
 

 

Witam Was kochani letnio i wakacyjnie.      

       „Szczęśliwy, kto umie wypoczywać”. To bardzo 

mądre stwierdzenie, które dotyczy zarówno dzieci jak i 

dorosłych idealnie oddaje jeden z problemów 

współczesnego świata. Wszyscy gdzieś pędzą, zawsze się 

spieszą, ciągle są spóźnieni. Ten artykuł, zgodnie z 

obowiązującą tendencją  -też jest na wczoraj!:-). Ale na 

poważnie , jak podają naukowcy, nieumiejętność 

odpoczywania stała się chorobą cywilizacyjną XXI wieku. 

Zaobserwowano tzw. syndrom „dostawienia od pracy”, 

który charakteryzuje się bólem głowy, bólami brzucha, 

bezsennością oraz  uczuciem przygnębienia. Te 

dolegliwości pojawiają się w pierwszym tygodniu od 

zaprzestania pracy i mijają po kilku dniach. Wystarczy jednak kilka dni, aby zepsuć wypoczynek sobie i 

wszystkim w koło.   Wypoczywać trzeba się nauczyć tak, jak uczymy się chodzić, mówić, czytać itp. 

Naukę proponuje rozpocząć już dziś,  aby wraz z rozpoczęciem wakacji być przygotowanym.  Zaczynamy 

od codziennego spaceru do parku. Maszerujemy w 

równym tempie, oddychamy głęboko, uważnie 

obserwujemy otaczającą nas przyrodę, wąchamy kwiaty 

i myślimy wyłącznie o miłych rzeczach. Gwarantuję, że 

po takim spacerze wrócicie do domu zrelaksowani i 

wypoczęci. Pamiętajcie również  o bezpieczeństwie. 

Zawsze i w każdej sytuacji niech Waszym 

postępowaniem kieruje wyobraźnia i zdrowy rozsadek. 

Aby pomóc Wam w ocenie tego, co jest dla Was dobre, 

a co niebezpieczne, szkolny teatr terapeutyczny „Żak” 

przygotował dla wszystkich uczniów naszej szkoły 

przedstawienie zatytułowane „Magiczne kryształy”. 

Przedstawienie zostało zaprezentowane dwukrotnie, w 

pięknie udekorowanej sali gimnastycznej. Po reakcji 

widzów sądzę, że bardzo się podobało i mam wielką 

nadzieję, że zmusi Was do głębszej refleksji. 

          18 czerwca 2010 r. mieliśmy przyjemność gościć w naszej szkole redaktora naczelnego 

wydawnictwa „Literatura”,  p. Wiesławę Jędrzejczykową, która w niezwykle barwny i ciekawy sposób 

przedstawiła naszym uczniom, drogę książki od autora -  na półkę księgarską. Opowiadała o pracy 

redaktorów, korektorów, ilustratorów i wielu jeszcze innych osób, odpowiedzialnych za ostateczny 

kształt książki. Jako kontynuacje tego przedsięwzięcia, zaplanowaliśmy spotkanie z jedną z pisarek, 



której książki wydaje w/w wydawnictwo, z p. Roksaną Jędrzejewską – Wróbel, autorką doskonale 

znanego Wam „Gęboluda”. 

 

 

              Na zakończenie chciałabym Wam, kochani uczniowie, Waszym wspaniałym nauczycielom, 

rodzicom , dyrekcji oraz pracownikom obsługi, życzyć bezpiecznego i spokojnego wypoczynku, pięknej, 

słonecznej pogody, wyłącznie dobrego humoru i do zobaczenia we wrześniu. 

Redaktor opiekun 

 

      

WYWIAD z  p. Zofią Szmidt 

 Agata: Proszę nam powiedzieć  kiedy, przez kogo i jakim celu został  powołany oraz komu 

bezpośrednio podlega Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa 

Metodycznego?  

P. Zofia Szmidt (dalej Z.S.): PODN powstał  1 września 2007 roku. Został powołany przez 

Starostwo Powiatu Pabianickiego i bezpośrednio 

temu organowi  podlega. PODN jest placówką, 

która wspiera nauczycieli wszystkich typów szkół, 

przedszkoli i innych placówek oświatowych w 

trudnej pracy pedagogicznej. 

Natalia:  Pełni Pani obowiązki dyrektora PODN, 

proszę nam powiedzieć co do nich należy? 

Z.S.:  Gwoli ścisłości – nie jestem pełniącą 

obowiązki dyrektora,  ale na dzień dzisiejszy je 

wykonuję. Do moich zadań należy więc czuwanie 

nad administracyjno – finansowo - prawną 

działalnością Ośrodka. Podejmuję decyzje 

personalne, głównie w sprawie zatrudnienia 

doradców metodycznych a także  pracowników 



obsługi placówki, dbam o stan techniczny budynku w którym mieści się Ośrodek oraz czuwam nad 

prawidłowym jego funkcjonowaniem. Przyznam się Wam od razu, że nie kocham tych obowiązków czysto 

dyrektorskich – choć staram się wykonywać je najlepiej i najrzetelniej, jak potrafię. Moją pasją całe życie 

było nauczanie – uczenie; kiedyś bezpośrednio „przy tablicy”, teraz poprzez wspomaganie pracy 

nauczycieli i w tym odnajduję się najlepiej.   

Agata: Czy to trudne zadania? 

Z.S.:  Łączenie dwóch funkcji jednocześnie jest  trudne. Muszę jednak przyznać, że trudnym 

obowiązkom „dyrektorskim” towarzyszą bardzo miłe wydarzenia. Jestem bowiem zapraszana na różne 

uroczystości w szkołach, przedszkolach czy w urzędzie, dzięki czemu mogę z bliska podziwiać efekty 

trudnej pracy nauczycieli oraz sukcesy uczniów, a to sprawia mi wiele radości.   

 Natalia:  Lubi Pani swoją pracę? 

Z.S.: Pracę  konsultanta Ośrodka – tak, bardzo, bo to jest moja główna rola, dla której 

zdecydowałam się nieco przed czasem zrezygnować z pracy w szkole; natomiast, jak już 

wspomniałam, wypełnianie obowiązków dyrektora, którego na chwilę obecną brak w PODN, 

kosztuje mnie dużo troski, zmartwienia, czasem nieprzespanych 

nocy, szczególnie, jeśli moje decyzje dotyczą konkretnych osób, a nie 

są dla nich pomyślne.  

 Ania:  Wiemy, że przez szereg lat była Pani nauczycielem, proszę 

nam powiedzieć, byłe czy obecne zajęcie daje Pani więcej satysfakcji? 

Z.S.: Powiem tak : nauczanie to moja pasja i autentyczne powołanie. 

Przepracowałam w szkole 29 lat, gdzie poza czystą dydaktyką 

rozbudzałam wśród moich podopiecznych pasje turystyczno – 

krajoznawcze. W PODN pracuję trzeci rok, gdzie  w sumie również w 

pewnym sensie i zakresie nauczam, tylko teraz ludzi dorosłych. Ta 

praca także daje mi dużo satysfakcji i przyjemności, choć jej efekty 

nie są już tak „namacalne”  i natychmiastowe, jak czasem się 

udawało w pracy z dziećmi.  

Ania: Jaki ma Pani sposób na gorszy dzień? 

Z.S.: Jeśli to taki pojedynczy gorszy dzień / wczoraj miałam taki…/ - 

idę do sklepu i kupuję coś, co sprawi mi radość i przyjemność. 

Wczoraj to były buty, które spodobały mi się na wystawie. Jeśli zaś 

ten gorszy dzień zaczyna się przedłużać, pakuję plecak i wyruszam w 

Polskę, na przykład  w Bieszczady. Jestem jednostką, która musi 

podróżować, wędrować, zdobywać, żeby żyć…. Takie zdrowe zmęczenie daje mi nie tylko dużo radości, 

ale przywraca prawidłowe postrzeganie rzeczywistości. Ja to nazywam potocznie ”ładowaniem baterii 

życia”. Problemy i zmartwienia, z którymi się borykałam, wydają się o wiele mniejsze i łatwiejsze do 

rozwiązania. Kojący wpływ ma na mnie również kontakt z wnuczkiem, który jako typowy trzylatek 

oczekuje nieustającej zabawy, wymagającej niezłej krzepy i kondycji.  

Natalia: Co najmilej wspomina Pani z czasów pracy „ przy 

tablicy”? 

Z.S.: Bardzo wiele rzeczy. Jest tego tak dużo, że nie sposób 

wymienić, dlatego powiem, że uśmiech i zadowolenie moich 

podopiecznych. Jeśli zaś miałabym pokusić się o podsumowanie, 

to najbardziej cieszy mnie to, co udało się osiągnąć i trwa. 

Nieskromnie myślę, że zakorzeniłam krajoznawstwo i turystykę 

szkolną w Dłutowie, od podstaw tworzyłam szkolne  koła 

krajoznawczo - turystyczne, które istnieją do dziś, również np. 

Klub Europejski. Rozpoczęłam także wiele imprez cyklicznych, 

zwłaszcza rajdów turystycznych, z których jeden jest 

kontynuowany do dziś, a ja z radością biorę w nich udział jako 

uczestnik, bo sprawia mi ogromną przyjemność spotykanie 

swoich koleżanek i kolegów nauczycieli oraz oczywiście – 

uczniów. 

Agata: Czy praca w szkole z początków Pani kariery zawodowej 

różni się od pracy w szkole dzisiaj? 



Z.S.: Bardzo się różni i to pod każdym względem. Dzisiejsza szkoła w mniejszym lub większym stopniu 

wyposażona jest w nowoczesny sprzęt multimedialny, ma dostęp do Internetu. Gdy wspominam siebie 

z początków mojej kariery zawodowej, to przede wszystkim pamiętam torby wypełnione atlasami, 

albumami i innymi pomocami, które gdzieś tam się zdobywało, załatwiało i „targało” do szkoły. Teraz to 

wszystko jest o wiele prostsze. Ale są też zmiany na gorsze. Kiedyś wyjście na rajd czy wyjazd na 

wycieczkę to była nagroda dla ucznia. Musiałam wybierać spośród wielu chętnych, stosować pewne 

kryteria doboru członków wyprawy np. rajdu czy obozu wędrownego. Dzisiejszych uczniów trzeba 

mocno namawiać na wyjście, czy wyjazd gdziekolwiek,  włożyć wiele wysiłku, by odciągnąć  młodzież 

od komputera w sobotę…  

Natalia: Czy dzieci bardzo się zmieniły? 

Z.S.: Same dzieci nie bardzo. Zawsze byli i są – ci 

dobrzy i pracowici uczniowie, zawsze byli ci, co zamiast 

nauki wolą ściąganie… Zawsze byli uczniowie mili i 

uprzejmi, oraz  tacy, którzy nie do końca potrafią się 

zachować. Tak było, jest i będzie. Natomiast życie się 

zmieniło, a w nim zmieniły się priorytety, wartości i 

postrzeganie pewnych spraw. Ze swoich obserwacji oraz 

rozmów z tymi, którzy parają się chlubną sztuką 

nauczania odnoszę czasem wrażenie, że najistotniejszą 

sprawą dla większości  gimnazjalistów, a może 

też  młodszych uczniów jest – dyskoteka… a nauka, to 

dopiero gdzieś tam, na dalszej pozycji… 

Natalia: Czy jest Pani rodowitą Pabianiczanką? 

Z.S.: Nie. Pochodzę z doliny rzeki Nidy, z południowego obrzeża Gór Świętokrzyskich. Tam moja Mała 

Ojczyzna, dom i bocianie gniazdo… kocham to miejsce i często do niego wracam, zwłaszcza w wakacje. 

Ania: Czy lubi Pani nasze miasto? 

Z.S.: Mieszkam w Pabianicach od 32 lat, ale dopiero teraz zaczynam je poznawać. Do pewnego czasu 

Pabianice były dla mnie jedynie  „sypialnią”, ponieważ przez przypadek tuż po studiach, podjęłam pracę 

w Dłutowie na trzy miesiące a zostałam tam na prawie 30 lat… dlatego, to z Dłutowem i jego 

mieszkańcami jestem bardzo emocjonalnie związana. Ale - odkąd podjęłam pracę  w PODN i DM w 

Pabianicach, zaczęłam dogłębniej interesować się naszym miastem. Poznałam władze miasta i powiatu, 

poznaję coraz bardziej środowisko nauczycielskie pabianickich szkół, bo dla tego środowiska 

pracuję.  Miasto tworzą ludzie, a ponieważ coraz lepiej i bliżej poznaję mieszkańców Pabianic,   to i 

coraz cieplej myślę o samym mieście.  

Agata: Czy jest w Pabianicach miejsce, które jest Pani szczególnie bliskie?  

Z.S.:  Lubię miejsce, w którym mieszkam, czyli ulicę 20 Stycznia, a  odkąd mam wnuka -  lubię z nim 

odwiedzać Park Wolności. Oczywiście zdążyłam już pokochać to miejsce, w którym Was teraz goszczę… 

Natalia: Teraz poprosimy o dokończenie kilku zdań 

Jestem szczęśliwa………………..no, tak, mniej więcej 

Jestem dumna z………………..ze swoich dzieci oraz z 

pracy.  

Moim największym osiągnięciem jest………………..to, że 

mam dzieci i wnuka. 

Moje największe marzenie………………..to podróż do 

Australii i Ameryki Północnej. 

W ludziach najbardziej  cenię………………..uczciwość. 

Nigdy się nie pogodzę z ………………..głupotą, kłamstwem, 

krętactwem. 

Nie lubię………………..poniedziałku i koszmarnie długich, 

niepogodnych dni, szarugi jesiennej i braku słońca. 

Gdy jestem smutna………………..robię zakupy( rozwiązanie doraźne), bawię się ze Stasiem, moim 

wnukiem, a gdy tylko mogę wziąć wolne, pakuję plecak i ruszam w Polskę. 

Najchętniej wypoczywam………………..w górach i w Kazimierzu nad Wisłą.  



Drobiazg, który sprawia mi radość, to………………..srebro i perfumy. Zawsze!!! 

Moje ulubione danie,  to………………..gołąbki własnej roboty. 

Moja ulubiona dyscyplina sportu, to……………….sama nic nie uprawiam, natomiast lubię oglądać wiele 

dyscyplin sportowych, zwłaszcza jazdę figurową na lodzie i skoki narciarskie zimą. Jedyny sport którego 

nie lubię i raczej nie oglądam żadnych transmisji - to boks. 

Film, do którego wracam, to……………….. „Dirty dancing” 

oraz „Pożegnanie z Afryką”. Sama nie wiem, ile razy 

widziałam już te filmy. 

Mój ulubiony kolor, to………………..czarny, biały, 

czerwony, niebieski.  

Ulubione zwierzę, to………………..chyba pies i koza…  

Kwiat, który lubię dostawać, to………………..róże, 

niezapominajki i konwalie.  

Lubię muzykę……………….klasyczną. Lubię słuchać oper, 

lubię Mozarta, Straussa, Czajkowskiego.  Lubię także 

muzykę popową, np.. w wykonaniu Kasi Kowalskiej albo 

np. Perfectu i wielu innych wykonawców 

 Natalia: Lubi Pani czytać książki? 

Z.S.: Powiem szczerze, że czytanie to była moja pasja. Potrafiłam po wiele razy czytać książki, 

które  wyjątkowo przypadły mi do gustu. Jedną z nich jest właśnie „Pożegnanie z Afryką” 

autorstwa  Karen Blixen. Na dzień dzisiejszy nie mogę pochwalić się intensywnością czytania, ale w 

wakacje, gdy mam więcej wolnego czasu staram się to nadrobić.  

 Ania: Czy zechciałaby Pani polecić naszym czytelnikom książkę, która najbardziej zapadła  pani 

w  pamięć?  

Z.S.: Jest wiele książek, do których często wracałam i nadal wracam. Mam sentyment do 

niektórych  lektur szkolnych, które mimo upływu czasu nie straciły na aktualności, ale 

najchętniej  polecę książkę, którą już dziś cytowałam, a do której po prostu lubię wracać, a 

mianowicie „Pożegnanie z Afryką”. 

Agata: Lubi Pani teatr?  

Z.S.: Uwielbiam. To też ulubiony sposób spędzania czasu wolnego. Zawsze jeździłam bardzo chętnie do 

teatru,   i gdziekolwiek   jestem, w jakimkolwiek obcym mieście, zawsze staram się pójść do teatru, 

jeśli tam jest teatr. Lubię też chodzić do kina i stosunkowo często odwiedzam łódzkie „ciemna – city” w 

Manufakturze 

 Ania: Czy chciałaby Pani za pośrednictwem gazetki przekazać coś naszym czytelnikom?  

Z.S.: Powiem Wam to, co często mówiłam swoim uczniom – postępujcie tak, abyście po latach mieli co 

wspominać, bo wspomnienia, zwłaszcza piękne wspomnienia, to najpewniejsza lokata kapitału, towar 

niezniszczalny, zawsze w dobrej cenie To coś, czego nam nikt nie odbierze. 

Natalia: Dziękując za miłą rozmowę czego możemy Pani życzyć?  

Z.S.: Życzcie mi spełnienia marzeń, czyli podróży za ocean…  

Agata: Życzymy więc dużo zdrowia, satysfakcji z wykonywanej pracy, pięknej, pełnej 

niezwykłych przeżyć, wymarzonej podróży oraz  szczęścia w życiu osobistym.  Dziękujemy za 

rozmowę.  

 

 



„English is Fun” 

W dniu 31.03.2010 roku odbyła się II edycja Konkursu Języka Angielskiego dla klas III „English is Fun”. 

W tym roku jego przewodnie hasło brzmiało: „Four 

Seasons”.  W konkurencjach indywidualnych jak i zespołowych 

brali udział uczniowie sześciu szkół podstawowych w 

Pabianicach. Szkoła Podstawowa nr: 1, 5, 9, 14, 17 i 3. 

Naszą szkołę reprezentowała trójka uczniów klasy III B: 

Klaudia Seliga , Karolina Zasada i Andrzej Borzyński. 

Ostatecznie zabawy językiem angielskim zakończyły się 

zajęciem III-ego miejsca przez Karolinę Zasadę w części 

indywidualnej . Jako zespół nasi uczniowie zajęli II miejsce zaraz za SP nr 17 . Trzecie miejsce 

przypadło SP nr 9.  

 

 

  Robert Nowak 

 

Sprawozdanie z wycieczki do Biskupina 

    W dniu 28 maja 2010 r. odbyła się wycieczka do Biskupina, w której uczestniczyli uczniowie kl. V 

a i V b . Jednodniowy wyjazd był zorganizowany przez  biuro podróży „Atour”. Impreza rozpoczęła  się 

o 7.00, a zakończyła o 22.00. Na całej trasie wycieczki towarzyszył nam przewodnik.  

   Zwiedziliśmy Kruszwicę, półwysep z mysią wieżą,  na którą wspięliśmy się i z której podziwialiśmy 

panoramę Kujaw. Następnie pojechaliśmy nad jezioro Gopło i odbyliśmy rejs statkiem wycieczkowym. 

 Wenecji zwiedziliśmy Muzeum Kolejki Wąskotorowej oraz pojechaliśmy kolejką wąskotorową w 

niedługą podróż. 

   W Biskupinie obejrzeliśmy rezerwat archeologiczny, wędrowaliśmy po pierwszej polskiej osadzie, 

gdzie mieliśmy możliwość poznania zawodów osadników oraz poznać. Pokazano nam też jak strzela się 

z łuku. 



   W drodze powrotnej wesoło śpiewaliśmy i szukaliśmy najdłuższego objazdu do Pabianic. W wycieczce 

uczestniczyło 29 uczniów.  

Opiekunowie: Małgorzata Wójtowicz-Kuna i Anna Kmiecik 

 

     W dniu 10.06.2010 w godzinach dopołudniowych odbyły się zawody sportowe na szczeblu 

powiatowym  w czwórboju lekkoatletycznym. Nasza szkoła pod kierunkiem Lidii Golewskiej w 

składzie: Koźlik Klaudia, Nowicka Oliwia, Romanowska Sandra, Iwańska Aleksandra, Wróbel 

Joanna oraz Merdała Patrycja zajęła 3 miejsce i zdobyła  862pkt.  

Lidia Golewska 

 

O Gimnazjadzie raz jeszcze 

        1 czerwca 2010 w hal i  sportowej MOSiR (Miejskiego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji) odbyła się „Gimnazjada”.  Jak co roku, w Dzień Dziecka, w zawodach 

sportowych rywal izowal i  uczniowie klas szóstych pabianickich „podstawówek”.  

 

 

W tym roku zmagały się cztery szkoły: SP nr 1, SP nr 9, SP nr 13  i  nasza szkoła SP 

nr 5 . Klasy  IV –  V z wyżej wymienionych szkół zasiadły na trybunach, aby kibicować i  

dopingować swoich faworytów. Grupy przygotowały hasła zagrzewające do boju.  

        Jedną z konkurencji  było manewrowanie pi łką między pachołkami. Drużyny 

wykazały się tu dużą sprawnością, a w trudniejszych momentach ogromną ambicją.  

        Wiele atrakcji  dostarczyła także jazda na deskorolce na plecach i  rzucanie 

pi łeczką do celu. Ten wyścig okazał się niezwykle widowiskowy.  



 

 

        W przerwach pomiędzy zawodami występowała grupa taneczna z naszej szkoły. 

Dziewczęta zaprezentowały ciekawe układy z elementami akrobatyki. Za swoje pokazy 

zbierały gromkie brawa.  

 

 

        Publ iczność dopingowała zawodników jak mogła, a i  dla niej przewidziano 

zadania. Jednym z nich było wykonanie rysunku pt „Moje wymarzone gimnazjum”, w 

którym szkoły zaprezentowały pokaz kreatywności. Nasza szkoła zajęła tu trzecie 

miejsce. Po wielu zmaganiach ogłoszono wyniki. Całą „Gimnazjadę” wygrała 

„dziewiątka”. Nasza SP nr 5 zajęła drugie miejsce. Kolejna, trzecia pozycja przypadła 

SP nr 1, a stawkę zamknęła „trzynastka”.  

        Uważam, że to bardzo dobry pomysł organizować tego typu imprezy sportowe.   

Weronika Lesiak  

 



 

 

SPRAWOZDANIE Z WYCIECZKI 

      W dniach  9-11 czerwca 2010 roku klasa 4c oraz kilka osób z innych klas wraz z świetnymi i 

zabawnymi opiekunami: Sylwią Łaguniak , Januszem Koźlenko , Henrykiem Kurasiewiczem oraz kierowcą 

autokaru panem Zbyszkiem wyjechali na wycieczkę do Parku Narodowego Gór Stołowych. 

 

 

     Pierwszego dnia zwiedzaliśmy labirynty oraz twierdzę w Kłodzku. Następnie pojechaliśmy do pijalni 

wód w Polanicy Zdrój oraz na bobsleje. W końcu przyjechaliśmy do Łężyc, gdzie nocowaliśmy w 

pensjonacie „U Anny”. Zjedliśmy tam obiad i rozpakowaliśmy się, jedzenie było dobre, pokoje OK., a 

jedynym problemem było brak zasięgu w naszych telefonach komórkowych . Wkrótce odbyła się świetna 

dyskoteka. 



 

 

 

     Drugiego dnia zwiedzaliśmy Błędne Skały. Poszczególne formy skalne nazwano m.in. „Kurzą 

Stopką”, „Okrętem” , „Dwunożnym Grzybem”. Dowiedzieliśmy się od przewodnika , że Obszar Ochrony 

Ścisłej „Błędne Skały” powstał w 1957 roku i obejmuje ponad 21 ha powierzchni zachodniej krawędzi 

Skalniaka. Potem weszliśmy na Szczeliniec Wielki. Widzieliśmy poszczególne formy skalne takie jak 

„Małpolud”, „Wielbłąd”, „Świątynia Indyjska”, „Piekiełko”, „Kołyska”. Dowiedzieliśmy się, że 

wskutek wietrzenia piaskowce ukształtowały się we wspaniałe formy skalne przypominające swym 

wyglądem postacie ludzi i zwierząt. Liczne spękania utworzyły szeregi korytarzy i szczelin, z których 

najgłębsze „Piekiełko” ma ponad 100 metrów długości i 17 metrów głębokości. Gdy wróciliśmy do 

pensjonatu, zjedliśmy obiad i pojechaliśmy do kaplicy czaszek w Czermnej, następnie pojechaliśmy 

na basen w Kudowie Zdrój, przyjechaliśmy do Łężyc i rozpaliliśmy ognisko. Wszyscy świetnie się 

bawili.  

 

 

    Trzeciego dnia pakowaliśmy się i wyruszyliśmy w drogę powrotną. Po drodze zwiedzaliśmy Muzeum 

Papiernictwa w Dusznikach Zdrój. Obiad zjedliśmy w Złotym Stoku i zwiedzaliśmy kopalnię złota. 

Ogólnie podczas całej wycieczki panowała super atmosfera i wspaniała zabawa. W autokarze odbył się 

konkurs dotyczący wiadomości z wycieczki, który wygrała autorka tego sprawozdania. O 21.30 

przyjechaliśmy do Pabianic i wróciliśmy do swoich domów.  

Emilia Dytko 

 



Sport to zdrowie…….. 

p. Dorota:  Proszę się przedstawić. 

Artur:  Ja mam na imię Artur ale nazywa ją mnie 

Szurek, ponieważ mam na nazwisko  Szczerkowski. 

Daniel:  Nazywam się Daniel Pikula. Znajomi mówią na 

mnie Pikuś, Pan  Pikuś . 

Damian:  Nazywam się Damian, a na nazwisko mam 

Pawlik. Ja nie mam przezwiska . 

p. Dorota:  Cóż to pięknego świeci się  na Waszych 

szyjach? 

Daniel: Świeci  jedynie pod słońce . 

Artur:  Na naszych szyjach świecą się medale za trzecie 

miejsce zdobyte w Wojewódzkim Turnieju Piłki 

Koszykowej Żaków.  

Daniel:  Wyglądają pod słońce jak złoto  ale to brąz.  

p. Dorota : Trenujecie w szkole  czy jeszcze gdzieś? 

Artur: Trenujemy w  SP17. 

Daniel:  Trenujemy na małej sali, a mimo to czasem odnosimy spore sukcesy. 

p. Dorota:  Co takiego jest w koszykówce, że cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem ? 

Daniel:  W koszykówce jest coś magicznego. Może to czar gry zespołowej, gdzie sukces wprawdzie 

rozkłada się na wielu, ale i odpowiedzialność jest podzielona. 

Artur : To piękny, widowiskowy sport .  

p. Dorota:  Czy koszykówka wymaga od was jakiś specjalnych wyrzeczeń? 

Artur:  Trzeba jeść dużo czekolady, bo daje energię. 

Daniel:  Trzeba się zdrowo odżywiać, dobrze wysypiać i dbać o kondycję.  

Damian:  Artur tak się przejął tą czekoladą, że ja ją bez przerwy.  

p. Dorota: Co byście poradzili młodszym kolegom, którzy chcieli by pójść w Wasze ślady? 

Artur: Ja bym im poradził aby starali się  trenować  u  Pana  Wiesława Wincka. 

Damian:  Tak, tak. To świetny trener, a treningi u niego to ciężka praca. 

Daniel: Ja dodam 3 dobre rady :  po pierwsze  trenować, po drugie trenować i po trzecie trenować.  

p. Dorota: Czy macie jakieś plany związane  z tą dyscypliną sportu? 

Artur: Ja bym chciał zostać koszykarzem w jakiekolwiek drużynie. 

Damian: Ja też chciałbym grać, ale jeszcze bardziej chciałbym zostać sędzią  lub lekarzem. 

Daniel: Ja zostanę kapitanem w najlepszej koszykarskiej drużynie i będę grał na parkietach  NBE. 

p. Dorota: Czego Wam więc panowie życzyć? 

Wszyscy:  Trzeba nam życzyć szczęścia w następnym roku, no i niezłego cela. 

Daniel: Ja bym chciał z tego miejsca podziękować Trenerowi, gdyż dzięki jego uporowi i cierpliwości 

zaszliśmy tak daleko oraz naszym rodzicom za wspieranie nas w codziennej , ciężkiej pracy.      

p. Dorota: Życzę więc Wam dużo szczęścia, wytrwałości i wielu sukcesów zarówno w sporcie jak i w 

szkole. Dziękuję za rozmowę.  

 



„Piłka jest okrągła, a bramki są dwie…” 

 p. Dorota: Proszę się przedstawić: 

Piotrek Owczarek ( dalej Piotrek): Nazywam się Piotr Owczarek, dla kolegów "Owczar". To 

przezwisko wymyślili moi koledzy. 

p. Dorota: Co za cacko ozdabia Twą pierś? 

Piotrek: Jest to brązowy medal zdobyty na turnieju piłki nożnej. Zawsze staram się pokazywać go pod 

słońce, żeby wyglądał jak złoty. W turnieju startowało 10 dobrze wyćwiczonych drużyn, ale daliśmy 

radę pokonać 7 z nich. Ja osobiście grałem na pozycji bramkarza. 

p. Dorota: Czy trenujesz piłkę nożną w szkole, czy poza nią ? 

Piotrek: Trenuję piłkę i w szkole i poza nią, ale to 

właśnie dzięki p. Wojciechowi Woźniakowi 

(nauczycielowi w-f  w naszej szkole) miałem okazję 

dostać się do klubu, gdyż to On opowiedział o mnie 

trenerowi Krzysztofowi Stefańczykowi. 

p. Dorota: Czym urzekła Cię piłka nożna? 

Piotrek: Myślę, że tu chodzi o emocje towarzyszące i 

zawodnikom i kibicom podczas meczu oraz możliwość 

pokazania się z jak najlepszej strony. Kibice lubią 

wspierać zawodników, a z własnego doświadczenia 

wiem, jak wiele to znaczy. 

p. Dorota: Czy piłka nożna to wymagająca dyscyplina 

sportu? 

Piotrek: Tak, kiedy wrócę ze szkoły zaraz muszę brać się za lekcje gdyż nie mam dużo czasu do 

rozpoczęcia treningu. Oczywiście oznacza to mniej czasu wolnego. Treningi odbywają sie 3 razy w 

tygodniu.  Wszystkie lekcje muszę odrobić przed treningiem, bo jak wrócę to jestem bardzo zmęczony i 

nie mam na nic siły. 

p. Dorota: Co byś poradził młodszym kolegom, którzy chcą pójść w Twoje ślady? 

Piotrek: Na pewno to, żeby nie myśleli, że pójdą na 1 czy 2 treningi i już będą dobrymi zawodnikami. 

Aby dobrze grać w piłkę muszą w to włożyć dużo pracy, i niezależnie od wszystkiego, wyjdzie im to na 

zdrowie. 

p. Dorota: Czy masz jakieś plany życiowe związane z uprawianiem sportu? 

Piotrek: Oczywiście chciałbym być zawodowym piłkarzem, ale nie mogę zapomnieć o nauce, żebym 

nie został wysportowanym nieukiem. 

p. Dorota: Czego Ci więc życzyć? 

Piotrek: Na pewno tego, aby moje umiejętności rozwijały się dalej a mój zapał  do treningów nie 

zmalał. Mam nadzieję, że wielu uczniów naszej szkoły pokocha piłkę nożną. 

p. Dorota: Życzę Ci wytrwałości, zapału i dużo zdrowia 

 



 

 

Konkurs  >IRYS< 

         30 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 17 odbył się międzyszkolny konkurs grafiki komputerowej "Irys", nasza szkoła 

również brała w nim udział  w składzie: Aurora Kubiak, Emilia Dytko i Agata Otto uczennice klasy IVc. W konkursie tym 

uczestniczymy od debiutu, czyli od 7 lat. Tegorocznym tematem były "Największe wynalazki w dziejach ludzkości: okresu 

prehistorycznego i starożytności, wieków XVI - XIX i XX".  

16 czerwca nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu i miło nam zakomunikować, że praca Aurory Kubiak  

pt. "Prehistoria i starożytność" zajęła II miejsce. 

Dariusz Sauter 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

      W tym miesiącu dość przewrotnie potraktowałyśmy tytuł naszego kącika czytelniczego, ponieważ nie 

będziemy polecać żadnych książek, natomiast chcemy zachęcić Was do samodzielnej twórczości 

literackiej. Przed nami dwa wakacyjne miesiące, podczas których, możecie spróbować pobawić się w 

literatów. Temat  i forma dowolna. Jedyne wymagania to : tekst napisany na komputerze, minimum 3 

strony formatu A4 i absolutny brak błędów ortograficznych. Mamy nadzieję, że znajdzie się wśród Was 

osoba, która ma rozwiniętą wyobraźnię, lekkie pióro i  zachwyci nas swoją twórczością. Życzymy 

powodzenia.  

  



 

 

 

 

     PS. Obrazki ozdabiające dzisiejszy kącik czytelniczy, wykonały dzieci z klasy I b, podczas 

lekcji czytelniczej z elementami  biblioterapii „ Co robię kiedy się nudzę”. Może ich prace będą 

dla Was natchnieniem?  

Redakcja 

 


