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Co w Bratkach piszczy? 
Uruchomiliśmy adres mailowy naszej gazetki! Możecie wysyłać swoje 

pomysły na artykuły, wywiady, prośby o umieszczenie informacji,  
życzenia dla nauczycieli lub kolegów z klasy, dowcipy, śmieszne 

zdjęcia i inne propozycje na adres gazetka.bratek@wp.pl.  
Zapraszamy do współpracy 

 
 

POSZUKUJEMY GAZECIARZY. 
Jeśli chciałbyś/chciałabyś sprawdzić się w roli dziennikarza 

masz niepowtarzalną szansę! Poszukujemy osób 
posiadających inwencję twórczą i charyzmę dziennikarską  

do pomocy przy redagowaniu artykułów do gazetki szkolnej. 
Zainteresowanych zapraszamy po więcej informacji do  

Moniki Gudej i Klaudii Bień (kl. II 
TE).   

Tylko u nas! Plan pracy Rady Samorządu 
Uczniowskiego na rok szkolny 

2012/2013! 
Październik 

 Sprzedaż cegiełek Fundacji „Pomóż i Ty”; 
 Zorganizowanie apelu z okazji Dnia Papieskiego: „Jan Paweł II – Papież Rodziny”, 

hasło roku 2012 /16.10.2012 r./; wykonanie gazetki okolicznościowej; organizacja 
konkursu poświęconego osobie Jana Pawła II; 

 Zorganizowanie akcji „Dary Natury” /konkurs i kiermasz/; 
 Zorganizowanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej wystawy galerii zdjęć  

„Poznaj swojego nauczyciela” /15.10.2012 r./;  
 Zorganizowanie wycieczki rowerowej i pikniku dla członków Rady Samorządu 

Uczniowskiego; 
 Wykonanie gazetek tematycznych związanych ze Światowym Dniem Walki z Głodem 

/16.10.2012 r./ i Światowym Dniem Walki z Ubóstwem /17.10.2012 r./; 
 Wykonanie gazetki tematycznej nt. Nagrody Nike. 



 
Listopad 

 Zorganizowanie akcji „Znicz”- zapalenie znicza na Grobie Nieznanego Żołnierza, 
grobach nieznanych i opuszczonych; 

 Zorganizowanie konkursu „Kartki Świąteczne” /kiermasz kartek świątecznych/; 
 Listopad miesiącem Pamięci Borowskiego /zorganizowanie konkursu literackiego  

z okazji 90. rocznicy urodzin Tadeusza Borowskiego; zorganizowanie wystawy galerii 
sztuki obozowej/; 

 Andrzejki- dyskoteka, wróżby, konkursy, gry i zabawy /30.11.2012 r./. 

Grudzień 

 Zorganizowanie akcji „Dar Serca”- zbiórka pieniędzy /1-9.12.2012 r./ na rzecz dzieci z 
Domu Dziecka w Dąbrówce. Akcja młodzieży we współpracy z Parafią, sponsorami i 
środowiskiem lokalnym. Wyjazd do Domu Dziecka w terminie od 12-16.12.2012 r. 

 Wykonanie gazetki okolicznościowej poświęconej Światowemu Dniu Walki z AIDS 
/1.12.2012/; 

 Wykonanie gazetki okolicznościowej związanej z Międzynarodowym Dniem Praw 
Człowieka /10.12.2012 r./; 

 Zorganizowanie konkursu „Świąteczny wystrój klas” „Kartka świąteczna”; 
 Wykonanie gazetki tematycznej nt. Literackiej Nagrody Nobla.  

Styczeń 

 Wykonanie gazetki okolicznościowej związanej z Dniem Babci i Dziadka  
/21, 22.01.2013 r./; 

 Wykonanie wystawy galerii zdjęć poświęconej Międzynarodowemu Dniu Pamięci  
o Ofiarach Holokaustu /27.01.2013 r./; 

Luty 

 Wykonanie gazetki okolicznościowej z okazji Dnia św. Walentego /poczta 
walentynkowa/; 

 Wykonanie gazetki tematycznej nt. Światowego Dnia Walki z Rakiem /4.02.2013 r./; 
 Zorganizowanie konkursu „Symbole Krajów Anglojęzycznych”. 
 Zorganizowanie konkursu „Wiersz miłosny” 

Marzec 

 Zorganizowanie akcji „Dzień Czekolady” /konkurs/; 
 Wykonanie gazetki okolicznościowej z okazji Dnia Świętości Życia /25.03.2013 r./; 
 Zorganizowanie akcji „Dar Serca” /zbiórka pieniędzy na rzecz dzieci z Domu Dziecka w 

Dąbrówce/; akcja młodzieży we współpracy z Parafią, sponsorami i środowiskiem 
lokalnym; 

 Wykonanie gazetki okolicznościowej z okazji Dnia Kobiet- „Kobiety, które zmieniły 
historię” /8.03.2013 r./; 

 Zorganizowanie konkursu „Wystrój świąteczny klas” 



 Wykonanie gazetki okolicznościowej związanej ze Światowym Dniem Walki  
z Dyskryminacją Rasową /21.03.2013 r./; 

 Wykonanie gazetki okolicznościowej związanej z Międzynarodowym Dniem Teatru 
/27.03.2013 r./.  

Kwiecień 

 Wyjazd do Domu Dziecka w Dąbrówce /w terminie od 2 do 4.04.2013 r./; 
 Włącznie się w akcję związaną z obchodami Światowego Dnia Zdrowia /07.04.2013/; 
 Wykonanie gazetek okolicznościowych związanych z obchodami: Dnia Pamięci Ofiar 

Zbrodni Katyńskiej /13.04.2013 r./ i Międzynarodowego Dnia Ziemi /22.04.2013 r./; 
 Posumowanie konkursu „Super Klasa”. 

Maj 

 Wykonanie gazetki okolicznościowej poświeconej Światowemu Dniu Bez Papierosa 
/31.05.2013 r./; 

 Zorganizowanie wystawy galerii poświęconej pamięci życia i twórczości Stanisława 
Przybyszewskiego /zorganizowanie konkursu literackiego/.  

Czerwiec 

 Integracja klas- konkurs fotograficzny, gazetka RSU; 
 Zorganizowanie ogniska- Noc Świętojańska / 24.06.2013 r./.; 
 Podsumowanie pracy RSU w roku szkolnym 2012/2013. 

CAŁY ROK SZKOLNY 
 „13” każdego miesiąca bez jedynek oraz 12 października i 11 

stycznia 
 Przyjmowanie uwag, wniosków i opiniowanie 

DO RSU NALEŻĄ: 
Przewodniczący: Anna Frątczak klasa III TŻ 

Zastępcy: Agata Dratkiewicz kl. III TŻ, Sylwek Burtka kl. IITR 
Sekretarz: Krzysztof Krzeszewski kl. III TZG 

Skarbnik: Monika Marczyk kl. II TE 
Członkowie Samorządu: 

Angelika Bień, kl. II TŻ 
Natalia Pawlak, kl. II TŻ 
Malwina Gibka, kl. II TL 



Alicja Górska, kl. I TŻ 
Paulina Jęczkowska, kl. I TŻ 

Aneta Wojciechowska, kl. I TŻ 
Gabriela Ufa, kl. I TŻ 

Arkadiusz Dobrowolski, kl. I TR 
Mariusz Basiński, kl. I TŻ 

Opiekunowie Samorządu Szkolnego: 
p. Anna Pieczykolan, p. Justyna Rudnicka 

BELFRY  
W bieżącym roku szkolnym chcemy Wam przybliżyć sylwetki naszych  
nauczycieli w serii wywiadów „BELFRY”. Cykl zaczynamy od  najbardziej 
interesującej postaci w szkole, czyli od pani dyrektor mgr Magdaleny 
Mackiewicz.  Oto nasza rozmowa: 

M.G  K.B :   pierwsze wspomnienie   z dzieciństwa 
związane ze szkołą? 

P. Dyrektor: Moje pierwsze wspomnienie to fartuch 
szkolny z białym kołnierzykiem i juniorki– wiązane 
buty, najbrzydsze na świecie! (śmiech:) . Wszyscy 
chodziliśmy tak samo ubrani. Siedzieliśmy w  
ławkach z kałamarzami i  pisaliśmy w zeszytach (z 
bibułą) piórami z nakładaną stalówką. 
Przepisywanie zeszytów, jeśli był kleks, robienie 
szlaczków było obowiązkowe. Teraz takie klasy  
pokazują w  skansenie lub muzeum ( Czy to nie 
okropne?).  

R: Lubiła Pani chodzić do szkoły? 

P. Dyrektor: Zawsze lubiłam chodzić do szkoły, 
cieszyłam się że kończą się wakacje i zobaczę się z 



koleżankami/ kolegami. Nigdy nie mogłam zrozumieć, że ktoś chce uciec z lekcji , 
pójść na wagary.  

R: Zdradzi nam Pani, czy praca dyrektora to łatwe zadanie? 

P. Dyrektor: Przede wszystkim jest to zadanie niewdzięczne.  Zaczynając pracę                       
w szkole chciałam być nauczycielem, nie dyrektorem. Zdecydowanie bycie 
nauczycielem jest łatwiejsze, choć nie mniej odpowiedzialne. 

 

R: Czy  jest coś, czego dyrektor nienawidzi? 

P. Dyrektor: Nienawidzi? Chyba nie ma tego słowa w moim słowniku. Na pewno nie 
lubię marnować czasu i denerwuję się kiedy muszę jechać na spotkania( konferencje) 
które nie są merytoryczne ( interesujące), to jest  naj-gor-sze! 

R: Czy myśli Pani o swojej pracy jako o powołaniu? 

P. Dyrektor: Nie wiem ,czy można nazwać to powołaniem?....  po prostu lubię „bycie 
nauczycielem”  . Przede wszystkim dlatego, że takiej radości życia jaką ma młodzież to 
nikt nie ma( ładujecie Mi „akumulatory”). Nauczyciel jednak musi mieć „to coś „sami 
o tym wiecie najlepiej. 

R: A co z cierpliwością? Czy nie chciałaby Pani czasem być mniej cierpliwa? Na 
przykład kogoś mocno zrugać. 

P. Dyrektor: Nie mam skłonności krwiożerczych (śmiech). To, że komuś postawię 
jedynkę, kogoś zrugam, to wcale nie znaczy, że go nie lubię . Trzeba szanować czyjąś 
pracę a równocześnie od siebie wymagać, dlatego niestety tracę cierpliwość gdy 
ludzie są egocentryczni-zapatrzeni w siebie ,nie szanujących innych.  

R: Ma pani jakieś konkretne plany związane z naszą szkołą? 

P. Dyrektor: Mam mnóstwo planów i pomysłów. Ale tylko część udaje się realizować, 
przede wszystkim ze względu na brak pieniędzy. Uważam, że młodzieży trzeba dać 
„wachlarz możliwości”( a to, czy ktoś skorzysta z tego czy nie, to już jest jego wybór). 
Chciałabym móc stworzyć  warunki  i  możliwości do częstszych wyjazdów, żebyście 
mogli więcej zwiedzać, poznawać życie/uczyć się w praktyce. Dlatego między innymi 
w szkole realizujemy różnorodne programy czy projekty, dlatego po nocach, w 
weekendy, piszemy projekty/programy, aby złożyć je np.  do  Urzędu 
Marszałkowskiego i uzyskać środki na sfinansowanie kursów, zajęć pozalekcyjnych ... 
To jest olbrzymia praca wielu osób, która niestety nie zawsze daje efekt, nie wszystko 



zależy od dyrektora czy nauczycieli. Konkretne plany na przyszłość? Chciałabym 
przede wszystkim zaprosić do współpracy ze szkołą nowe zakłady pracy, firmy aby 
„udoskonalić „ praktyki zawodowe, zajęcia praktyczne...  

R:   Czy przewidywane są na przyszłe lata  jakieś nowe projekty? 

P. Dyrektor: Pod koniec roku rozpoczniemy realizację ( jako jedna z pięciu Szkół              
w  województwie łódzkim) projektu z zakresu doradztwa zawodowego.  Uważam, że 
za mało czasu poświęcamy na pokazanie wam możliwości jakie generuje kierunek 
który kończycie, a przede wszystkim jakie macie predyspozycje osobiste, co 
moglibyście robić po szkole? Oczywiście myślę  nad dalszym sposobem pozyskiwana 
funduszy na kursy , zajęcia pozalekcyjne… 

R: Co  zrobiłaby Pani w szkole,  mając nieograniczone możliwości                                      
- nie tylko finansowe ? 

P. Dyrektor: Oj! ,nie wiem, bardzo trudne pytanie. Jeżeli miałabym pieniądze, to na 
pewno chciałabym dobrze doposażyć pracownie do zajęć praktycznych np. stworzyć 
magazyn (laboratorium) dla logistyków , czy zakupić komputery do każdej Sali 
lekcyjnej . Chciałabym abyście mogli realizować zajęcia praktyczne w zakładach pracy 
wyjeżdżać na wycieczki zawodowe……….. mogłabym mówić długo.  

R: Zdradzi nam Pani  pomysł na Dzień Otwartych Drzwi? 

P. Dyrektor: Oczywiście mamy nowy pomysł,  ale to niespodzianka. Zapewniam 
jednak, że będzie fajnie.  

R: Teraz chciałybyśmy zadać  kilka pytań od uczniów naszej szkoły. Proszę           
o  szybkie dokończenie zdań : 

1. Nigdy nie zjem … pędraków.  

2. Denerwuję się gdy … nie mogę trafić do ludzi, kiedy napotykam na barierę między 
sobą na drugim człowiekiem. 

3. Nigdy nie pamiętam … ile zarabiam.  

4. Boję się … że nie dam rady ….. 

5. Czekam na … spokojną pracę. 

6. Mam nadzieję, że … będzie lepiej. 

7. Kiedy wstaję rano … myślę żeby się nie spóźnić.  



8. Nigdy nie umiałam … ładnie śpiewać.  

9. Kiedyś chciałam być … policjantem, zakonnicą, przedszkolanką, naukowcem….  

10.  Zawsze marzyłam o … spokojnym  życiu.  

R: W takim razie życzymy spełnienia tego marzenia jak i pozostałych oraz 
cierpliwości dla młodzieży naszej szkoły i wielu sukcesów zawodowych 

 

 

Drodzy nauczyciele i wychowawcy!      
Z okazji Waszego Święta, uczniowie ZS1 pragną złożyć 

Wam najserdeczniejsze życzenia:   
 
 
 

 
 
 
 
 

Życzymy naszej drogiej Pani, by każdy 
dzień był miły dla niej, by ranny budzik 
srebrne dźwięki układał dla niej w takt 
piosenki, by zaczynała dzień wesoła i żeby 
znikła zmarszczka z czoła, by wiatr jej 
pachniał, śmiech jej szumiał, by każdy w 
klasie ją rozumiał. 
PANI PROFESOR ALEKSANDRZE 
JĘDRZEJEWSKIEJ – KLASA II TEL 

Naszej Pani dziś składamy słoneczne życzenia: 
zdrowia, szczęścia i radości i marzeń spełnienia. 
Aby zawsze miała słońce i uśmiech na twarzy, aby 
wszystko się spełniło o czym nasza Pani Kasia marzy. 
Wszystkiego najlepszego dla naszej Kochanej Pani 
Katarzyny Rosiak- Misztal składa 
klasa ITLR. 

Kto z uśmiechem po korytarzu chodzi?  
Kto palcem wymachuje, choć nie wiesz o co chodzi? 
No oczywiście, że Pani Dorota, która nas mimo wszystko 
uwielbia i kocha! 
PANI PROFESOR DOROCIE KRZYMIŃSKIEJ – 
KLASA II TRŻ 

Nasza Pani Jola jest zawsze uśmiechnięta 
i wesoła. 
Ona jest naszym największym skarbem, 
gdy świeczka nadziei przepadnie. 
Jest życzliwa dla wszystkich ludzi, na 
lekcjach nas do życia budzi. 
Choć nie raz kartkówką dręczy, cały czas 
się z nami męczy.  
Nie raz z równowagi ją wyprowadzamy, 
może dlatego, że bardzo ją kochamy. 
Nazwisko matematyczne posiada, które 
w stawianiu jedynek jej nie przeszkadza.  
Jest wspaniałomyślna, po prostu idealna, 
taka wymarzona, kreatywna po prostu 
fajna. 
Pani profesor Jolancie Sobczak KLASA 
III TŻR 



 
 
 

 
 
 

Niestety, praca w szkole łatwą nie była i nie jest. 
Nie bez powodu od wielu lat pokutuje powiedzenie „Obyś cudze dzieci uczył”.   
Skutki bywają różne, a niektórym ten zawód wyjątkowo nie służy….. 

……………………… 

Pani Twardowska jest piękna i boska,  
A przy tym wspaniale tłumaczy obieranie. 
Gdy Pani Oleńka zły humor ma, 
Jej klasa starannie o nią dba. 
A nasze życzenia z serduszka idą 
I mamy nadzieję że do Pani dopłyną. 
Wszystkiego najlepszego dla                      
p. Aleksandry Twardowskiej                     
od klasy I TEŻ. 
 



 
………………………………………………………………………………….. 
 
Lecz kiedy zapytaliśmy nauczycieli, co chcieliby  
dostać  z okazji święta, 
większość zgodnie  
odpowiedziała: 

święty spokój!                I OBY 
SIĘ SPEŁNIŁO… 

 
Dzień Edukacji 
Narodowej jest 

uroczyście obchodzony w 
instytucjach związanych z 
edukacją, jest okazją do 

nagradzania 
wyróżniających się dla 



edukacji osób. Minister Edukacji Narodowej wręcza nauczycielom złote, 
srebrne, brązowe, Krzyże Zasługi, medale Komisji Edukacji 

Narodowej oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia 
dydaktyczno-wychowawcze. Także odznaczenia i wyróżnienia dla 

nauczycieli przez kuratorów oświaty władze samorządowe oraz dyrektorów 
szkół wręczane są na uroczystościach organizowanych z tej okazji. 

 

 
Dzień Nauczyciela na świecie 

 Albania - 7 marca 
 Argentyna – 11 września  
 Brazylia – 15 października 
 Chiny – 10 września 
 Czechy - 28 marca 
 Hiszpania - 27 listopada 
 Indie – 5 września  
 Malezja - 16 maja 
 Meksyk - 15 maja 
 Rosja – 5 października 
 Tajwan – 28 września  
 Turcja – 24 listopada 
 Ukraina - pierwsza niedziela października 
W jednych państwach ma on charakter oficjalny, w innych zwyczajowy. Dzień ten, 
podobnie jak w Polsce, związany jest z lokalnymi wydarzeniami. 

 

 

 

Dziwne Święta Października  
Październik - Miesiąc dobroci dla zwierząt 
1.10-   Światowy Dzień Wegetarianizmu, Światowy Dzień Muzyki 

2.10-   Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy 

4.10-    Światowy Dzień Onkologii 

9.10- Światowy Dzień Poczty, Dzień Znaczka Pocztowego 

10.10-Dzień Drzewa, Dzień Zdrowia Psychicznego 

12.10-Dzień Reumatyzmu 

13.10- Dzień Ratownictwa Medycznego 

14.10- Dzień Edukacji Narodowej 

15.10- Światowy Dzień Mycia Rąk 



16.10- Światowy Dzień Żywności 

18.10- Dzień Poczty Polskiej, Dzień Listonosza, Dzień Krawata 

20.10- Światowy Dzień Osteoporozy 

24.10- Dzień Narodów Zjednoczonych, Dzień Walki z Otyłością 

25.10- Dzień Kundelka 

29.10- Międzynarodowy Dzień Łuszczycy 

30.10- Dzień Spódnicy 

31.10- Światowy Dzień Oszczędzania, Halloween 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Dowcipy o szkole i nauczycielach 
 

Nauczyciel napisał na tablicy wzór chemiczny:  
- Jasiu co ten wzór oznaczy?  
- To jest, ojej, mam to na końcu języka...  
- Dziecko wypluj to natychmiast, bo to kwas siarkowy!  
 
Zdenerwowana matka pisze do nauczycielki: 
• "Bardzo prosimy już nigdy więcej nie bić Jasia! Bo to słabe, dobre, biedne dziecko. My 
sami nigdy go nie bijemy. Chyba, że w obronie własnej..." 
 
 Nauczyciel matematyki wyjaśnia dzieciom, że połowy są zawsze równe.  
Po chwili dodaje:  
- Co będę wam dużo tłumaczył i tak większa połowa nie zrozumie. 
 
Na lekcji nauczycielka kazała narysować dzieciom swoich rodziców:  
- Tomek dlaczego twój tata ma niebieskie włosy?  
- Bo nie miałem łysej kredki 
 
Nauczyciel kazał Adasiowi napisać 100 razy: "Nie będę mówił *ty* do nauczyciela". Na 
drugi dzień Adam przyniósł zeszyt, w którym to zdanie było napisane 200 razy.  
- Dlaczego napisałeś 200 razy? Kazałem tylko 100! - pyta nauczyciel.  
- Żeby ci zrobić przyjemność - odpowiada Adam. 
 
Już życie przedszkolne może być tematem żartów:  
 Przedszkole. Jasio zaczyna zwalać na podłogę wszystkie zabawki z 
półek. Pani go pyta:  
- Co robisz Jasiu?  
- Bawię się.  

Siedzą dwaj uczniowie: 
- Wiesz, czasem ogarnia mnie wielka 
ochota, żeby się pouczyć. 
- I co wtedy robisz? 
- Czekam, aż mi przejdzie 



- W co?  
- W "cholera, gdzie są klucze do samochodu"  

 
Mama pyta syna: 

- Co przerabialiście dziś na chemii? 

- Materiały wybuchowe. 

- Nauczycielka zadała coś do domu? 

- Nie zdążyła... 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

                   
 

                                                                                                
 

 
"Minister Handke (w czasach gdy już nie był ministrem) wchodzi do piekarni, jak go zobaczył piekarz staje 

na baczność i mówi:  
- Dzień dobry panie ministrze  

Na to minister:  
- A skąd pan mnie zna?  

- Bo ja jestem byłym nauczycielem w-f, ale zrezygnowałem z pracy, założyłem piekarnie i teraz TAKA kasa, 
mercedesy ..  

Wychodzi Handke z piekarni i idzie do sklepu mięsnego, wchodzi i gdy tylko go zauważył sprzedawca 
zaraz staje na baczność i mówi:  

- Dzień dobry panie ministrze.  
Na to minister zdziwiony pyta  

- A pan skąd mnie zna?  
- Byłem nauczycielem historii, ale założyłem ten sklep i teraz TAKA kasa, samochody, TAKA kasa  

Minister kupił co chciał i idzie dalej, przechodząc obok kościoła natknął się na mężczyznę, nie za dobrze 
ubranego, trzęsącego się, z kapeluszem w ręce.  

Jak tylko zobaczył ministra zaraz staje na baczność i mówi:  
- Dzień dobry pani ministrze  

Na to minister, zdziwiony pyta?  
- A pan skąd mnie zna, też pan jest byłym nauczycielem?  

Na to ten mężczyzna odpowiada:  
- Nie, obecnym, właśnie mam okienko." 

  

Przed wizytacją w szkole nauczyciel 
ustala: 
- Jak o coś zapytam, niech zgłaszają 
się wszyscy. Ci co wiedzą - prawą 
ę ą ą ą ę ą

 
O TEMPORA O MORES! 



 
KĄCIK SPORTOWY 
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                                   Zwiedzamy.. 
..Najpiękniejsze Stadiony Świata. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
Stamford Bridge to jeden z najlepszych, najciekawszych i najnowocześniejszych 

stadionów na Wyspach. W jego skład wchodzą: dwupiętrowa trybuna północna im. Matthew 
Hardinga (pojemność: 10,804 ); dwupiętrowa trybuna północna - "Shed End" (6,814); 

trzypoziomowa "East Stand" (10,925) oraz najnowocześniejsza i największa "West Stand" 
(13,432). Obiekt ten wchodzi w skład wielkiego multipleksu Chelsea Village, który zawiera 

ponadto 2 czterogwiazdkowe hotele, 5 restauracji, sale bankietowe i konferencyjne, nocne 
kluby, podziemny parking czy różnego typu pomieszczenia rekreacyjne i odnowy 

biologicznej. Na mecze Chelsea przychodzi średnio 39 tysięcy widzów. O standardzie 
stadionu z Fulham Road świadczy fakt, że znalazł się w gronie niedoszłych aren Mistrzostw 

Świata 2006 w Anglii. 
Pojemność: 42 500 
West Stand: 13 432 
East Stand: 10 925 

Matthew Harding: 10 804 
Kluby: Chelsea FC 

Najwyższa frekwencja: 82 905, Chelsea - Arsenal 
Adres stadionu: Stamford 

Bridge, Fulham Road, 
Londyn SW61HS 

 
Mecze międzynarodowe rozgrywane na SB: 
11.12.1909 - Anglia amatorzy 9-1 Holandia 

05.04.1913 - Anglia 1-0 Szkocja 
20.11.1929 - Anglia 6-0 Walia 

 
Oficjalne otwarcie Stamford Bridge nastąpiło 28 kwietnia 1877 roku. Stadion zaprojektował 



Archibald Leitch, a w jego zamierzeniach miał on pomieścić 100 tysięcy, co miało go stawiać 
w na drugim miejscu w kraju (a może nawet na świecie) po obiekcie Crystal Palace. Obecny 

stadion Chelsea była wtedy wyłącznie areną potyczek lekkoatletycznych, pierwsze spotkania 
piłkarskie zaczęto rozgrywać tutaj dopiero 28 lat po otwarciu. Przeznaczenie obiektu na 

użytek czysto piłkarski wiąże się z powstaniem klubu Chelsea. 
 

 
 

Podsumowanie: 
Stamford Bridge to jeden z najlepszych, najciekawszych i najnowocześniejszych stadionów na 

Wyspach. W jego skład wchodzą: dwupiętrowa trybuna północna im. Matthew Hardinga; 
również dwupiętrowa trybuna północna - "Shed End"; trzypoziomowa "East Stand" oraz 

najnowocześniejsza i największa "West Stand". 
Stadion może pomieścić 42.449 widzów. Obiekt Stamford Bridge wchodzi w skład wielkiego 

multipleksu Chelsea Village, który zawiera ponadto 2 czterogwiazdkowe hotele, 5 restauracji, 
sale bankietowe i konferencyjne, nocne kluby, podziemny parking czy różnego typu 

pomieszczenia rekreacyjne i odnowy biologicznej. Na mecze Chelsea przychodzi średnio 39 
tysięcy widzów, a o standardzie stadionu z Fulham Road niech świadczy fakt, że znalazł się w 

gronie niedoszłych aren Mistrzostw Świata 2006 w Anglii... 
 

Polscy Piłkarze za granicą.. 



 
 

Do klubu BVB trafił 1 sierpnia 2007 roku z Wisły Kraków. Na zachodzie od razu stał się znany 
jako „Kuba”, gdyż na koszulce umieścił swoje imię zamiast trudnego do wymówienia 

nazwiska. W 2009 roku został wybrany przez kibiców najlepszym piłkarzem roku Borussii. W 
sezonie 2010/2011 sięgnął z Borussią po pierwsze od 9 lat Mistrzostwo Niemiec. Rok 2012 to 

ogromne sukcesy dla klubu. Borussia Dortmund w swojej 103-letniej historii pierwszy raz 
zdobywa dwa trofea podczas jednego sezonu: broni tytułu Mistrza Niemiec i po 

spektakularnym zwycięstwie nad Bayernem Monachium sięga po Puchar Niemiec. W 
minionym sezonie Kuba Błaszczykowski osiągnął swoje najlepsze statystyki w barwach BVB - 
7 goli i 12 asyst. Łącznie w Borussii strzelił 15 bramek i zaliczył 33 asysty. Kontrakt Polaka z 

Mistrzem Niemiec kończy się już 30 czerwca 2013 roku 

Czy wiesz że…? 



 
 

Czerwona Kartka: 
Najszybciej otrzymaną w historii czerwoną kartką może się pochwalić Włoch 
Giuseppe Lorenzo, który w meczu Serie A pomiędzy Bolonią i Parmą został wyrzucony 
z boiska w… 10 sekundzie meczu. Na Mistrzostwach świata najszybciej usuniętym 
piłkarzem był Jose Baptista z Urugwaju – podczas turnieju w Meksyku w 1986 roku 
ujrzał czerwony kartonik po 55 sekundach w meczu ze Szkocją. Natomiast najwięcej 
czerwonych kartek pokazał piłkarzom sędzia w meczu ligi paragwajskiej pomiędzy 
Sportivo Ameliano i General Caballero. 
Ile? 20 sztuk! 

 
Sędziowie: 
 

W pierwszych latach swojego istnienia mecze piłkarskie w ogóle obywały się bez 
sędziów. Angielscy dżentelmeni nie brali albowiem pod uwagę możliwości celowego 
oszukiwania lub faulowania się przez piłkarzy. Zamiast arbitra każda z drużyn 
posiadała tzw. rozjemcę, który ewentualnie rozwiązywał spory lub kontrowersyjne 
sytuacje. Pierwsi sędziowie główni pojawili się na boiskach w 1891 roku. Obaj tzw. 
rozjemcy stali się sędziami liniowymi, którzy od 1996 roku nazywani są 
„pomocniczymi” lub „asystentami”. 

Przemysław Dobrosiński 

 


