
 

 

Witajcie świątecznie 

          Jak ten czas szybko leci. Dopiero co witaliśmy się po wakacjach, a tu już prawie połowa roku 

szkolnego… Ani się obejrzymy, a znów będą 
wakacje. Póki co cieszmy się każdym dniem, bo 

każdy może być 
tym wyjątkowym, 

który zmieni bieg 
naszego życia. 
Każdego dnia 
możemy spotkać 

kogoś 
wyjątkowego, 

kogoś kto sprawi, 
że zaczniemy 
inaczej myśleć o 
sobie czy inaczej 
postrzegać świat i ludzi. Tylko uwaga! Czasami możemy taki dzień lub 
takiego kogoś po prostu przeoczyć, gdyż wyczekując, nie zauważamy 
tego co jest blisko nas. Czy wiecie, że tym kimś wyjątkowym może być 
osoba z najbliższego otoczenia?  Niesamowite, prawda? Może warto 

czasami posłuchać, a nie tylko słuchać co mówią nasze koleżanki, czym 
się interesują, co czytają, gdzie spędzają czas wolny. Może się nagle 
okazać, że nieśmiały kolega z ławki obok ma niespotykane hobby, 
a  zahukana koleżanka ma ogromna wiedzę o świecie bo fascynują ja 
podróże… Jak pokazuje doświadczenie, szczęście którego szukamy 
najczęściej jest tuż „za rogiem”, czyli blisko nas, na wyciagnięcie ręki. 
Cieszmy się więc drobiazgami, afirmujmy życie, doceniajmy drobne 
oznaki sympatii i przywiązania, z którymi spotykamy się na co dzień. 

Ani  się obejrzymy, jak łatwo osiągniemy  stan ducha nazywany  szczęściem. 

Czy wiecie, że poczucie szczęścia to sprawa bardzo indywidualna i zależna prawie wyłącznie od nas 
samych? Kluczowe jest tu podejście do życia. Jeśli nauczyliśmy się nieustannie narzekać i utyskiwać to 
nawet na rajskiej wyspie będziemy szukać dziury w całym?  

Jeśli jednak potrafimy dostrzec i cieszyć się drobiazgami, niezależnie od tego co przyniesie los, 
będziemy szczęśliwi? 

Tego Wam i sobie życzę z okazji zbliżającego się Nowego Roku, a na święta życzę Wam kochani  dużo 
spokoju i odpoczynku, a sobie czasu na czytanie, bo stosik książek przybywa a czas ucieka… 



Redaktor opiekun 

 

 

             Wyobraźcie sobie sytuację, kiedy kierowcy nie przestrzegają przepisów drogowych, wielkie auta 

jadą środkiem drogi nie zważając na małe osobowe samochody, kierowca przed jazdą wypije piwo lub dwa, 

a stan techniczny wozu nikogo nie interesuje. Albo jak by to było, gdyby każdy kto chce, wziął sobie ze 

sklepu co mu się podoba nie płacąc, albo rozbił witrynę bo chce coś z wystawy, a sklep już zamknięty. Albo 

wracacie ze szkoły do domu,   a tam ktoś leży na waszej kanapie bo mu się spać zachciało… I teraz 

pomyślcie, że tak mogłoby być, gdyby nie formacja powołana specjalnie po to, by chronić obywateli i 

pilnować porządku. Daję Wam słowo, że gdyby nie Policja już dawno na świecie zapanowałby chaos 

i  przemoc. Przeczytałam kiedyś bardzo ciekawe i mądre stwierdzenie, że ten kto się boi Policji ma na 

pewno coś na sumieniu, bo ten kto postępuje zgodnie z prawem i zasadami życia społecznego traktuje 

policjanta jak przyjaciela a nie wroga. Pamiętajcie o tym proszę. Policjant to ktoś, kto niesie pomoc, ktoś kto 

dzielnie stoi na straży ładu i porządku. Policjant to czyjś syn, brat, tata, przyjaciel  i tak jak każdy z nas ma 

marzenia, plany, uczucia. Szanujmy więc ciężką, odpowiedzialną i niebezpieczną  pracę Policji, bo dzięki 

niej możemy bezpiecznie i spokojnie funkcjonować na co dzień. Każdy z nas ma swojego „Anioła Stróża” w 

postaci pana dzielnicowego, który zawsze jest chętny do pomocy, gdy poczujemy się zagrożeni. Nad 

prawidłowym i harmonijnym przebiegiem pracy policji stoi komendant, który przy pomocy zastępców 

otacza opieką swoich pracowników i umiejętnie nimi zarządza. Dzisiaj chce Wam przedstawić Powiatowego 

Komendanta Policji w Pabianicach, Pana Inspektora  Cezarego  Petrusa, który zaprosił naszą redakcję do 

komendy i chętnie odpowiedział na nurtujące nas pytania dotyczące pracy w Policji. Pan Komendant dał się 

poznać jako niezwykle ciepły i otwarty człowiek z dużym poczuciem humoru i błyskotliwą ripostą. To było 

bardzo udane spotkanie.  Zaowocowało wywiadem, do lektury którego bardzo serdecznie zachęcam.  

 



 Wywiad z Komendantem Powiatowym Policji w Pabianicach,  

Panem Inspektorem Cezarym Petrusem. 

Redakcja: Dzień dobry. Na początek proszę nam powiedzieć jak długo jest Pan policjantem  
P. Inspektor Cezary Petrus (dalej C.P.): Od lutego 1995, czyli mam już za sobą 23, prawie 24 lata 
służby.  

Redakcja: Jaką szkołę należy skończyć aby zostać policjantem? 
C.P. : Policjantem teoretycznie może zostać każdy kto ma ukończoną szkołę średnią, przejdzie testy 
sprawnościowe, jest niekarany oraz ma wysoką świadomość specyfiki służby w Policji.  Brzmi nieźle, 
co? Jednak rzeczywistość jest o wiele bardziej skomplikowana. Przyjecie do służby i skierowanie na 

półroczne przeszkolenie nie oznacza, że już się jest policjantem, ponieważ bardzo ważne są pozytywnie 
zaliczone egzaminy po ukończonym przeszkoleniu, a ich stopień trudności jest faktycznie wysoki.  

Redakcja: A jak wyglądała Pańska droga do zawodu? 
C.P.: Po zdanej maturze w III Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi dostałem się do Wyższej Szkoły 
Morskiej w Gdyni.  Wybierając uczelnię marzyłem o realizacji swoich pasji podróżniczych. Choć 
pierwszy rok byliśmy skoszarowani, nie była to szkoła mundurowa i niestety nie  zapewniała pracy 

swoim absolwentom jak szkoły wojskowe. Życie jednak nie znosi pustki i skoro nie dane mi było 
realizować wcześniejszych planów postanowiłem znaleźć inny pomysł na życie  i wyjechałem szukać 
pracy za granicą. Po powrocie do kraju czułem, że moje życie powinno być związane z służbą 
społeczeństwu, wstąpiłem więc do Policji.   

Redakcja: Co Pana zainspirowało do wyboru tego w końcu niełatwego i dość niebezpiecznego „kawałka 
chleba”? 
C.P.: Mundur oraz stabilizacja, czyli tak potrzebna w życiu rodzinnym pewność jutra.  

Redakcja: Wstąpił Pan do Policji z dyplomem ukończenia Wyższej Szkoły Morskiej i co dalej? 
C.P.: Dalej zostałem wysłany na studia podyplomowe do Szczytna, które były jednocześnie studiami 
oficerskimi.  Następnie zostałem przydzielony do służby w jednostce Łódź Śródmieście, która mieściła 
się przy ul. Sienkiewicza. Teraz znajduje się tam Komenda Miejska Policji.  

Redakcja: A jeśli absolwent jakiejkolwiek szkoły średniej,  dodatkowo posiadający maturę, zgłosi się 
do służby w Policji  jak wygląda jego droga awansu? 
C.P.:  To zależy jakie ma aspiracje i możliwości. Może zostać wysłany na trwające dziewięć semestrów 
studia do Wyższej Szkoły Policyjnej w Szczytnie albo przejść półroczne przeszkolenie w szkole 
policyjnej w Pile, Słupsku lub Sieradzu  i na tym teoretycznie zakończyć edukację w zawodzie. 

Zaznaczam, że tylko teoretycznie, ponieważ każdy kto chce dobrze wykonywać swój zawód musi się 
ustawicznie doszkalać. Dodatkowym ważnym sprawdzianem, który musi przejść każdy rekrut jest test 
psychologiczny, badający predyspozycje danej osoby do zawodu oraz test sprawnościowy. Nie muszę 
tu chyba dodawać, że policjant to zawód dla zdrowych i wysportowanych ludzi. Gdy już to wszystko 
szczęśliwie zda i pozalicza,  każdy, no prawie każdy młody policjant, zaczyna pracę od „szlifowania 
bruku”, czyli mówiąc naszym żargonem zaczyna od krawężnika  J  

Redakcja: Czym zajmuje się Policja na co dzień? 
C.P.: Zadania Policji szczegółowo reguluje Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990, która wyraźnie podaje 
zakres obowiązków nałożonych na policjantów przez ustawodawcę oraz związanych z tym uprawnień. 
Jest to obszerny akt prawny, więc do przeczytania dla chętnych, natomiast mówiąc krótko Policja 
została powołana do ochrony życia i zdrowia ludzi oraz mienia. W związku  z tym pilnuje porządku 
publicznego i przestrzegania prawa oraz inicjuje działania prewencyjne.  Najbardziej widoczna praca 
Policji to tzw. „drogówka”, która pilnuje bezpieczeństwa na drogach oraz patrole, które kontrolują tzw. 

newralgiczne miejsca w mieście. Policja zagląda systematycznie również do szkół, gdzie prowadzi 
intensywne działania prewencyjne. Dobrze żebyście uświadomili sobie, że policjant to przyjaciel, który 
nastawiony jest na pomoc a nie na karanie, które jest ostatecznością, gdy nic innego już nie zadziała. 
Musicie wiedzieć, że jeśli Was coś niepokoi lub martwi możecie zwrócić się z do Policji, ale warto 
najpierw porozmawiać z kimś dorosłym , na przykład z rodzicem lub pedagogiem w szkole, gdyż 
znacznie ułatwi to ewentualną interwencję lub inną pomoc Policji. 



Redakcja: Ilu Policjantów pracuje w Powiatowej Komendzie w Pabianicach? 
C.P.: Na dzień dzisiejszy mamy 217 etatów policyjnych oraz 29,5 administracyjnych. Mamy również 19 
wakatów, czyli wolnych miejsc pracy dla  policjantów.  

Redakcja: Trudno zarządza się taką liczbą ludzi? 
C.P.: Raczej tak, bo w moim przekonaniu zarządzanie to przede wszystkim odpowiedzialność. 
Odpowiedzialność za zatrudnionych tu ludzi oraz za ludzi, którym moja firma ma zapewnić 

bezpieczeństwo. Staram się jak najwięcej czasu poświęcić na poznanie swoich podwładnych, rozmawiać 
z nimi i pomagać, gdy tego potrzebują. W moim mniemaniu dobry dowódca to taki, który mówi 
„chodźcie za mną” a nie „idźcie,  ja zaczekam”. Tego cały czas się trzymam. Poza tym mam do pomocy 
dwóch zastępców, jeden jest szefem pionu prewencyjnego, drugi zaś kryminalnego oraz ośmiu 
naczelników wydziałów, więc daję radę J. 

Redakcja: Od ilu lat jest Pan komendantem w Pabianicach? 
C.P.: Od 2017 roku, czyli prawie dwa lata. Wcześniej pracowałem w Brzezinach, gdzie dowodziłem 64 
policjantami  i 16 pracownikami administracyjnymi.  

Redakcja: W jaki sposób się Pan relaksuje, pozbywa stresu i „ładuje akumulatory”? 
C.P.: W bardzo trudnej i niebezpiecznej  pracy policjanta najważniejszy jest dom, czyli miejsce, gdzie 
choć na chwilę może uwolnić głowę od myślenia o pracy, gdzie czekają na niego kochający najbliżsi, 

gdzie otacza go spokój i codzienna rutyna. Wierzcie mi, szczęśliwy  dom to wartość  nie do przecenienia 
i to właśnie dom jest dla mnie azylem i oazą spokoju. Ponadto lubię jazdę na rowerze, choć rower 
traktuję głównie jako sposób przemieszczania się za miasto, na rozległe pola rzepaku, gdzie odnajduję 
w sobie tłumioną na co dzień wrażliwość…  

Redakcja: Pięknie powiedziane…J 
C.P.: Jeśli zaś chodzi o hobby, to z dumą przyznaję, że mam to szczęście, że swoją pracę mogę 

traktować jednocześnie jako hobby, ponieważ wciąż jest dla mnie i atrakcyjna, i pociągająca. Oficer 
prasowy nadkom. Joanna Szczęsna mówi że to pracoholizm, ja nazywam to „pracolubstwem”. Prawda 
że lepiej brzmi? J 

Redakcja: I tu nas Pan komendant zaskoczył, gdyż patrząc na niezwykłą kolekcję czapek policyjnych 
myślałyśmy, że to jest pańskie hobby 
C.P. : (serdeczny śmiech) To kolekcja wypożyczona od mojego kolegi, emerytowanego policjanta, 
który gdy tylko wyjeżdżał poza granice naszego kraju i spotkał „tubylczego” policjanta wymieniał się z 
nim policyjnym nakryciem głowy.  

Redakcja: Przejął Pan po nim ten zwyczaj? 
C.P.: No cóż, dwie czapki z tej kolekcji to moje trofea J. 

Redakcja: Trzeba przyznać, że kolekcja prezentuje się niezwykle atrakcyjnie. No to idąc za ciosem: Ile 
mundurów posiada policjant? 
C.P.: Trzy. Pierwszy z nich to mundur galowy, na który składa się marynarka wyjściowa ozdobiona 
sznurem galowym, ubranie służbowe oraz mundur ćwiczebny.  Mundur galowy zakładamy na 
wyjątkowe uroczystości, takie jak na przykład święto 3 Maja albo 11 Listopada. Ubranie służbowe 
nosimy  na co dzień, a mundur ćwiczebny, jako że najwygodniejszy, na przykład na interwencje lub 

patrol nocny.  

Redakcja: Każdy policjant ma taki sam sznur galowy? 
C.P.: Nie. Rodzaj sznura uzależniony jest od korpusu. 

Redakcja: Korpusu? 
C.P.: Korpusu, czyli prościej od stopnia awansu. Podstawowy to Korpus Szeregowych Policji następnie 

Korpus Podoficerów, dalej Korpus Aspirantów, Korpus Oficerów Młodszych, Korpus Oficerów Starszych 
oraz  najwyższy stopień: Korpus Generałów Policji.  

Redakcja: Inspektor zalicza się do… 
C.P.: Korpusu Oficerów Starszych. Stanowisko komendanta można uznać za  zwieńczenie pracy 
policjanta. Różna jest tylko ilość podwładnych, natomiast komendant to komendant.  



Redakcja: Wracając do naszej komendy, ile psów aktualnie wspiera pracę policjantów? 
C.P. : Obecnie mamy dwa psy. Nadir to idealny „wykrywacz” narkotyków, który znajdzie je wszędzie 
tam, gdzie z powodów czysto technicznych nie dotrze policjant. Drugi nasz czworonożny funkcjonariusz 
to Chwat, który pełni służbę patrolowo - tropiącą. Psy mieszkają w komendzie, są dobrze karmione, 
kąpane i dopieszczone przez swoich przewodników. Gdy przyjdzie ich czas, odejdą na zasłużoną 
emeryturę.  

Redakcja: A konie? Są w pabianickiej komendzie konie? 
C.P. : Nie, ponieważ nie ma takiej potrzeby. W Policji konie wykorzystuje się jako środek transportu w 
miejsca trudnodostępne. Na przykład, konie posiada komenda w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie służą 
do patrolowania linii brzegowej Zalewu Sulejowskiego. Konie sprawdzają się również na  boisku 
podczas rozrób tzw. „pseudokibiców”.  

Redakcja:  A prywatnie ma Pan Komendant jakieś zwierzę ? 
C.P. : Nie, ponieważ za bardzo kocham zwierzęta, aby trzymać je na uwięzi. Poza tym, przez wiele 
godzin pupil byłby sam w domu, a to nie jest dobra dla nikogo, podobno nawet dla rybek akwariowych 
J. 

Redakcja: Czy Pabianice to bezpieczne miasto? 
C.P. : Raczej tak. Nie ma tu właściwie miejsc, w które się nie chadza. Jednak w piątek czy w sobotę 

wieczorem pojawiają się na mieście wzmożone patrole, gdyż zdarzają się imprezowicze zagrażający 
sobie i innym.  

Redakcja: Ilu policjantów najczęściej bierze udział w interwencji? 
C.P. : Typowy patrol to dwie osoby. 

Redakcja: A nietypowy? 
C.P. : W zależności od potrzeb J. 

Redakcja: Czy uważa Pan Komendant, że praca policjanta jest ciężka i upoważnia do wcześniejszej 
emerytury? 
C.P. : Oczywiście. Praca policjanta jest przede wszystkim bardzo stresująca, co po wielu latach służby 
nieubłaganie odbija się na zdrowiu. Poza tym policjanci pracują bardzo intensywnie a zarobki nie należą 

do najwyższej półki, dlatego też aby wynagrodzić jakoś trudy służby umożliwia się funkcjonariuszom 
wcześniejsze odejście w stan spoczynku. Musicie mieć świadomość, że policjantem się jest a nie bywa. 
„Glina” z krwi i kości nawet na urlopie nie przejdzie obok wyrządzanego zła bez interwencji. Raz, że 
zareagować to jego obowiązek, dwa, że poczucie pilnowania porządku to po pewnym czasie odruch 
bezwarunkowy u policjanta.  

Redakcja: Czy to niebezpieczny zawód? Niebezpieczny w sensie urazowy? 

C.P. : Ależ oczywiście. Każda interwencja, udział w akcji czy nawet zwykłe wylegitymowanie może 
zakończyć się tragicznie. Nikt nie wie co siedzi w drugim człowieku i jak zareaguje, szczególnie w 
chwili, gdy ze względu na swoje postępowanie boi się policjantów.  

Redakcja: Dziękując  za zaproszenie i rozmowę czego możemy Panu życzyć? Czy również klasycznie: 
ile wyjazdów tyle powrotów? 

C.P. : Tak jest J.  Również dziękuje i życzę Wam udanych i spokojnych świąt. 

 Redakcja w składzie: Agata Lenard, Weronika Szymańska, Zuzanna Sułat 

Wywiad opracowała i wstępem opatrzyła Dorota Olejnik 

 

„Piątka” na szlaku Rajdu Mikołajkowego. 



           Turyści ze Szkolnego Koła PTTK sobotni poranek spędzili bardzo aktywnie i „mikołajkowo”. Recepta 

na przedłużenie sobie mikołajek i spędzenie ich w ciekawy sposób? Oni doskonale ją znają! 8 grudnia 
piętnastoosobowa grupa uczniów z klasy Vb wzięła udział w XXII Rajdzie Mikołajkowym organizowanym 
przez Klub Turystyki Pieszej „Aaron”, we współpracy z pabianickim oddziałem PTTK. To już kolejny rok z 
rzędu uczniowie wędrowali rankiem po pabianickich okolicach, odziani w mikołajkowe czapki.  

       Start rajdu miał miejsce na Lewitynie, skąd o godzinie 8.30, zaopatrzeni w mapy, ruszyli w 7-
kilometrową trasę. Umiejętność odpowiedniej orientacji z mapy oraz interpretacji znaków 
topograficznych, której uczą się na lekcjach geografii, miała okazję przydać się w praktyce. Trasa wiodła 
czerwonym szlakiem przez tereny Lasu Miejskiego, poprzez wieś Rydzyny i tereny Bychlewa. Wędrówka 
mijała turystom na wspólnych rozmowach, integracji oraz podziwianiu okolicznego krajobrazu  i przyrody 
w grudniowym wydaniu.  

 

        Po dwugodzinnym rekreacyjnym spacerze, uczniowie dotarli na metę rajdu - do Domu Ludowego 
w Bychlewie, gdzie oczekiwał na nich… Święty Mikołaj. Nasi uczniowie zapewnili wyjątkowego gościa, iż 
cały rok sprawowali się wzorowo i zasłużyli na podarki świąteczne. Piątoklasiści otrzymali paczkę pełną 
słodkości. Angelika Janas umiliła spotkanie z Mikołajem, śpiewając świąteczną piosenkę, która 
wprowadziła podniosły nastrój. Nieco zmęczeni turyści zasiedli przy wspólnym stole i zregenerowali siły 



zjadając pyszny, gorący bigos, wymieniając się przy tym rajdowymi wrażeniami. To była zdecydowanie 
udana i aktywnie spędzona sobota. Do zobaczenia już za kilka tygodni na Rajdzie Noworocznym. 

W rajdzie wzięli udział uczniowie kl. 5b: Iga Basińska, Kacper Czekalski, Patrycja Fercho, Maja 
Kostrzewa, Mikołaj Kępa, Michał Łukasiewicz, Oliwia Krawczyk, Piotr Krupski, Kacper Grala, 
Kacper Nowak, Angelika Janas, Lena Stręgiel, Jan Pańczyk, Zuzanna Sułat, Wiktoria 
Szymańska.  

Maria Stencel 

 

Pisać każdy może 

           Dzisiaj pochylimy się nad profesją oficjalnie nazwaną - dziennikarz prasowy, potocznie 

nazywany redaktorem. Te dwie nazwy nie są jednak tożsame, gdyż dziennikarzy prasowych można 
podzielić ze względu na rodzaj wykonywanych zadań. I tak pojawia się felietonista, czyli osoba, która 
ma stałą rubrykę i cyklicznie wypowiada się na jej łamach na jakiś konkretny temat. Następny jest 
korespondent, czyli osoba przebywająca na stałe lub czasowo na przykład za granicą i stamtąd 
przesyłająca swoje materiały.  Następny jest reporter, który sam zbiera potrzebne mu informacje. Na 

ich podstawie tworzy reportaż. I wreszcie  pojawia się redaktor, 
który redaguje materiały w powierzonym mu dziale prasowym i 
decyduje co  się w nim ukarze w danym numerze. Teraz już mam 
nadzieje będziecie odróżniać poszczególne profesje występujące pod 
wspólna nazwą „dziennikarz prasowy”. 

Dziennikarz prasowy albo pisze materiał na zamówienie redakcji, albo 

sam szuka tematu, zbiera materiały i  na  ich podstawie pisze tekst. 
Cechy obowiązkowe dla dziennikarza to pracowitość, wytrwałość, 
determinacja oraz łatwość nawiązywania kontaktów. Ponadto 
dziennikarz musi wykazać się dużą wiedzą o świecie, mieć tzw. lekkie 
pióro, znać świetnie zasady pisowni, być obyty i   bystry. Bardzo 
przydatna jest umiejętność szybkiej reakcji oraz łatwość 
podejmowania decyzji. Musi być również dyspozycyjny oraz  lubić 
prace w niekonwencjonalnych warunkach i o nietypowej porze.  

Dobrze jeśli dziennikarz jest obiektywny, bo to cecha prawdziwego profesjonalisty. Jeśli natomiast ma 
zamiar napisać tekst krytyczny, powinien zawsze trzymać się faktów, nie naginąć rzeczywistości do 
swoich potrzeb, nikogo nie obrażać i nie pozbawiać dobrego imienia. To ostatnie ważne jest nie tylko ze 
względów czysto ludzkich, ale i materialnych. Osoba, którą dziennikarz celowo i złośliwie przedstawia w 

złym świetle ma pełne prawo dochodzić swoich racji przed sądem, co niejednokrotnie kończy się 
ogromnymi odszkodowaniami. A na zakończenie chcę dodać, że dobry dziennikarz to prawdziwy 
erudyta: oczytany i kulturalny. 

Aby zostać dziennikarzem najlepiej skończyć studia kierunkowe lub filologiczne.  

Do zobaczenia za miesiąc 

Dorota Olejnik 

 



Mikołajkowy czwartek 

 



 

      Zgodnie z tradycją 6 grudnia to ulubiony dzień każdego z nas, małego i dorosłego, bo to Mikołajki, 
które wprowadzają nas w świąteczny nastrój przed świętami Bożego Narodzenia. Z inicjatywy 
Samorządu Uczniowskiego w tym dniu w naszej szkole roiło się od Mikołajków, Mikołajów i Mikołajek, 

wszystko mieniło się w kolorach czerwieni, nie zabrakło również bajecznych reniferów. Obowiązywały 
także inne zasady podczas lekcji, był to bowiem dzień wolny od pytania, uczniowie nie mieli zadanej 
pracy domowej z czwartku na piątek. Pamiętajmy jednak, aby ten radosny klimat nie uśpił naszych 
racjonalnych zachowań i nie wpłynął negatywnie na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.  

(Tekst i foto: opiekun SU, Małgorzata Kuna) 

  

 



Świąteczna akcja czytelnicza 

            Od grudnia w świetlicy zrobiło się świątecznie. Dzieci wykonały 

przepiękne dekoracje, ubrały choinkę, a pani Renata Kołodziejska 
zorganizowała akcję czytelniczą. Codziennie czyta nam opowiadania  o 
tematyce świątecznej. Bardzo spodobała nam się baśń H. Ch. Andersena 

„Dziewczynka z zapałkami”. Teraz pani zachęca nas do wspólnego czytania 
baśni „Choinka”, którą będą czytać dzieci dzieciom. Będziemy bardzo się 
starać. 

Świetliczaki 

 

Świetlicowo 

                        Dzieci w naszej szkolnej świetlicy wykonały kartki na temat Świąt Bożego Narodzenia i 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Było to w ramach konkursu  „Ze ZWiK-iem dla WOŚP”.  Prace 
przekazaliśmy na stoisku organizatora ZWiK podczas Jarmarku Świątecznego w dniu 9 grudnia 2018r. 
na Starym Rynku w Pabianicach. Wybrane kartki organizator opublikuje w ciągu 5 dni na profilu Facebook 
i wtedy zostaną poddane głosowaniu. Grafiki z 3 najlepszych prac będą nadrukowane na koszulkach, 

które zostaną zlicytowane podczas 26. finału Wielkiej Orkiestry  Świątecznej Pomocy w styczniu 2019 r.  

Wielką radość sprawiło dzieciom to, że można pomagać innym. Każdy uczestnik za udział 
otrzymał słodki upominek. 

Renata Kołodziejska  

    



Kiermasz świąteczny 

              W grudniu 2018 r. Samorząd Uczniowski po raz kolejny zorganizował w szkole kiermasz 

świąteczny. Dochód z niego będzie przeznaczony na wsparcie dla dzieci, które nie mogą korzystać z 
wyjazdów na szkolne wycieczki. Chcemy, by wszystkie dzieci mogły w tym roku szkolnym wyjechać. Do 
tej  akcji zawsze przyłączają się dzieci ze świetlicy. Wykonały przepiękne kartki bożonarodzeniowe i 

bileciki do prezentów.    Dziękujemy. 

Renata Kołodziejska 

 

KONKURS „Grudniowe pojedynki jedynki” 

  

 

      Szkoła Podstawowa nr 1 w Pabianicach była organizatorem pierwszej edycji Konkursu Logopedyczno- 
Sensorycznego „Grudniowe pojedynki jedynki”. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie kl. II a, Kinga 
Mamińska i Filip Kaczmarek.  
Dzieci wykonywały wiele ciekawych i niełatwych zadań, które sprawdzały ich słuch, pamięć, myślenie 

logiczne, zdolności manualne, a przede wszystkim poprawną wymowę.  
Kinga zachwyciła jurorów recytacją wiersza D. Gellner „Szły raz myszy” i w rezultacie nasza drużyna 
zajęła trzecie miejsce.  
Gratulujemy!!! 

(Tekst i foto: Edyta Chrzęst, wychowawca klasy) 



Christmas Card Exchange 

 

         Po raz drugi w naszej szkole realizowany jest projekt E- twinning -Christmas Card Exchange, 
którego celem jest przede wszystkim rozwijanie umiejętności komunikowania się w języku angielskim 

oraz poznanie kultur i tradycji świątecznych innych państw.  
Uczniowie klas piątych, szóstych i chętni z najstarszych klas przygotowywali na przełomie listopada i 
grudnia karty świąteczne, ręcznie zdobione z przepięknym, niepowtarzalnym charakterem i życzeniami 
z opisem naszej polskiej tradycji świątecznej. 
W tym roku wysłaliśmy kartki do Hiszpanii, Albanii oraz Czech. Teraz już tylko oczekujemy z 
niecierpliwością na przesyłkę od naszych zagranicznych kolegów i mamy nadzieję, że dotrze na czas. 

SU  
Marta Tomczyk 

Małgorzata Kuna 

 



Siódmoklasiści w stolicy 

         Tuż przed świętami uczniowie klas siódmych pojechali do Warszawy w celu eksplorowania i poznania 
przez doświadczanie tego, co nowe . Atrakcji było wiele, jak na jednodniową wycieczkę. Na początku 
uczestniczyliśmy w warsztatach w manufakturze produkcji cukierków oraz samodzielnie mogliśmy 

wykonać lizaki. Niektórym szło znakomicie i widać było, że to nie przypadek, tylko wprawa wynikająca z 
domowej praktyki. Po tych słodkościach pojechaliśmy do Pałacu Kultury i Nauki, aby podziwiać piękną, z 
nowym designem, panoramę naszej stolicy. I nareszcie najciekawszy punkt programu - Centrum Nauki 
"Kopernik", gdzie spędziliśmy cudowny czas, ucząc się, poznając, angażując empirycznie. Cóż to za 
zajęcia, kiedy wszystko ciekawi i nie ma mowy o nudzie.!!!  

 



 

(Tekst i foto: M. Kuna) 

  

  

  

 



 

WYSTRZELALI PUCHARY 

W ostatni piątek i sobotę, tj. 7 i 8 grudnia br.  w Pabianicach odbyły się Wojewódzkie Zawody 
Strzeleckie „Ustrzel Gwiazdkę” zorganizowane przez Pabianicki Klub Strzelecki „WALTER”. Ekipa 
naszego „piątkowego” Koła Strzeleckiego po raz pierwszy mogła wziąć udział w takich zawodach. W 
piątek stanęła w szranki z uczniami z innych szkół z naszego województwa.  

 

Nasi strzelcy wystartowali w dwóch kategoriach wiekowych: młodzicy (do klasy szóstej włącznie) 
i juniorzy młodsi (uczniowie klas 7 i 8 szkoły podstawowej oraz 3 gimnazjum). Młodzicy strzelali z 
karabinu pneumatycznego w postawie stojącej z podpórką, natomiast juniorzy młodsi strzelali z karabinu 
bez podpórki lub z pistoletu pneumatycznego.  

Miło nam poinformować, że Antoni Tszydel z klasy 6b zajął 5. miejsce w karabinie 
pneumatycznym kategorii młodzików, Martyna Borowska z klasy 8c – 4. miejsce, a Dawid Sobczyk z 

klasy 7b – 6. miejsce w pistolecie pneumatycznym w kategorii juniorów młodszych w województwie. 



Dzięki wspaniałym strzałom wszystkich trzynastu uczestników zawodów nasza szkoła wywalczyła II 
miejsce w kategorii młodzików i III miejsce w kategorii juniorów młodszych.  

 

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy im samych strzałów w dziesiątkę w kolejnych 
zawodach! 

 

 

          Dzisiaj spróbuję przekonać Was do systematycznego spożywania śniadań. Jak pokazują badania, 

co czwarte dziecko w Polsce wychodzi z domu bez śniadania. To naprawdę niepokojące. Brak tego 
najważniejszego w ciągu dnia posiłku, skutkuje brakiem koncentracji, drażliwością, bólem brzucha, 
brakiem koncentracji oraz… słabszymi wynikami w nauce. Poza tym pierwszy, dobrze zbilansowany i 
pełnowartościowy posiłek, działa jak katalizator - pobudza organizm do działania, bez niego człowiek 



jest osłabiony i ospały. Najlepiej,  jeśli będzie 
to posiłek jak najmniej przetworzony. Na 
przykład mogą to być płatki owsiane bez 
dodatku cukru, kanapka z ciemnego pieczywa z 
chudą wędliną i sezonowym warzywem, 
półpłynna jajecznica z kromką razowca, jajko 
na miękko czy kasza jaglana z sezonowymi 
owocami. Jak widzicie nie polecam tutaj 
sztucznie barwionych i dosładzanych płatków 
śniadaniowych, pączków, ciast, fastfoodów, 
parówek ani niczego co jest wysoko 
przetworzone. Obróbka cieplna produktów 
powoduje utratę wartościowych witamin i 

minerałów, natomiast proces konserwacji zatruwa pokarm związkami chemicznymi.  

Na zakończenia dodam, że nieprawidłowo skomponowane posiłki przyczyniają się do powstawania 
chorób i różnych alergii. Porozmawiajcie z rodzicami na temat zdrowego odżywiania, wypracujcie 
wspólny jadłospis dla zdrowia i urody, a Wasze organizmy odwdzięczą się  zdrowiem i zadowoleniem.   

Pozdrawiam  

Wasza szkolna Pielęgniarka 

 

    

   



   

   

   



   

 

Dzyń, dzyń, dzyń…   

Dzwonią dzwonki sań…    

Na zaprzężonych w dorodne renifery saniach spoczywa  piękna, ślicznie ubrana i bardzo „zimna” 
Królowa. Bardzo zimna, bo bardzo samotna i 
nieszczęśliwa. Pewnego dnia Królowa porywa małego 
chłopca, aby ogrzał swą dziecięcą radością jej wspaniały 
ale bardzo nieprzyjazny pałac. Na ratunek chłopcu 
wyrusza jego mała przyjaciółka, która musi stawić czoła 

wielu niebezpieczeństwom i zagrożeniom. Dziewczynka 
jest silna i uparta i na dodatek bardzo oddana swojemu 
przyjacielowi. Dlatego też,  nie lękając się 
niczego,  podąża wprost do pałacu Królowej. A tam… To 
już musicie doczytać sami. 

Czy wszyscy już wiecie o jakiej baśni mowa? Tak, to 

„Królowa Śniegu” autorstwa H.Ch. Andersena. Niby 
dobrze znana, a jednak za każdym razem odkryjecie w 
niej  coś nowego. „Królowa Śniegu” to jedna wielka 
metafora braku miłości i akceptacji oraz płynących z tego braku  konsekwencji. Zachęcam Was bardzo, 
bardzo serdecznie do sięgnięcia po nią, bo właśnie o tej porze roku „smakuje” najlepiej i najszybciej 
trafia do wrażliwości czytelnika.  

Jeśli będziecie mieli ochotę podzielić się ze mną własnymi refleksjami na temat „Królowej Śniegu”, 
czekam z niecierpliwością na każdej przerwie w bibliotece. A może ktoś z Was zechce to po prostu 
opisać?  

Do zobaczenia w następnym numerze naszego periodyku 

Szkolny Bibliotekarz 

 


