
 

 
Witajcie po wakacjach 

Jakby  „rozebrać” duszę człowieka na czynniki pierwsze, to składa 

się ona ze wspomnień,  doświadczeń przeżytych zdarzeń, wypadkowej 

wpajanych od wczesnego dzieciństwa zasad, własnych przemyśleń i 

refleksji, marzeń oraz dążeń. Czy zastanawialiście się kiedyś nad tym? Czy 

próbowaliście analizować swoje postępowanie? Czy kiedykolwiek przyszła 

Wam do głowy myśl, że może nie wszystko co robicie jest zgodne z tym co 

czujecie? Takie działania to nic innego jak praca nad sobą, która jest 

niezwykle pożyteczna i ze wszech miar wskazana.   

Nie jest ona prosta i wymaga pewnej dojrzałości, jednak im wcześniej 

się za to weźmiemy tym lepsze będą rezultaty. Jednak jak we wszystkim 

należy zachować umiar i zdrowy rozsądek, aby z jednej strony nie wpędzić 

się w poczucie winy, a z drugiej nie stać się zwykłym egocentrykiem, czyli 

człowiekiem, który skupiony jest wyłącznie na sobie.  Dlaczego o tym piszę 

zaraz na początku nowej przygody, jaką niewątpliwie jest nowy rok szkolny? Otóż planując  doroczny 

projekt pedagogiczno – profilaktyczny,  po raz kolejny postanowiliśmy  pochylić  się nad problemem 

wykluczenia , braku tolerancji i ostracyzmem. Przekonaliśmy się, że mimo iż od wielu lat próbujemy 

wyeliminować lub zminimalizować zjawisko wykluczenia z powodu 

biedy,  jest ono wciąż obecne w naszej szkole i jak obserwujemy – ma się 

niestety całkiem dobrze. 

Zastanawiam się, dlaczego tak się dzieje? Czy wynika to właśnie z 

Waszego braku refleksji nad własnym postępowaniem? Czy z 

bezmyślnego poddawania się manipulacji wszechobecnego we wszelkich 

mediach konsumpcyjnego stylu życia?  Czy z Waszej nieświadomości  o 

naganności takiego postępowania, czy może wreszcie  ze wszystkich  tych 

zjawisk po trochu? Daję słowo, że nie wiem.  Jestem jednak dobrej myśli. Wyznaję zasadę, że kropla 

drąży skałę i wierzę w to niezmiennie, że systematycznością, konsekwencją i uporem można wiele ( jeśli 

nie wszystko) osiągnąć. Ta myśl niech nam przyświeca i daje zapał do pracy oraz skrzydeł do działania 
na cały rok szkolny, czego Wam i sobie z całego serca życzę. 

Zapraszam Was kochani do wnikliwej lektury naszego periodyku, gdzie mamy zamiar – między 

innymi - kontynuować wszystkie działy stałe, z których, jak dowiedziałam się w kuluarach - najbardziej 

lubicie ten poświęcony domowym pupilkom. W tym miesiącu zapraszam w imieniu mojego jamnika, 

prawdziwego gentelmana i miłośnika podróży – Maksa. 

Do zobaczenia za miesiąc 



 

„Bezpieczny przejazd”  

W dniu 19 września 2015r. został 

zorganizowany rajd dla uczniów klas piątych naszej 

szkoły pod hasłem: „Bezpieczny 

przejazd”.  Głównym celem rajdu było podniesienie 

świadomości zagrożeń wynikających z 

niezachowania szczególnej ostrożności na 

przejazdach kolejowo-drogowych oraz  utrwalanie 

zasad właściwego na nich zachowania. Trasa rajdu 

wiodła przez cztery przejazdy kolejowe: na ulicy 

Wspólnej i ulicy Lutomierskiej (dwa przejazdy 

strzeżone) oraz dwa niestrzeżone przejazdy w 

Szynkielewie. Uczniowie klas piątych przed rajdem 

uczestniczyli również w przeprowadzonych 

zajęciach, podczas których zostały im wyjaśnione 

zasady zachowania na przejazdach kolejowych oraz 

zagrożenia wynikające z niestosowania się do nich.  

Tak przygotowani w wiedzę teoretyczną wyruszyliśmy o godz. 900 w trzech grupach przećwiczyć 

ją praktycznie. Jako pierwsza pojechała klasa Vb, następnie Va i ostatnia klasa Vc. Razem było nas: 25 

uczniów, 9 rodziców oraz 5 opiekunów. Pojechaliśmy spod szkoły ulicami: Wspólną, Karniszewicką i 

Piłsudskiego w stronę nieczynnego już wysypiska śmieci do Łaskowic.  

 



 

 

 

Tam, na boisku do piłki nożnej uczniowie (każda klasa oddzielnie) musiała wykonać przygotowane 

zadania: rozwiązać krzyżówkę, opisać oznakowanie przejazdu kolejowego oraz bezpiecznego 

zachowania na nim i ułożyć wiersz na temat bezpiecznego zachowania na przejeździe kolejowym. Po 

wykonaniu zadań zaczęła się zabawa przy użyciu sprzętu sportowego przywiezionego przez 

organizatorów rajdu. Tak więc uczniowie grali w piłkę nożną i siatkową, grali w kometkę, rzucali frisbee, 

grali w piłkę do rugby, a także poznali nowe gry jak: krykiet, bule czy speedminton.  

 



        Wszyscy wspaniale się bawili. Szczególną radość sprawili uczniom i organizatorom rodzice, którzy 

tak licznie pojechali na rajd. Bawili się razem z uczniami i byli bardzo zaangażowani podczas trwania 

rajdu, za co organizatorzy rajdu bardzo dziękują. 

 

           Bardzo dziękujemy wychowawcom klas (Va – Wojciech Woźniak, Vb – Sylwia Łaguniak, Vc – 

Marta Tomczyk) oraz naszemu organizatorowi turystki p. Dorocie Stolińskiej za pomoc w organizacji 

rajdu. 

 Janusz Koźlenko 

P.S. 

Ocena rozwiązanych przez uczniów zadań 

nastąpi po spotkaniu specjalnej komisji, ale 

poczytajcie ułożone przez uczniów wiersze. 

 Klasa Va 

Gdy jedziesz przez tory mój kolego, 

uważaj, może cię spotkać coś złego. 

Popatrz w lewo, popatrz w prawo, 

żeby nic cię nie spotkało. 



Bądź ostrożny w dzień i w nocy 

zawsze miej otwarte oczy. 

Kiedy pociąg już przejedzie 

możesz poczuć się bezpiecznie. 

 Klasa Vb 

Gdy rogatka się zamyka, 

pociąg szybko pomyka. 

Więc uważaj dziecko drogie, 

bo szybkie pociągi to niebezpieczeństwo srogie, 

Zatrzymaj wtedy się, 

o życie zadbaj swe. 

 Klasa Vc 

Bezpieczeństwo nie zabawa, 

chcesz być zdrowy to uważaj. 

Załóż kask, kamizelkę odblaskową 

i jedziemy w drogę nową. 

Uwaga, uwaga przejazd kolejowy, 

zatrzymaj się i rozejrzyj w obie strony. 

Czy szlaban jest, czy też nie, 

zasad ta obowiązuje cię. 

Prawej strony trzymaj się, 

bo inaczej będzie źle. 

Meta! Meta! Jest tuż, tuż 

bezpiecznie dojechaliśmy już. 

Klasa 5c niczego nie boi się 

bo na przejeździe wie jak zachować się. 

 Gratuluję !!! 



 

 

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU AKCJI EKOLOGICZNEJ  
„SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA 2015“ 

        W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych nasza szkoła włączyła się do Ogólnoświatowej 

Akcji Ekologicznej „Sprzątanie Świata – Polska 2015“.  

 

        Tegoroczna akcja zorganizowana już po raz 22 przez fundację „Nasza Ziemia“ przebiegała pod 
hasłem „ WYPRAWA-POPRAWA“ i miała na celu odnalezienie dzikich wysypisk śmieci.  

      Nam też udało się kilka takich „dzikich“ zaniedbanych ekologicznie miejsc znaleźć, i to całkiem 

niedaleko naszej szkoły np. na tyłach dawnego dworca PKS, za naszym boiskiem, czy przy nasypie 

kolejowym na ul. Partyzanckiej. Oczywiście posprzątaliśmy te miejsca, ale jak obserwujemy rokrocznie, 



one tam powstają nieustannie. Świadczy to o niskiej kulturze osób dorosłych, które takie „dzikie“ 

wysypiska tworzą. Dzieci  natomiast w takim dniu, jak dzisiaj sprzątają po dorosłych, co nie do końca 
jest w porządku z moralnego punktu widzenia.  

Bo gdzie tu przykład ???? 

 

     Z naszej szkoły w akcji uczestniczyli uczniowie klas III – V, którzy pod opieką wychowawców i 

nauczycieli pozbierali z ulic, parków i swerów położonych nieopodal szkoły łącznie 15 worków o 

pojemności 60 litrów śmieci. Jest to i dużo i mało. Dużo, jak na dwie godziny lekcyjne pracy, a mało w 

skali problemu naszego miasta, kraju, czy świata. Ale idea jest słuszna, gdyż ucząc się ekologicznych 

postaw w dzieciństwie jest szansa, że w życiu dorosłym nasi uczniowie „dzikich“ wysypisk śmieci tworzyć 

nie będą. Oby!!!! 

 

 

czyli Szkolna Pielęgniarka radzi 

           Wielokrotnie pisałam na temat profilaktyki zdrowia, bo wiadomo nie od 

dzisiaj, że  łatwiej zapobiegać niż leczyć. 

Jednak nie zawsze udaje się uniknąć drobnych 

infekcji wirusowych lub przeziębienia. Jeśli więc 

już podłapaliście wirusa lub wychłodziliście 

organizm powinniście stosować się do kilku 

zasad, które z jednej strony wspomogą Was w szybszym 

odzyskaniu   zdrowia, a z drugiej nie dopuszczą 

do  rozprzestrzeniania się infekcji albo przynajmniej mocno 
ograniczą. 

Oto kilka PRZYKAZAŃ zdrowotnych, których należy bezwzględnie 
przestrzegać: 

1.       Gdy macie katar,  do oczyszczania 

nosa  używajcie wyłącznie chusteczek 

jednorazowych, które po zużyciu wyrzućcie natychmiast do kosza. 

Niedopuszczalne jest upychanie ich po kieszeniach czy plecakach, bo wówczas 
chorobotwórcze wirusy intensywnie namnażają się i zarażają kolejne osoby. 

2.       Często myjcie ręce- obowiązkowo mydłem i  pod ciepłą, bieżącą wodą. 



3.       Wspomagajcie organizm naturalnymi witaminami i 

mikroelementami spożywając duże ilości owoców i warzyw. 

Unikajcie słodyczy, bo spożywane 

w  nadmiarze osłabiają odporność 

organizmu. 

4.       Wysypiajcie się i dużo 

odpoczywajcie, bo aby walczyć z 

chorobą organizm potrzebuje  dużo 
siły. 

5.       Na czas infekcji (a najlepiej 

na zawsze) zamieńcie słodkie 

gazowane napoje na wodę z 

cytryną i miodem, lub czystą wodę 

i dużo pijcie, bo płyny rozpuszczają skupiska infekcji i pomagają nam 

się ich pozbyć. 

6.       Nigdy nie pijcie z tej samej butelki, z której piła chora osoba, bo to najprostszy sposób 
roznoszenia wirusów.  

7.       Koniecznie zasłaniajcie usta podczas kaszlu. 

8.       Jeśli obudzicie 

się z gorączka 

powinniście zostać w 

domu, ewentualnie 

pójść z rodzicami do 

lekarza. Chodzenie z 

podwyższona 

temperaturą jest 

bardzo niebezpieczne 

miedzy innymi dla 

serca, stawów, kości. 

Zapamiętajcie tych kilka zasad, bo przed nami bardzo trudny  okres 

jesiennej pluchy, sprzyjającej niestety infekcjom wirusowym i 
przeziębieniom. 

Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia 

Wasza Szkolna Pielęgniarka 

 

 

W oczekiwaniu na wyniki konkursu językowego … 

          W poniedziałek 28 września w naszej szkole odbył się konkurs o językach Unii Europejskiej. 

Klasy czwarte, piąte i szóste były reprezentowane przez trzyosobowe zespoły, które zmagały się z 

rożnymi zadaniami i pytaniami. 



         Na początku konkursu każda grupka zaprezentowała krótką scenkę w języku angielskim. 

Uczniowie zaskoczyli organizatorki konkursu p. Małgorzatę Kunę – Wójtowicz oraz p. Martę Tomczyk 

wysokim poziomem wypowiedzi oraz pomysłowością. Kolejne zadanie było dla uczestników konkursu 

sporym zaskoczeniem, ponieważ uczniowie mieli dopasować słowa w języku polskim do ich 

odpowiedników w języku …. czeskim. Całe szczęście, to zadanie wcale nie było takie trudne! Po 

obejrzeniu krótkiego filmu o zwierzętach (nazwy polskie i czeskie) uczniowie bez problemu dopasowali 

do siebie odpowiednie słówka. Trzecim zadaniem był quiz na temat języków Unii Europejskiej, a 

czwartym znajomość podstawowych wyrazów z najważniejszych języków europejskich i umiejętność 

nazwania tych języków. Każda klasa przygotowała także piękne plakaty zachęcające do nauki języków 

obcych. 

       Oficjalne wyniki podamy za tydzień, ale już dzisiaj gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu 

wspaniałej wiedzy. A Was zapraszamy do obejrzenia krótkiej foto-relacji ze zmagań Waszych kolegów 

i koleżanek. 

 Małgorzata Wójtowicz - Kuna 

 

25 września 2015r. Światowy Dzień 
Tabliczki Mnożenia 

        Znajomość tabliczki mnożenia jest jedną z 

podstawowych umiejętności każdego matematyka. 

Tabliczka mnożenia to zestawienie wyników mnożenia 

przez siebie liczby naturalnych przedstawiona w 

tabelaryczny sposób. Tabliczka mnożenia występuje 

najczęściej w formie kwadratowej tablicy. W tablicy 

poszczególne wiersze i kolumny odpowiadają kolejnym 

liczbom mnożenia. Najczęściej jest spotykana jako 

tabliczka „do stu”, w której znajduje się dziesięć kolumn 

i dziesięć wierszy. W takiej tabliczce na skrzyżowaniu 

dziesiątego wiersza i dziesiątej kolumny jest 

zlokalizowany wynik mnożenia 10 x 10. 

 

Janusz Koźlenko 

  



 

 

XVI WRZEŚNIOWY  BIEG PRZEŁAJOWY 

  W rozegranym 18 września 2015r.  XVI Wrześniowym Biegu Przełajowym, będącym jednocześnie 

Mistrzostwami Powiatu w indywidualnych biegach przełajowych wystartowało 451 zawodników,    w 
tym:  

 ze szkół podstawowych: 94 zawodniczki i 85 
zawodników  

O wyniku danej szkoły decydowała suma pięciu 

najlepszych wyników indywidualnych 
przeliczanych na punkty.  

Punktacja:  

1 m.            – 9 pkt  

2-3 m.         – 8 pkt 

 4-8 m.        – 7 pkt 

9-16 m.       – 6 pkt  

17-32 m.     – 5 pkt  

33-48 m.     – 4 pkt  

49-64 m.     – 3 pkt  
65-81 m.     – 2 pkt 

Przy równej ilości punktów o miejscu szkoły w tabeli 
decydowało wyższe miejsce najlepszego uczestnika. 

Nasi reprezentanci uplasowali się następująco: 

DZIEWCZĘTA  

Aleksandra Dudzińska - 3 miejsce 

Roksana Gacka  – 65 miejsce 

Julia Pisarek - 85 miejsce 

Natalia Rzepkowska - 86 miejsce 

Oliwia Błoch  - 87 miejsce 
Julia Zawierucha– 88 miejsce 



 

 

CHŁOPCY 

Aleksander Ciemnoczołowski  - 8 miejsce 

Filip Jach  - 13 miejsce 

Aleksander Kubiak - 21 miejsce 

Ksawier Mąkosza – 35 miejsce 

Igor Barys – 53 miejsce 
Emil Lenard  – 70 miejsce 

  

 KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA 

                 DZIEWCZĘTA         PUNKTY                          CHŁOPCY             PUNKTY 

I              SP 14 PABIANICE             29         I          SP 3 PABIANICE         28 

II             SP 17 PABIANICE             27          II         SP 14 PABIANICE       28 

III            SP 3 PABIANICE               27           III             SP 13 PABIANICE             26 

IV           SP 9 PABIANICE               25          IV              SP MOGILNO    25 

V             SP 1 PABIANICE             23            V             SP 5 PABIANICE               25 

VI           SP 13 PABIANICE             23           VI             SP CHECHŁO      22 

VII          SP DOBROŃ                      22         VII         SP PIĄTKOWISKO            22 

VIII         SP KSAWERÓW 19                         VIII          SP 1 PABIANICE               21 

IX            SP 5 KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI  18     IX            SP 5 KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI  21 

X             SP BYCHLEW      18           X             SP DOBROŃ       19 

XI            SP CHECHŁO      18           XI            SP 17 PABIANICE             16 

XII          SP PIĄTKOWISKO            17              XII          SP BYCHLEW      16 

XIII         SP WOLA ZARADZYŃSKA    15          XIII         SP 9 PABIANICE               13 

XIV         SP 5 PABIANICE               13             XIV         SP WOLA ZARADZYŃSKA             13 



XV          SP MOGILNO                11               XV          SP PAWLIKOWICE           10 

XVI         SP PAWLIKOWICE           11            XVI         SP 2 KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI  8 

  

Motto:Paula Radcliffe - aktualna mistrzyni świata w 

maratonie 

“Za każdym razem, kiedy startuję mam cel  – 

żeby biec szybciej niż kiedykolwiek wcześniej” 

 

 Naszą szkołę reprezentowali tylko najlepsi 

zawodnicy, a  co najważniejsze, każdy z nich 

chciał, choć nie każdy mógł. 

Wszyscy uczestnicy XVI Biegów Przełajowych 

dali z siebie wszystko  i dzielnie walczyli z 
czasem oraz poważną konkurencją;  

 Za taką postawę serdecznie dziękujemy. 

 Nauczyciele wychowania fizycznego 

 

BYCIE KRÓLEWNĄ TO CZYSTA PRZYJEMNOŚĆ 

W dniu 02.10.2015r. odbyła się Czytelnicza Gra Miejska. Była to dla nas świetna okazja , 

aby  pokazać swój prawdziwy charakter i postacie księżniczek, które na co dzień ukrywamy pod 

zwyczajnymi ciuchami. Oczywiście byłyśmy najpiękniejszymi z najpiękniejszych – bo tylko takie zostały 

zaproszone tego dnia do Zamku i parku im. J. Słowackiego. My jednakże wyróżniałyśmy się tym, że 

jako jedyne byłyśmy sobą, jak to prawdziwe księżniczki. 

  

Zajęłyśmy niestety tylko 3 miejsce (!),  lecz każdy wie kto powinien wygrać – 2 najpiękniejsze 

damy. Nasze stroje odznaczały się tym, że suknie były uszyte przez najlepszego krawca w królestwie, 

pantofelki  zrobił specjalnie dla nas najsłynniejszy pabianicki szewczyk, a korony dla nas odlano ze 



szczerego złota. Oczywiście  nasze delikatne rączki osłaniały aksamitne rękawiczki. Byłyśmy wyjątkowe. 

Niektóre zadania do wykonania były naprawdę proste, a nawet bardzo zabawne. Zadanie 

sprawnościowe było nawet interesujące, ale zbyt męczące  jak dla księżniczek.  W końcu musimy przez 

cały czas wyglądać świeżo i pięknie, a to takie wyczerpujące! Mimo to, poszło  nam oczywiście 

doskonale.  W pewnej chwili podeszli do nas redaktorzy, byli nami  tak zachwycani, aż Karolinie 
Sumiennej spadła korona. Dziennikarze zrobili z nami krótki, lecz inspirujący wywiad.  

 

              Ta zabawa czytelnicza była BARDZO INSPIRUJĄCA . Po ukończeniu przez wszystkich 

uczestników  poszczególnych konkurencji,  poddani przygotowali poczęstunek, który był oczywiście  za 
mało wykwintny dla takich księżniczek jak my, ale za to był niezwykle smaczny. Herbata po 

angielsku była wyborna, lecz słodka bułka zbyt banalna jak na królewskie podniebienie.  Księżniczki w 

końcu muszą trzymać poziom. Zaczarowane jabłka choć piękne i bardzo apetyczne,  okazały się być 
zbyt twarde dla tak delikatnych ząbków, jak nasze.  

 

     Wszyscy uczestnicy zabawy dostali upominki, a były to : cudowny niebieski kubek, 2 breloczki, 

ciekawa książka oraz prześliczny dyplom. Tego co dostali zwycięzcy nie powiemy – możecie przekonać 



się o tym sami, biorąc udział w zabawie czytelniczej już za rok.  Zdradzimy Wam tylko, że  było tego 2 

wielkie, pełne torby. Organizatorką imprezy była nasza przecudowna pani bibliotekarz – DOROTA 

OLEJNIK. W naszej ocenie jedynymi prawdziwymi księżniczkami byłyśmy my, czyli Joanna Skowronek 

i Karolina Gerula (obie z klasy VI b), oraz p. Urszula Bodył – nasza pani pedagog oraz p. Dorota Olejnik. 

Nie musicie prawić nam komplementów, mamy poczucie własnej wartości. 

Prawdziwe Królewny 

 

  

WYCIECZKA DO SZKLARSKIEJ PORĘBY 

Trasa – Pabianice – Jelenia Góra – Szklarska Poręba – Wrocław – Pabianice. 

Termin – 25.09. – 27.09. 2015. 

Wyjazd – 15.30 przy ul. Zamkowej 65. 

Powrót – około 21.00 po dwóch dniach w tym samym miejscu. 

Środek lokomocji – autokar. 

Liczba uczestników – 25 osób. 

Nocleg – Gościniec „Adam” ul. Okrzei 24 w Szklarskiej Porębie. 

Zapewniamy wiele atrakcji!!! 



 

A jakie? Jeśli chcecie przekonać się, jak spędziliśmy czas podczas naszej kolejnej nauczycielskiej 
wyprawy, to przeczytajcie. 

Wrześniowy, pogodny, piątkowy dzień, popołudnie. Pod szkołę podjechał autokar. 

Wsiadają nauczyciele i pracownicy szkoły. Do pokonania trasa długości ponad 300 km. Wszyscy trochę 

zmęczeni po całym tygodniu pracy, ale w dobrych humorach. Najbliższe plany to zwiedzanie Jeleniej 
Góry. Niestety zrobiło się już ciemno i postanowiliśmy ominąć miasto. 

W Szklarskiej Porębie byliśmy około 21.00. Gospodarze pensjonatu Adam przywitali nas pysznym 
obiadem. Tego dnia pozostało nam udać się na odpoczynek, gdyż nazajutrz czekało nas wiele atrakcji. 

Pobudka około 8.00, śniadanie 8.30 i w trasę po górskich szlakach. Do wyciągu krzesełkowego na 

Szrenicę trzeba było dojść około 200 m. Każdy chciałby stanąć na szczycie góry (1362m n.p.m.) 

położonej w zachodniej części Karkonoszy. Niektórzy ułatwili to sobie wjeżdżając wyciągiem 

krzesełkowym, inni postanowili wspiąć się używając własnych sił. Tak, czy inaczej cała grupa spotkała 

się w schronisku PTTK na Hali Szrenickiej (1195m n.p.m.). Warto dodać, że doznaliśmy tam uczty 

duchowej. Przez ciemne, ołowiane chmury od czasu do czasu przedzierało się słońce, rozświetlając 

panoramę Gór Izerskich. A potem, potem…była prawdziwa uczta dla ciała – chleb ze smalcem. To było 
pyszne!!! Bardzo dziękujemy Pani Wicedyrektor.  

Ze schroniska grupa wytrwałych piechurów udała się w dalszą drogę do Śnieżnych Kotłów, które 

znajdują się około 1490m n.p.m. Nie było łatwo! Jednak warto zobaczyć najpiękniejsze miejsce w 

polskich Karkonoszach. Pozostała grupa wcale się nie nudziła. Czas wykorzystaliśmy na zwiedzanie 

Szklarskiej Poręby. 

Bohaterką tego dnia bez wątpienia była nasza Pani Sekretarka. Pomimo ograniczeń zdrowotnych 
skorzystała z wielu atrakcji, a Jej nieustający uśmiech upiększył przeżycia nas wszystkich. 

Wieczorem byliśmy zmęczeni, ale szczęśliwi. 



 

 

W niedzielę po śniadaniu wyjechaliśmy ze Szklarskiej Poręby. Szkoda, że tak szybko… 

 

W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się we Wrocławiu. Spędziliśmy tam kilka godzin. Pogoda była ładna, 

choć trochę doskwierał chłód. Pachniało jesienią, ale przyroda jeszcze nie przybrała charakterystycznych 

barw. Wrocław zaś przepięknie prezentował się w jesiennym słońcu. Spacerowaliśmy po Wrocławskiej 



Starówce, podziwiając Rynek Główny i gotycką Archikatedrę św. Jana Chrzciciela, odwiedziliśmy ZOO, 

oglądaliśmy Panoramę Racławicką w muzeum sztuki. 

Wycieczka, jak zawsze była bardzo udana! Było ciekawie, wesoło, pysznie, a co najważniejsze bardzo, 
bardzo miło! Ciekawe, gdzie zaprowadzi nas wspólna przygoda za rok? 

Dorota Stolińska 

 

 

Mój przyjaciel Maksio 

               Gdy moja córka miała siedem lat i szykowała 

się do pierwszej klasy postanowiliśmy z mężem sprawić 

jej szczeniaczka. Długo zastanawialiśmy się nad rasą , ale 

jak to często w życiu bywa - problem rozwiązał się sam, 

ponieważ wujek Agatki podarował jej jamnika 

szorstkowłosego. Trudno o jamniku powiedzieć , że 

to  mała puchata kuleczka, ponieważ od pierwszych 

dni   po narodzinach jamnik przypomina autobus przegubowy, jednak nasz Maksio ma w sobie tyle 

wdzięku, ciepła i radości życia, że od pierwszej chwili stal się prawdziwym pupilkiem wszystkich 

domowników. Zaakceptowała  go nawet nasza kocica Sonia, która co prawda władzy nie oddała, ale 
łaskawie toleruje obecność Maksa na swoim terytorium.  

 

            Jamniki słyną z trudnego charakteru, uporu i nieposłuszeństwa, ale muszę przyznać że nasz 

pupilek wyłamuje się trochę z tego stereotypu. Jest uparty i ma silny charakter, ale dzięki 

konsekwentnemu postępowaniu z nim, nauczyliśmy Maksa reagować na polecenia. Robi to jednak 



bardzo opornie i w taki sposób, aby dać nam do zrozumienia, że wcale mu się nie podoba to, że 

narzucamy mu swoją wolę. Docieraliśmy się przez parę miesięcy, podczas których straciliśmy: ja 

najlepsze szpilki (Maksiu  po prostu rozerwał je na strzępy), jedną wycieraczkę, drzwi do łazienki i 

kilkanaście pluszowych maskotek  moich dzieci. Mniej więcej po roku Maksio dojrzał na tyle, że 

mogliśmy zostawić go na kilka godzin samego w domu, choć bardzo tego nie lubi, ponieważ jest 
towarzyski i opiekuńczy – lubi, aby jego stado nie rozchodziło się.  

 

         Choć dzisiaj nasz Maks to poważny, starszy 

pan (ma już prawie  13 lat!) pod tym względem nic 

się nie zmieniło. Nie lubi gdy którykolwiek z 

domowników wychodzi, bo musi wówczas ciężko 

pracować -  leży przy drzwiach i czeka na jego 

powrót. Gdy nadchodzi wieczór i cała rodzina jest w 

domu razem, Maksio ma wolne, zaszywa się w 

naszej sypialni i leżakuje. Śmiejemy się, że 

rozmyśla nad ważnymi problemami tego świata, 

ponieważ leżąc na plecach wygląda bardzo dostojnie 

i tak………. filozoficznie. Maks jak każdy jamnik 

uwielbia kopać jamy, z których czasami  trudno go 

wyciągnąć. Jak był młody uwielbiał podróżować i 

faktycznie przejeździł z nami Polskę wzdłuż i 

wszerz. Teraz wystarczają mu spacery kilka razy 

dziennie oraz czasami wyprawa do parku 
Słowackiego.  

            Raz był bardzo zakochany, niestety 

nieszczęśliwie, ponieważ obiektem jego uczuć była 

dziesięć razy większa od niego labradorka Fifi. Ma 

kilku psich kumpli, z którymi kiedyś hasał radośnie 

po pobliskim skwerku, dzisiaj – jak przystało na 

dojrzałych gentelmanów- wyłącznie dyskutują. Jak 

większość przedstawicieli płci męskiej – Maks nie 

lubi odkurzacza, ponieważ męczy go hałas. Nie lubi głośnej muzyki i piskliwych głosów. Poza tym jest 
tolerancyjnym, miłym, starszym panem, który na zawsze skradł nasze serca. 

Dorota Olejnik - bibliotekarz 

 



 

 

 

 



 

  

 

 

„Czytam sobie w bibliotece” to nowa, ogólnopolska akcja czytelnicza, która promuje 

czytelnictwo oraz biblioteki. Nasza szkoła jako jedyna w Pabianicach, zakwalifikowała się do programu 

i otrzymała pakiet książek oraz materiałów pomocniczych przydatnych do realizacji projektu. Każda z 

zakwalifikowanych szkół ma pełną dowolność w przeprowadzeniu projektu na terenie swojej 

placówki.  Jako bibliotekarz i osoba odpowiedzialna za inicjowanie i przebieg akcji w naszej szkole 

zaprosiłam do współpracy wszystkie klasy z poziomu I-III. W skład pakietu wchodzi dziewięć książek 

(każda napisana przez innego , bardzo popularnego współczesnego pisarza dla dzieci),  kart pracy dla 

czytelników oraz scenariuszy lekcji bibliotecznych. 



 

 

 

Książki zostały dobrane wg klucza dojrzałości emocjonalno - czytelniczej uczniów. Są trzy książki 

dla uczniów z klasy I (5/6 lat), trzy dla  klasy II (6/7lat) oraz trzy  dla klasy III( 7/8 lat). We wrześniu 

swoją przygodę z książkami w ramach projektu przeżyli już uczniowie z klasy II a, II b oraz Ib. W każdej 

klasie przeczytaliśmy inną książeczkę, ale zainteresowanie było podobne, czyli bardzo duże. Zachęcam 

serdecznie do odwiedzenia biblioteki szkolnej i osobistego zapoznania się z ofertą zarówno pakietu 

stworzonego na potrzeby projektu jak i ofertą naszego księgozbioru. 

Bibliotekarz szkolny 

 

Opiekun Dorota Olejnik, korektor Tomasz Klimek, ilustracje świetlica pod opieką Ewy Owsik,  

skład redakcji: Weronika Łuczak, .......... , informatyk Dariusz Sauter 



 


