
 

 

Witam Was serdecznie 

         Kilka dni przed uroczystymi obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości przyszedł do mnie 

młody  czytelnik z zapytaniem: „Kto to jest patriota?”. W pierwszym odruchu powiedziałam, że patriota 

to ten, kto kocha swoją ojczyznę, ale po chwili zastanowienia doszłam do wniosku, że tak prosta 

odpowiedź nie wyczerpuje całej definicji słowa. Sięgnęłam więc po słownik języka polskiego i tam również 

czarno na białym było napisane, że „patriota to człowiek kochający swoją ojczyznę oraz skłonny do 

poświęceń dla niej”. Tak więc moja odpowiedź choć prawidłowa, była wg mnie niepełna. 

Dlatego  postanowiłam, że dziś pochylimy się nad tym słowem i nad  wszystkim co ono wyraża.  

Co znaczy,  że patriota kocha swoja ojczyznę? Otóż ja sądzę, że jeśli kocha to: zna historię 

swojego narodu, uroczyście celebruje wszystkie narodowe święta, zna i popularyzuje 

tradycje, literaturę i sztukę swojego narodu, posługuje się pięknym poprawnym i wolnym od 

wulgaryzmów językiem ojczystym oraz dba o rozwój i dobre imię swojego kraju.  Moglibyście 

się teraz zapytać: W jaki sposób Wy jako dzieci możecie dbać o rozwój Polski? Odpowiedź jest 

bardzo prosta - przykładając się do nauki.  Sumienne wykonywanie szkolnych obowiązków 

oraz zdobywanie wiedzy to wasza powinność względem kraju, ponieważ cytując klasyka: 

„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”. Wy jesteście przyszłością Polski 

i to od Was będą zależały losy naszego kraju. Szczególnie pilnie uczcie się historii, bo to 

najlepsza nauczycielka, bierzcie przykład z najlepszych, uczcie się na cudzych, a nie własnych 

błędach.  
Co oznacza skłonny do poświęceń? Najlepszym przykładem nich będą nasi przodkowie, dzięki 

którym odzyskaliśmy niepodległość w 1918 roku, czy mali Powstańcy Warszawscy. Dla nich 

wolny kraj był wartością, za którą nie wahali się  oddać to co najcenniejsze, czyli własne  życie. 

Dzisiaj szczęśliwie nikt nie oczekuje od Was takiego poświęcenia, co nie znaczy, że nie macie 

wpływu na suwerenność i niezawisłość kraju. Najważniejszy Wasz obowiązek to zawsze i 

wszędzie mówić dobrze o swojej Ojczyźnie, szanować symbole narodowe, znać hymn 

państwowy oraz mieć świadomość tego kim jesteście. Pamiętajcie  o tych wszystkich którzy 

z ogromną odwagą porywali się na rzeczy niemożliwe, polskich lotnikach, żołnierzach,  o 

polskich naukowcach, artystach, sportowcach i wszystkich tych, którzy dbają o dobre 

postrzeganie Polaków na świecie. Wyjeżdżając poza granice nasze kraju  zachowujcie się tak, 

aby Polak był synonimem przyzwoitego, uczciwego człowieka.  
Do zobaczenia w następnym numerze naszego periodyku 

Redaktor opiekun 

 



 

         Z przeprowadzonych w 2015 roku przez Główny 

Urząd Statystyczny badań opinii na temat zaufania 
społecznego do służb publicznych wynika, że praca 
strażaka cieszy się największym szacunkiem 
obywateli. Zawód ten jest określany mianem 
wysokiego ryzyka przy jednoczesnej 
transparentności działań. Przeciętnemu 
Kowalskiemu strażak kojarzy się nie z mandatem 
czy zatrzymaniem, jak to ma się w przypadku na 
przykład policjanta, ale wyłącznie z niesieniem 
pomocy. Strażak, wg stereotypowego postrzegania 
jego pracy: gasi pożary, rozcina zakleszczony 
samochód, ściąga kotka z wysokiego drzewa lub 
likwiduje gniazdo szerszeni, które od pewnego czasu 
bardzo chętnie zamieszkują poddasza naszych 

domów. Ale praca strażaka to również niesienie 
pomocy podczas powodzi, katastrof budowlanych 
czy innych zdarzeń wymagających szybkich i 
konkretnych działań. Strażaka określa się 
przyjacielem niosącym pomoc. Niejednokrotnie to 
on jest pierwszą osobą udzielającą pomocy podczas 

wypadku komunikacyjnego. Dlatego też od jego 
spokoju, profesjonalnego podejścia, 
odpowiedzialności, wiedzy i umiejętności zależy 
niejednokrotnie życie poszkodowanych. Oprócz 
pomocy przedmedycznej niesie wsparcie 
psychologiczne, które jest nieocenione w pierwszych 

chwilach zdarzenia. Poza tym prowadzą szeroką 
akcję profilaktyczną, tzw. prewencję, która ma za 
zadanie podnieść świadomość zagrożenia pożarem 
wśród obywateli. Mówiąc krótko – pracę strażaka 
trudno przecenić. Niesie to jednak ze sobą duże 
obciążenie odpowiedzialnością za zaufanie, jakie w 
tej grupie zawodowej pokłada społeczeństwo. 
Między innymi o tym opowiadał w rozmowie z nami 
brygadier mgr inż. Andrzej Bohdanowicz, 
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej 
w Pabianicach. Pan komendant nie tylko cierpliwie 
odpowiadał na wszystkie nasze pytania, ale 
osobiście oprowadził nas po strażnicy, pozwolił 

dokładnie obejrzeć wysoko specjalistyczny sprzęt 
pożarniczy, w który wyposażone są wozy 
strażackie. Pozwolił „wystroić się” w ubiór bojowy 
strażaka oraz posiedzieć przez chwilę w wozie 
strażackim. Wycieczka przeszła nasze najśmielsze 
oczekiwania. Dodam tylko, że P. Komendant dał się 
poznać jako rzeczowy i konkretny człowiek z dużym 
poczuciem humoru oraz niezwykle serdecznym 
podejściem do rozmówcy. Dwie godziny, które 
spędziliśmy w Strażnicy minęły stanowczo zbyt 
szybko i już postanowiliśmy, że wrócimy z nową 
porcją pytań. Dziękujemy również panom 
Strażakom, którzy podczas naszego zwiedzania 
bardzo konkretnie opowiadali o swoim odcinku 

pracy.  



Dziękujemy.  

Była to bardzo ważna i niezwykle ciekawa wycieczka. 

Dorota Olejnik 

 
Redakcja: Kim chciał Pan zostać, gdy był Pan małym chłopcem? 

P. Andrzej Bohdanowicz (dalej A.B.): Oczywiście chciałem zostać strażakiem. Pewnie dlatego, że w 
mojej najbliższej rodzinie były tradycje pożarnicze i od dziecka miałem do czynienia ze strażakami. Mój 
dziadek był strażakiem ochotnikiem Zakładowej Straży Pożarnej w nieistniejących już dzisiaj Tkaninach 
Technicznych. Natomiast mój stryj ukończył szkołę pożarniczą w Warszawie i pracował jako strażak w 

Jeleniej Górze i Warszawie. Wiadomo, że małe dzieci chętnie naśladują dorosłych, którzy są dla nich 
ważni, dlatego też dorastałem sobie z myślą o tym, że i ja będę strażakiem. Po ukończonej szkole 
podstawowej uczyłem się w Technikum Mechanicznym w Pabianicach. Na chwilę chciałem oszukać 
przeznaczenie, gdyż rozpocząłem studia na Politechnice Łódzkiej. Jednak co komu pisane, to go nie 
minie… Po miesiącu studiowania doszedłem do wniosku, że jednak nic innego nie chcę robić w życiu, 
tylko „gasić pożary”.  

Redakcja: Jakie ma Pan hobby? 

A.B.: Przede wszystkim żeglarstwo. Żegluję po Bałtyku i Morzu Śródziemnym. Jestem członkiem 
Pabianickiego Klubu Sportów Wodnych, w ostatnich latach jestem kadrą szkoleniową podczas rejsów 
morskich dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w konkursie „Jestem the best”. Poza 
żeglarstwem lubię jazdę konną. Powoli przymierzam się też nurkowania. 

Redakcja: Ile lat pracuje Pan w Straży Pożarnej? 

A.B.: Policzmy. Szkoła Główna Służby Pożarniczej – 5 lat, następnie 8 lat w Łodzi jako zastępca 
naczelnika wydziału kontrolno - rozpoznawczego oraz służba w dwóch jednostkach straży pożarnej, a 
od 2005 służba w Pabianicach, z czego ostatnie 6 lat na stanowisku komendanta. Łącznie ze szkołą 
będzie to już 27 lat.  

Redakcja: Czy łatwo dostać się do tej szkoły? Może Pan nam o niej opowiedzieć? 

A.B.: Szkoła Główna Służby 
Pożarniczej to elitarna uczelnia, a 
jest tak dlatego, że są tylko 3 

takie szkoły na świecie: w 
Kanadzie, w Rosji i w Polsce. 
Szkoła ta kształci kadry oficerskie 
służby pożarniczej na bardzo 
wysokim poziomie. Jest tam dużo 
przedmiotów politechnicznych, 
takich jak matematyka, chemia, 

fizyka, mechanika i tym podobne 
oraz przedmioty stricte zawodowe. 
Studiowanie odbywa się w 
systemie koszarowym, jak każdej 
służby mundurowej. Studia są 
ciężkie i pracochłonne, a do tego 
dochodzi jeszcze systematyczne 

dbanie o formę fizyczną, gdyż 
zdrowe i sprawne ciało jest 
podstawą pracy strażaka. 
Natomiast jeśli ukończy się studia 
z wynikiem pozytywnym nie 
trzeba martwic się o pracę. 

Państwowa Straż Pożarna gwarantuje zatrudnienie dla swoich absolwentów. 



Redakcja: Czy trudno jest dowodzić całą jednostką straży? 

A.B.: Dość trudne, ale mam pomocników, tzw. kadrę kierowniczą, bez której dowodzenie byłoby prawie 
niemożliwe. Pracuje tutaj 92 strażaków oraz 3 osoby cywilne, zajmujące się sprawami 
administracyjnymi. Każdy z nas jest inny, ma swoje poglądy na świat, swoje oczekiwania i 
przyzwyczajenia i bardzo dobrze, że tak jest. Jednak gdy jedziemy na akcję, musimy w stu procentach 
na sobie polegać. Na bok idą animozje czy nieporozumienia, bo zdarza się, że życie strażaka leży w 

rękach jego kolegów. Każdy musi znać swoje miejsce w szyku i umieć prawidłowo, czyli zgodnie z 
procedurami reagować. Moje zadanie polega między innymi na tym, aby scalać zespół, integrować, 
organizować dokształcanie i dbać o to, aby zawsze byli w najlepszej formie i gotowości do niesienia 
pomocy. Ułatwia mi to również charakter naszej pracy - bycie strażakiem to bycie na służbie, więc gdy 
to konieczne wydaję rozkaz, a jak wiecie z rozkazami się nie dyskutuje, tylko je wykonuje. Oczywiście 
jeśli okoliczności są sprzyjające, pozwalam podwładnemu przekonać się do jego racji, ale jeśli jest to 

niemożliwe pada krótkie: „Wykonać!”.  

Redakcja: Co jest największym wyzwaniem w 
pracy strażaka? 

A.B.: Myślę, że najtrudniejsze jest ratownictwo 
medyczne. Strażacy, oprócz gaszenia pożarów 

pomagają w wielu sytuacjach: podczas powodzi, 
wypadków komunikacyjnych, katastrof 
budowlanych, anomalii pogodowych i tym 
podobnych. Strażacy najczęściej są na pierwszej 
linii frontu, czyli jako pierwsi stawiają się na 
miejscu zdarzenia. Wiąże się to oczywiście z 
udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Możecie więc sobie wyobrazić jak bardzo obciąża 
psychikę strażaka widok osoby, której na przykład 
zmiażdżony samochód uszkodził ciało. Musi on 
jednak w danej sytuacji zachować zimną krew, 
przede wszystkim po to, aby z rozwagą nieść 
pomoc pokrzywdzonemu. Jednak przytłumione 

emocje muszą znaleźć po wszystkim bezpieczne 
ujście. Dlatego, jeśli zajdzie taka potrzeba, każdy 
ratownik ma możliwość porozmawiania z 
psychologiem. Myślę jednak, że długie 
przygotowanie do pełnienia służby pożarniczej 
uczy jak radzić sobie z podobnymi emocjami. 
Regulują to również przepisy. Każdy z nas ma raz 
w roku testy sprawnościowe  

Redakcja: Jakie odczucia towarzyszą strażakom 
podczas akcji? To znaczy, czy strażak się boi? 

A.B.: Boi się. Strach to bardzo pożyteczne uczucie, bo jak wiecie, nie ten jest odważny, kto się nie boi, 
tylko ten, który w odpowiednim czasie potrafi wyeliminować strach po to, aby nieść pomoc. Ujarzmiony 
strach mobilizuje. Ale musicie również pamiętać, że pierwsza zasada niesienia pomocy jest taka: 
przede wszystkim bezpieczeństwo ratującego, bo jeśli jemu coś się stanie, nie będzie mógł już nikomu 
pomóc.  

Redakcja: Czy każdy może zostać strażakiem? 

A.B.: Aby zostać strażakiem trzeba mieć zupełnie zdrowe i bardzo sprawne ciało. Trzeba być zdrowym 
psychiczne oraz nie można… kłamać. Od prawdomówności strażaka czasami zależy życie ludzkie, 
dlatego też każdego kandydata do służby pożarniczej bada się specjalnymi testami psychologicznymi, 
które potrafią zdemaskować kłamczucha.  

Redakcja: Co jest dla strażaka łatwiejsze: gaszenie pożarów, czy pomoc na przykład w wypadku 
drogowym? 



A.B.: Do gaszenia pożarów jesteśmy świetnie przygotowani i z tym doskonale sobie radzimy. 
Ratowanie ludzi to ogromny stres, na który jesteśmy prawie zawsze narażeni przy wypadkach 
losowych. Jak już wspomniałem, z reguły przybywamy pierwsi na miejsce zdarzenia i zanim przyjedzie 
lekarz, zabezpieczamy przede wszystkim rannych. Gdy pojawią się służby medyczne zabezpieczamy 
teren, a na zakończenie akcji sprzątamy, czyli przywracamy rzeczywistość do stanu przed wypadkiem. 
Na przykład, gdy w wyniku uszkodzenia pojazdu na jezdni znajduje się plama oleju, do naszych zadań 
należy usunięcie jej, aby nie była zagrożeniem dla pozostałych uczestników ruchu drogowego.  

Redakcja: Który święty jest patronem strażaków? 

A.B.: Św. Florian, legionista.  

Redakcja: Jak ocenia Pan przydatność strażaków 

ochotników? 

A.B.: Ochotnicze zastępy straży pożarnej to nasi 
ogromni sprzymierzeńcy. Niejednokrotnie są przed 
nami na miejscu zdarzenia i prawdę mówiąc nie 
wyobrażam sobie, aby miało ich nie być. Jak sama 
nazwa wskazuje – to ochotnicy, więc ludzie chętni 
do niesienia pomocy potrzebującym. Ponadto maja 
naprawdę dobre wyposażenie w sprzęt pożarniczy i 
dużą świadomość swojej służby ludziom.  

Redakcja: Co trzeba zrobić aby zostać 
strażakiem? 

A.B.: Są dwa sposoby na zatrudnienie się w straży 
pożarnej.  

Pierwszy - standardowy, to ukończenie szkoły 
stricte pożarniczej. O wyższej szkole oficerskiej w 
Warszawie, po której jest się nie tylko oficerem ale 

i magistrem inżynierem pożarnictwa wspomniałem 
już wcześniej. Można również kształcić się na 
poziomie podoficerskim. Ta szkoła znajduje się w 
Bydgoszczy i trwa 3 lata. Są również 3 szkoły 
kształcące strażaków na poziomie aspiranta. 

Znajdują się one w Krakowie, Poznaniu i Częstochowie. Wszystkie wymienione szkoły kształcą 
przyszłych strażaków na bardzo wysokim, wręcz światowym poziomie, posiadają dobrze wyposażone 

laboratoria, oraz poligony, na których przeprowadzane są ćwiczenia z zakresu 
ratownictwa:  chemicznego, ekologicznego, technicznego, wysokościowego, poszukiwawczo-
ratowniczego, wodnego itp. Ćwiczenia odbywają się również w komorach dymowych.  

Druga droga kariery w pożarnictwie to odzew na od czasu do czasu ogłaszany nabór. Jest to oczywiście 

równie trudne jak dostanie się do szkoły pożarniczej, gdyż na jedno wolne miejsce zgłasza się mnóstwo 

chętnych. Mimo, że wymagania przed nimi stawiane są bardzo wysokie. Dla przykładu: gdy ogłosiłem 

nabór na dwa wakaty zgłosiło się 90 osób. Warto dodać, że oprócz sprawności fizycznej, psychicznej i 

wysokiej świadomości charakteru naszej pracy, bierzemy pod uwagę wykształcenie kandydata. O wiele 

chętniej przyjmę do pracy absolwenta technikum mechanicznego czy elektrycznego niż magistra 

filologii, choć i tutaj zdarzają się wyjątki, gdyż o przydatności delikwenta do zawodu mogą przesądzić 

jego nietypowe, przydatne w straży zainteresowania.  

Redakcja: Jak należy zachować się, gdy zauważymy pożar?  

A.B.: Jeśli to możliwe należy natychmiast opuścić pomieszczenie, w którym się pali i niezwłocznie 
powiadomić (w Waszym przypadku) osobę dorosłą lub odpowiednie służby. Pamiętacie alarmowy 
numer straży pożarnej? 



Redakcja: Oczywiście! 998 lub 112 

A.B.: Bardzo dobrze. A wiecie jak zachować się, gdy w pomieszczeniu już znajduje się dym? 

Redakcja: Tak. Należy trzymać się blisko podłogi i w pozycji na czworaka próbować opuścić to 
pomieszczenie 

A.B.: Dobrze. Pamiętajcie, że przede wszystkim należy izolować się od dymu, gdyż to on jest 
największym zagrożeniem podczas pożaru. Dym, szczególnie gdy palą się takie rzeczy jak meble ze 
sklejki, sztuczne dywany, firanki czy plastik, zawiera mnóstwo bardzo, wręcz śmiertelnie trujących 
gazów. Wiecie, że zawsze lepiej zapobiegać niż leczyć. Dlatego też unikajcie zagrożeń pożarowych, 
szczególnie gdy jesteście sami w domu. 

Redakcja: Bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę oraz niezwykle ciekawą wycieczkę po strażnicy.  

A.B.: Również dziękuję. 

Redakcja: Czego życzy się strażakowi? 

A.B.: Tradycyjnie: ile wyjazdów – tyle powrotów. 

Redakcja: I tego właśnie bardzo serdecznie Panu życzymy oraz pozdrawiamy wszystkich Strażaków, 
którzy podczas naszej wycieczki z wielka pasją opowiadali nam o swojej pracy.  
  

Wywiad opracowała i zaopatrzyła wstępem Dorota Olejnik 

 

 

Spotkanie z lekturą 

                  27 listopada uczniowie klasy 3a:  Julia Chruścińska,  Krzysztof Matusiak i Brajan Gulczyński 

wzięli udział w „Spotkaniu z lekturą”. Jest to konkurs z długą tradycją, cieszący się niesłabnącym 

zainteresowaniem od 12 lat. Tegoroczna edycja dotyczyła książki „Dziadek i Niedźwiadek” autorstwa 

Łukasza Wierzbickiego. Uczniów do konkursu przygotowała pani Renata Adler, która w celu wyłonienia 

najlepiej zorientowanych w temacie uczniów  przeprowadziła eliminacje szkolne. Konkurs, niezmiennie 

przygotowywany i realizowany przez SP9 był naprawdę trudny. Pytania dotyczyły wiedzy historycznej  i 

wymagały doskonałej znajomości dzieła. Tym razem  naszym  reprezentantom zabrakło trochę szczęścia 

i zajęli miejsce poza podium, choć i tak można powiedzieć, że byli zwycięzcami, ponieważ znaleźli się w 

trójce najlepiej znających „Dziadka i Niedźwiadka” w naszej szkole. Gratulujemy. 

Dorota Olejnik 

 

III MIEJSCE W KONKURSIE MITOLOGICZNYM 

    21 listopada 2018 roku szóstka śmiałków z klasy VIb wzięła udział w III Konkursie Mitologicznym „Z 

mitologią za pan brat” zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 17 w Pabianicach. W rywalizacji 



wzięło udział dziewięć grup z SP1, SP2, SP3, SP5, SP9 i SP17. Każda szkoła mogła wystawić jedną lub 
dwie drużyny podzielone na grupy: testową i sportową.  

    

    
  

Grupę testową z naszej szkoły tworzyli: Martyna Barłożewska, Amelia Otto i Piotr Wiesetek. 
Reprezentanci tej grupy rozwiązywali test wiedzy mitologicznej, rozpoznawali bogów oraz ich atrybuty 

na podstawie krótkich tekstów i zdjęć, wyjaśniali mitologiczne związki frazeologiczne. Uczniowie musieli 
się wykazać także wiedzą na temat organizacji igrzysk olimpijskich, ponieważ tegoroczny konkurs 
poświęcony był w szczególności Heraklesowi.  
Grupa sportowa w składzie - Jakub Chorąży, Szymon Kopczyński oraz Julia Pastusiak – wzięła udział w 
bardzo ciekawych konkurencjach wymagających umiejętności współpracy i kreatywności. Uczniowie 
musieli poradzić sobie z zadaniami przypominającymi słynne 12 prac Heraklesa: walka hydry, 
strzelanie z łuku, powożenie rydwanem, ujeżdżanie byka czy wodne szaleństwo. 
Po zliczeniu punktów za zadania testowe i sportowe wyłonione zostały najlepsze drużyny. I miejsce 
zajęła drużyna b z SP2, II – także drużyna b z SP17. Na trzecim miejscu znalazły się ex aequo drużyny 
z SP5 i SP9.  
Konkurs zakończył się nauką zorby, czyli tradycyjnego greckiego tańca, oraz miniucztą z ambrozją w 
roli głównej. 

 

Złota Maska – doświadczenie, nie porażka. 



Najpierw masz marzenie, cichą tęsknotę i oczekiwanie. Nareszcie ten dzień. Czujesz lekki 

niepokój. Myślisz:  „Czy mi się uda? Czy marzenie się spełni?”.  Czujesz zapach kurzu, deski sceny 

trzeszczą, wiesz, że to twoje miejsce, twój czas, twoje ”pięć minut”. 

Prowadzący prosi o ciszę. 

Pełni wiary wchodzimy na scenę, 

zostawiamy strach za sobą – 

robimy to, co czujemy, że jest 

nasze. Płyną słowa ułożone w 

wiersze.  Amelia Otto mówi 

„Kopciuszka” Wandy Chotomskiej, 

ja – „Dialog poety z panną” 

Jerzego Lieberta. Kiedy nadchodzi 

czas ogłoszenia wyników, 

zamieramy wszyscy. Potem są łzy 

radości, szczęścia lub…  smutku. 

Jak wszędzie,  gdzie są zwycięzcy, 

muszą być i pokonani. Przegrana 

boli, jest gorzka i cierpka w 

smaku. Pociechę niosą słowa 

otuchy:  „Rób dalej to, co 

kochasz”. Albo inne: „Głupstwem 

jest robienie wciąż tych samych 

rzeczy i oczekiwanie innego 

rezultatu” (A. Einstein).  

Każda porażka jest krokiem 

naprzód w drodze do sukcesu. Kiedy popełniasz błędy, zwiększasz swój bagaż doświadczeń, uczysz się 

na nich. Błędy wskazują nam, że w drodze do  sukcesu musimy coś zmienić – w swoim postępowaniu, 

organizacji pracy lub stylu życia. 

XIX edycja konkursu recytatorskiego „Porozmawiajmy poezją” nie przyniosła naszej szkole 

nagród w postaci książek czy słynnej Złotej Maski – największego wyróżnienia dla występujących. 

Dzień  6 listopada 2018 roku zapamiętamy  jako jedną z najlepszych lekcji na przyszłość, która znów 

kusi nas zaproszeniami do kolejnych konkursów.  

 Martyna Barłożewska,  VIb 

 

   Pisać każdy może 

                     Dzisiaj zgodnie z obietnicą napiszę o zawodzie tłumacza literackiego. 

Wg  wikipedii  „Tłumacz literacki to osoba zajmująca się przekładem literackim, to znaczy 

tłumacząca dzieła literackie z jednego języka na drugi (przy czym zazwyczaj język źródłowy to 

język obcy, a język docelowy to język ojczysty tłumacza)”. Mówiąc prościej 

dzięki  tłumaczowi  literackiemu możemy przeczytać po polsku dzieła obcojęzycznych autorów. 

Jego zadanie jest bardzo trudne, ponieważ musi nie tylko prawidłowo przetłumaczyć 

obcojęzyczny tekst, ale jednocześnie oddać sens i klimat dzieła.  Ten kto próbował choć raz 



tłumaczyć z „obcego na nasze” wie, że niejednokrotnie nie 

da się przenieść znaczenia wyrazu dosłownie, ponieważ w 

każdym języku są tak zwane wyrażenia nieprzetłumaczalne 

czyli idiomy, których  znaczenie jest swoiste, odmienne od 

tego, jakie należałoby mu przypisać.  Poza tym w każdym 

języku istnieje cała gama różnych odcieni znaczeniowych, 

które podobnie jak idiomy są rozpoznawalne tylko dla tych, 

którzy przez pewien czas praktycznie korzystają z danego 

języka. Weźmy pierwszy lepszy przykład. Prawie niemożliwe 

jest aby  cudzoziemiec sam z siebie zrozumiał  co oznacza 

zwrot „piąte koło u wozu” albo  dlaczego komuś „włosy stają 

dęba”.  Dopiero gdy osoba doskonale władająca jego 

językiem mu to wytłumaczy, staje się zrozumiałe. I tak to 

działa w przypadku tłumaczenia dzieła literackiego. Aby 

zostać tłumaczem należy doskonale znać co najmniej dwa języki: ojczysty i obcy, mieć talent 

literacki oraz ogólną wiedzę o świecie, w szczególności o kraju, z którego języka będziemy 

tłumaczyć.  Tłumacz to trudny choć niezwykle twórczy zawód. Pozwala rozszerzyć horyzonty 

myślowe, rozwija umiejętności i osobowość, umożliwia podróżowanie po świecie, oraz dostarcza 

satysfakcji zarówno mentalnej jak i finansowej. Tłumaczem zostaje najczęściej, choć nie 

zawsze,  absolwent studiów językowych wzmocnionych ukończoną filologią polską. Mówiąc 

między nami, tłumacz ma trudniejsze zadanie niż pisarz, gdyż musi nie tylko zrozumieć „co 

autor miał na myśli” (!) ale i prawidłowo przetłumaczyć to na język ojczysty. Wymaga to 

dodatkowo oczytania, erudycji i szczególnej wrażliwości. Jeśli ktokolwiek z Was miałby 

ochotę  przymierzyć się do tej profesji niech juz pilnie przykłada się do nauki i duuuuuużo czyta.  

Dorota Olejnik 

 

CZYTAĆ KAŻDY MOŻE… 

       W tym roku w SP5 postawiliśmy na CZYTANIE NIE BYLE JAKIE. Uczestnicy trzeciej edycji akcji 

„Zaczarowani – Zaczytani” musieli wykazać się wytrwałością i dokładnością w czasie głośnego 

odczytywania fragmentów wybranych przez siebie książek.  

Konkurs starannego czytania odbył się 28 września 2018. Uczniowie czytali w czasie przerw i na 

wybranych lekcjach, a później dostawali stemple od nauczycieli oraz pracowników obsługi. Czytelnicze 

odznaczenia zostaną teraz zliczone, by wyłonić najlepszych. Choć w akcji mógł wziąć udział każdy, nie 

wszyscy będą nagrodzeni. Walczyliśmy przecież o „trochę lepiej”, a nie „trochę gorzej” w naszym 

lekturowym doświadczeniu.  

Wyniki zostaną wkrótce ogłoszone. Już teraz jednak, w imieniu całego Zespołu do Promowania 

Czytelnictwa w SP5, dziękuję i czytającym, i słuchającym za przyłączenie się do akcji.  

Sylwia Grzeszna 

 

 



KREATYWNE ŚWIĘTOWANIE 

Za nami Dzień Kropki, Dzień Owsianki czy Dzień Orgiami. A także inne, całkiem nietypowe 

święta, czyli spotkania mające zbliżać i rozwijać kreatywność. W każdym miesiącu wypada kilka dni, do 

których przeżywania musimy (i chcemy!!!) przygotować się trochę bardziej niż zazwyczaj.  

W tym tygodniu, 5 listopada, obchodziliśmy na przykład Dzień Postaci z Bajek. Każdy zabrał 

ze sobą rekwizyt związany z wybraną bajką lub cały strój dowolnego bohatera bajkowego. Nie 

wszystkie propozycje świętujących z VIb były oczywiste czy łatwe do odczytania, ale wszystkie 

sprawiły dużo radości – tak w klasie, jak i poza nią.  

Teraz przygotowujemy się do kolejnych wyzwań. Macie może jakieś pomysły na Dzień Jeża…?  

Sylwia Grzeszna 

 

Warsztaty językowe 

 

        Od 2 do 6 października uczniowie z klas siódmych i ósmych naszej szkoły wyjechali na warsztaty 

językowe do Długopola Dolnego. Naszymi opiekunkami były p. Małgorzata Wójtowicz-Kuna i p. Marta 

Tomczyk. Celem warsztatów było poznanie wolontariuszy z różnych krajów świata oraz 
szlifowanie angielskiego, ponieważ komunikacja była właśnie w tym języku.  

Po dotarciu do ośrodka Silesia, po rozlokowaniu w pokojach, odbyło się oficjalne powitanie 
wolontariuszy, miedzy innymi z Kolumbii, Peru, Tajlandii, Filipin. 

Na zakończenie pierwszego dnia odbyła się piżama party.  

  W środę dzień zaczął się nietypowo. Na dworze odbyła się szalona rozgrzewka. Następnie już w 
ośrodku, zadaniem naszym było napisać uwagi i propozycje na temat Euroweeku.Co chcielibyśmy robić 
lub co chcemy zmienić na warsztatach. Po obiedzie poznaliśmy kolejnych młodych ludzi, tym razem z 
Ameryki i Turcji. Opowiadali o swoich krajach, o kulturze, kuchni, obyczajach. Ciekawą prezentację 
przedstawił Eevee z Tajlandii. Następnie w grupach dziesięcioosobowych mieliśmy za zadanie nagrać 
filmik z dialogami po angielsku oraz zrobić plakat tematyczny. Na kolację była niespodzianka. Zjedliśmy 

pizzę, Każdy ze swoim ulubionym składnikiem. 

  Czwartek rozpoczął się rozgrzewką w formie tańca Belgijka. Następnie przedstawialiśmy reklamy np. 
wesoła pieczarka z McDonalda. Po objedzie odbyła się debata oxfordzka. Poruszaliśmy na niej tematy 
takie jak: zanieczyszczenie środowiska, socjal media. Wieczorem odbył się konkurs talentów. Uczniowie 
zaprezentowali się w tańcu oraz w karate.  

  Piątek rozpoczęliśmy zabawą zwaną: rybak i rybka. Poznaliśmy Andiego z Indonezji, który 
zaprezentował swój kraj. Po obiedzie poszliśmy na spacer do pobliskiego parku. 

 Na pożegnanie organizatorzy wręczyli każdemu uczestnikowi Certyfikat ukończenia warsztatów oraz 
drobne upominki. 

Bardzo dziękujemy opiekunom i organizatorom. 

Weronika Łuczak 7b 

 



BYĆ PATRIOTĄ 

      W roku szkolnym 2018/2019 od września do listopada w naszej szkole był realizowany projekt 

edukacyjno - wychowawczy „Być patriotą” 

Celem projektu było:  

- promowanie wychowania w duchu wartości patriotycznych 

- kształtowanie wartości patriotyzmu jako poczucia przynależności do własnego kraju. 

- rozbudzanie szacunku i poczucia dumy wobec dorobku minionych pokoleń 

Adresatami projektu byli wszyscy uczniowie naszej szkoły. 

We wrześniu przedstawiciele klas siódmych uczestniczyli w warsztatach wykonywania kotylionów, a 
delegacja klas ósmych partycypowała w pokazie mody w okresie Niepodległej w Muzeum Miasta 
Pabianic. 

W październiku uczniowie kl.VI – VIII oglądali film Dywizjon 303, a klasy piąte brały udział w konkursie 
wiedzy o Irenie Sendlerowej pod nazwą: „Być jak ona”. 

Klasy starsze uczestniczyły także w warsztatach o wartościach patriotycznych prowadzonych przez p. 
Dobromira Makowskiego w ośrodku Rampa. 

W dniu 8 listopada 2018 r. odbył się konkurs na najpiękniejszą pracownię w barwach Niepodległej, a 
kl.7a współuczestniczyła w uroczystościach miejskich pt. „Przyjazd Piłsudskiego do Pabianic”. 

Dzień później cała społeczność „Piątki” dumnie zaśpiewała hymn narodowy, włączając się do 
ogólnopolskiej akcji wspólnego śpiewania hymnu. 

Podsumowanie i rozstrzygnięcie konkursów odbyło się podczas apelu 9 listopada 2018r. 

  

Wyniki prezentowały się następująco. 

W konkursie wiedzy „Być jak ona o Irenie Sendlerowej” 

I miejsce zdobyła Zuzanna Sułat z kl.5b 

II miejsce Iga Basińska z kl.5b 

III miejsce ex aequo dla Mai Pietrzak i Jakuba Janiszewskiego z kl.5a 

Wyróżnienia otrzymali Wiktoria Szymańska i Jurek Wojtas z kl.5b 

W konkursie na najpiękniejszą pracownię w barwach Niepodległej  

W klasach młodszych 

I miejsce zajęły ex aequo świetlica, klasa 2a i 2b W klasach starszych: I miejsce zdobyła klasa 8b, II 
miejsce - 8c 

Działania podjęte w ramach projektu przeniosły nas w świat wartości patriotycznych i skłoniły do 
autorefleksji. 

https://sjp.pwn.pl/sjp/ex_aequo;2458187
https://sjp.pwn.pl/sjp/ex_aequo;2458187


Zapewne każdemu z nas uświadomiło to, że Ojczyzna jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli i też 
wielkim obowiązkiem. 

Pamiętajmy, że świat wartości patriotycznych buduje człowieka. 

To dzięki nim staje się chlubą swojego narodu: PATRIOTĄ! 

 
Osoby odpowiedzialne za realizację projektu  

Joanna Pacześ-Andrzejewska 
Katarzyna Dumka 
Urszula Bodył 

Małgorzata Wójtowicz-Kuna 

Osoby wspierające realizację projektu 

Sylwia Grzeszna 
Adam Suwald 

Janusz Kożlenko 

 

Świetliczaki i Słodziaki 

  Świetliczaki ze SP5 w Pabianicach wzięły udział w konkursie 

"Szkolne Przygody Gangu Słodziaków". zaczęło się od zapoznania 

z książką p. Renaty Piątkowskiej pt. "Gang Słodziaków". Dzieci z 

klas I-III, które biorą udział w zajęciach czytelniczych 

organizowanych w świetlicy szkolnej, z ogromną ciekawością 

wsłuchiwały się w treści poszczególnych opowiadań. Dwa razy w 

tygodniu wychowawcy świetlicy czytali Świetliczakom opowieści, 

które niejednokrotnie przypominały sprawy i problemy bliskie 

małemu czytelnikowi. Słuchając opowiadań, uczniowie mogli się 

przekonać, że przyjaźń, lojalność, życzliwość i szacunek są 

bardzo ważnymi wartościami życiu każdego człowieka. Z wielkim 

zaangażowaniem i zapałem dzieciaki wykonywały prace 

plastyczne oraz zadania przeznaczone dla poszczególnych grup 

wiekowych. 

Małgosia Naumowicz 

 

Święto Niepodległości 
 

         9 listopada, z okazji zbliżającego się 100 – lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, wszyscy 

uczniowie ubrani w stroje galowe zebrali się w sali gimnastycznej. O symbolicznej godzinie 11:11 cała 

społeczność naszej ,,Piątki,, zaśpiewała hymn Polski. Był to wzruszający moment. Wiedzieliśmy, że 

wszyscy mieszkańcy Naszej Ojczyzny równie patriotycznie uczcili ten wyjątkowy dzień. Dziękujemy 

dyrekcji, wychowawcom, całemu gronu pedagogicznemu za możliwość uczestniczenia w tym święcie. 

Dziękujemy za Wolną Polskę. 

Weronika Łuczak 7b 



 

Wycieczka do Łodzi 

27 listopada ok. godziny 8:30  klasa VIb pojechała na wycieczkę do Łodzi pod opieką p. Sylwii 

Grzesznej i p. Doroty Olejnik.   

Pierwszym punktem podróży była Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Łodzi.  Panie  z biblioteki przygotowały dla nas prezentację o historii Łodzi. Później 

mieliśmy do wykonania kilka zadań. Zostaliśmy przydzieleni do trzech grup. Moja nazywała się 

"Dedecjuszki". Naszym zadaniem było podążanie za wskazówkami umieszczonymi w kopertach z nazwą 

naszej grupy. Po wykonaniu wszystkiego, zebraliśmy się w początkowej sali,  a na pamiątkę otrzymaliśmy 

zakładki do książek.  

Następnym punktem wycieczki było Radio Łódź. Przewodnikiem była Pani Barbara. Oprowadziła 

nas po całym budynku oraz opowiedziała trochę o pracy w radiu. Wspólnie zaśpiewaliśmy piosenkę "Jingle 

Bells" oraz odsłuchaliśmy, jak brzmi ona w radiu. Potem pożegnaliśmy się, podziękowaliśmy za wycieczkę i 

powróciliśmy do autokaru.  

Na koniec pojechaliśmy na naleśniki do "Naleśnikarni". Jedzenie było pyszne, tylko trochę za duże 

porcje. Kiedy wszyscy wróciliśmy pod szkołę, pożegnaliśmy się i  rozeszliśmy się do domów. 

          Według mnie wycieczka była udana. Chciałbym, aby takie wyjazdy odbywały się częściej.  

Dominik Kowalczyk,  klasa VIb 

 

Dzień Szkocki w SP5 

 
W piątek 30 listopada 2018 r. obchodziliśmy w naszej 
szkole Dzień Szkocki -Scottish Day. 

Tego dnia Szkoci czczą pamięć św. apostoła Andrzeja. Była 

to doskonała okazja przybliżenia szkockiej kultury oraz 

doskonalenia języka angielskiego. 

W tym dniu obowiązywał kolor niebieski oraz szkocka krata. 

Od niebieskich ubrań aż mieniło się w oczach i Ci uczniowie, 

którzy pamiętali o szkockim dniu mieli zapewniony bonus 

lucky number na lekcjach angielskiego. 

Anglistki 

  



 

  

 


