
 

 

Witajcie w drugim numerze „Piątki na Piątkę" w roku 
szkolnym 2009/2010        

       Za nami już pierwszy miesiąc pracy i nauki. Mam nadzieję, że 

każdy z nas poważnie podszedł do sprawy i na bieżąco wypełnia 

solidnie wszystkie swoje obowiązki. Solidność i systematyczność to 

podstawa sukcesu. Pamiętajcie, aby nie narobić sobie zaległości, bo 

tak to już jest , że niezałatwione sprawy wracają do nas szybciej niż 

nam się wydaje. Systematyczności można się nauczyć, choć wcale 

nie twierdzę, że jest to proste. Jeśli ktoś z Was nie potrafi 

samodzielnie narzucić sobie pewnych reguł postępowania może 

poprosić o pomoc rodziców. Wierzcie mi, bo też chodziłam do szkoły 

i też musiałam wypracować sobie metody i strategię uczenia się. 

Najlepszym sposobem będzie wyznaczenie jednej stałej godziny, o 

której zaczniecie odrabiać lekcje. Po pracach pisemnych proponuję 

30 minut przerwy – ale nie przed telewizorem, raczej spacer lub 

kilka ćwiczeń gimnastycznych, które pozwolą zrelaksować się i 

dotlenić mózgi, i już możemy zabierać się do nauki. Jeśli macie 

dużą partię materiału do opanowania, proponuje podzielić to na 

części. Jeśli wypracujecie sobie taki, lub podobny schemat 

postępowania, to gwarantuję, że Wasze wyniki na sprawdzianach i 

klasówkach będą sprawiały radość nauczycielom i rodzicom, a Wam samym dadzą satysfakcję, 

poczucie dobrze wypełnionego obowiązku oraz dobre oceny. Mam nadzieję, że weźmiecie sobie do 

serca tych kilka uwag i sami lub przy pomocy rodziców opracujecie najbardziej efektywny i dla Was 

efektowny system przyswajania wiedzy i odrabiania lekcji. Z całego serca życzę powodzenia i trzymam 

za  Was kciuki. 



 

 

    W wolnej chwili, dla pełnego relaksu polecam najnowszy numer naszego periodyku. Znajdziecie tam 

bardzo ciekawy wywiad z Dyrektorem SP14, p. Elżbietą Habura. Jak zapewne większość z Was wie, 

SP14 obchodziła niedawno piękny jubileusz – 50 lecie powstania i  właśnie ta uroczystość zainspirowała 

nas do zaproszenia do rozmowy Panią Dyrektor. Ze względów organizacyjnych rozmowa odbyła się w 

czytelni naszej szkolnej biblioteki, a nie w miejscu pracy naszych rozmówców, jak było do tej pory. Pani 

Dyrektor mimo choroby postanowiła spotkać się z nami i odpowiedzieć na kilkanaście wcale niełatwych 

pytań. Serdecznie zapraszam do wnikliwej lektury. 

      Chciałabym również abyście zajrzeli do naszych działów stałych, gdzie w KĄCIKU 

CZWARTOKLASISTY , znajdziecie między innymi portrety niektórych Waszych nauczycieli. Dzieła te 

powstawały pod czujnym okiem p. Ewy Skiby – Jaworowskiej i p. Asi Pacześ – Andrzejewskiej.  

 

 

       W KĄCIKU SPORTOWYM  znajdziecie sprawozdanie z zawodów sportowych, zorganizowanych 

dla nauczycieli pabianickich szkół podstawowych i gimnazjów, w których  i nasi kochani Belfrowie wzięli 

udział.  

       W dziale Z ŻYCIA SZKOŁY , tradycyjnie już , zamieszczamy sprawozdania ze szkolnych imprez i 

uroczystości.  

      Mimo nieciekawej aury i już niestety krótkiego dnia, życzę Wam wszystkim dużo pogody ducha i 

wyłącznie dobrego humoru. Do zobaczenia za miesiąc.    

Redaktor opiekun 



 

           

Wywiad z p. Elżbietą Haburą, 

Dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 14 w Pabianicach 

 

 

        Dorota Olejnik (dalej: D.O.): W ramach projektu MOJA MAŁA OJCZYZNA przeprowadzamy 

wywiady z osobami, których praca, pełnione funkcje i zaangażowanie mają szczególny wpływ na nasze 

miasto i losy jego mieszkańców. Dziś chcielibyśmy porozmawiać z Panią, czyli jedną z osób 

zarządzających pabianicką oświatą. Jest nam tym bardziej miło gościć Panią Dyrektor z tego względu, 

że szkoła, na której czele Pani stoi obchodziła właśnie piękny jubileusz – 50 lecie powstania. 

Przygotowaliśmy dla Pani zestaw pytań dotyczących w/w uroczystości oraz samej szkoły. Chcielibyśmy 

też zadać kilka pytań, powiedzmy, osobistych. 

Dziękujemy, że w nawale obowiązków znalazła Pani 

dla nas czas. 

 

Ania: Czy jest Pani rodowitą pabianiczanką? 

P. dyrektor Elżbieta Habura (dalej E.H.): Tak. Tu się 

urodziłam, wychowałam i nadal mieszkam.  

 

Angelika: Jak układały się Pani losy po ukończeniu 

szkoły podstawowej (szkoła średnia, uczelnia)?  

E.H.: Po ukończeniu Szkoły Podstawowej Nr 13, 

naukę kontynuowałam w II Liceum 

Ogólnokształcącym, które wtedy nosiło imię St. 

Wyspiańskiego, a po maturze dostałam się na 

Uniwersytet Łódzki, gdzie ukończyłam studia 

ekonomiczne. Przy wyborze kierunku studiów, nie 

kierowałam się pragnieniem bycia nauczycielem. 

Przypadek jednak sprawił, że rozpoczęłam pracę w SP15, ukończyłam studia podyplomowe z 

matematyki oraz kurs pedagogiczny wymagany do pracy w oświacie i tak oto zaczęła się moja 

przygoda ze szkołą, która trwa nieprzerwanie od 1992 do dziś.  

 

Robert: Czy ma Pani jakieś wyjątkowe wspomnienia z czasów szkolnych, a może któryś z nauczycieli 

zapadł Pani głęboko w pamięć? 

E.H.: Oczywiście, mam takie wspomnienia. Do dziś bardzo dużym sentymentem darzę swojego 

nauczyciela matematyki ze szkoły podstawowej, p. Bendkowskiego, dzięki któremu polubiłam ten 

przedmiot. Miło wspominam również swojego wychowawcę z tych czasów, p. Brykowską, która była 

bardzo mądrą i ciepłą osobą oraz niezwykle kreatywnym nauczycielem – do dziś pamiętam jak ciekawie 

prowadziła lekcje. Z czasów licealnych, głęboko zapadli mi w pamięć nauczycielka historii p. Tondel 

oraz p. Rogalewicz, który uczył mnie matematyki.  

 

Robert: Lubi Pani nasze miasto?  

E.H.: Bardzo lubię.  

 

Angelika: Czy w Pabianicach znajduje się miejsce, które jest szczególnie Pani bliskie? 

E.H.: Są takie miejsca i jest ich wiele. Najbliższy mojemu sercu jest dom rodzinny i ogród wokół niego, 

z którym związane są piękne wspomnienia. Lubię nasze parki, kiedyś moim ulubionym był Park im. 

Słowackiego, lubię tzw. „bulwary” oraz Park Wolności. Przez wiele lat byłam harcerką, więc dużym 

sentymentem darzę również miejsca związane z tą działalnością, choćby miejsca zbiórek. 

 

D.O.: Gdyby Pani mogła lub musiała się wyprowadzić z Pabianic, gdzie by to było? 

E.H.: Mówiąc szczerze, nie chciałabym się stąd nigdzie wyprowadzać. Gdybym zaś musiała, to już 



pewnie tam, gdzie rzuciłby mnie los.  

 

Ania: Teraz chcielibyśmy porozmawiać o Pani pracy, jako dyrektora 

szkoły i o samej szkole, która w tym roku obchodzi 50 – lecie 

powstania. Jest Pani i nauczycielem i dyrektorem, proszę nam 

powiedzieć, które z tych zajęć daje Pani większą satysfakcję? 

E.H.: Trudno to porównać, ponieważ są takie chwile, kiedy czuję 

niesamowitą satysfakcję z bycia nauczycielem, a czasem są takie 

chwile, kiedy czuję się dumna z tego, że jestem dyrektorem. 

Ponieważ lubię i to i to, powiem tak: nie wyobrażam sobie być tylko 

dyrektorem i jednocześnie cieszę się, że nim jestem. 

 

Angelika: Czy uczniowie sprawiają problemy? 

E.H.: W każdej szkole zdarzają się problemowi uczniowie. Jako 

nauczyciel mam mało godzin dydaktycznych, wiec uczę zawsze 

tylko jedną klasę, dlatego też doskonale znam swoich uczniów i nie 

mam z nimi większych problemów, natomiast jako dyrektor mam 

szersze spektrum i muszę ogarnąć uwagą wszystkich uczniów 

naszej szkoły. Jak już powiedziałam zawsze znajdą się tacy, którzy 

mają odmienne od przyjętych standardów zdanie na temat, choćby 

zachowania w szkole, ale myślę, że konsekwencją i stanowczością 

sobie radzimy.  

 

Robert: Proszę powiedzieć nam, co Pani najbardziej lubi, a czego nie lubi w swojej pracy? 

E.H.: Wszystko lubię. Jestem w gronie tych szczęśliwców, którzy kochają to co robią.  

 

Angelika: Czy to stresująca praca?  

E.H.: Pewnie są takie momenty, kiedy jestem zestresowana, ale stres nie towarzyszy mi w mojej pracy 

na co dzień.  

 

Ania: Gdyby miała Pani porównać współczesną szkołę z tą sprzed kilkunastu lat, dostrzega Pani 

wyraźne zmiany?  

E.H.: Oj, tak. Sama reforma systemu oświaty przeprowadzona w 2000 r. wprowadziła zmiany. 

Abstrahując jednak od systemu oświaty, a koncentrując się na samym sposobie prowadzenia lekcji, to 

żadnych rewolucji raczej spodziewać się nie ma co. Ciągle wracają różne pomysły i rozwiązania 

dotyczące pracy z uczniem. Raz kładzie się nacisk na pracę w grupach, za jakiś czas stawia się na pracę 

indywidualną, by za moment wrócić do pracy zespołowej. Myślę, że każdy twórczy nauczyciel, korzysta 

ze swojego doświadczenia i przyjmuje taki styl prowadzenia lekcji, który jest najbardziej efektywny i 

zarazem ciekawy dla uczniów. Każda szkoła musi dążyć do poprawy jakości nauczania, a to sprzyja 

twórczemu poszukiwaniu konkretnych rozwiązań i ciągłemu rozwojowi. Jeżeli pójdzie za tym wsparcie 

ze strony organu prowadzącego i rodziców, możemy wypracować naprawdę skuteczny system. Musimy 

pamiętać o tym, że mamy nauczyć dzieci sztuki skutecznego poszukiwania wiedzy, praktycznego jej 

wykorzystania oraz umiejętnej selekcji informacji. Ostatnio bardzo podoba mi się idea oceniania 

kształtującego. 

 

D.O.: Jak ocenia Pani współpracę rodziców ze szkołą? 

E.H.: W tym temacie też właściwie nic się od lat nie zmienia. Są rodzice, którzy bardzo się angażują w 

życie szkoły, chętnie odpowiadają na wszelkie prośby i potrzeby, ale są i tacy, którzy w żaden sposób 

nie identyfikują się ze szkołą. Tak było, jest i będzie, ponieważ nikt nikogo do współpracy zmusić nie 

może.  

 

P. dyr. Beata Florczak ( dalej B. F. ): Myślę, że jest to głównie sprawa wychowawców, którzy powinni 

umieć zbudować pozytywne relacje między szkołą a rodzicami, gdyż odbiorcami wspólnie podjętych 

działań są w konsekwencji nasi uczniowie.  

E.H.: Z pewnością tak. Trzeba zachęcać, próbować, ale to już w dużej mierze kwestia nie tylko 

umiejętności, ale też dobrych chęci. 

 

Robert: Bez czego nie mogłaby się Pani obejść w codziennej pracy? 

E.H.: Oj, teraz chyba bez komputera.  

 

Ania: Gdyby miała Pani czarodziejską różdżkę, co by Pani zmieniła w swojej szkole? 

E.H.: Lista planowanych zmian byłaby bardzo długa. Odnowiłabym budynek, zmotywowałabym lepiej 



nauczycieli do pracy, wyposażyłabym każdą pracownię w nowoczesne pomoce naukowe w dostatecznej 

ilości. To takie najpilniejsze potrzeby.  

 

Angelika: Jak ocenia Pani dzisiejszą młodzież i dzieci? 

E.H.: Nie chciałabym tego robić, ponieważ nie czuję się upoważniona. Tak to już jest, że każdy dorosły 

mówi „za moich czasów młodzież…” i podejrzewam, że i Wy w swoim czasie będziecie tak mówić. Po 

prostu dorośli zbyt szybko zapominają, że też byli młodzi i sprawiali takie czy inne problemy.  

 

Robert: Czy obejmując swoje stanowisko i związane z nim rozliczne obowiązki, wytyczyła Pani sobie 

jakieś priorytetowe zadania, których realizacja będzie dla Pani wyjątkowo ważna? 

E.H.: Tak. Priorytetem naszej szkoły jest zapewnienie uczniom maksymalnego bezpieczeństwa, jest to 

cel nadrzędny. Szczegóły dopracowujemy każdego roku i wpisujemy w roczny plan pracy. Mam też 

swoje plany, ale nie chciałabym o nich mówić, żeby nie zapeszyć. 

 

Ania: A może zechce nam Pani teraz opowiedzieć o uroczystości zorganizowanej z okazji pięknego 

jubileuszu szkoły.  

E.H. : Przygotowania do obchodów 50-lecia SP14 trwały prawie rok, czyli od chwili kiedy to zawiązał się 

komitet organizacyjny, zostały przydzielone zadania i odpowiedzialności oraz zaplanowane konkretne 

działania. Muszę powiedzieć, że każdy pracownik w naszej szkole miał swój udział w przygotowaniach, 

a w konsekwencji i powodzeniu całego przedsięwzięcia. Organizacja takiej imprezy to ogromne 

wyzwanie, wymagające mnóstwa pracy i ogromnego zaangażowania wielu osób. Pomyślcie tylko ile 

pracy i środków wymagało przygotowanie choćby zaproszeń, plakatów, folderów czy gazetek. 

Następnie przygotowanie występu absolwentów, którzy popołudniami przychodzili na próby, 

przygotowanie poczęstunku – i tu ukłon w stronę naszych szkolnych Pań kucharek, które upiekły całe 

stosy domowych ciast. To wszystko wymaga wielkich nakładów finansowych, więc musieliśmy pozyskać 

sponsorów i fundatorów. Prosiliśmy również rodziców naszych uczniów o pomoc. Słowem, wykonaliśmy 

ogrom pracy, której podsumowaniem była uroczystość dnia 24 października na terenie szkoły. Z opinii, 

które do nas dotarły, wiemy, że udana. 

 

B. F.: Wielu absolwentów przybyło na uroczystość? 

E.H.: Na uroczystość przybyło ok. 200 absolwentów, których zapraszaliśmy na łamach naszych gazet 

pabianickich i za pośrednictwem lokalnej telewizji. Natomiast emerytowanych nauczycieli i pracowników 

obsługi oraz gości oficjalnych, przedstawicieli władz miasta i dyrektorów pozostałych pabianickich szkół 

zapraszaliśmy imiennie.  

 

B. F.: Czy absolwenci mieli możliwość odwiedzenia swoich byłych klas? 

E.H.: Oczywiście. Po części oficjalnej i poczęstunku, zaproszeni goście mogli zwiedzać szkołę, 

powspominać, porozmawiać ze swoimi nauczycielami. Taka swoista podróż sentymentalna. Cieszy nas 

to, że odwiedzili nas byli dyrektorzy SP14, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły. Myślę, że dla 

nas wszystkich i dla tych, którzy ze szkołą związani są już tylko wspomnieniami oraz tych, którzy 

obecnie uczą się tu i pracują było to piękne przeżycie. 

 

B. F.: Serdecznie gratulujemy pięknego jubileuszu i udanej imprezy. 

  

 

 

 

Ania: Czy lubi Pani czytać książki? 

E.H.: Lubię i to bardzo. Jednak - nie będę tu chyba wyjątkiem jeśli powiem, że mam na to coraz mniej 

czasu. Za to w każdym wolnym czasie, w wakacje i ferie pochłaniam je.  

 

Angelika: Czy ma Pani swoją ulubioną książkę, którą chciałaby Pan polecić naszym rówieśnikom?  

E.H.: Mam kilka ulubionych książek do których kilkakrotnie wracałam, ale gdybym miała szczególnie 

polecić jakiś konkretny tytuł, to chyba nie.  

 

Ania: Czy lubi Pani zwierzęta? 

E.H.: Oczywiście. Nie będę tu chyba oryginalna jeśli powiem, że największą sympatią darzę psy.  

 



Robert: Która z masowych rozrywek jest Pani bliższa, teatr czy 

kino? 

E.H.: Zdecydowanie teatr, choć i na to jest wciąż za mało czasu. 

 

D.O.: Jako jeden z aktorów - amatorów naszego szkolnego zespołu 

„Belfer”, muszę spytać jak podobało się Pani przedstawienie, 

prezentowane podczas miejskiego zakończenia roku szkolnego 

2008/2009 ? 

E.H.: Bardzo mi się podobało. Jestem pod wielkim wrażeniem 

Waszej pasji i odwagi.  

 

Angelika: Czy lubi (umie) Pan tańczyć? 

E.H.: Bardzo, dziś może mniej , ale dawniej nie trzeba mnie było 

długo namawiać na tańce.  

 

Robert: Jakiej muzyki słucha Pani najchętniej? 

E.H.: Lubię muzykę poważną i muzykę, która była modna w 

czasach mojej młodości. Wiąże się to z całą pewnością ze 

wspomnieniami.  

 

Ania: W jaki sposób pozbywa się Pani stresu dnia codziennego? 

E.H.: Właśnie choćby słuchając muzyki. „Nie zajadam” problemów, nie przesypiam. Pozytywnie wpływa 

na mnie kontakt z naturą , spacer i dobra muzyka. 

 

Angelika: Po ciężkiej pracy wszystkim należy się odpoczynek. Chcielibyśmy spytać, gdzie najchętniej 

spędza Pani wakacje? 

E.H.: Różnie. Jeśli wyjeżdżam, to na dwa tygodnie, a resztę czasu wolnego spędzam na działce 

niedaleko Pabianic. Tam lubię sobie popracować w ziemi, hoduję kwiaty, leżę na leżaku. Tam się 

wyciszam i relaksuję.  

 

 

 

Robert : Prosimy o dokończenie kilku zdań:  

 

Rodzina dla mnie…….jest najważniejsza. 

Jestem szczęśliwa……..gdy jestem wśród swoich bliskich i wszyscy są zdrowi. 

Odpowiedzialność to według mnie……..coś co powinno towarzyszyć każdemu człowiekowi. 

Przyjaźń wg mnie…….. pewność, że osoba która nazywamy swoim przyjacielem nigdy nas nie 

zawiedzie, nie zdradzi i nie stanie przeciwko nam. 

Moim największym marzeniem jest……..dożyć wnuków. 

Moje największe osiągniecie to……..się jeszcze okaże. 

Jestem dumna z …….. moich dzieci. 

Najtrudniej pogodzić mi się z……..nieodpowiedzialnością ludzką, ze złem, które pojawia się czasem w 

naszym życiu. 

Nie lubię……..myć lodówki i sprzątać. 

Mój sposób na gorszy dzień……..spacer.  

Najchętniej relaksuję się……..spacerując lub słuchając muzyki. 

Nigdy nie……..mów nigdy. 

Moja największa wada to…….gadulstwo. 

 

Moja największa zaleta to…….nie wiem. Nie umiem sama siebie ocenić. 

(Zespół redakcyjny jednomyślnie stwierdził, że najważniejszą zaletą, jaką udało nam się u P. Dyrektor 

dostrzec, to pogoda ducha, a co za tym idzie to radosne usposobienie). 

 

Moja największa słabość……..tu się powtórzę – gadulstwo. 

 

Nigdy nie odmawiam sobie……..przyjemności. 

 

 



 

Robert: Czy chciałaby Pani zmienić coś w swoim życiu? 

E.H.: Z całą pewnością są takie obszary w moim życiu, gdzie chciałabym dokonać pewnych zmian. 

Choćby teraz – jestem chora i bardzo chciałabym to zmienić.  

 

D.O: Czy chciałaby Pani za pośrednictwem naszej gazetki przekazać coś naszym kolegom? 

E.H.: Oczywiście. Chciałabym uczniom życzyć samych sukcesów – każdemu na miarę jego możliwości. 

Nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły chciałabym życzyć satysfakcji z tej trudnej przecież i 

niestety niedocenianej i źle opłacanej dziś pracy. Panu dyrektorowi chciałabym życzyć samych 

życzliwych pracowników, dobrej, miłej i zdrowej atmosfery, bo tylko w takiej owocnie się pracuje.  

 

Ania: Dziękując za miłą rozmowę, czego możemy Pani życzyć? 

E.H.: Życzcie mi zdrowia. 

 

D.O.: Życzymy więc zdrowia, satysfakcji, jak najmniej kłopotów i współpracy wyłącznie z inspirującymi, 

wspaniałymi ludźmi.  

Dziękujemy za rozmowę.  

  

 

 

Przeprowadzić się 

 Zosia lubiła odwiedzać swoją babcię. Babcia była wysoka, siwa i miała na nosie rogowe, czarne 

okulary. 

         Pewnego dnia babcia zdjęła z szafy stary album, położyła na stole i pozywała w nim fotografie. 

Najpierw pokazała fotografie samej siebie – wtedy, kiedy miała pięć lat. 

Zosia nigdy by babci takiej nie poznała. Jakie to dziwne – pomyślała Zosia – jak bardzo się 

babcia zmieniała. Siedemdziesiąt lat temu była dziewczynką chudą jak patyk, z kokardą na głowie. Na 

innej fotografii w albumie zobaczyła Zosia swojego tatusia. Kiedy zrobiono zdjęcie, miał dwa lata. 

Dwuletni tatuś chodził na czworakach po podłodze. 

Przeglądając fotografie, zwróciła Zosia uwagę na jedną z nich. Przedstawiała starszą panią w dużym 

kapeluszu z piórem i parasolką w ręku. 

-          To ciocia Wanda – powiedziała babcia. 

-          Gdzie ona teraz jest? – zapytała Zosia. 

-          Ciocia Wanda umarła, to znaczy przeprowadziła się do nieba. 

Kiedy ktoś przeprowadza się na inną ulicę albo do innego miasta – tłumaczyła babcia -  zabiera 

wszystkie rzeczy ze sobą. Jeżeli jednak ktoś przeprowadza się do nieba, wszystko, co miał, zostawia w 

mieszkaniu: szafę, łóżko, radio, telewizor, stół, kredens, wszystkie szklanki, wszystkie filiżanki ze 

spodkami, telefon, widelec, łyżki, lampy, kapelusze, rękawiczki, zegarek, który chodził na ręku, 

wszystkie ręczniki, nawet szczoteczkę do zębów, którą się zawsze zabiera ze sobą przy przeprowadzce. 

Ten, który się przeprowadza do nieba, wszystko zostawia na ziemi i na nowe miejsce zabiera tylko 

swoją duszę. Jaka ta dusza ważna! Nie można się z nią rozstać. Ten, kto odchodzi z tego świata, cieszy 

się i boi, tak jakby leciał samolotem. Jezus do niego przychodzi i przeprowadza. On sam wie kiedy. 



Ks. Jan Twardowski, Nowy zeszyt w kratkę 

 Listopad jest miesiącem, w którym szczególnie myślimy o „przeprowadzce” do nieba i o osobach, które 

Pan Jezus już przeprowadził. Zastanawiamy się nad tą tajemnicą wiary ze strachem, może bólem po 

stracie kogoś bliskiego, może z zaciekawieniem jak „tam” jest. Nikomu te pytania nie są obce.  

Gdy spojrzymy na świętych, których Kościół wspomina w Uroczystość Wszystkich Świętych, to z 

ich perspektywy ta „przeprowadzka” jest wielką wygraną. Teraz mogą oglądać Boga twarzą w twarz, 

przebywać w jedności i radości z Nim. Spoglądają na nas, towarzyszą nam w naszym ziemskim 

wędrowaniu i wstawiają się za nami do Boga. Ci wszyscy święci, duchowi giganci, byli tu na ziemi 

zwykłymi ludźmi, takimi jak my. Zmagali się ze swoim życiem, radościami i smutkami, z trudnościami 

(np. w nauce, jak św. Jan Maria Vianney, który jest patronem tego roku – Roku Kapłańskiego). Ale 

nigdy nie zapominali o Bogu, podjęli trud bycia świętymi i Jezus „przeprowadził” ich do nieba. To są ci 

wielcy święci, których Kościół ogłosił wzorami dla nas, ale również ci, mali, anonimowi święci z naszych 

rodzin, z naszego otoczenia. To, ci, których groby będziemy nawiedzać w listopadowe dni, modlić się, 

składać kwiaty, zapalać znicze. 

Każdy z tych świętych wstawia się za nami u Boga i wspiera nas, pomaga nam kochać Boga i 

bliźniego. Gdy tak jak oni zapragniemy kroczyć drogą świętości, pewnego dnia ta „przeprowadzka” 

będzie naszą największą wygraną. I tego każdemu z Was i sobie też życzę. 

 Paulina Dziubczyk 

 

 

„Jestem nauczycielem” 

 „Nauczyciel to ten, który nie wtłacza, a wyzwala, nie ciągnie, a wznosi, nie ugniata, a kształtuje, nie 

dyktuje, a uczy, nie żąda, a zapytuje - ten przeżywa z dziećmi wiele natchnionych chwil".  

Prof. J.W. Legowicz 



 

 

           Wspaniały, wymowny cytat, który właściwie wyjaśnia ideę bycia nauczycielem. Nauczyciel to nie 

zawód, to nie sposób zarabiania pieniędzy ani robienia kariery. Nauczyciel to powołanie, misja i pasja. 

Dobry nauczyciel, taki z prawdziwego zdarzenia ma zawsze czas i serce dla swoich wychowanków. 

Kosztem wypoczynku i własnej rodziny pochyla się nad uczniem i pomaga mu nie tylko w sprawach 

dydaktycznych ale, przede wszystkim wychowawczych. Bycie nauczycielem – szczególnie w 

dzisiejszych czasach, to olbrzymie wyzwanie i ciężka praca. Trzeba siły charakteru, niezachwianego 

kręgosłupa moralnego i doskonałego wyczucia, nie wspomnę tu o wykształceniu, aby być dobrym i 

efektywnym nauczycielem. Nauczycielem,  który kocha swoich podopiecznych, rozumie, lub próbuje ich 

zrozumieć, jest pomocny i wspierający, ale jednocześnie konkretny, konsekwentny i wymagający. Może 

to dla Was dziś niezrozumiałe, ale po latach najmilej wspomina się nauczycieli, którzy dużo wymagając, 

potrafili zmotywować do nauki.   

 

 



Z okazji Dnia Edukacji Narodowej postanowiłyśmy spytać naszych, kochanych „Belfrów” o to jak 

to jest być nauczycielem, jak postrzegają na co dzień swoich podopiecznych oraz czego możemy im 

życzyć. Zapraszamy.  

  
  

Czy czuje się Pani / Pan spełniona  spełniony w swojej pracy? 

-Tak lubię swoją pracę i nie chciałabym robić niczego innego. 

      -Tak, zawsze to było moją pasją. 

      -Zawsze chciałam być nauczycielką j. polskiego, więc spełniły się moje marzenia. Robię       to, 

co lubię.   

- Myślę, że tak i to bardzo. Są takie dni, że sukcesy dzieci dodają mi skrzydeł, ale jak w       każdej 

pracy zdarzają się chwile zwątpienia, ale  na szczęście trwają krótko! 

      -Tak. 

      -Tak, uwielbiam swoją pracę. 

     - Lubię swoją pracę i czuję się spełniona. Najbardziej cenię w niej to, że każdy dzień 

jest        inny, a nauczyciel nie odczuwa nudy nawet po wielu latach pracy. 

  
  

 Co Pani / Pan chciałby/chciałaby zmienić w systemie edukacji? 



      -Mniej podręcznikowej wiedzy, a więcej praktycznego działania i nauki zaradności życiowej. 

      -Tak życzyłabym sobie, aby było więcej pieniędzy na edukację.  

      -Myślę, że przed reformą, która wprowadziła gimnazja lepiej się uczyło. Chętnie wróciłabym do 

systemu: osiem klas szkoły podstawowej i cztery klasy szkoły średniej. 

      -Z pewnością powróciłabym do systemu, ośmiu klas w szkole podstawowej i cztery klasy      szkoły 

średniej. Bez szkół gimnazjalnych. 

      -Więcej zajęć z uczniami. 

      -Nic. 

      -Zamiast licznych klas, kilkuosobowe grupki i od najmłodszych klas  drugi język obcy. 

     - Wiele rzeczy. 

  
  

     - Istotnym elementem w dobrym funkcjonowaniu systemu edukacyjnego jest 

problem      finansowania oświaty. Większe nakłady na oświatę dałyby szanse dzieciom na przebywanie 

w kolorowych, dobrze wyposażonych salach lekcyjnych, ćwiczenie w dużych salach gimnastycznych i na 

ciekawie zagospodarowanych boiskach, odrabianie zadań domowych na terenie szkoły. Kolejne reformy 

mówią o tym, że zostanie ,,odchudzony” program, bo dzieci mają za dużo nauki. Niestety wymagania 

na sprawdzianach czy egzaminach są wysokie i trzeba często borykać się ze zbyt trudnymi dla 

przeciętnego ucznia treściami. Gdybym mogła coś zmienić - zmniejszyłabym liczbę      przedmiotów 

obowiązkowych do nauki j. polskiego z historią Polski, matematyki, języków obcych, przedmiotów 

przyrodniczych, wychowania fizycznego, wychowania artystycznego. Pozostałe przedmioty mogłyby w 

szkole funkcjonować, gdyby znalazły chętnych odbiorców. 



    

       Czy uczniowie sprawiają dużo kłopotów? 

-Czasami tak, ale ogólnie radzę sobie z nimi. 

-Raczej nie. 

-Są tacy, którzy sprawiają kłopoty, ale wspólnie je pokonujemy. 

-Sprawiają, ale czy dużo? Nie mam jakiegoś porównania, ale są roczniki gorsze i lepsze,  jak 

wszędzie. 

-Raczej nie. 

-Tak. 

- Zdarzają się  uczniowie niekulturalni, ale większość dzieci wie jak się powinno zachowywać. 

-Mam szczęście do dobrych dzieci i nie narzekam. 

- Myślę, że więcej kłopotów sprawiają uczniowie skupieni w dużych szkołach. Nasza szkoła jest 

mała, znamy wszystkich uczniów, stąd nieduże z nimi kłopoty.    

    



Czy to stresującą praca ?  

    -Raczej tak, szczególnie, gdy ktoś się przejmuje i chce wykonywać ją dobrze. 

    -Bywają stresujące momenty. 

    -Stresująca czasami, natomiast zawsze odpowiedzialna. 

    - Bardzo odpowiedzialna, wymagająca od nas dużego nakładu sił i uwagi zwłaszcza jeśli chodzi o 

bezpieczeństwo uczniów. 

    -Czasami. 

    -Nie. 

    -Raczej nie, ale bardzo odpowiedzialna. 

    -Zawód nauczyciela do łatwych nie należy. Trudno niektórym w to uwierzyć i przykro nam, że 

napomykanie o trudnościach uczenia budzi ,,zgrzytanie zębów’’. Nasz zawód to naprawdę  nie tylko 

dwa miesiące wakacji i cztery godziny dziennie, jak to się powszechnie sądzi. Uwierzcie – to naprawdę 

dużo pracy, a gdy stajemy przed grupą, nawet nam przyjaznych ludzi (uczniów, rodziców) pracujemy 

na pełnych obrotach i niestety często w wielkim stresie.   

    

 Czego możemy Pani / Panu życzyć z okazji Dnia Edukacji Narodowej? 

    -Spokoju i świadomości. 

    -Żebym mogła w zdrowiu popracować ładnych parę lat oraz miłych  i sympatycznych uczniów. 

    -Myślę, że cierpliwości i dalszego zapału do nauczania Was. 

   - Zdrowia, dotrwania w tym stanie do emerytury i oczywiście satysfakcji zawodowej. 

    -Ładnej pogody w tym dniu. 

    -Długich wakacji. 

    -Zmotywowanych uczniów do nauki i jak najlepszych wyników. 

    -Życzcie mnie i moim kolegom nauczycielom zdrowia, bo ono jest najważniejsze. Mnie    przydałoby 

się więcej wolnego czasu dla siebie. Życzenie prywatne, które chciałabym usłyszeć od  Was,  to 

pokonanie w przyszłe wakacje Rohaczy w Tatrach Słowackich. 

 Agata i Natalia  

Wstęp D. Olejnik 

  



 

 
 

Tam, gdzie „żyją” Dinozaury 

Dnia 23.10.2009 uczniowie klas czwartych wybrali się na wycieczkę do Kołacinka. Na hasło „ kto 

napisze sprawozdanie z wycieczki” zgłosiły się uczennice zarówno z klasy IV a, jak i IV b. Ponieważ 

sprawozdania wydają nam się ciekawe, postanowiliśmy zamieścić oba. Tak więc, macie możliwość 

spojrzenia na jedną wycieczkę z dwóch punktów widzenia.  

Serdecznie zapraszamy. 

Redakcja 

 

W dniu 23.10.2009r. uczniowie klas czwartych Naszej Szkoły pod opieką wychowawców 

(Joanny Jarmakowskiej, Sylwii Łaguniak i Janusza Koźlenko) wyruszyli w bardzo niebezpieczną 

podróż do nieznanej i tajemniczej „Krainy Dinozaurów”. Celem wyprawy była miejscowość – Kołacinek. 

 

 

Poznawanie czasów dinozaurów rozpoczęliśmy od spaceru po parku, w którym stoją oryginalnej 

wielkości modele dinozaurów. Następnie udaliśmy się do sali edukacyjnej, w której obejrzeliśmy film 

obrazujący w jaki sposób i dlaczego szczątki dinozaurów przetrwały do dnia dzisiejszego. 

Dowiedzieliśmy się również, jakie były prawdopodobnie (bo teorii jest wiele) przyczyny wyginięcia 

dinozaurów, które z żyjących obecnie zwierząt są potomkami dinozaurów oraz jak nazywa się nauka 

zajmująca się badaniem dinozaurów. To paleontologia. 

Bawiliśmy się w „Małych Odkrywców”, a po zabawie poszliśmy do najgroźniejszego z 

dinozaurów, by zrobić krew w żyłach mrożące, zdjęcia w paszczy tyranozaura. 

Wracając do autokaru napotkaliśmy rodzinę ludzi pierwotnych – neandertalczyków. Po 

przywitaniu się i zrobieniu kilku wspólnych fotek wyruszyliśmy w podróż do domu. 



szkolni paleontolodzy:  

Katarzyna Vu Phuc 

 Janusz Koźlanko 

 

      W dniu 23.10.2009r. klasy czwarte pojechały na wycieczkę do Dinoparku w Kołacinku. Zaraz po 

wyjściu z autokaru powitała nas ogromna brama z dwoma rycerzami w dwóch wieżach .Pogoda nam nie 

dopisała, prawie cały czas padało. Na początek przeszliśmy przez dino-tunel, a potem poszliśmy do 

wielkiej hali, w której odpoczęliśmy po podróży .Następnie poszliśmy na długi spacer ścieżką ery 

mezozoicznej, przy której podziwialiśmy figury dinozaurów naturalnej wielkości. Pani która nas 

oprowadzała opowiadała o zwyczajach dinozaurów. 

    Pierwszą rzeźbą dinozaura był Diplodok. Mógł on osiągnąć nawet do 35 metrów wysokości, a wagę 

do 27 ton. Dla niego najważniejsze było chronić swoje młode lub jaja. Był on roślinożercą, co można 

poznać po tym, że nie posiadał zębów. Pokarm rozcierał on w żołądku małymi kamykami, zwanymi 

gastrolitami. 

 

 

   Dinozaurów było bardzo dużo (ok. 20), ale wszystkie były niesamowite, między innymi tyranosaurus 

rex, dimertodon, stegosaurus, scelidosaurus, troodon, euoplocephelu, kentrosaurus i wiele, wiele 

więcej. 

    Następnie zwiedziliśmy grotę z gniazdem dinozaurów i wykluwającym się małym diplodokiem. 

    Później zjedliśmy pyszny obiadek. Ze względu na złą pogodę ominęło nas kilka atrakcji Dinoparku : 

odkopywanie szkieletu dinozaura, poszukiwanie w wyznaczonym miejscu samorodków złota, z których 

można wybić pamiątkową monetę oraz zabawa na placu zabaw. 

   Pośrodku parku jest ogromny staw, na środku którego znajduje się wysepka z gniazdem pterodaktyla 

. 

Strzeże on swojego jaja w gnieździe i wygląda jak żywy. 

    Jedną z najlepszych atrakcji był sklep z pamiątkami, który oblegaliśmy dość długo. 

    Polecam to miejsce na wycieczkę klasową . 

Kasia Konieczna Klasa IV a 



 

RAJDOWA JESIEŃ 

Upłynęły dopiero dwa miesiące tego roku szkolnego, a my uczestniczyliśmy już w trzech rajdach 

pieszych, które zorganizował pabianicki oddział PTTK. 

25 września 2009 roku nasza klasa Vc wzięłą udział w pieszym rajdzie, poświęconym 70 rocznicy Bitwy 

Pabianickiej. Trasa tej wędrówki prowadziła ulicami naszego miasta, a meta wyznaczona była na 

stadionie WŁÓKNIARZ. Niezapomnianą atrakcją tego rajdu była rekonstrukcja bitwy z 1939 roku. 

Wywarło to na nas ogromne wrażenie !!!. 

9 października wyruszyliśmy w kolejną wędrówkę, tym razem przemierzyliśmy pabianickie ulice, by 

odwiedzić miejsca, w których przebywał, uczył się, modlił, mieszkał patron naszego miasta św. 

Maksymilian Maria Kolbe. 

 

 

17 października odbył się Rajd Pamięci Druha Harcmistrza Zygmunta Kłysa -pabianiczanina, który żył w 

latach 1904- 1939. Druh Harcmistrz za działalność społeczną został odznaczony Złotym Krzyżem 

Harcerstwa. Życiem swoim potwierdził piękną i mądrą myśl, że tyle tylko pozostaje po nas ile zdołamy 

oddać innym. Atrakcją tego rajdu był konkurs strzelania z karabinu do tarczy.  



Trasa wędrówki ( około 10 km. ) wiodła z Parku 

Wolności do Chechła, Lasu Karolewskiego i mety, 

która znajdowała się na terenie Strzelnicy LOK-u 

„Walter”. 

 Niebawem, bo 10 listopada zamierzamy po raz 

kolejny uczestniczyć w rajdzie pieszym. Będzie to 

XIII Rajd Pamięci Zasłużonych Pabianiczan. 

Bardzo lubimy spędzać wolny czas w taki właśnie 

sposób. Mamy okazję zapoznać się z sylwetkami 

zasłużonych pabianiczan, są to żywe lekcje historii 

Pabianic, a przy okazji przebywamy na świeżym 

powietrzu, a nie przed telewizorem lub komputerem. 

Niektórzy z nas kolekcjonują znaczki rajdowe, a są 

to już całkiem pokaźne kolekcje. 

 Naszym zmaganiom towarzyszą i opiekę nad nami sprawują panie: Dorota Stolińska i Dorota Olejnik. 

 

Październikowe uroczystości 

    13 października 2009 świętowaliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej, zwyczajowo 

połączony ze ślubowaniem „pierwszaków”. O godzinie 16.00 uczniowie, ich rodzice, grono pedagogiczne 

oraz pracownicy obsługi i administracji spotkali się w pięknie udekorowanej sali gimnastycznej. 

Uroczystości przewodniczył dyrektor szkoły, p. Jerzy Kaczmarek.  

  



  

Na początek maluchy zaprezentowały część artystyczną, którą przygotowywały od miesiąca pod 

czujnym okiem wychowawców : p. B. Dyły – Fontańskiej i p. H. Kurasiewicza oraz  nauczyciela muzyki i 

plastyki, p. A. Suwalda. Podczas części oficjalnej, P. dyrektor przyjął od uczniów klas pierwszych 

uroczyste ślubowanie, w którym zobowiązali się między innymi do dbania o dobre imię szkoły. Na 

zakończenie imprezy, dyrekcja złożyła wszystkim pracownikom szkoły życzenia zdrowia, wytrwałości 

oraz satysfakcji z wykonywanego zawodu.  

 

     30 października 2009 odbyła się kolejna uroczystość, której głównymi bohaterami byli uczniowie 

klas pierwszych. W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych, zgromadzeni 

uczniowie mogli obejrzeć przedstawienie przygotowane przez uczniów klasy III b oraz być świadkami 

pasowania „pierwszaków” na czytelników. Każdy z nich otrzymał zakładkę do książki, która 

symbolicznie upoważnia do korzystania ze zbiorów naszej szkolnej „książnicy”. 

  



  

 Na zakończenie uroczystości Pani. dyrektor Beata Florczak zachęcała wszystkich uczniów do 

aktywnego czytelnictwa oraz do korzystania z Centrum Multimedialnego, gdzie na nośnikach 

elektronicznych udostępnione są nie tylko wydawnictwa popularno-naukowe (słowniki, encyklopedie, 

leksykony czy atlasy), ale również gry edukacyjne i programy do doskonalenia umiejętności 

matematycznych, wspomagające technikę czytania oraz ćwiczenia ortograficzne. 

     Uroczystość przygotowały panie D. Olejnik i A. Zieja przy współpracy p. A. Suwalda  

oraz panie wychowawczynie ze świetlicy szkolnej. 

 

Sprawozdanie z wycieczki klasy IV b 

do Muzeum Miasta Pabianic 

         W dniu 4 listopada 2009r. klasa IV b wraz z wychowawcą (Januszem Koźlenko) poszła na lekcję 

do Muzeum Miasta Pabianic. Tematem lekcji była historia Dworu Kapituły Krakowskiej, który 

często jest błędnie nazywany zamkiem. Dowiedzieliśmy się, że Dwór został wybudowany z drewna 

około XI wieku, a po pożarze w XVI wieku w latach 1575 – 1581 wzniesiono go ponownie z cegły. 

Zobaczyliśmy komnaty, w których członkowie Kapituły mieszkali i przyjmowali gości. Dwór Kapituły 

Krakowskiej bardzo nas zainteresował i polecamy go do zwiedzenia wszystkim uczniom Naszej Szkoły. 

w zastępstwie Skryby klasowego Janusz Koźlenko 

 

O BEZPIECZEŃSTWIE NIGDY DOŚĆ 

    Dnia 05.11.2009 gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli Straży Miejskiej, którzy przeprowadzili, 

pierwsze z kilkunastu zaplanowanych, zajęcia na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ruchu 

ulicznym oraz w domu i w szkole.  

W przerwie między zajęciami, poprosiłam jednego z Panów o krótką rozmowę. 

 Dorota Olejnik (dalej D.O.) : Może się Pan przedstawić naszym czytelnikom? 

Krzysztof Jegier ( dalej K. J.): Jestem funkcjonariuszem Straży Miejskiej w Pabianicach i  razem z 



kolegą przeprowadzamy w pabianickich szkołach lekcje na temat bezpieczeństwa. Jest to działanie 

prewencyjne, mające na celu uzmysłowienie dzieciom jakie czyhają na nie zagrożenia czy to w ruchu 

ulicznym, czy w domu. Starszym dzieciom i młodzieży mówimy o konsekwencjach posiadania, 

używania i rozprowadzania używek, a w szczególności narkotyków.  

D.O. : Jak po tych kilku pierwszych lekcjach ocenia Pan świadomość naszych uczniów w zakresie 

bezpieczeństwa? 

K. J.: Jest całkiem dobrze. Dzieci wiedzą choćby to, którą stroną jezdni należy się poruszać w 

przypadku braku chodnika czy to, że osobom obcym nie należy otwierać drzwi ani podawać absolutnie 

żadnych danych swoich, ani nikogo z rodziny. 

 D.O. : Mówiąc szczerze, nie spodziewałam się innej odpowiedzi, ponieważ zagadnienie bezpieczeństwa 

jest absolutnym priorytetem w naszej szkole. Ponieważ „Piątka” znajduje się  przy niezwykle ruchliwej 

ulicy, wychowawcy, osoby odpowiedzialne za wychowanie komunikacyjne oraz pedagog szkolny, 

systematycznie przeprowadzają zajęcia na ten temat. Podobne odbywają się również w świetlicy 

szkolnej, a artykuły na ten temat ukazują się w naszym periodyku od lat – szczególnie przed 

wakacjami i feriami.  

K. J.: Bardzo dobrze, że tak jest, ponieważ treningu i ćwiczeń bezpiecznego, świadomego zachowania 

nigdy nie za dużo.  

Jak już wspólnymi siłami wpoimy dzieciom podstawowe zasady bezpieczeństwa, to musimy je jeszcze 

nauczyć postępowania zgodnie z nimi. I tu właśnie niezbędny jest trening, a jak mówi przysłowie 

„ćwiczenie czyni mistrza” wiec jestem dobrej myśli.  

 D.O. : Oczywiście. Proszę nam na zakończenie powiedzieć , czy wraz z nadejściem jesieni obowiązują 

nas jakieś szczególne zasady bezpieczeństwa w ruchu ulicznym? 

K. J.: Tak. Jedna z najważniejszych zasad - bądź widoczny na drodze, obowiązuje zawsze, a teraz gdy 

zmierzch zapada wcześnie, to już bezwzględnie. Powinniśmy nosić odblaski –im więcej tym lepiej, 

ubierać się w żywe, rzucające się w oczy kolory, a jeśli nie cały ubiór kolorowy to chociaż jakiś 

jaskrawy jego element, na przykład czerwony szalik.  

Powinniśmy pamiętać o tym, że jeśli idziemy jezdnią i nadjeżdża samochód, to powinniśmy w miarę 

możliwości zejść z jezdni na pobocze. Kolejna sprawa – jeśli nie możemy poruszać się chodnikiem, to 

poboczem idziemy gęsiego a nie parami, lub co gorsza całą grupką. Pamiętajmy, że przechodząc przez 

jezdnię, czynimy to spokojnie ale energicznie i wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. Jako 

dzieci nie powinniście wychodzić  bez opieki po zmroku, nie wdawajcie się w rozmowę z obcymi no i 

dbajcie o zdrowie, bo teraz jest szczególnie łatwo o grypę lub przeziębienie.  

 D.O. : Serdecznie dziękuję w imieniu naszych czytelników za tych kilka cennych rad. Życzę dużo 

zdrowia i do zobaczenia przy następnej okazji.  

 

 

NAUCZYCIEL TEŻ POTRAFI .... 

We wtorek dnia 22 października na hali koszykówki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 

Pabianicach odbyła się impreza sportowa pod hasłem „Belferiada”. Jak sama nazwa wskazuje jej głównymi 

bohaterami byli belfrowie – nauczyciele szkół podstawowych oraz gimnazjów znajdujących się w Pabianicach. 



Przystąpili oni do wspólnej rywalizacji o piękny puchar i medale. Ich zadaniem było pokonanie kilku konkurencji 

opartych na grach i zabawach ruchowych, które do tej pory wykonywały dzieci w konkursie „5 milionów”. Należały do 

nich : zbieranie małych piłeczek na czas, przekładanie piłek ułożonych na kołach ringo, toczenie opony 

samochodowej, slalom z unihokejem, bieg z pokonaniem przeszkód i trzymaniem „pałeczki sztafetowej” w postaci 

teczki oraz wieszanie „prania”. Do wspólnej zabawy stanęli nauczyciele ze szkół: SP1, SP3, SP5, SP8, Gim 1, Gim 2, 

Gim 3. Naszą szkołę reprezentowali: p.dyr. Beata Florczak, p. Sylwia Łaguniak, p. Dorota Olejnik, p. 

Ewa Owsik, p. Joanna Jarmakowska, p. Robert Nowak, p. Henryk Kurasiewicz, p. Wojciech 

Woźniak oraz trener grupy p. Lidia Golewska.   

 

 

Zabawa była przednia, a  śmiechu co niemiara. Dzielnym nauczycielom kibicowali uczniowie z 

ich szkół. Robili to bardzo żywiołowo, zachęcając tym samym swoich nauczycieli do zwiększonego 

wysiłku. Zawody zostały uświetnione występami tanecznymi i gimnastycznymi dziewcząt ze Szkoły 

Podstawowej nr 8. Tańczyły  zresztą nie tylko dzieci, ale również nauczyciele, którzy w przerwach 

zamiast odpoczywać, oddawali się tanecznym pląsom. Publiczność szalała, a nauczyciele wtórowali.  

Po ostatniej konkurencji ogłoszono wyniki. Nasza szkoła zajęła piąte miejsce, a więc Piątka na 

piątkę!!! Pierwsze miejsce zajęło Gimnazjum Nr 1, a tuż za nim znalazła się reprezentacja SP 8. 

Trzecie miejsce zdobyło Gimnazjum Nr 2.  

 

 

Cała zabawa została podsumowana wspaniałym tortem, który stanowił słodką nagrodę za 

trud,  wysiłek oraz serce jakie nauczyciele włożyli w to, aby nie zawieść swoich podopiecznych. Jak się 

nieoficjalnie dowiedzieliśmy, impreza ma mieć swój ciąg dalszy w przyszłym roku.  

Swoim nauczycielom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!! 



J.J. 

 

 

„Dobrze widzi się tylko sercem, najważniejsze jest niewidoczne dla oczu” 

    To piękne i wymowne stwierdzenie pochodzi z książki , którą 

chciałybyśmy zarekomendować  w tym miesiącu. „Mały Książę”, bo o tym 

dziele właśnie mowa, formalnie zaklasyfikowany jest do literatury 

dziecięcej, ale uwierzcie nam na słowo, jest to książka  wielopokoleniowa i 

z powodzeniem możecie polecić ją starszemu rodzeństwu, rodzicom i 

dziadkom.  

     Bohater powieści mieszkający na odległej planecie,  w drodze na 

Ziemię odwiedza grupę planetek zamieszkałych przez przeróżnych 

dziwolągów. Spotyka miedzy innymi króla despotę, próżniaka, bankiera – 

zbieracza gwiazd. Zastanawia go absurdalność ich życia i poczynań. Ma 

nadzieję, że na Ziemi znajdzie to coś, czego szuka. Niestety i tu przeżywa 

rozczarowanie, gdyż na naszej planecie spotyka ludzi zapracowanych, 

zabieganych, zapatrzonych w siebie i swoją misję. Podróż naszego 

bohatera przynosi jednak efekty – Mały Książę 

uświadamia sobie, co tak naprawdę w życiu się liczy, co ma 

wartość  niewymierną, a jednak niewyobrażalnie wielką. Bohater odkrywa 

miłość, przyjaźń i odpowiedzialność – a właśnie te cechy czynią z nas 

prawdziwych ludzi.  

     Dzieło A. de Saint – Exupery’ego to powieść o każdym z nas, o 

poszukiwaniu wartości w życiu i o budowaniu swojego człowieczeństwa. Na 

zmianę zachowań czy hierarchii wartości, którymi kierujemy się na co dzień 

nigdy nie jest za późno, dlatego też serdecznie zachęcamy do wnikliwej 

lektury i głębszej refleksji,  do takiego swoistego rachunku sumienia. Czy 

jestem prawdziwym przyjacielem, czy potrafię być lojalny, uczciwy i 

prawdomówny, czy umiem kochać za sam fakt, że ktoś jest, czy za to, co 

może nam dać…  

    Jeśli ktoś z Was chciałby podzielić się z czytelnikami swoją opinią na 

temat polecanej przez nas lektury, lub chciałby sam zarekomendować konkretne dzieło,  zapraszamy 

do współredagowania rubryki REDAKCJA POLECA i zamieszczania recenzji. Zainteresowanych 

zapraszamy do biblioteki szkolnej.  

Do zobaczenia za miesiąc 

REDAKCJA 

 


