcioletniej pracy pedagogicznej (metodyki, pedagogiki, psychologii), nauczyłam 

się właśnie w liceum w Zgierzu. To była naprawdę doskonała szkoła, choćby dlatego, że każdy z nas, 
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licealistów, miał pod opieką ucznia z pobliskiej szkoły ćwiczeń. Oznaczało to, że przez cały okres nauki 

w liceum, od samego początku, poznawaliśmy trudny zawód nauczyciela nie tylko w teorii, ale i w 

praktyce.  Czasami trafiał się uczeń bardzo dobry, czasami słaby lub wręcz bardzo słaby. To była 

loteria, która dawała nam możliwość poznania pracy z każdym uczniem. Swoim  podopiecznym 

zajmowaliśmy się kompleksowo - od osiągnięć edukacyjnych, poprzez sytuację materialną i warunki 

panujące w domu, po predyspozycje i uzdolnienia, nawet pozalekcyjne. Niech mi Pani wierzy – całą 

wiedzę pedagogiczną, z której korzystałam na co dzień, wyniosłam właśnie z liceum pedagogicznego. 

Dlatego po skończeniu szkoły, mimo niewielkiej różnicy wieku między mną a moimi podopiecznymi, 

byłam przygotowana do pracy w oświacie. Czułam się na siłach wejść do klasy, na przykład ósmej, w 

której było kilku drugorocznych,tzn. tylko dwa, trzy lata młodszych ode mnie,  zbuntowanych 

nastolatków. Nie miałam absolutnie żadnych problemów z dyscypliną moich podopiecznych.  

  

D.O.: Czy codzienne dojazdy nie zabierały trochę radości z chodzenia do tak dobrej szkoły? 

J.M.: Nie było tak źle! Codziennie rano o 6.42 odjeżdżał pociąg do Łodzi. Nazywaliśmy go „Gdynia”, 

bo jechał do Gdyni. Jechaliśmy z Łodzi do Zgierza, a potem szliśmy do szkoły. Wówczas sporo osób 

dojeżdżało w ten sposób. Znaliśmy się wszyscy – z niektórymi tylko z widzenia, z niektórymi 

wchodziliśmy w głębsze relacje, ale codziennie rano rozglądaliśmy się po peronie, czy wszyscy się 

odliczyli, czy nikt nie zaspał na pociąg itp. To było bardzo przyjemne, ponieważ wytworzyła się między 

nami taka specyficzna więź. Proszę nie zapominać, że wówczas chodziliśmy do szkoły również w sobotę 

i każdego dnia  wracaliśmy do domu raczej późnym popołudniem. Mimo tych utrudnień, naukę w 

Zgierzu wspominam z dużym sentymentem. Oczywiście, nie od razu doceniłam szkołę i 

dobrodziejstwa, które z sobą niosła. Gdy pojechałam na dwudniowy  egzamin wstępny – takie 

wówczas obowiązywały - miałam nadzieję i prawie pewność, że nie uda mi się dostać do tej szkoły z 

powodu dużej ilości chętnych. Gdy 

wróciłam do domu i mama zapytała, 

czy zdałam, z płaczem 

odpowiedziałam, że tak.  Teraz 

uważam, że wybór tej szkoły był 

jednym z najtrafniejszych w moim 

życiu. 

  

D.O.: Co robiła Pani po skończeniu 

liceum? 

J.M.: Po maturze dostałam nakaz 

pracy w szkole w Bieszczadach. Może 

bym nawet tam pojechała, gdyby nie 

mama, która nie wyobrażała sobie, 

aby jej jedynaczka zamieszkała tak 

daleko od domu. Zrezygnowałam więc z pracy, którą mi gwarantowano, w formie nakazu, tuż po 

skończeniu nauki i zaczęłam na własną rękę szukać czegoś na miejscu.  Udało mi się wyprosić w 

Inspektoracie Oświaty (u inspektora Michalskiego) tzw. etat lotny. To nic innego, jak etat zastępcy, 

na przykład, za długo chorującego nauczyciela. Jedyną niedogodnością było to, że nigdy nie było 

wiadomo gdzie, jak długo i czego będę uczyła na takim zastępstwie . 

Pierwszym moim miejscem pracy okazała się SP11, gdzie objęłam wychowawstwo w pionie klas 

młodszych za p. Sutarską. Był rok 1961.  Moją kierowniczką (wówczas nie było dyrektorów szkół tylko 

kierownicy) była p. Filipowicz, która przyjęła mnie z dużą serdecznością.  

  

D.O.: Ile miała Pani wówczas lat, 19? Nie bała się Pani? 
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J.M.: Tak, miałam dokładnie 19 lat i oczywiście bałam się, i to bardzo. Jednak wówczas istniał taki 

doskonały zwyczaj w szkole, że każdy młody  nauczyciel dostawał opiekuna - mentora, który był jego 

doradcą, nauczycielem zawodu i przyjacielem w jednej osobie. Taki ktoś nie tylko uczył nas zawodu, 

ale i życia.  Moją opiekunką była p. Trojnarska, której mąż był kierownikiem SP1. Pani Trojnarska była 

przemiłą osobą, szalenie taktowną, bardzo dystyngowaną i niezwykle serdeczną. Traktowałam ją jak 

mamę. Ze wszystkimi kłopotami zwracałam się do niej. (W tym miejscu nasz GOŚĆ bardzo się 

wzruszył, co było dla mnie kolejnym dowodem na to, iż jest szalenie wrażliwą i subtelną osobą). 

Niestety, wszystko, co dobre szybko się kończy i trzy miesiące, na  które zatrudniono mnie na 

zastępstwo, minęły "jak z bata strzelił”. Na dwa dni przed upływem tego terminu poszłam do 

Inspektoratu, aby dowiedzieć się, gdzie będę dalej pracować. Dostałam przydział do SP8. Gdy równo 

co do dnia, po upływie 3 miesięcy nie zjawiłam się w SP11, pani Filipowicz zadzwoniła do urzędu z 

prośbą o przedłużenie mi zastępstwa. Zaistniała taka potrzeba, a zresztą, jak powiedziała moja 

pierwsza kierowniczka: „Ta pani mi jest potrzebna i ja ją sobie zatrzymuję”. Amen. Tak zostałam w 

„jedenastce”. Po dwóch latach pracy dostałam mianowanie na nauczyciela.  W 1968 rozpoczęłam 

naukę w Studium Nauczycielskim na kierunku wychowanie fizyczne i biologia, co automatycznie 

uprawniało mnie do nauczania biologii i WF-u. 

  

D.O.: Jak wspomina Pan lata spędzone tutaj, w naszej szkole? 

J.M.: Bardzo, bardzo dobrze, choć na początku warunki lokalowe były trudne. Podłogi 

kryte  pyłochłonem. wyglądały zawsze na brudne. Ławki były stare, zniszczone, takie staroświeckie z 

miejscem na kałamarz, który zawsze w poniedziałek był uzupełniany przez p. woźnego. W salach stały 

piece kaflowe. Moja pierwsza klasa liczyła 42 uczniów. Trudność sprawiały dyżury na korytarzach, bo 

praktycznie co przerwę gdzieś się dyżurowało, ponieważ starsze nauczycielki nie brały w tym udziału. 

Poza nauczaniem zajmowałam się harcerstwem – byłam na kursie harcerskim w Warszawie. Przez trzy 

lata pełniłam funkcję szczepowej. Byłam również operatorem projektora filmowego, dzięki czemu 

dzieci miały szanse obejrzeć wiele filmów, których prawdopodobnie nigdy by nie obejrzały. Poza 

swoimi obowiązkami uczyłam również chętne dzieci tańców ludowych… . Zajęć, jak widać, miałam co 

niemiara.  

Byłam również opiekunką PCK, miałam pod opieką cztery starsze panie, którymi zajmowały się 

dziewczynki ze szkoły – oczywiście pod moim czujnym okiem.  

D.O.: Wygląda na to, że ówczesna szkoła autentycznie wychowywała młode pokolenie. 

J.M.: Oj tak! Było jeszcze coś, od czego - ku mojemu żalowi - dzisiaj się odchodzi. W ówczesnej szkole, 

praktycznie co miesiąc, odbywały się uroczystości w sali gimnastycznej. Dawało to świetną okazje do 

zaprezentowania się każdemu, kto chciał wystąpić. To był dodatkowy bodziec, dodatkowa motywacja 

do nauki wiersza na pamięć. Pamiętam, że moi uczniowie bardzo lubili te występy. Poza tym, zawsze 

w maju mieliśmy – jak to się teraz mówi - promocję książki. W czasie tego wydarzenia przez miasto 

w kierunku prezydium szły pochody ze szkół. Każda przedstawiała ilustrację do innej książki. To były 

bardzo radosne imprezy. Do dziś pamiętam jedno z haseł promujących czytelnictwo: "Maj majowe 

ma zwyczaje, piękne książki nam rozdaje". Chcę w tym miejsc wspomnieć o kontaktach z 

rodzicami. Zawsze miałam szczęście do rodziców moich uczniów. Byli bardzo chętni do pomocy, z 

dużym zapałem angażowali się w życie szkoły, czuli się współodpowiedzialni za to, w jakich warunkach 

uczą się ich dzieci. Uwielbiałam wywiadówki, spotkania z rodzicami, ich troskę o postępy w nauce i 

zachowaniu. Patrząc z dzisiejszej perspektywy, wydaje się, że to była zupełnie inna szkoła. Rodzice i 

nauczyciele trzymali wspólny front, bo dobrze wiedzieliśmy, że aby działanie było efektywne, musi być 

spójne. Jakże szkoda, że dzisiaj ta współpraca często się rozjeżdża... . 

  

D.O.: Czy jest coś związanego ze szkołą, o czym chciałby Pan zapomnieć (juniorki, fartuszki)? 

J.M.: Nie. Przecież my i w liceum nosiłyśmy fartuszki, takie z podszewki z białym kołnierzykiem. Do 

fartuszka przypięta była tarcza - zakładało się ją tuż przed szkołą, bo nauczyciele sprawdzali, na ile 
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wywiązujemy się z obowiązku.  Uważam, że noszenie symboli szkolnych  jest dowodem na to, iż się z 

nią identyfikujemy; pokazuje, że 

jesteśmy dumni z chodzenia do 

naszej szkoły. Nie jestem 

przeciwnikiem fartuszków i tarcz. 

  

D.O.: Co najbardziej podobało się 

Pani w pracy nauczyciela? 

J.M.: Wszystko! Bardzo lubiłam 

pracować z dziećmi, przebywać z 

nimi, rozmawiać. Nie miałam 

żadnych kłopotów wychowawczych, 

umiałam dogadać się z rodzicami i 

odnaleźć  w gronie pedagogicznym. 

Zawsze szanowałam swoich uczniów, 

bez względu na to, jak się uczyli czy 

zachowywali. Tym słabszym często 

powtarzałam, że nie wszyscy mogą być profesorami, inżynierami czy lekarzami,  bo każdy zawód jest 

bardzo potrzebny. Tak jak szkoła nie istnieje bez nauczycieli, tak samo nie może funkcjonować bez 

pań woźnych. Ważna jest rola dyrektora w szkole, ale bez pani sekretarki nie zdziałałby za wiele, itp. 

Uświadomienie im tego, że wartość człowieka nie jest określana tym, co robi zawodowo, tylko tym, 

jak to robi, było dla mnie niezwykle istotne. Chcę powiedzieć, że takie podejście przynosiło efekty, bo 

te „łapserdackie dusze” w jakiś sposób dały się utemperować. Z trudem i po grudzie, ale jednak.  

  

D.O.: Odeszła Pani od nas do pracy 

w Kolumnie. Co to była za praca? 

J.M.: To była praca nauczyciela w 

sanatorium dla dzieci z wadami 

postawy i z wadami okulistycznymi. 

Zawsze dostawałam dzieciaki – 

pierwszaki. Trudność polegała na 

tym, że dzieci przyjeżdżały na pięć 

tygodni (tyle trwał turnus 

rehabilitacyjny)  z różnych szkół i 

prezentowały różny stopień 

zaawansowania. Przez pierwsze dwa 

tygodnie starałam się wszelkimi 

sposobami wyrównać  poziom, potem 

chwila spokojnej pracy i... dzieci 

rozjeżdżały się do domów. 

Największą satysfakcję sprawiały mi 

przypadki, gdy okazywało się, że po sanatoryjnej szkole dzieci podciągają się w nauce, mają lepsze 

oceny i więcej chęci do zdobywania wiedzy. Do tej pory mam kilka listów z podziękowaniami od 

rodziców.  

  

D.O.: Co ja tu widzę? Trofea strzeleckie? 

J.M.: Tak! Wielokrotnie reprezentowałam pabianickich nauczycieli w zawodach strzeleckich Ligii 

Obrony Kraju. Poza tym, należałam do PTTK, gdzie również byłam wielokrotnie odznaczana. Byłam 

pilotem wycieczek, a dzisiaj piszę wiersze, które  zostały dostrzeżone i wyróżnione. To bardzo miłe. 



7 
 

  

D.O.: Jest Pani niezwykle ruchliwą osobą. Taka niespokojna dusza. Wulkan energii! Pozazdrościć.   

J.M.: Mówiłam, że od zawsze lubiłam skoki, tańce i śpiewy. 

  

D.O.: Widzę również odznaczenia. 

J.M.: Tak. W 1976 roku dostałam Nagrodę I 

stopnia Ministra Oświaty, a w 1983 zostałam 

odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi. 

D.O.: Gratuluję serdecznie. Muszę przyznać, że 

jestem pod wrażeniem.  

D.O.: Czy dzisiaj wybrałaby Pani inny zawód?  

J.M.: Absolutnie nie! Nie wyobrażam sobie pracy 

siedzącej, w biurze czy w urzędzie. Zawsze mnie 

nosiło i nosi, zresztą do dzisiaj. Wszystkie moje 

działania edukacyjne zawsze były połączone z 

ruchem, tańcem i piosenką. Dzisiaj na takie 

osoby mówi się , że są twórcze . Każda wprowadzana literka, nowe pojęcie czy nawet ćwiczenia 

gimnastyczne połączone były z jakimś „ruchowym” skojarzeniem. Dla dzieci była to autentyczna 

frajda, a dla mnie świetna pomoc naukowa. Powiem szczerze, uwielbiałam swój zawód i nie 

zamieniłabym go absolutnie na żaden inny.  

D.O.: Co najbardziej ceni Pani w ludziach?  

J.M.: Szczerość, prawdomówność, uczciwość. Nie lubię ludzi zawziętych, mrocznych, odpychających. 

Takich, którzy pamiętają najmniejszą krzywdę latami, złośliwych i mściwych. Lubię otaczać się ludźmi 

z pasją, radosnymi, twórczymi. Bardzo zazdroszczę Wam szkolnego teatru nauczycielskiego, który 

jest doskonałą odskocznią od codzienności,  od smutasów i ponuraków, przenosi w inny wymiar, 

pozwala pokazać się z innej strony. Gratuluję pomysłu i wytrwałości. Zawsze chodzę na Wasze 

występy, podziwiam i kibicuję. 

D.O.: Dziękuję. Proszę teraz o dokończenie kilku zdań. 

  

D.O.: Nigdy w życiu… 

J.M.: Nie zaprzyjaźnię się ze szczurem ani żadnym innym gryzoniem.  

 

D.O.: „Piątka” to dla mnie... 

J.M.: Grono osób, dzięki którym praca w trudnych i dość ciężkich warunkach była, mimo wszystko, 

radosna. Do dzisiaj utrzymuję z większością z tych osób serdeczne kontakty. 

 

D.O.:  Z lat spędzonych w naszej szkole największym sentymentem darzę... 

J.M.:  Rady pedagogiczne. 

D.O.: Moja ulubiona książka z dzieciństwa... 

J.M.:  "Anielka", która wyciskała łzy za każdym razem. Na starym gramofonie z płyty winylowej 

często słuchaliśmy fragmentu zatytułowanego „Karusek”, co niezmiennie wzruszało mnie do łez. 

 

D.O.: Film, do którego chętnie wracam to... 

J.M.:  Nie mam takiego filmu. 

 

D.O.: Najchętniej wypoczywam...  

J.M.:  W gronie swoich przyjaciół, na spacerze z kijkami, na rowerze i przy grze w karty, w remika. 

W tle wciąż towarzyszy nam muzyka (sami też chętnie śpiewamy piosenki). 
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D.O.: W wolnym czasie najchętniej... 

J.M.:  Lubię czytać wiersze. Jednak wolnego 

czasu nie mam za dużo, bo należę do klubu 

seniora BRZOZA, przy którym powstał zespół 

wokalny uświetniający swoimi występami 

wszystkie możliwe uroczystości.  Występuję 

także w zespole Mirosława Piotrowskiego AKORD 

i w zespole wokalnym ZNP. Uufff... .  

Dodatkowo, dwa razy w tygodniu chodzę na 

gimnastykę, a raz w miesiącu wyjeżdżam do 

Uniejowa na basen termalny. Mam nawet kartę 

miłośnika Term Uniejowskich. Jak Pani widzi, 

dbam o umysł i ciało dla zdrowia i przyjemności. 

Dla samej przyjemności zaś raz w miesiącu z grupą przyjaciół idziemy na pizzę i karty do Pizzerii 

Czestkowskich.  

D.O.: Trzy życzenia do „złotej rybki”... 

J.M.:  Zależy mi tylko na zdrowiu dla moich dzieci i ich rodzin. 

 

D.O.: Myślą przewodnią mojego życia jest... 

J.M.:  Pomagać innym, co zresztą robię i żyć w zgodzie z bliźnimi. 

 

D.O.: Kiedy myślę „drugi człowiek”, to….  

J.M.:  To przyjaciel, nie wróg. 

 

D.O.: Plany na przyszłość 

J.M.: Marzy mi się zdrowe gardło, bo uwielbiam śpiewać i recytować, czym umilam czas  innym 

osobom – troszeczkę starszym od siebie. 

 

D.O.: Może kilka słów do naszych młodych czytelników? 

J.M.:  Jeżeli kochacie książki, to czytajcie je, bo wiedza, którą zdobywacie dzisiaj, może wam się 

przydać w przyszłości. 

 D.O.: Dziękując za poświęcony nam czas, czego mogę Pani życzyć? 

J.M.:  Zdrowia, bo ono jest najważniejsze, dużo życzliwości od najbliższych, od przyjaciół i od 

otaczających mnie ludzi.   

D.O.: Tego więc z całego serca Pani życzę i raz jeszcze dziękuję za przemiłą rozmowę. 

 

 

„WYCIECZKA DO TEATRU” 
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      8 kwietnia 2015 roku klasy piąte wybrały 

się do teatru na baśń pt. "Konik Garbusek". To 

opowieść o młodym chłopku Iwanie wysłanym do 

pilnowania zbiorów, które znikały każdej nocy. 

Pewnego razu Iwanowi ukazała się ognista klacz. 

Dzięki dobremu sercu chłopiec zdołał 

osiodłać  legendarną istotę. W zamian za jej 

uwolnienie Iwan miał zostać hojnie obdarowany. 

Otrzymał 2 piękne konie oraz małego kucyka, 

który potrafił mówić i znał odpowiedź na 

wszystkie pytania. Następnego dnia Iwan 

zorientował się, że konie zostały skradzione przez jego braci, którzy mieli zamiar sprzedać je carowi. Gdy 

przybył na miejsce, okazało się, że transakcja doszła już prawie do skutku. Na szczęście, car dowiedział 

się, kto jest prawowitym właścicielem koni. Iwan dostał propozycje pracy na dworze jako  stajenny, mógł 

nawet postawić swoje warunki. 

      Iwan prowadził bogate i szczęśliwe życie, 

dopóki nie został ofiarą spisku. Były koniuszy 

zazdrościł mu majątku i postanowił go 

zlikwidować. Najpierw puścił plotkę, iż Iwan skradł 

pióro carowi. Potem doniósł władcy, że koniuszy 

chełpił się, iż dostarczy mu zamorską piękność, 

Cud-Dziewczynę. Car rozkazał Iwanow 

przyprowadzić piękność. Z pomocą konika 

chłopiec wykonał polecenie władcy i Cud- 

dziewczyna zamieszkała w pałacu cara. 

 

        Władca Rosji marzył o poślubieniu piękności, która postawiła warunek: car musiał się 

odmłodzić.  Miał to zrobić, kąpiąc się we wrzątku. W obawie o swoje życie, władca posłał na próbę Iwana. 

Chłopiec na początku się bał, ale z pomocą konika udało mu się wykonać kolejne polecenie cara. 

Zachęcony sukcesem stajennego władca skoczył do wrzątku i... zniknął. W ten sposób Cud-Dziewczyna 

została żoną Iwana, a on sam carem Rosji.   

Większości z nas spektakl bardzo się podobał. Baśń sprawiła, że mogliśmy się odprężyć i zapomnieć na 

chwilę o własnych zmartwieniach.  

  Wiktoria Jahn, kl. VB        

 

POWIATOWY KONKURS EKOLOGICZNY 

 „PARKI NARODOWE POLSKI“ 

 

           15 kwietnia 2015r. w Szkole Podstawowej nr 17 w Pabianicach odbył sie powiatowy konkurs 

ekologiczny „Parki Narodowe Polski“. Jego tematyka obejmowała obszerne wiadomości na temat 

wybranych parków narodowych w Polsce. W tym roku były to parki : Bieszczadzki, Babiogórki, 
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Narwiański, Gorczański, Magurski, Świętokrzyski, Kampinoski, Słowiński, Woliński i Wigierski.  Oprócz 

szczegółowej wiedzy na temat każdego z parków, należało przygotować i zaprezentować w dowolnej 

formie lekcję przyrody w terenie. 

 

 

      Tematem naszej prezentacji była lekcja przyrody w Tatrach Polskich, podczas której pokazane zostały 

osobliwości tych najwyższych gór w Polsce: flora, fauna oraz piętra roślinności. Do prezentacji 

wykorzystałyśmy materiały i zdjęcia z ubiegłorocznej wycieczki klasowej. Całośc można obejrzeć na 

stronie internetowej szkoły w dziale : Publikacje. Nasza szkoła była reprezentowana przez uczennice z kl. 

VIB – Oliwię Grzegorzewską, Aleksandrę Koźlenko, Julię Różańską i Julię Szymczak. Drużynę 

przygotowała p. Sylwia Łaguniak – nauczycielka przyrody. Po zaprezentowaniu naszej pracy oraz 

odpowiedzeniu na trudne, szczegółowe pytania zadawane w pięciu rundach, zajęłyśmy czwarte miejsce 

spośród dziesięciu drużyn. Wygrała SP9, po niej SP z Ksawerowa, SP3 i my, ex aequo z SP17 i 

SP13.  Mimo niezadowalającego miejsca, jesteśmy dumne, że udało nam się tyle nauczyć. Czujemy się 

niemal ekspertkami od parków narodowych w Polsce - przynajmniej od tych dziesięciu.  

 

 drużyna dziewcząt z VIB wraz z wychowawczynią, Sylwią Łaguniak 

 

Kiermasz Caritas 
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         Dobroczynność lub inaczej filantropia  to: „działalność osób bądź instytucji, polegająca na 

bezinteresownym udzielaniu pomocy finansowej lub materialnej potrzebującym” 

(Wikipedia).  Filantropia – wyraz pochodzący z greki w dokładnym tłumaczeniu oznacza kochający 

ludzkość.   W Polsce prawdziwy rozkwit filantropii nastąpił w XIX w. Wówczas to filantropi, zwani też 

społecznikami, udzielali pomocy materialnej ludziom ubogim lub potrzebującym.  Nie bacząc na własne 

honoraria inżynierowie, lekarze, adwokaci, nauczyciele, czyli ówczesna elita intelektualna i 

finansowa  pomagała w imię solidaryzmu społecznego.  Piękne przykłady takiego zachowania możemy 

znaleźć choćby  w „Lalce” B. Prusa (dostępna w bibliotece szkolnej - 

zapraszam). W okresie zawieruchy wojennej każdy, kto niósł pomoc 

potrzebującym nie oglądając się na wdzięczność czy zysk, był dobroczyńcą i 

społecznikiem. Znamy przykłady uratowanych z zagłady Żydów – 

uratowanych często za cenę własnego życia. Znamy postać wspaniałego 

Janusza Korczaka, Ireny Sendlerowej czy Stanisławy Leszczyńskiej. To 

osoby godne wielkiego szacunku i naszej pamięci… . 

         Choć świat wciąż się zmienia i niezwykle szybko rozwija, pod tym 

względem nic się nie zmieniło. Nadal są ludzie potrzebujący wsparcia i 

pomocy, tacy, którzy nie radzą sobie z trudną rzeczywistością, mniej 

zaradni, zagubieni, nieszczęśliwi. Umiejętność dzielenia się tym, co mamy jest niezwykle cenna, dlatego 

od najmłodszych lat staramy się uwrażliwiać nasze dzieci na 

krzywdę lub niedolę drugiego człowieka. W imię tej idei, już po 

raz kolejny uczniowie naszej szkoły mieli okazję wziąć udział w 

akcji Wielkanocne Dzieło Caritas.  Tradycyjnie już  opiekun 

szkolnego koła Caritas i bibliotekarz szkolny zorganizowali 

kiermasz, na którym można było nabyć świece wielkanocne, tzw. 

paschaliki oraz czekoladowe baranki (te ostatnie cieszyły się 

wielka popularnością, szczególnie wśród maluchów). Udało  się 

zebrać  pieniądze dla łódzkiego Caritasu oraz pewną sumę 

pieniędzy, która zostanie w szkole, na dofinansowanie wyjazdu 

na wycieczkę czy do teatru dla dzieci, których rodziny 

potrzebują  pomocy.  

       „Tyle w nas człowieka ile widzimy go w bliźnim” – niech ta myśl towarzyszy nam nie tylko w 

trakcie realizacji akcji charytatywnych, ale tak zwyczajnie, na co dzień. Czasami najbardziej 

oczekiwanym gestem jest zwykły uśmiech, miłe słowo lub przytulenie. Traktujmy bliźnich tak, jak sami 

chcemy być traktowani. Wówczas świat będzie o wiele lepszy, czego Wam i sobie z całego serca życzę. 

Dorota Olejnik 

 

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Ogólnej  

„Omnibus” 

          W dniu 24 kwietnia 2015r. trójka uczniów naszej szkoły – Julia Różańska, Aleksandra Koźlenko i 

Krystian Jóźwiak – wzięła udział w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy Ogólnej „Omnibus” organizowanym 

przez Szkołę Podstawową nr 1 w Pabianicach. Konkurs składał się z jedenastu pytań, na które drużyna 

reprezentująca daną szkołę musiała odpowiedzieć. Pytania zawierały treści z różnych dziedzin wiedzy. 

Nasi uczniowie musieli się więc wykazać między innymi znajomością przyrody, historii, języka 
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angielskiego i matematyki. Dodatkowo, musieli ułożyć puzzle na czas, skojarzyć pokazane obrazki z 

nazwą miasta, odgadnąć kalambury oraz prawidłowo nakryć stół. 

 

 

 

Umiejętności, wiedza oraz wola walki umożliwiły naszej drużyny zdobycie II miejsca w 

konkursie. 

Warto dodać, że w zmaganiach wzięły udział drużyny ze wszystkich pabianickich szkół podstawowych. 

Na koniec jubileuszowej, X edycji konkursu, wszystkich uczestników poczęstowano tortem. 

 GRATULUJEMY!!!  

Janusz Koźlenko 

 

Bezkrwawe łowy 

            „Bezkrwawe łowy”, czyli polowanie na zwierzęta z…  aparatem fotograficznym, to termin, który 

na stałe do języka polskiego wprowadził wyjątkowy człowiek, pan Włodzimierz Puchalski. Inżynier 

agronom po Politechnice Lwowskiej, znawca i miłośnik ptaków, operator filmowy, reżyser, publicysta, 

dokumentalista i badacz przyrody pierwszy znaczący sukces odniósł już w wieku 18lat! Zaprezentował 

wówczas swoją pierwszą wystawę fotograficzną zatytułowaną „Żaba”. W 1939 roku, na swoje 30 urodziny 

przygotował film przyrodniczy, który zapoczątkował jego wielką karierę filmowca - dokumentalisty.  
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              Recenzenci z entuzjazmem  pisali, że „jest to film jakiego jeszcze nikt w Polsce nie widział”.  W 

ciągu swojej pracy twórczej zrealizował ponad 60 filmów, za które otrzymał wiele nagród w Polsce i za 

granicą między innymi: w Londynie, Rzymie, Mediolanie, Edynburgu, Lipsku. Podczas wojny pracował 

jako leśniczy w Puszczy Sandomierskiej. Później organizował Instytut Filmowy w Krakowie, a następnie 

pracował w Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi. 

 Zmarł podczas wyprawy Polskiej Akademii Nauk na Antarktydę, gdzie został pochowany tuż obok 

Polskiej  Stacji  Badawczej im. Henryka Arctowskiego.  Podczas robienia porannych zdjęć zasłabł i nie 

odzyskał już przytomności.  Na szczęście, pozostawił po sobie niezwykły spadek, który mimo upływu lat 

nie stracił na wartości. Choć technika filmowa przez te wszystkie lata niezwykle się rozwinęła, aparaty 

fotograficzne i kamery posiadają tak wielkie możliwości i niezwykle czułe parametry, że przyrodę można 

dziś dokumentować, prawie „nie ruszając się z domu”, to pasja p. Włodzimierza, jego fascynacja przyrodą 

i wręcz genialne fotograficzne wyczucie, czynią jego twórczość ponadczasową. Pamiętam, że jako dziecko 

uwielbiałam dwa cykle filmów przyrodniczych. Pierwszy to  filmy o ptakach Włodzimierza Puchalskiego, 

drugi - o podwodnym świecie autorstwa  Jean-Michel Cousteau, o którym napiszę za miesiąc.  

         Może udało mi się zainspirować kogoś z Was do sięgnięcia po aparat? Zawsze warto spróbować!   

Redaktor Opiekun. 

 

Nauka angielskiego online 

 Od lutego bieżącego roku uczniowie klas 4-6 mogą korzystać z darmowej strony internetowej 

do nauki słówek angielskich: www.instaling.pl  Chętni wykonują codziennie  ćwiczenia mające na celu 

utrwalenie słownictwa poznanego zarówno w czasie lekcji, jak i wychodzącego poza zakres nauczania 

języka w danej klasie. Wystarczy każdego dnia pracować przez 10 minut i sukces gwarantowany!  

Najbardziej systematycznymi i pilnymi uczniami są: 

- Aleksandra Janiszewska i Jakub Gorządek z klasy 4a,  

- Aleksander Ciemnoczołowski, Justyna Dubel, Aleksandra Mikuta i Maria Nowicka z klasy 4b,  

- Martyna Borowska i Natalia Ruta z klasy 4c,  

- Paulina Krajewska i Kinga Łoboda z klasy 5b,  

http://www.instaling.pl/
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- Mateusz Dziedziczak, Krystian Jóźwiak,  

Aleksandra Koźlenko, Julia Różańska i Angelika 

Wierzbicka z klasy 6b.  

Dzięki systematycznej pracy, nauczyli się już bez 

trudności od 120 do 180 słówek. Każdy z 

uczestników programu pracuje we własnym 

tempie oraz o wybranej przez siebie porze dnia.  

Zachęcamy wszystkich uczniów do korzystania z 

tej strony. Zapisy u mnie . 

Marta Tomczyk 

 

„Kto w teatrze paczki nosi….?” 

            W dniu 22.04 „Żuki”, czyli uczniowie ze szkolnego koła teatralnego oraz kilkoro chętnych, 

zainteresowanych teatrem dzieci wzięło  udział w warsztatach teatralnych w Operze Łódzkiej. Na 

początku Pani teatrolog opowiedziała nam w dużym skrócie historię  najsłynniejszej łódzkiej sceny. 

Następnie,  przy pomocy obsługi technicznej zaprezentowała możliwości sceny, oświetlenia, dekoracji i 

innych mechanizmów, których możliwości techniczne pozwalają tworzyć niesamowite scenerie. Na 

moment przenieśliśmy się w głąb lasu, nad morze, wysoko w góry. W jednej chwili świeciło na nas cudne 

słońce, a za moment zasypało nas  śniegiem… . Niesamowite doznania.             

             W drugiej części spotkania mieliśmy przyjemność poznać tancerzy – solistów, którzy z dużym 

zaangażowaniem uczyli nas podstaw baletowych kroków. Kilkadziesiąt dzieciaków mogło wejść na 

scenę, gdzie pod okiem prawdziwych artystów zaczynając od EXERCISE* - ćwiczyli  POZYCJE *: 

 

- pozycja I – stopy 

wykręcone na zewnątrz, 

ustawione w jednej linii, 

pięty stykają się, ręce 

zaokrąglone uniesione 

lekko z przodu, palce dłoni 

nie stykają się; 

- pozycja II – stopy 

rozsunięte, ustawione na 

jednej linii, ramiona 

rozłożone, zachowana 

symetria ciała; 

- pozycja III – jedna stopa ustawiona przed drugą, pięta ustawiona w połowie długości drugiej stopy, 

stopy ciasno do siebie przylegają, jedna ręka odwiedziona w bok, druga jak w poz. I; 
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- pozycja IV – jedna noga wysunięta do przodu, stopy odsunięte, obie wykręcone, jedna ręka 

odwiedziona w bok, druga, uniesiona w górę tworzy łuk; 

- pozycja V – stopy ustawione równo jedna przed drugą, ciasno przylegające, nogi skrzyżowane, obie 

ręce uniesione do góry tworzą zaokrąglone linie. 

To były bardzo udane zajęcia – już szykujemy się na następne, które odbędą się, niestety, dopiero w 

przyszłym roku szkolnym.  

Angelika Nowak, kl. IVa 

 *Pierwsza część lekcji tańca klasycznego – ćwiczenia przy drążku i na środku sali. 

* Balet klasyczny posługuje się w opisie i nauczaniu od wieków niezmiennymi, utrwalonymi i 

nazwanymi układami ciała, z których w połączeniu z krokami (pas) budowany jest taniec (układ 

choreograficzny). Jako podstawowe, swoiste "baletowe abc", uznaje się pięć pozycji rąk i nóg. 

 

 „Szkoła Przyjazna Bezpieczeństwu” 

          Od wielu lat szeroko rozumiana problematyka bezpieczeństwa dzieci przewija się w naszych 

codziennych działaniach. Już samo położenie szkoły przy ruchliwej, głównej ulicy naszego miasta obliguje 

do realizacji priorytetowych zadań związanych z bezpieczeństwem komunikacyjnym. Tradycje szkoły 

sięgają kilkudziesięciu lat wstecz, kiedy w tzw. minionych czasach 

uczniowie szkoły wyposażeni w „lizaki” oraz elementy stroju, które 

upodabniały ich do zawodowych funkcjonariuszy patrolu  ruchu 

drogowego, współpracowali przy zabezpieczaniu przejścia dla 

pieszych. Kilkanaście lat temu w naszych działaniach przyjęliśmy jako 

priorytet podejmowanie systematycznych i skutecznych działań 

w zakresie kształtowania i doskonalenia umiejętności 

bezpiecznego zachowania dzieci w ruchu ulicznym.  

             Zebrane doświadczenia oraz zmiany cywilizacyjne (np. rozwój 

TI, niekorzystne przemiany ekosystemu, negatywny wpływ na 

środowisko…)  narzucają konieczność rozszerzenia katalogu zagrożeń, 

jakie towarzyszą nam na co dzień. Ich uświadomienie oraz działania 

profilaktyczne są wpisane do  szkolnych planów pracy. Nic więc 

dziwnego, że wszelkie inicjatywy, które w samej nazwie lub celach 

podkreślają „bezpieczeństwo” spotykają się w szkole z dużym 

zainteresowaniem i z reguły wiążą się z aktywnym zaangażowaniem 

nauczycieli i uczniów. W ub. tygodniu zostaliśmy zaproszeni do 

ogólnopolskiego programu Fundacji Grupy PKP pn. „Szkoła 

Przyjazna Bezpieczeństwu”. Spośród 110 zgłoszonych szkół 

organizatorzy zaprosili łącznie 83 placówki i ok. 5000 uczniów z całej 

Polski.  

            Program adresowany jest do uczniów klas pierwszych i będzie realizowany jeszcze w tym 

roku szkolnym. „W każdym z bloków tematycznych odbędą się zajęcia angażujące uczniów do pracy 

grupowej, np. w formie gry miejskiej, inscenizacji, czy twórczego performansu. Część tematów 

związanych z bezpieczeństwem podróżowania pociągiem realizowana będzie w ramach moderowanych 

wycieczek, podczas których dzieci poznają zasady dotyczące zarówno przebywania na dworcu kolejowym, 

jak i właściwego zachowania w pociągu. Dla uczestniczących w programie szkół, które zaproponują 

interesujące działania dodatkowe i niekonwencjonalne rozwiązania inspirujące uczniów do pozytywnych 

zachowań oraz do podejmowania tematu bezpieczeństwa z rodzicami i opiekunami, Fundacja przewiduje 
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również certyfikaty „Szkoła Przyjazna Bezpieczeństwu” oraz granty finansowe do 5.000 zł.”*  Zakres 

tematyczny, do którego nawiązuje program to: 

1. Bezpieczeństwo podróży pociągiem, bezpieczeństwo na dworcu kolejowym. 

2. Bezpieczeństwo korzystania z energii elektrycznej oraz urządzeń elektrycznych. 

3. Bezpieczeństwo teleinformatyczne.  

4. Bezpieczeństwo ekologiczne.  

         W poniedziałek, 27 kwietnia, w Warszawie odbyła się konferencja inaugurująca program, w której 

wziął udział n/p Dyrektor szkoły. Scenariusze i dodatkowe materiały przekazane w czasie konferencji 

przez organizatorów będą wykorzystane do realizacji zajęć w klasach pierwszych. Maskotką programu 

jest sympatyczny stworek o imieniu Beni, który także uczestniczył w tym spotkaniu. Patronat nad 

programem objęło wiele ważnych instytucji i postaci, w tym m.in. Joanna Kluzik – Rostkowska – Minister 

Edukacji Narodowej, Maria Wasiak – Minister Infrastruktury i Rozwoju, Marek Michalak – Rzecznik Praw 

Dziecka oraz Piotr Szymczak – Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Partnerem merytorycznym 

programu jest PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie. O realizacji programu 

będziemy informować na bieżąco. 

JerzyK 

         *) http://pkpsa.pl/grupa-pkp/fundacja/szkola-przyjazna.html 

 

 

    ..... masz kocyk, 

masz kota!!!!! 

           Nasz kot wabi się Freddie (na cześć Freddiego 

Mercury'ego, wokalisty zespołu QUEEN). 25 kwietnia 

ukończył 11 lat. Miał ciężkie dzieciństwo: złamany 

kręgosłup, wybitą tylną łapę. Dwa miesiące leżał 

sparaliżowany, ale otoczony fachową opieką 

weterynaryjną i miłością rodziny szybko wyzdrowiał. 

Mimo wszystko, jest wyjątkowo sprawny i skoczny. 

Jest kotem domowym, nie wychodzi na zewnątrz, ale potrafi upolować 

motyla, ćmę, a nawet ptaka. Kiedy przez nasze okno wleciał ptaszek,  Freddie skoczył na ścianę, zrobił 

"koszykarskiego pająka" i złapał intruza w powietrzu... . Był bardzo niezadowolony, kiedy odebrałem i 

wypuściłem na wolność upolowaną zdobycz. Nasz pupil uwielbia wygrzewać się przy piecu lub w słońcu 

- zależnie od pory roku. Śpi z tą osobą, która ma kocyk na kołdrze. Jego ulubiona zabawka to kulka z 

http://pkpsa.pl/grupa-pkp/fundacja/szkola-przyjazna.html
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torebki foliowej, zwana przez nas "mychą". Biega za nią i aportuje, czekając na kolejne rzuty. Jest 

pasibrzuchem, lubi sobie podjeść. 

    

      Podczas zabawy wychodzi jego dzika natura. Potrafi podrapać do krwi i wyjątkowo mocno ugryźć 

(jak nie kot). Pomimo tego, jest kochany i czuły. Przytulony mruczy, okazując sympatię i przywiązanie. 

        Ale, jak to kot, lubi chodzić swoimi ścieżkami. Miau, miau ... . 

Dariusz S. 
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PANI WIOSNA (klasy IV) 

   

   

   

 

 

Dzisiaj chcę polecić Wam książkę, która wielu z Was przypadnie do gustu. Jestem tego pewna, ponieważ 

zauważyłam, ze bardzo chętnie wypożyczacie książki -  poradniki na temat zwierząt domowych. „Wielka 

Encyklopedia KOTY”, to 16-tomowe wydawnictwo, które przybliży czytelnikom popularną wiedzę na 

temat hodowli, opieki, zwyczajów, potrzeb  i ras kotów. Dowiemy się z niej, między innymi, dlaczego kot 

obgryza  kwiaty doniczkowe, co oznaczają odwiedzione do tyłu kocie uszy, dlaczego warto brać kota na 

ręce i w jaki sposób zwierzę wita się z tymi, z którymi mieszka.  Autorzy kociej encyklopedii, Brus Fogle 

i Andrew Edney, wyjaśnią, dlaczego naszego puszystego przyjaciela nazywa się „urodzonym mordercą” 

oraz podpowiedzą, w jaki sposób, choć w niewielkim stopniu, możemy wpłynąć na zachowanie kota, który 

- jak wiadomo - chodzi wyłącznie swoimi drogami… . 
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         Serię wydało wydawnictwo Axel Springer Polska w 2008, pod 

kierunkiem red. Joanny Czarneckiej – Lewandowskiej.  Z  języka 

angielskiego przetłumaczyły Justyna Sokołowska i Anna Kowalska. 

Ciekawe porady i informacje  zostały wzbogacone przepięknymi 

ilustracjami, które znacznie podnoszą wartość poznawczą  i 

estetyczną książki.  

       W naszej bibliotece dostępne są 4 tomy: Zdrowie, Opieka, 

Zachowanie I i Zachowanie II.  

Serdecznie polecam. 
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