
 

 

Witam Was serdecznie 

Tegoroczny listopad był niezwykle 

pracowitym miesiącem zarówno dla uczniów, 

nauczycieli jak  i pozostałych pracowników szkoły. 

Za nami  kulminacyjny punkt obchodów setnej 

rocznicy powstania naszej szkoły, co wymagało 

ogromu pracy i przygotowań.  Uroczystości 

rozpoczęła  msza św. odprawiona w intencji 

byłych i aktualnych uczniów i pracowników szkoły 

w  pobliskim kościele pod wezwaniem 

Najświętszej Maryi Panny. Po mszy zaproszeni 

goście oraz wszyscy chętni do wspólnego 

świętowania przeszli  barwnym korowodem do 

szkoły , gdzie odbyła  się część oficjalna oraz 

artystyczna obchodów oraz poczęstunek. Resztę 

dnia wypełniły  spotkania z absolwentami oraz 

zwiedzanie szkoły. Oj, działo się!  

My oczywiście – z dziennikarską dokładnością i rzetelnością wszystko dla Was obfotografowaliśmy i 

opisaliśmy.  

Poza obchodami jubileuszu  – jak zawsze w naszej szkole mnóstwo wydarzeń. Sprawozdania wewnątrz 

numeru. 

Serdecznie zapraszam do wnikliwej lektury. 

Redaktor opiekun 

 

 

Dawniej w „Piątce” 

      W listopadowe przedpołudnie odwiedził naszą klasę oczekiwany od kilku dni gość. Owianą 

tajemnicą postacią okazała się babcia naszej koleżanki Marysi  -  Pani Eugenia Banasiak. Obecnie 

często odprowadza swoją wnuczkę do naszej szkoły, ale kiedyś była w „Piątce” codziennie. Nasza 

szkoła była miejscem jej pracy. Jako emerytowany nauczyciel postanowiła przybliżyć nam historię 



naszej szkoły, opowiedzieć o minionych czasach, o nauce i zabawach swoich wychowanków, którzy 

dzisiaj wyglądają jak nasi rodzice. 

 

Było wiele pytań do naszego gościa. Na jedno z nich:  „Jakie zajęcia lubiła Pani najbardziej?” – 

odpowiedź była zdecydowana:  ”Zajęcia z lekturą!”. 

Dla Pani Banasiak książki mają najwięcej walorów, bo bawią, uczą i wychowują. 

Wizyta Pani Eugenii bardzo nas ucieszyła, ponieważ była nie tylko ciekawa ale i słodka. Każdy z nas 

dostał pysznego lizaka. 

Klasa III c 



 

 

 

W SIECI ZŁA 

10 października 2017 roku, we wtorek, zebraliśmy się pod szkołą, żeby jechać na przedstawienie. 

Panie nas przeliczyły i wsiedliśmy do autokaru. Szybko dojechaliśmy do Domu Kultury w Łodzi. Kiedy 

weszliśmy do środka, przywitała nas bardzo miła kobieta, która zaprosiła wszystkich do sali, gdzie miał się 

obyć spektakl pt. ,,W sieci”. 

     Historia przedstawiona na scenie okazała się bardzo ciekawa. Chłopak chciał zrobić złośliwy żart 

koleżance, która go obraziła w internecie, czyli tytułowej sieci. Zadzwonił do znajomych, by prosić ich o 

radę. Gdy wspólnie wymyślili, co zrobić, okazało się, że jeden ze znajomych tylko podawał się za takiego.  

     Nieznajomy mężczyzna zaczął szantażować głównego bohatera żenującymi filmikami z misiami. Było 

bardzo dużo kolorowych świateł i dymu, gdy próbowano je odtworzyć. Filmiki opowiadały o dziewczynie, 

która była ofiarą cyberprzemocy. Chłopak anonimowo wyśmiał ją w internecie, potem szybko dołączyli inni. 

Kiedy główny bohater dowiedział się, że koleżanka przez jego głupi żart popełniła samobójstwo, zaczął 

mieć wyrzuty sumienia. Zamaskowany mężczyzna kazał mu wybierać: samobójstwo lub wrzucenie filmików 

z misiami do sieci. Historia skończyła się na tym, że chłopak po prostu zamknął laptopa, tym samym 

odłączając się od nieznajomego. Wtedy znowu zabłysnęły kolorowe światła, a zamaskowany mężczyzna 

upadł na podłogę.  



 Na tym spektakl się zakończył, a na scenę wyszła jedna z aktorek, która opowiadała nam o swoim 

życiu. Zapamiętałam jej imię, to była pani Wiesława. Zadawaliśmy jej pytania, najwięcej Kuba z naszej 

klasy. Jedno wymyśliłam ja, ale wstydziłam się zapytać wprost. A pytanie brzmiało tak: ,,Czy zaśpiewa 

Pani coś?”. Wcześniej pani Wiesława powiedziała nam, że jest aktorką i śpiewa. Poprosiłam Kubę, by 

zapytał w moim imieniu.  Artystka zaśpiewała piosenkę ,,Hallelujah”. Bardzo się cieszyłam, że wymyśliłam 

takie pytanie i że mogłam wysłuchać pięknego utworu. 

      Gdy wszystko się skończyło, panie nas przeliczyły i wsiedliśmy do autokaru. Spektakl bardzo 

mi się podobał, choć niektóre momenty były przerażające. Na przykład, w czasie opowieści o 

samobójstwie dziewczyny, która umieściła swoją piosenkę w sieci, jedna z naszych koleżanek zaczęła 

płakać.  

Maja Zdybek, klasa VIa 

 

KONKURS „SPEEDCUBING” ROZSTRZYGNIĘTY!!! 

EMIL NAJSZYBSZY W UKŁADANIU KOSTKI RUBIKA! 

 Od początku października w naszej szkole odbywał się konkurs w układaniu kostki Rubika. Można było 

brać w nim udział każdego dnia w ciągu dwóch przerw w pracowni 

numer 10. Polegał on na ułożeniu kostki 3x3x3 w jak najkrótszym 

czasie. Każdy zawodnik mógł próbować dowolną ilość razy. 

Zwycięzcą został Emil Lenard z klasy VIIc. Przychodził on 

na każdej wolnej przerwie. W końcu udało mu się ułożyć kostkę w 

rekordowo krótkim czasie - 38 sekund (dokładnie 38,46). Jego 

poprzedni rekord wynosił 44 sekundy. 

W dniu pobicia rekordu jak zwykle przyszedł do klasy. 

Początkowo nawet nie przypuszczał, że akurat tego dnia uda mu 

się ułożyć kostkę Rubika w najkrótszym czasie, dlatego nie śpieszył 

się za bardzo. Mniej więcej po 15 sekundach zaczął rozmawiać z 

innymi osobami, nie zwracał szczególnej uwagi na to, co robił. 

Chwilę później usłyszał jednak, że jest bliski pobicia rekordu szkoły. 

W tym momencie zaczął się spieszyć. Kilkanaście sekund później 

skończył i jednocześnie został nowym rekordzistą. Nikomu nie 

udało się pobić jego czasu. 

W listopadzie na jednym z zebrań Samorządu 

Uczniowskiego odbyło się oficjalne zakończenie konkursu i 

wręczenie zwycięzcy nagrody i dyplomu.   

Gratulujemy Emilowi i wszystkim uczestnikom konkursu! 

więcej na FACEBOOK 

 Natalia Ruta klasa 7c 

 

ZAJĘCIA EDUKACYJNE 

Dnia 20 października 2017 r. odbyły się w naszej szkole zajęcia edukacyjne zrealizowane w ramach 

Programu Zapobiegania Chorobom Układu Krążenia, opracowanego przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. 

https://www.facebook.com/pg/sp5pabianice/photos/?tab=album&album_id=703071919899356


Wzięli w nim udział uczniowie klas siódmych. Organizatorem spotkania była łódzka Fundacja Rehabilitacji 

„Kamień Milowy”.  

Podstawowym celem spotkania było poszerzenie wiedzy z zakresu profilaktyki chorób układu 

krążenia. Dowiedzieliśmy się na nim, że choroby układu krążenia to w szczególności choroby serca, żył i 

tętnic. Choroby serca mogą się wiązać z jego nieprawidłową pracą lub wadami w budowie. Najbardziej 

znaną obecnie chorobą serca jest choroba wieńcowa. 

 

W trakcie prelekcji dowiedzieliśmy się jakie są główne czynniki występowania chorób układu 

krążenia. Są to m. in. cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu, otyłość, zaburzenia gospodarki 

lipidowej. 

Po spotkaniu wiemy już jak ważna jest odpowiednia dieta i aktywność fizyczna. Aby w 

przyszłości  nie dotknęły nas choroby układu krążenia należy unikać palenia papierosów (na szczęście 

ten czynnik nas nie dotyczy, bo jesteśmy na to za młodzi, ale powinniśmy o tym pamiętać w 

przyszłości), kontrolowanie stężenia cholesterolu i poziomu glukozy we krwi oraz kontrolowanie 

ciśnienia tętniczego. 

Bardzo cieszymy się i dziękujemy za zorganizowanie takiego spotkania. Musimy już teraz dbać 

o siebie i uważać na sygnały jakie wysyła nam organizm, bo wiadomo „czym skorupka za młodu 

nasiąknie, tym na starość trąci”. Tak więc drogie koleżanki i drodzy koledzy – dbajmy o siebie, zdrowo 

się odżywiajmy, a zamiast spędzać czas przed komputerem wybierzmy się na zdrowy spacer. I jeszcze 

jedno – pamiętajcie, że w - f to nie Wasz wróg.  

 Aleksandra Janiszewska, kl. VII a 

 



„Czytać każdy może…” 

                         31 października 

br.  uczniowie Szkoły Podstawowej nr 

5 im. Grzegorza Piramowicza  wzięli 

udział w wyjątkowym wydarzeniu 

promującym czytelnictwo  - w 

bookcrossingu. Ta angielska nazwa 

znaczy dokładnie tyle co wymiana 

książek. Podczas tygodnia 

poprzedzającego imprezę uczniowie 

oraz nauczyciele, a także inni 

pracownicy szkoły przynosili własne 

książki, którymi chcieli podzielić się z 

innymi. Zebrane książki zostały 

wyłożone na ławkach w pracowni 

polonistycznej na dwóch długich 

przerwach. Każdy kto chciał, mógł zabrać sobie książkę, która go zainteresowała do domu – zupełnie 

za darmo.  Warunek  był jeden - przeczytaną książkę puszczamy dalej w obieg, czyli przynosimy na 

kolejny bookcrossing.  Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, dlatego organizatorzy akcji: 

panie Dorota  Olejnik i Sylwia Grzeszna oraz p. Tomasz Klimek postanowili  organizować  ją cyklicznie 

( na przykład co dwa miesiące).  Szkoła podejmuje wiele działań promujących czytelnictwo, z których 

bookcrossing to najnowszy pomysł.  

 Organizatorzy 

 

SPRAWOZDANIE Z RAJDU „WIEKOWEJ PIĄTKI” 

Dnia 28 października 2017 r., mimo deszczu i niezbyt sprzyjających warunków pogodowych, odbył 

się Rajd z okazji 100 – lecia Szkoły Podstawowej nr 5 im. Grzegorza Piramowicza w Pabianicach. Jego 

celem było zapoznanie się z historią szkoły i poznane sylwetki jej patrona – Grzegorza Piramowicza. Brały 

w nim udział uczniowie szkół podstawowych z terenu naszego miasta.  

Organizatorem imprezy byli: koło PTTK przy SP 5 oraz Klub Turystyki Pieszej „Aaron”, działające 

przy pabianickim oddziale PTTK. Komandorem rajdu był dyrektor naszej szkoły, Pan Jerzy Kaczmarek. 

Funkcje wicekomandorów pełnili – Pani Dorota Stolińska oraz Pan Aleksander Duda, który był 

jednocześnie kierownikiem trasy rajdu. Funkcję jurorek pełniły panie: wicedyrektor Beata Florczak oraz 

Sylwia Łaguniak. Na trasie rajdu opiekę nad uczestnikami sprawowali i dzielnie towarzyszyli w 

maszerowaniu nauczyciele: p. Katarzyna Dumka, p. Ewa Owsik, p. Maria Stencel, p. Marta Tomczyk i p. 

Aleksander Duda. Pieczę nad zadaniami sprawnościowymi sprawowali p. Lidia Golewska i p. Tomasz 

Sujecki.  



 

Impreza rozpoczęła się o godz. 10:00 na Bulwarach. Stamtąd, wzdłuż rzeki Dobrzynki doszliśmy 

do ul. Świetlickiego. Dalej trasa wiodła do ul. Wodnej, drogą polną do ul. PCK. stamtąd ul. Jana Pawła II 

dotarliśmy do parku na Zielonej Górce. Meta rajdu miała miejsce na boisku naszej szkoły. Na trasie w 

wyznaczonych miejscach zorganizowane były punkty zadaniowe, w których sprawdzano wiedzę 

uczestników na temat historii naszej szkoły i sylwetki jej patrona. W parku na Zielonej Górce 

zlokalizowany był punkt, w którym wykonywane były zadania sprawnościowe.  

Po zakończonym Rajdzie, posileniu się pyszną drożdżówką i zagrzaniu ciepłą herbatką, przyszedł 

czas na podsumowanie zmagań i ogłoszenie wyników. Zwycięskie I miejsce zajęła SP 17, na drugim 

miejscu znalazła się SP im. Św. Wincentego a ‘Paulo, a trzecie – SP 2. Wyróżnienie zdobyli uczniowie 

Zespołu Szkół Specjalnych nr 5. Wszyscy uczestnicy rajdu dostali okolicznościowe znaczki oraz dyplomy 

za udział w imprezie.  

 Pomimo deszczu i niezbyt optymistycznie nastrajającej aury wszyscy bardzo dobrze się bawili.  

Dziękujemy organizatorom za przygotowanie imprezy i już czkamy na kolejny rajd, początkujący 

drugi wiek istnienia naszej „Piątki”.  

 Aleksandra Janiszewska   kl. VII A 

więcej na FACEBOOK 

 

TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ 

W poniedziałek, 13 listopada 2017r., w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej trzech uczniów klasy VIB: 

Kamil Chrzęst, Ksawery Gaweł i Adrian Grzelka, uczestniczyło w grze terenowej o zasięgu powiatowym 

pn. Edukacja Globalna. Zadaniem drużyn było pokonanie opisanej trasy oraz rozwiązywanie zadań z 

zakresu tematycznego obejmującego cele zrównoważonego rozwoju. Punktualnie o 10.30 wyruszyliśmy 

do pierwszej stacji, do parafii Ewangelicko-Augsburskiej, gdzie czekały na nas zadania z zakresu 

różnorodności kulturowej i religijnej .Zadania wcale nie były takie łatwe, należało dopasować symbole 

https://www.facebook.com/sp5pabianice/posts/688973571309191


poszczególnych religii, budowle oraz przywódców do właściwego wyznania. 

Następnie podążyliśmy na posterunek policji na stację "Edukacja, pokój i bezpieczeństwo". Pierwsze 

zadanie było niemałym wyzwaniem, musieliśmy nie tylko dopasować nazwiska laureatów pokojowej 

nagrody Nobla do zdjęć, ale, co więcej, napisać dokładnie za co przyznano im Nobla. Drugim zadaniem 

była praca z mapą, głównie eksplorowaliśmy kraje Afryki i Azji, dobieraliśmy właściwe flagi do państwa 

oraz języki obce do miejsc na mapie. Kolejna stacja mieściła się w MDK o tematyce: "Bez wody nie ma 

życia". Zaczęliśmy od łączenia procentowego zużycia wody z wykonywanymi czynnościami w 

gospodarstwie domowym.. Było również zadanie typowo konstrukcyjne, w którym na czas układaliśmy 

studnię z drewnianych klocków. Na koniec uzasadnialiśmy dlaczego warto pić wodę z kranu, a nie wodę 

butelkowaną .Po kilku łykach wody udaliśmy się do Starostwa Powiatowego gdzie czekały na nas pytania 

z zakresu ekologii, turystyki i zdrowia. Jednym z zadań było segregowanie śmieci, następnie graliśmy 

w twistera, w pokazywanie kontynentów, z uwzględnieniem kierunków geograficznych w języku 

angielskim. To był prawdziwy relaks. 

       Później już tylko znajomość chorób, statystyki ich występowania na świecie oraz ich przyczyny. 

Troszkę zmęczeni przeszliśmy do ostatniej stacji i rozwiązywaliśmy zadania na temat dostępu do 

żywności i jej produkcji. Dobieraliśmy typowe śniadania dla danego kraju, wskazywaliśmy, w których 

krajach panuje głód i gdzie występuje otyłość wśród populacji i jakie są tego przyczyny. Po zakończeniu 

gry szybko udaliśmy się na ogłoszenie wyników. Byliśmy bardzo dumni ponieważ nasza drużyna 

pomimo, iż najmłodsza, zdobyła wyróżnienie. 

Małgorzata Kuna 

 

Piramowicz i "Żuki" 

            W przededniu święta patrona szkoły 

i kilka dni przed obchodami jej stulecia 

uczniowie spotkali się z… ks. Grzegorzem 

Piramowiczem. A stało się to za 

pośrednictwem reaktywowanej po dłuższej 

przerwie grupy teatralnej Żuki”, którą 

wcześniej mieliśmy przyjemność oglądać 

wielokrotnie w różnych inscenizacjach 

samodzielnie oraz we współpracy z 

nauczycielskim zespołem teatralnym 

„Belfer”.  

    Tym razem nasze pierwsze sześciolatki 

(dzisiaj klasa VII a), z których składał się 

ten zespół, zaprezentowały 

zaimprowizowaną lekcję z udziałem ducha 

naszego patrona. Spektakl, przygotowany 

pod kierunkiem p. Urszuli Bodył i p. Doroty 

Olejnik, ilustrowany był muzyką i rekwizytami sprzed lat.  

Wystąpili: Aleksandra Goclik, Lidia Gozdecka, Kacper Janasiak, Aleksandra Janiszewska, Natalia 

Karczewska, Zuzanna Koźlenko, Angelika Nowak, Kacper Nowak, Marta Ramisz, Maksymilian 

Rzepkowski, Kacper Wasilewski, Karolina Woźniak (debiut w zespole, równie udany). 

Gratulujemy ”Żukom” dobrej formy  

więcej w galerii na naszym profilu  FACEBOOK .... 

 

OBCHODY 100 LECIA NASZEJ SZKOŁY 

https://www.facebook.com/pg/sp5pabianice/photos/?tab=album&album_id=699743280232220


 

POŚWIĘCENIE NOWEGO SZTANDARU 

       Relację z jubileuszowych uroczystości stulecia Szkoły 

podzielimy na kilka albumów. Dokumentacja fotograficzna i 

filmowa jest dość obszerna. Oto pierwsza fotorelacja: 

Uroczystości rozpoczęła Msza Św. w intencji szkoły celebrowana 

w Kościele Najśw. Maryi Panny Różańcowej przez ks. Ryszarda 

Stanka, Dziekana Dekanatu Pabianickiego oraz ks. Józefa 

Kapiasa, Proboszcza Parafii NMP. Po raz pierwszy publicznie 

zaprezentowany został nowy sztandar szkoły, ufundowany przez 

Radę Rodziców. Poczet sztandarowy tworzyli: p. Marzena 

Otomańska, p. Anna Lipińska oraz p. Jacek Karcz. Sztandar 

asystował w czasie mszy przy ołtarzu, następnie został 

poświęcony przez księży celebrantów, a po jej zakończeniu 

przeniesiony do budynku szkoły na czele uroczystego pochodu.  

  

więcej w galerii na naszym profilu  FACEBOOK .... 

 

UROCZYSTOŚĆ OFICJALNA 

W samo południe rozpoczęła się uroczystość, która zapewne zapisze się na długo w pamięci 

uczestników. Tym bardziej, że uświetnili ja swoją obecnością znamienici goście. Był z nami Maciej 

Łuczak - Senator RP ze współpracownikami. Organ prowadzący reprezentował Grzegorz Mackiewicz – 

Prezydent Miasta Pabianic i I Zastępca- Aleksandra Jarmakowska - Jasiczek oraz radni Rady Miejskiej 

z jej Przewodniczącym Andrzejem Żeligowskim, a także Waldemar Boryń, Naczelnik Wydziału 

Edukacji, Kultury i Sportu. Był z nami także Krzysztof Habura – Starosta Pabianicki oraz radni Rady 

Powiatu. Łódzkiego Kuratora Oświaty, Grzegorza Wierzchowskiego, reprezentowała st. wizytator 

Elżbieta Pajewska. Obecni byli także: ks. Józef Kapias - Proboszcz Parafii NMP, Prezes pabianickiego 

Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, prof. Jan Berner, zastępca Komendanta 

Powiatowego Policji nadkom. Mariusz Siejka, komendant Powiatowej Straży Pożarnej brygadier 

Andrzej Bohdanowicz, Komendant Straży Miejskiej Tomasz Makrocki, Elżbieta Dyba - Prezes Zarządu 

Oddziału Międzygminnego Związku Nauczycielstwa Polskiego, emerytowani pracownicy organu 

prowadzącego, naczelnik Wydziału Edukacji w latach transformacji - Krystyna Rendecka. Licznie 

przybyli dyrektorzy pabianickich miejskich i powiatowych szkół, przedszkoli, placówek i instytucji 

oświaty oraz kultury. Miło nam było gościć emerytowanych dyrektorów, nauczycieli i pracowników 

naszej szkoły, przewodniczących Rad Rodziców poprzednich kadencji, absolwentów z naszej szkoły, 

przedstawicieli pabianickich mediów oraz wielu przyjaciół szkoły, którzy zechcieli uświetnić to 

spotkanie swoją obecnością. Dziękujemy! Tę część obchodów prowadzili: Małgorzata Wójtowicz – 

Kuna i Henryk Kurasiewicz, a rozpoczęli ją uczniowie klasy VII a (kilka lat temu nasi pierwsi 

sześciolatkowie) oraz klasy VII c, którzy znakomicie prezentowali się w strojach ludowych tańcząc 

przy dźwiękach „Poloneza”, do którego choreografię opracowała p. Ilona Grzanka - Osińska (członkini 

Zespołu Pieśni i Tańca "Bychlewianka"). 

https://www.facebook.com/pg/sp5pabianice/photos/?tab=album&album_id=702350159971532


 

 Wyjątkowo uroczyście odbyło się przekazanie sztandaru przez jego fundatorów. Na drzewcu osadzone 

zostały tzw. gwoździe, które zawierają inskrypcje odnoszące się do najważniejszych organów szkoły i 

oświaty: „Rada Rodziców – fundator sztandaru”, „Grzegorz Mackiewicz – Prezydent Miasta Pabianic”, 

„Grzegorz Wierzchowski – Łódzki Kurator Oświaty”, „Rada Pedagogiczna” i „Samorząd Uczniowski”. 

Zgodnie z tą kolejnością gwoździe symbolicznie wbijali: p. Renata Janiszewska, p. Grzegorz Mackiewicz, 

w imieniu Łódzkiego Kuratora Oświaty – st. wizytator Elżbieta Pajewska, Jerzy Kaczmarek jako 

przewodniczący Rady Pedagogicznej oraz Martyna Borowska – przewodnicząca SU. Następnie poczet 

Rady Rodziców przekazał sztandar dyrektorowi, a on pocztowi uczniów, którzy najpierw złożyli 

uroczyste ślubowanie. W składzie pocztu uczniowskiego byli: Aleksandra Janiszewska, Aleksandra 

Mikuta i Michał Grala.  



 

Zespół wokalny po raz pierwszy publicznie wykonał hymn szkoły, do którego słowa ułożyła p. Małgorzata 

Naumowicz, a muzykę p. Adam Suwald (opiekun zespołu wokalnego). W swoim przemówieniu, 

wizualizowanym zdjęciami i filmem prezentującym szkołę w różnych ujęciach, dyrektor krótko 

przypomniał historię szkoły oraz podkreślił rolę współpracy wszystkich środowisk, które mają wpływ na 

funkcjonowanie szkoły, tj. m. in. uczniów i ich rodziców, pracowników szkoły, nauczycieli, dyrektorów, 

organów: prowadzącego i nadzorującego oraz wielu instytucji oświaty i kultury. Uczestnicy spotkania 

chwilą zadumy uczcili pamięć tych wszystkich, których nie ma już wśród nas, ale w historii szkoły lub w 

naszej pamięci pozostawili po sobie niezatarty ślad swego istnienia. Wielu kolejnych mówców złożyło na 

ręce dyrektora szkoły życzenia, gratulacje, pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Wyjątkowym gościem 

był p. Zygmunt Burzyński, 96 letni absolwent Szkoły Powszechnej nr 11 im. Ewarysta Estkowskiego (od 

1938r. - SP nr 11), który korzystając z pobytu w Pabianicach zawitał do naszej szkoły i w swoim 

wystąpieniu wspominał dawne lata, dawną szkołę, swoich dawnych nauczycieli i kolegów. Wszystkim 

serdecznie dziękujemy! 

więcej w galerii na naszym profilu  FACEBOOK .... 

 

ARTYSTYCZNA PODRÓŻ W CZASIE 

        Część artystyczna przeniosła nas do początków szkoły. Obejrzeliśmy trzy odsłony szkolnych czasów: 

przedwojenną, lata PRL i współczesną. Zmieniały się rekwizyty, zmieniały się stroje, muzyka, 

wizualizacja... A my pędziliśmy wirtualnymi pociągami: od ciuchci po pendolino, od 1917 do 2017 roku. 

Scenariusz, który opracowali p. Alicja Zieja i p. Tomasz Klimek z oprawą muzyczną p. Adama Suwalda, 

wzbogacony pięknymi dekoracjami wykonanymi przez p. Ewę Owsik i p. Joannę Pacześ – Andrzejewską, 

znakomicie zrealizowali uczniowie klas starszych, wcielając się w dynamicznie zmieniające się role. 

Zdumienie widzów wywołały rekwizyty, m. in. stare, ciężkie drewniane ławki, przechowywane przez lata 

na szkolnym strychu („jak one przetrwały tyle czasu?”).  

https://www.facebook.com/pg/sp5pabianice/photos/?tab=album&album_id=702374489969099


 

Teraz służą nam przy wielu inscenizacjach. Spektakl został nagrodzony burzą oklasków, a całą 

uroczystość zakończyła sentymentalna piosenka oraz podziękowania złożone przez dyrektora szkoły 

dla wszystkich osób, które współpracowały, wspierały, wspomagały działania szkoły upamiętniające 

stulecie, wizualizowane także w formie prezentacji (zamieścimy ją wkrótce jako ważne uzupełnienie 

relacji ze stulecia). Szczególne podziękowania dyrektor przekazał p. Beacie Florczak, wicedyrektorowi 

szkoły, która była głównym animatorem wszelkich jubileuszowych poczynań. 

więcej w galerii na naszym profilu  FACEBOOK .... 

 

NASI ZNAMIENICI GOŚCIE 

https://www.facebook.com/pg/sp5pabianice/photos/?tab=album&album_id=702388736634341


 

więcej w galerii na naszym profilu  FACEBOOK .... 

 

TROCHĘ "KUCHNI" I KUCHNI 

       Przygotowania trwały niemal rok, choć sam wystrój Izby Pamięci to kwestia kilkunastu 

popołudniowych godzin. Z dostępnych nam źródeł (m. in. arkusze ocen) wynotowane zostały nazwiska 

absolwentów od rocznika 1945, oprawione w formie książki. Choć otrzymaliśmy niemało zdjęć, 

dokumentów i różnych pamiątek, trudnością było ich odpowiednie przygotowanie i wybór.  

https://www.facebook.com/pg/sp5pabianice/photos/?tab=album&album_id=702395693300312


 

Poszukiwaliśmy stare kroniki szkolne i klasowe, czasopisma, wycinki z gazet. Bogaty materiał zawiera 

film p. Ireneusza Jarzyńskiego, dostępny jeszcze w szkole (płyta dvd do zakupienia w sekretariacie). Tę 

mrówczą prace wykonywało wiele osób: nauczycieli, pracowników administracji, rodzice, znajomi…Nie 

sposób przecenić zaangażowania pracowników obsługi, którzy dosłownie dwoili się i troili, by 

przygotować całą szkołę (pracownie, salę gimnastyczną, poczęstunek na stołówce...) jak najlepiej na 

przyjęcie tylu wspaniałych osobistości. SERDECZNIE WSZYSTKIM DZIĘKUJĘ! 

więcej w galerii na naszym profilu  FACEBOOK .... 

link do filmu 

 

„Dęby pamięci” 

  21 listopada w parku na Zielonej Górce, 

nieopodal naszej szkoły, zostały uroczyście 

posadzone dęby. Upamiętniać mają 

policjantów i żołnierzy Wojska Polskiego - 

ofiary zbrodni katyńskiej, osoby związane z 

Pabianicami. Uroczystości odbyły się przy 

udziale władz samorządowych, policji, 

kombatantów i rodzin ofiar. 

Naszą „piątkę” reprezentowali: 

Dyrektor Szkoły p. Jerzy Kaczmarek, 

nauczyciel historii p. Katarzyna Dumka, 

nauczyciel języka polskiego p. Tomasz 

Klimek oraz uczniowie klasy 6b. Pan 

Dyrektor podczas wystąpienia przypomniał 

wszystkim, że nasza szkoła właśnie 

https://www.facebook.com/pg/sp5pabianice/photos/?tab=album&album_id=702403536632861
https://www.facebook.com/sp5pabianice/videos/704076256465589/


obchodzi zacny  jubileusz. Oznacza to, że zaczyna się coś nowego. Jednak nasze pokolenie musi uczyć 

się historii Polski i pamiętać, że żyjemy w niepodległej Polsce. A patriotyzm to szacunek dla Ojczyzny, 

pamięć o tych, którzy jej bronili i oddawali za nią życie. 

Weronika Łuczak 6b 

Zapraszamy do lektury strony:  

http://www.pabianice.policja.gov.pl/…/20014,Pabianickie-Deb… 

 

''Z mitologią za pan brat'' 

                22 listopada w Szkole Podstawowej nr 17 odbył się Konkurs Mitologiczny dla uczniów klas 

szkół podstawowych. 

Naszą szkołę reprezentowały: Weronika Łuczak 6b, Roksana Seliga 6b i Maja Zdybek 6a z opiekunem p. 

Sylwią Grzeszną - nauczycielem języka polskiego. 

             Konkurs obejmował wszechstronną znajomość wiedzy mitologicznej. 

Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą na temat bogów i atrybutów postaci mitologicznych. 

 

Jedną z konkurencji było zaprezentowanie przez uczestników scenki na temat wybranego z pośród 

trzech mitów przy użyciu atrybutów i odpowiednich strojów. Kolejną konkurencją było zaprezentowanie 

się w tańcu starożytnej Grecji. Dość trudnym zadaniem okazał się test na temat przygód Odyseusza. 

W przerwie konkursu organizatorzy przygotowali słodki poczęstunek. Były lodowe ambrozje i nektar 

bogów. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.pabianice.policja.gov.pl%2Fepa%2Finformacje%2F20014%2CPabianickie-Deby-Pamieci-ocalic-od-zapomnienia.html&h=ATMdHMBqIyYrmKWkA6FPY29FQAsZT4HJf7k3UrTQrr21_jz8tXCL3KwANHapVBPe6HzSAslTMOndz2vOhvEMGze6jXekmlvGumTz-zybWPYwFeP_6D8za18ambJTAA35xLPwwUg5QvJXC4gVcp6K_0oPAmoI5eFUkvspT4oAUTn8DwIms4T-JtX4jHWfsTnHlMODzrbIKvLMgkHalXXZuLQKDxtPvT3SOi6LEGRwYlU26HMqwHnPXP2G-Uck_IYHaL9d2de_VJKgZXzfkd3sSg


 

Zwycięzcami konkursu okazali się uczniowie siedemnastki. Gratulujemy! 

Pozostali uczestnicy dostali nagrody książkowe, pamiątkowe dyplomy i małe upominki. 

Reprezentanci piątki bardzo dziękują p. Sylwii Grzesznej za przygotowanie nas do konkursu. 

 Weronika Łuczak 6b. 

 

„Bombowa” IV b 

                 Klasa 4 b poczuła już klimat zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Przecież mikołajki już 

tuż tuż, a i końcówka listopada zobowiązuje! Czasu do świąt coraz mniej, więc niezbędnym jest 

odpowiednio wkroczyć w ich klimat. 

W poniedziałek 27 listopada, niezmęczeni ani trochę po obchodach naszego wspaniałego jubileuszu 

100-lecia istnienia szkoły, udaliśmy się do fabryki bombek Szkło-Dekor w Piotrkowie Trybunalskim. 

Bladym świtem, bo już o godzinie 8.00 odmeldowaliśmy się dzielnie w zakładzie szklarskim, w którym 

już od 60 lat produkuje się prawdziwe szklane cuda! Mimo wczesnej pory, ani myśleliśmy drzemać czy 

narzekać na niewyspanie, bowiem znaleźliśmy się w raju pełnym świątecznych ozdób, dekoracji, 

stworzonych w niezwykły sposób, bo metodą tradycyjnego, ręcznego zdobienia. 



 

Bombki choinkowe cieszą nasze oczy w każde święta Bożego Narodzenia. A czy zastanawialiście się w 

jaki sposób powstają te wszystkie kruche, szklane cuda? Czwartoklasiści poznali tajniki niezwykle 

pracochłonnego i wymagającego fachowości procesu produkcji bombek. Podpatrywali jak nadmuchiwane 

są szklane bańki, z których następnie tworzy się fantazyjne kształty- czego dusza zapragnie! Począwszy 

od najbardziej znanych, tradycyjnych kulistych bombek, poprzez bombki ze świątecznymi postaciami 

Mikołaja, Pana Bałwana czy choinek, a skończywszy na smakowitych bombkach w kształcie...słodkości. 

Poznając te sekrety produkcji, okazało się, że zwiedzanie zakładu produkcyjnego też może być 

interesujące. A my lubimy łączyć przyjemne z pożytecznym. Każdy czwartoklasista (a nawet i nauczyciel) 

nie oprze się pokusie wykonania takiego świątecznego cudeńka. Przystąpiliśmy więc do 

najprzyjemniejszego punktu naszej wycieczki i... czas start, dekorowanie rozpoczęte. Jak na 

pracowników artystycznych fabryki przystało, każdy otrzymał fartuch, pędzel malarski, kleje i gotowe do 

dekorowania bombki . Wystarczyła tylko odrobina kreatywności, ciekawy pomysł, inspiracja i oczywiście 

morze brokatu, które mieliśmy do dyspozycji, by wyczarować fantastyczne, autorskie bombki. Panie 

pracujące w zakładzie zapakowały bezpiecznie nasze arcydzieła do kartoników, tak aby pokonanie 

dystansu Piotrków Trybunalski- Pabianice, nie zaszkodziło naszym bombkom i by mogły radować nas i 

naszych bliskich w te święta. Wizytę w fabryce zakończyliśmy odwiedzinami w sklepie z gotowymi już 

bombkami, gdzie każdy mógł zakupić jeszcze takie wyjątkowe cudeńko, którego w zwykłych sklepach 

nie ujrzymy. 



 

Pełni sił po części artystycznej w fabryce, nadal nie próżnowaliśmy i zwiedziliśmy Rynek Trybunalski w 

Piotrkowie Trybunalskim. Przecież jakby to było, być w mieście, gdzie przybywali z wizytą polscy królowie 

i nie zwiedzić tego urokliwego zakątka?! Pęd do wiedzy naszych czwartoklasistów nigdy  im na to nie 

pozwoli. Uczniowie poznali genezę nazwy miasta- mianowicie pochodzi ona od imienia możnowładcy 

Piotra Dunina, zaś jej drugi człon - Trybunalski został nadany w czasach nowożytnych dla upamiętnienia 

Trybunału Koronnego - najwyższego sądu dawnej Rzeczypospolitej - mającego tutaj swoją siedzibę przez 

214 lat. Przy okazji spaceru po rynku, przyswoiliśmy sobie wiadomości na temat układu urbanistycznego 

miasta średniowiecznego i podziwialiśmy urokliwe kamieniczki, miejsce, gdzie dawniej znajdował się 

ratusz oraz pobliskie kościoły farne i okoliczne wąskie uliczki. Poczuliśmy prawdziwy powiew historii! 

Naszą wycieczkę zakończyliśmy w dobrych humorach i jak zwykle jesteśmy bogatsi o kolejne 

doświadczenia, a przede wszystkim o wiedzę, którą w podróżach zdobywa się najlepiej. 

 Maria Stencel 

 

Jubileuszowy rajd 

        W dniu 17 lipca 1917 roku Deputacja Szkolna przy Magistracie miasta Pabianic podjęła decyzję o 

utworzeniu z dniem 1 września nowej placówki, której nadano nazwę „Miejska Szkoła Początkowa nr 

5” i mieściła się przy ul. Mariańskiej 4/6.  W październiku 1924 roku szkoła została przeniesiona  do 

budynku na rogu ulicy Zamkowej i Cerkiewnej (obecnie Poniatowskiego) i nadano jej imię Grzegorza 

Piramowicza, sekretarza Komisji Edukacji Narodowej. 

W ramach jubileuszu 100 – lecia powstania Szkoły Podstawowej nr 5 im. Grzegorza Piramowicza w 

Pabianicach zorganizowano rajd pieszy. Wzięło w nim udział przeszło dwustu piechurów. 



- Cieszę się, że tylu turystów pomimo deszczowej pogody  postanowiło wziąć udział w wędrówce i 

poznać historię naszej szkoły i sylwetkę naszego patrona – powiedział Jerzy Kaczmarek, dyrektor 

szkoły i komandor rajdu. 

Trasa rajdu zaczynała się na Bulwarach. Na start zgłosiło się kilkanaście drużyn szkolnych i indywidualni 

turyści.  

 

- Trasę rajdu było trudno zaplanować, gdyż deszcze zamieniły niektóre miejsca w bajora nie do 

przejścia, ale udało się w końcu ulicami Wodną i Potokową dotrzeć do miasta – mówi Aleksander Duda, 

kierownik trasy, któremu pomagały Katarzyna Dumka, Ewa Owsik, Marta Tomczyk i Maria Stencel. Po 

drodze na punktach kontrolnych sprawdzano wiedzę o jubileuszowej szkole i jego patronie. 

Następnie w parku na Zielonej Górce  rozegrano konkurencje sportowe przygotowane przez Lidie 

Golewską i Tomasza Sujeckiego. 

Po trudach wędrówki piechurzy dotarli  na metę do Szkoły Podstawowej nr 5. Na miejscu otrzymali 

słodki poczęstunek od Doroty Stolińskiej i Alicji Zieji. 

Po podsumowaniu punktów jury w składzie: Beata Florczak i Sylwia Łaguniak ogłosiło wyniki, a puchary 

wręczał dyrektor Jerzy Kaczmarek. 



 

Zwycięzcą w rajdzie „100 – lecia szkoły SP nr 5” została Szkoła Podstawowa nr 17, 2 miejsce zajęła 

drużyna ze Szkoły Podstawowej  im. św. Wincentego a Paulo, a 3 miejsce –  Szkoła Podstawowa nr 2. 

Wyróżnienie i puchar ufundowany przez Oddział PTTK  Pabianice otrzymał Zespół Szkół nr 5. 

- Rajd bardzo nam się podobał, poznaliśmy fragment historii Pabianic, ale także miałyśmy w końcu czas 

na porozmawianie z przyjaciółmi – podsumowały uczestniczki Natalia Sobczyk i Karolina Kozłowska. 

 

Kolejny sukces Angeli 

 W ubiegłą środę odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom Powiatowego Konkursu Językowego 

EnglishMaster  organizowanego przez SP8 w Pabianicach. 

Konkurs składał się z  dwóch części pisemnej sprawdzającej znajomość słownictwa, gramatyki i 

zagadnień z zakresu kultury krajów anglojęzycznych oraz części ustnej sprawdzającej umiejętności 

komunikacji językowej. 



 

Z wielką przyjemnością informuję, że Angela Budz uczennica kl.6b wywalczyła II miejsce. Gratuluję i 

życzę dalszych sukcesów. 

M. Kuna 

 

 

Część   13 

                  Zgodnie z zapowiedziami, dzisiaj zajmiemy się rolą muzyki w teatrze, która na równi ze 

scenografią i kostiumami wzbogaca odczucia i wrażenia widza.  Muzyka jako tło dźwiękowe wzmacnia 

treści  przekazywane przez aktorów, wprowadza w nastrój, podkreśla ważne momenty . Jednak 

czasami muzyka odgrywa główną rolę w przedstawieniu. Dzieje się tak na przykład w operze i w 



operetce, gdzie całe lub prawie całe libretto zostaje odśpiewane przez aktorów, albo  w balecie, gdzie 

muzyka to najczęściej  jedyny kanał kontaktu audialnego  aktora (tancerza) z widzem.  Jak wiec 

wynika z powyższych rozważań – rola  osoby odpowiedzialnej za dobór, kompozycję czy wybór 

muzyki do spektaklu jest   nie do przecenienia. Jego praca na co dzień najczęściej wygląda 

tak:  reżyser spektaklu zaprasza do współpracy scenografa, muzyka oraz twórcę efektów specjalnych 

i przedstawia im swoja wizje spektaklu oraz jakie ma względem ich oczekiwania. Jeśli zamarzy mu się 

muzyka oparta na znanych motywach muzycznych  wówczas rozpoczyna się żmudny czas 

poszukiwania piosenek lub melodii najlepiej wpisujących się w wizje reżysera. Jeśli jednak reżyser 

umyśli sobie muzykę skomponowaną specjalnie na potrzeby swojego spektaklu rozpoczyna się 

poszukiwanie kompozytora, który zechciałby stworzyć  muzykę na zamówienie.  Zdarza się, że 

kompozytor pracuje na co dzień w danym teatrze i wówczas sprawa się upraszcza.  

Aby móc pracować w tym jakże ciekawym i twórczym fachu, niezbędne jest muzyczne 

wykształcenie.  To najważniejszy warunek. W następnej kolejności należy się również wykazać dużą 

wyobraźnią, poczuciem estetyki, znajomością współczesnych trendów w muzyce oraz…  ogromną 

cierpliwością.  

Za miesiąc pochylimy się nad działem obsługi widza. 

 Dorota Olejnik 

 

 

 



 

 

 

 
 


