
 

 

Witajcie w trzecim numerze „"Piątki" na Piątkę" w roku 
szkolnym 2008/2009       

         Ani się obejrzeliśmy, a za nami już prawie trzy 

miesiące nauki. Wiadomo - różnie w życiu bywa. Raz 

wszystko idzie gładko, wiedza sama „pcha się” do głowy, 

a innym razem każdy najmniejszy sukces musimy okupić 

bardzo ciężką pracą. Tak to już jest i nie wolno poddawać 

się chwilom smutku, zniechęcenia czy zwątpienia. 

Pomoże Wam w tym między innymi książka. Parafrazując 

słowa znanej piosenki można zanucić: „ Lektura jest 

dobra na wszystko…lektura  pomoże na wiele, na co 

dzień jak i na niedzielę,  na to byś Ty patrzał weselej…”. 

Tak, to szczera prawda. Zachęcam Was serdecznie do 

czytania w każdej wolnej chwili, a tych -wraz z 

nadejściem jesiennej słoty - mamy coraz więcej.  

    Zachęcam Was  również do bardzo uważnego zapoznania się z najnowszym numerem naszego 

periodyku, który prawie w całości poświecony jest bezpieczeństwu na drodze.  

14 listopada obchodziliśmy DZIEŃ PAMIĘCI O OFIARACH WYPADKÓW DROGOWYCH. 

     

 W związku z tym zorganizowaliśmy w naszej szkole cykl zajęć i imprez, mających uświadomić nam 

zagrożenia, jakie czyhają na nas na drogach, oraz podnieść poziom naszej świadomości jako 

użytkowników dróg. 



W ramach podjętych działań zaprosiliśmy do rozmowy p. strażnik Jolantę Kamińską, lek. anestezjologa, 

p. Grzegorza Wielgusa, oraz sierżanta sztabowego, p. Wiktora Nowakowskiego. Wszyscy z gości, z racji 

wykonywanego zawodu, mają sporo do powiedzenia na temat wypadków drogowych. Postarajcie się 

wyciągnąć wnioski z tego co przekazali i skorzystać z rad , których nam udzielili.  

    W ramach cyklu poświeconego promowaniu naszego miasta zaprosiliśmy do rozmowy Komendanta 

Powiatowej Komendy Policji, mł. insp  p. Pawła Zarychtę, który co prawda nie jest pabianiczaninem, 

ale z racji pełnionej funkcji odpowiada za bezpieczeństwo w naszym mieście. 

    11 listopada obchodziliśmy jedno z największych, jeśli nie największe święto narodowe - 90 rocznice 

odzyskania niepodległości. Główne uroczystości miejskie z udziałem władz miasta oraz przedstawicielami 

instytucji państwowych  i stowarzyszeń odbyły się w Kościele pod wezwaniem św. Mateusza Ewangelisty. 

Po uroczystej mszy św. odprawionej w intencji Ojczyzny w/w złożyli kwiaty pod Pomnikiem 

Niepodległości, jako symbol naszej pamięci o tych wszystkich, którzy oddali życie za wolną Polskę .W 

dziale CIEKAWE ROCZNICE  znajdziecie garść informacji na temat Święta 11 listopada. 

         Miłej lektury i do zobaczenia za miesiąc. 

Redaktor opiekun 

 

 

    Policja: instytucja powołana przez państwo dla zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w państwie, 

ochrony obywateli przed wszelkimi formami łamania prawa czy ustalonych zasad społecznego 

współżycia. Policja powstała na przełomie XVIII / XIX w. W Polsce w latach 20-tych XX wieku. (NOWA 

ENCYKLOPEDIA POWSZECHNA, WYDAW. NOWA SOWA). Wyraz "policja" pochodzi od greckiego słowa 

"politeia" i łacińskiego "politia". To tyle definicji – a w praktyce? Instytucja ciesząca się dużym 

zaufaniem społecznym, powołana po to, by służyć.  

     Nie ma większego znaczenia czy jest to pracownik wydziału kryminalnego czy drogówki – policjant 

stoi straży prawa, byśmy my, zwykli obywatele, mogli czuć się bezpiecznie.  

Jest to trudny i niebezpieczny zawód. Do głównych zadań policjantów należy pilnowanie przestrzegania 

prawa  i ściganie przestępców, jak również zapewnienie ochrony i pomocy w sytuacjach kryzysowych 

zarówno wobec ludzi, jak i mienia. Jeżeli jest to konieczne, policja nadzoruje na poziomie operacyjnym 

także wszelkie służby ratownicze. Wiele razy policjanci wykonując obowiązki służbowe narażają własne 

życie i zdrowie, żyją w ciągłym stresie, pracują ponad siły. Okażmy im za to wdzięczność i należyty 

szacunek  

     Nie zapominajmy jednak, że policjant to człowiek taki, jak my. Ma rodzinę, chodzi do kina, czyta 

książki, czasem jest smutny, ma swoje zainteresowania i pasje. Możecie się o tym przekonać czytając 

wywiad z naszym gościem. W tym miesiącu zaprosiliśmy do rozmowy Komendanta Powiatowego Policji 

w Pabianicach, mł. insp. Pawła Zarychtę.  

     Pan Komendant zaprosił nas do siedziby policji znajdującej się przy ulicy Żeromskiego 18. Rozmowa 

odbyła się w miłej, przyjaznej atmosferze.  

 



      

Rozmowa z  Komendantem Powiatowym Policji  

w Pabianicach  

mł. insp. Pawłem Zarychtą 

 Dyrektor Jerzy Kaczmarek (dalej J.K.): Przedstawiam Panu naszą drużynę reporterską, która w 

ramach trwającego już prawie dwa lata cyklu MOJA MAŁA OJCZYZNA, zaprasza do rozmowy wszystkich 

tych, którzy z racji wykonywanej pracy lub zajmowanego stanowiska są dla mieszkańców Pabianic 

szczególnie ważni. Pan jako Komendant Policji w znacznym 

stopniu odpowiada za poczucie bezpieczeństwa 

pabianiczan, a to jest dla nas wszystkich niezwykle istotne. 

Kinga: Na początek prosimy, aby zechciał Pan 

opowiedzieć trochę o sobie. Gdzie się Pan urodził, gdzie 

dorastał i jakie szkoły ukończył? 

Komendant Paweł Zarychta ( dalej P.Z.): Urodziłem 

się w 1967r. w Łodzi, z którą jestem związany do dziś. 

Moja dzielnica to Retkinia.  

Ukończyłem Szkołę Podstawową  nr 137 oraz Technikum 

Mechaniczne mieszczące się przy AL. Politechniki. Po 

maturze Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie oraz Uniwersytet Łódzki, wydział Prawa i Administracji.  

Mam żonę i dwoje dzieci. Żona jest mgr farmacji, córka ma 14 lat, syn 6.  

Jestem policjantem od 21 lat. Z Pabianicami związany jestem od 1992, kiedy to zostałem przydzielony 

do tutejszej komendy do pracy w wydziale kryminalnym, a następnie do pracy w prewencji. W latach 

1999 - 2004 pracowałem w Konstantynowie Łódzkim, gdzie byłem komendantem tamtejszego 

posterunku. W 2004 r. wróciłem do Pabianic, gdzie objąłem stanowisko zastępcy komendanta. Od 

lutego  do końca   października 2008 roku byłem  pełniącym obowiązki komendanta powiatowej komendy 

policji Pabianicach, a z dniem       01. 11. 08 zostałem powołany na stanowisko komendanta.  

 Kasia:  Od dziecka marzył Pan o zawodzie policjanta, czy 

to raczej świadomy wybór dorosłego człowieka? 

P.Z.: Raczej świadomy wybór. Po maturze, jak większość 

młodych ludzi, miałem dylemat – co dalej? Brałem różne 

możliwości pod uwagę, ale ponieważ zawsze pociągały 

mnie służby mundurowe, zdecydowałem się na wstąpienie 

do policji. Kiedyś wpadła mi w ręce fotografia, którą 

rodzice zrobili mi w przedszkolu. Zgadnijcie, za kogo byłem 

przebrany? Za policjanta właśnie!!! Czyli ten świadomy 

wybór był częściowo realizacją moich dziecinnych marzeń, 

choć chyba do końca sam nie zdawałem  sobie z tego 

sprawy. 

 Karolina: Czy wiadomość, że został Pan komendantem w Pabianicach ucieszyła czy raczej zmartwiła 

Pana? 



P.Z.: Ucieszyła. Tym bardziej, że była to konsekwencja naturalnego awansu. Jak już wspominałem 

Pabianice nie były mi obce, pracowałem tu wcześniej przez wiele lat, znałem środowisko i warunki pracy, 

więc propozycja objęcia stanowiska komendanta nie była dla mnie wielkim zaskoczeniem.  

 J.K. : Czy Pabianice to bezpieczne miasto? 

P.Z. :  Wydaje mi się, że tak. Szczególnie, że wykrywalność przestępstw w tym roku wynosi 100%. 

Mamy bardzo odmłodzony zespół, na 226 policjantów zatrudnionych w powiecie, ponad połowa to nowi, 

młodzi pracownicy. Policjanci są dobrze wykształceni i bardzo ambitni. Wszystko to sprawia, że 

cieszymy się dużym szacunkiem społecznym. Dziś policjant postrzegany jest nie tylko jako stróż prawa, 

ale również jako ten, który przede wszystkim niesie pomoc.  

 J.K. : Najważniejszą kwestią, zadaniem priorytetowym szkoły, o którym zawsze mówię, jest 

bezpieczeństwo dzieci, szczególnie w drodze na zajęcia lekcyjne i do domu. Jest to związane z położeniem 

naszej placówki przy ul. Zamkowej. Główna arteria Pabianic jest bardzo ruchliwa, co mamy 

udokumentowane badaniami natężenia ruchu. Z roku na rok wzrasta liczba samochodów 

przejeżdżających obok szkoły. Niesie to realne zagrożenie dla dzieci, ich rodziców czy opiekunów, a nawet 

dla pracownika, wspomagającego pieszych, 

korzystających z przejścia przy ul. Konopnickiej. Czy w tej 

kwestii możemy liczyć na pomoc policjantów? 

P.Z.:  Znam sprawę. Bardzo pomocna okazałyby się tutaj 

sygnalizacja świetlna, niestety na dzień dzisiejszy jest to 

nierealne rozwiązanie, ponieważ ul. Zamkowa nie należy 

do Pabianic.   

Pomocne mogą okazać się fotoradary, których ponad 

1200 będzie instalowanych w całej Polsce. Ze swej strony 

mogę obiecać, że gdy tylko zaistnieje taka możliwość, to 

policjanci będą patrolować ul. Zamkową w pobliżu waszej 

szkoły. Mam nadzieję, że już sama obecność 

funkcjonariuszy wpłynie dyscyplinująco na kierowców, a tym samym wpłynie na poziom 

bezpieczeństwa w ruchu ulicznym. Z pewnością przestrzeganie przez kierwców przepisów ruchu 

drogowego byłoby istotnym czynnikiem bezpieczeństwa, tym bardziej, że według naszego, policyjnego 

rozpoznania okolice szkoły są dość dobrze oznakowane znakami drogowymi – m. in. przejście dla 

pieszych, ograniczenie szybkości do 40km/h, tzw. „agatka”, zakazy zatrzymywania i, co ważne, szkoła 

zatrudnia pracowników nadzorujących przejście, odpowiednio przeszkolonych i wyposażonych we 

właściwy, widoczny z daleka ubiór. Wiem jednak, że nie zawsze to wystarcza. W naszym archiwach 

mamy udokumentowany wypadek z udziałem dwóch dziewczynek, który zdarzył się w marcu tego roku 

właśnie na tym przejściu. Na szczęście jego skutki nie były tragiczne. Podam tutaj przykład 

nierespektowania przepisu dotyczącego ograniczenia prędkości na jednej z dróg w pobliżu Pabianic, 

gdzie w ciągu dwóch tygodni fotoradar wyłapał ponad 600 kierowców, którzy aż dwukrotnie 

przekroczyli dozwoloną w tym miejscu prędkość. Oni nie mogą liczyć na nasze pobłażanie. Wiem także, 

że wasza szkoła często współpracuje z sekcją ruchu drogowego, a mogę zapewnić, że niedługo 

ponownie udostępnimy nasze miasteczko ruchu drogowego, z którego będą mogły korzystać 

pabianickie szkoły.  

Karolina:  Jak się Panu pracuje w naszym mieście? 

P.Z.: Bardzo dobrze. Jak już wspomniałem nie jestem tu nowy. Znam miasto, znam ludzi, znam swój 

zespół. Pewnie, że zawsze można coś usprawnić, ulepszyć czy poprawić, ale myślę, że na dzień 

dzisiejszy policja w naszym powiecie spełnia swoje zadanie najlepiej jak potrafi.    

Kasia:  Czy ma Pan jakieś ulubione miejsce w Pabianicach? 

P.Z. : Ulubione? Chyba nie. Lubię przespacerować się ul. Zamkową. 



 Kinga: Zna Pan nasze, pabianickie zabytki? 

P.Z. : Oczywiście.  Na przykład Zamek, w którym często bywam, choćby z tego względu, że oficjalne 

uroczystości, na które jestem zapraszany, odbywają się właśnie w tych pięknych, zabytkowych 

wnętrzach.   

D.O.: Teraz prosimy o dokończenie zdań: 

1. Jestem szczęśliwy… bo jestem zdrowy i mam kochającą rodzinę. 
2. Najważniejsza dla mnie jest… rodzina  i spełnienie w pracy. 
3. Książka, do której wracam to… Robinson Crusoe. To moja ulubiona książka z dzieciństwa. 

Teraz czytam książki o nachyleniu historycznym lub związane w jakikolwiek sposób z moją pracą.  
4. Taniec to dla mnie… męczarnia. Nie lubię tańczyć, nie potrafię i robię to tylko z obowiązku, nie 

znajdując w tym żadnej przyjemności.  
5. Najczęściej wypoczywam… z rodziną nad wodą. Nie lubię wędrówek górskich, ponieważ mam 

ich przesyt. Jako chłopak trenowałem piłkę ręczną i  właśnie w górach odbywały się nasze obozy 

treningowe i kondycyjne.  Pamiętam, że czułem się bardzo wyczerpany po takim turnusie. To 

chyba raz na zawsze zniechęciło mnie do gór. Jeśli mamy czas, to lubimy pójść rodzinnie do kina.  
6. Urlop najchętniej spędzam... tam gdzie jest ciepło. Lubię poleniuchować na plaży. Lubię ciepłą 

wodę, dlatego też chociaż raz na dwa lata staramy się wyjechać na urlop gdzieś na południe .  
7. Gdybym miał jeszcze raz wybierać zawód to… poważnie bym się zastanawiał, czy chcę zostać 

policjantem. Nie chciałbym przeżywać jeszcze raz tego co czułem po strzelaninie w Sieradzu. Takie 

chwile mogą spowodować całkowite załamanie, tym bardziej, ze zabici policjanci byli moimi 

kolegami. Myślę, że nie odszedłbym od zagadnień prawniczych, ale poszłoby to raczej w kierunku 

przestępstw gospodarczych. 
8. Gdybym mógł coś zmienić w swoim życiu to… chciałbym być mniej zabiegany. Chciałbym 

mieć więcej czasu dla najbliższych, chciałbym mieć czas na basen czy rower. Ogólnie chciałbym, 

aby życie nie pędziło w tak wariackim tempie.  
9. Gdybym mógł mieć trzy życzenia, to poprosiłbym … o zdrowie, zdrowie i jeszcze raz zdrowie. 

Jeśli jest zdrowie, to cała reszta da się jakoś załatwić. Jeśli 

człowiek jest chory i źle się czuje  nic go nie cieszy. 

D.O.: Czy chciałby Pan za pośrednictwem „„Piątki” na 

Piątkę” przekazać coś naszym czytelnikom? 

P.Z: Tak. Proszę, abyście przekazali moje pozdrowienia i 

zapewnienia, że zawsze i z każdym problemem mogą 

zgłosić się do policji. Przekażcie, że policjant to przyjaciel 

każdego dziecka i nie należy się go obawiać. Życzę im też 

dużo sukcesów i wytrwałości.  

 Karolina: Dziękując za miłą rozmowę, czego możemy 

Panu życzyć? 

P.Z: Życzcie mi dużo zdrowia dla mnie i mojej rodziny, wytrwałości i satysfakcji z pracy. 

 Dziękujemy za rozmowę 

 

 

Tuż przed Światowym Dniem Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych, 12 i 13 listopada 

przeprowadzone zostały lekcje wychowawcze z wykorzystaniem scenariuszy i prezentacji (składającej się 

z informacji, fragmentów filmów dydaktycznych, ćwiczeń do wykonania) przygotowanych przez 

nauczycieli naszej szkoły. Dopełnieniem tych lekcji były praktyczne ćwiczenia udzielania pierwszej 



pomocy przez przeszkolone nauczycielki. Uczniowie pisali listy do rodziców z prośbą o rozważną i 

bezpieczną jazdę i przygotowywali plakaty o tematyce poświęconej bezpieczeństwu.  

         Dzień 14.11. 2008r był dniem podsumowania akcji, który 

zorganizowaliśmy w formie apelu. Rangę uroczystości podniosła 

obecność policjanta i pracownika straży miejskiej. Pierwszym 

punktem programu było przedstawienie pt. „Jesteś moją królewną”, 

całkowicie (od scenariusza, po grę, muzykę i dekoracje) 

przygotowane przez uczniów i nauczycieli.  Następnie głos zabrali 

zaproszeni goście, którzy uzupełnili wiedzę uczniów dotyczącą 

wypadków w Polsce i w naszym mieście, podali najczęstsze przyczyny 

wypadków i zaapelowali o rozwagę dzieci na ulicach. Na zakończenie 

apelu przedstawiona została prezentacja pokazująca porównawcze 

wyniki badań natężenia ruchu przed szkołą prowadzonych w kolejnych 

latach.  

Na listopadowych spotkaniach z rodzicami wychowawcy 

przekazali informacje o przebiegu akcji i przeczytali skierowany do 

nich list – apel o bezpieczne uczestnictwo w ruchu drogowym.  

Inicjatorem udziału w obchodach Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w naszej 

szkole była dyrekcja szkoły, tj. p. Jerzy Kaczmarek  i p. B. Florczak W organizację imprezy na terenie 

szkoły aktywnie włączyli się: p. J. Koźlenko, p. H. Kurasiewicz, p. B. Dyła – Fontańska, p. A. Kmiecik, p. 

A. Zieja, p. M. Naumowicz, p. D. Stolińska, p. S. Grzeszna, p.A. Suwald, p. D. Sauter, p. D. Olejnik, p. 

J. Pacześ – Andrzejewska oraz wszyscy wychowawcy klas.  

  

Rozmowa ze strażnikiem miejskim 

p. Jolantą Kamińską 

      Pani mgr Jolanta Kamińska jest strażnikiem miejskim 

od trzech lat. Przez cały ten czas ściśle współpracuje ze 

szkołami pabianickimi, gdzie prowadzi szeroko pojętą 

profilaktykę. Pani Jolanta jest z wykształcenia 

pedagogiem, co doskonale widać po sposobie i metodach 

jej pracy. Przygotowując prelekcje i zajęcia dla uczniów 

zawsze kieruje się wiekiem i stopniem wiedzy, a także 

rozwojem emocjonalnym uczniów. Dziś zaprosiliśmy ją do 

szkoły, aby porozmawiała z naszymi uczniami na temat 

bezpieczeństwa na drodze.  

  P. Dorota ( dalej D.O.): Pracuje Pani w Straży Miejskiej 

w tzw. „Patrolu szkolnym”. Czy może Pani opowiedzieć naszym czytelnikom co to takiego? 

P. J. Kamińska ( dalej J. K.) : „Patrol szkolny” to komórka organizacyjna wchodząca w skład SM, 

zajmująca się szeroko pojętą profilaktyką. Działalność Patrolu ma na celu uświadomienie dzieciom 

sytuacji i zachowań stanowiących zagrożenie dla ich zdrowia i życia. 

D.O. : Straż Miejska to tzw. zbrojne ramię prezydenta miasta. Ochrona spokoju i porządku w miejscach 

publicznych, ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej czy współdziałanie 

z właściwymi służbami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli to pewna część obowiązków 



strażników miejskich. Nie ukrywam, że nas najbardziej interesuje Wasza działalność profilaktyczna, 

ponieważ zakładamy , że zawsze jest „lepiej zapobiegać 

niż leczyć”. Zaprosiliśmy Panią do nas, aby porozmawiać o 

bezpieczeństwie dzieci w ruchu ulicznym. Dziś, tj. 14 

listopada obchodzimy DZIEŃ PAMIĘCI O OFIARACH 

WYPADKÓW DROGOWYCH,  nam zaś zależy na tym, aby 

uczniowie SP5 byli świadomymi uczestnikami ruchu 

drogowego. Edukacja komunikacyjna zajmuje zawsze 

ważne miejsce w programach wychowawczych we 

wszystkich klasach i na wszystkich poziomach nauczania. 

Nasza szkoła jest pomysłodawcą i organizatorem 

miejskiego konkursu „Jestem bezpieczny na drodze”, 

artykuły o bezpieczeństwie pojawiają się praktycznie w 

każdym numerze naszego periodyku, gry i łamigłówki 

dotyczące prawidłowego zachowania się na drodze są 

udostępnione w Centrum Multimedialnym, każdy wychowawca prowadzi cykl teoretycznych i 

praktycznych zajęć związanych z prawidłowym poruszaniem się po ulicach, a także ściśle współpracujemy 

z wieloma instytucjami , które pomagają nam w podniesieniu poziomu świadomości naszych uczniów 

jako użytkowników dróg. Od trzech lat współpracujemy 

również z Panią. Jak ocenia Pani nasze działania edukujące 

w tym zakresie oraz naszą współpracę?  

J. K. : Muszę powiedzieć, że dużo się w Waszej szkole 

dzieje. Współpraca układa się bardzo harmonijnie, co mam 

nadzieję przyniesie oczekiwane efekty. Jestem u Was 

częstym gościem , wiec „Piątka” jest mi szczególnie bliska. 

Niestety budynek szkolny jest usytuowany w niezwykle 

niebezpiecznym miejscu. Ul. Zamkowa jest bardzo 

ruchliwa, co zresztą doskonale oddaje prezentacja 

przygotowana przez p. Anię Kmiecik. Z roku na rok ruch 

drogowy narasta, co niewątpliwie zmusza nas wszystkich 

do zwiększenia stopnia rozwagi i ostrożności. O to właśnie zawsze proszę dzieciaki – ostrożność, 

ostrożność i jeszcze raz ostrożność. To, że na ulicy nie wolno pod żadnym pozorem bawić się, grać w 

piłkę czy ganiać, powinno być dla naszych milusińskich tak oczywiste jak np. jedzenie czy oddychanie. 

Mówiąc krótko, bezpieczne zachowanie powinno być instynktowne i spontaniczne. Poza tym, dzieci 

świadome zagrożeń i dbające o bezpieczeństwo mogą być doskonałym wzorem do naśladowania dla 

rówieśników, czyli tam gdzie kończy się kontrola rodziców czy opiekunów doskonale sprawdzają się 

mądrzy, rozsądni koledzy.   

D.O. : Dziękuję za rozmowę i życzę wielu sukcesów w pracy zawodowej oraz owocnej współpracy z naszą 

szkołą, ponieważ  i Pani i nam nauczycielom zależy na tym, aby nasze dzieci były bezpieczne.  

J. K. : Dziękuję za zaproszenie i za harmonijną współpracę. 

********************************************************** 

Rozmowa z sierżantem sztabowym  

p. Wiktorem Nowakowskim  

 D.O.: Zaprosiliśmy Pana do naszej szkoły w tym konkretnym dniu nie bez kozery, gdyż właśnie dziś 

obchodzimy DZIEŃ PAMIECI O OFIARACH WYPADKÓW DROGOWYCH, a kto będzie wiedział więcej na ten 



temat, niż policjant pracujący w tzw. „drogówce”, czyli w 

Sekcji Ruchu Drogowego Policji. 

P. Wiktor Nowakowski (dalej W. N.) : Zgadza się. Przez 

10 lat patrolowałem ulice, ścigałem niezdyscyplinowanych 

kierowców, pouczałem, karałem, słowem robiłem 

wszystko, aby poruszanie się po naszych drogach uczynić 

bezpieczniejszym. 

 D.O.:  Patrolowałem, ścigałem, pouczałem…Czas 

przeszły?  

W. N. : Tak. Teraz zająłem się współpracą ze szkołami, 

gdzie prowadzę zajęcia profilaktyczne dla uczniów.  

 D.O.: Jak Pan ocenia bezpieczeństwo na naszych 

pabianickich drogach? 

W. N. : Powiem tak: na dzień dzisiejszy jest bardzo niebezpiecznie, ponieważ wiele dróg jest 

remontowanych, wiele nieprzejezdnych, na kilku zmieniono organizację ruchu, a to wszystko nie wpływa 

niestety na poprawę bezpieczeństwa. Sytuacja, mam nadzieję, ulegnie zmianie gdy remonty dobiegną 

końca. Najlepsze jednak drogi nie zastąpią rozsądku i rozwagi. Potężna dawka takiego rozsądku 

potrzebna jest waszym uczniom szczególnie w drodze do szkoły, ponieważ znajduje się ona przy bardzo 

ruchliwej ulicy. Z uwagą obejrzałem prezentację przygotowaną przez p. A. Kmiecik, która unaoczniła nam 

jak z roku na rok wzrasta liczba przejeżdżających obok szkoły pojazdów, zwiększając śmiertelne 

zagrożenie dla pieszych. Rozwaga, rozsądek oraz wyobraźnia 

powinny towarzyszyć nam stale, a na drogach obowiązkowo.  

 D.O.: Jak ocenia Pan bezpieczeństwo na polskich drogach? 

W. N. : Nie jest dobrze. Drogi w Polsce  są coraz gorsze, mamy 

coraz więcej samochodów, kierowcy są bardzo nerwowi i 

niecierpliwi, wszystkim ogromnie się śpieszy no i oczywiście 

najgorsze ze wszystkiego jest to, że z roku na rok wzrasta liczba 

kierowców na tzw. „podwójnym gazie”. Myślę, że o prostej 

zależności „JADĘ – JESTEM TRZEŹWY”, należy mówić dzieciom już 

od najmłodszych lat, ponieważ taka prawidłowość ma im wejść w 

krew raz na całe życie. Piłem nie jadę. Uświadomione dziecko może 

doskonale wpływać na rodziców. Tato, mamo jedziemy, więc nie pij! 

Nietrzeźwi kierowcy to prawdziwa zmora polskich dróg. 

 D.O.: Czy zechciałby Pan za pośrednictwem naszej gazetki 

przekazać kilka bezcennych rad dotyczących bezpieczeństwa na drodze? 

W. N. : Po raz kolejny będę apelował o zachowanie maksymalnej ostrożności. Żadnych zabaw na ulicy, 

noszenie odblasków, przechodzenie tylko po pasach to tak 

oczywiste przykazania, że wcale nie powinienem o tym 

przypominać.   

      Następny problem - mamy już jesień. Aura o tej porze 

roku jest kapryśna, zmrok wcześnie zapada a Wy jesteście 

mało widoczni. Moja rada jest taka: ubierajcie się w 

kolorowe ubrania. Żółte , różowe, czerwone kurtki zamiast 

szarych czy czarnych. Jeśli nie przekonacie się do 

barwnych strojów, to chociaż szalik czy inny drobny, ale 

widoczny element ubioru powinien być w żywych, 

rzucających się w oczy kolorach.  



 D.O.: Mam nadzieję na dobrą współpracę z naszą szkołą w zakresie bezpieczeństwa, dziękuję za 

rozmowę i życzę satysfakcji płynącej z wykonywania nowych obowiązków. 

******************************************************* 

Rozmowa z p. Grzegorzem Wielgusem 

 lekarzem anestezjologiem 

 Grzegorz Wielgus – jest lekarzem anestezjologiem, dokładna specjalizacja anestezjologia i intensywna 

terapia. Pracuje w pabianickim szpitalu, ale przez pewien 

okres swojej kariery zawodowej jeździł również w 

pogotowiu ratunkowym. 

Anestezjolog zajmuje się: 

- opieką w czasie operacji, znieczuleniami; 

- intensywną terapią; 

- leczeniem bólu; 

- resuscytacją (reanimacją). 

(w Pabianicach jest Oddział Intensywnej Terapii i 

Anestezjologii, nie ma poradni leczenia bólu, gdzie leczy 

się ból przewlekły) 

Kasia: Kto decyduje o włączeniu sygnału w karetce? 

G.W. (Grzegorz Wielgus): Jest to decyzja lekarza lub 

ratownika medycznego, który jeździ karetką pogotowia. 

Wszystkie stany zagrożenia życia (silny ból w klatce piersiowej, wypadek, ktoś nie oddycha itp.) 

kwalifikują się do włączenia „syreny” w karetce. 

 Karolina: Jakie są warunki przyjęcia zgłoszenia? 

G.W.: Przy zgłoszeniu (tel. 999) należy podać: miejsce zdarzenia, co się wydarzyło, kto zgłasza, opis 

objawów, w wypadku – ile osób.  Dzisiaj pogotowie jest wzywane przede wszystkim do „ciężkich” 

stanów zagrożenia życia. Mówi o tym nowa ustawa o ratownictwie medycznym. Zaczynają być 

tworzone centra alarmowe (Pogotowie ratunkowe, Straż pożarna i Policja powiadamiane jednocześnie, 

aby pomoc była udzielana jak najszybciej. (Tel. 112 – tak jak w Europie). W Polsce pierwsze takie 

centra powstały w Trójmieście). 

 Karolina: Ilu lekarzy jeździ w karetce? Kim oni są? 

G.W.: W dawnych karetkach „R” było dwóch lekarzy lub lekarz i pielęgniarka. Obecnie w karetce 

częściej będą to ratownicy medyczni – po policealnej szkole ratownictwa medycznego, lub studiach o 

tym kierunku.  

Kasia: Kto ponosi konsekwencje, kiedy karetka ulegnie wypadkowi? 

G.W.: Wszyscy, którzy w wypadku uczestniczyli. Inni uczestnicy drogi mają obowiązek ustąpienia 

pierwszeństwa nadjeżdżającej na sygnale karetce pogotowia, ale również kierowca takiego pojazdu 

uprzywilejowanego musi zachować szczególną ostrożność. 

Kinga: Co należy do pana obowiązków? 

G.W.: Znieczulanie chorych, opieka nad pacjentem przed, w trakcie i po operacji, praca na oddziale 

intensywnej terapii, ale również prowadzenie szkoleń i dokumentacji medycznej (praca papierkowa ).  



Kasia: Jaką szkołę musiał pan ukończyć? Ile lat się pan uczył? 

G.W.: Po szkole podstawowej i liceum ogólnokształcącym - studia lekarskie – 6 lat, staż – 1 rok i 

specjalizacja, która wcześniej była dwustopniowa, obecnie  trwa 4 do 5 lat. 

Kinga: Czy były w pana karierze chwile załamania? Czego dotyczyły? 

G.W.: Tak, były związane z organizacją opieki zdrowotnej w Polsce, jak jest finansowana. Intensywna 

terapia i anestezjologia wymaga stosowania sprzętu, który jest bardzo drogi, monitory pokazujące 

funkcje życiowe, respiratory, aparaty do znieczulenia kosztują po 100 000 – 200 000 zł. itp.)  W 1997 

roku prowadziliśmy nawet strajk głodowy, sytuacja znacznie się poprawiła, chociaż nadal pozostawia 

wiele do życzenia. 

Również w sytuacjach, kiedy ktoś umiera zastanawiam się, czy można było coś innego zrobić, może 

działać inaczej, by uratować jej życie. Jest to ogromny stres, a szczególnie,  gdy ginie młoda osoba 

(np. w wypadku).  

Karolina: Dlaczego wybrał pan akurat ten zawód? 

G.W.: Wybór specjalizacji trochę przypadkowy. Trafiłem na zespół anestezjologów, który był zgrany i 

sympatyczny. Ale jest to dyscyplina medycyny, w której się dużo robi i od razu widać efekty. Pracuję 

ok. 20 lat.  

Kasia: Jak ocenia pan bezpieczeństwo w naszym mieście? 

G.W.: Jest szczególnie niebezpiecznie na drogach, wzrosło natężenie ruchu, remonty, złe oznakowanie, 

dużo więcej aut, trzeba bardzo uważać.  

Kinga: Jestem szczęśliwy…  

G.W.: ...ponieważ przyjemniej jest być szczęśliwym niż nieszczęśliwym. 

Kasia: Moim marzeniem jest...    

G.W.: ...móc pomóc wszystkim chorym ludziom, aby byli zdrowi, by ludzie wokół byli szczęśliwi. 

Kinga: Moja ulubiona książka to…  

G.W.: .Mam wiele ulubionych książek - np. „Bądź szczęśliwy” Andrew Matthews’a; z 

dzieciństwa  „Winnetou” Karola Maya, seria przygód o Tomku Alfreda Szklarskiego, później książki 

Henryka Sienkiewicza; na studiach Biblia – jest to wielka łamigłówka. 

 Karolina: Mój ulubiony film to…  

G.W.: ...filmy komediowe i sensacyjne, ale również bajki: 

„Król Lew”, „Shrek”, „Bruce Wszechmogący’’   

Kasia: Najważniejsze dla mnie jest…  

G.W.: ...moja żona i rodzina.  

Kinga: Wolny czas najchętniej spędzam…  

G.W.: ...czytam książki, spotykam się z ciekawymi 

ludźmi, uprawiam sport. 

 Karolina: Wakacje spędzam…  

G.W.: ...ostatnio nad polskim morzem – Władysławowo, 

Hel, Trójmiasto. 

Kasia: Moje miejsce na ziemi to…  

G.W.: ...tutaj gdzie jestem. 



Kinga: Moja wielka przygoda…  

G.W.: ...to życie, każdy dzień przynoszący czasami więcej, czasami mniej wrażeń. 

 Kinga: Taniec dla mnie jest …  

G.W.: ...dawniej  - czymś strasznie trudnym. Jest formą wyrażania emocji,  sztuką, a także 

umiejętnością towarzyską, która bywa niezbędna. 

Karolina: Co chciałby Pan przekazać Naszym Czytelnikom? 

G.W.: By nie bali się robić tego o czym marzą -  o ile jest to dobre, by szli za głosem serca, by nie bali 

się popełniać błędów i wyciągali z nich właściwe wnioski. 

 Karolina: Czego możemy Panu życzyć? 

G.W.: Abym częściej spotykał się z  tak sympatycznymi ludźmi jak wy. 

Zespół ,,wywiadowczy’’ :Dziękujemy bardzo 

 

 

„Czy wiesz, że...?” 

 Dziś w cyklu „Czy wiesz, że...?” kilka ciekawostek z zakresu bezpieczeństwa w ruchu ulicznym i nie 

tylko.... 

Czy wiesz, że... 

-          pierwsze wizerunki roweru, jako środka lokomocji pochodzą z czasów starożytnego Egiptu, a 

nawet Mezopotamii, gdzie odnaleziono kamienne płaskorzeźby, na których z pewnym trudem 

można dostrzec kształty przypominające taki wehikuł. Kolejny prototyp roweru zawiera podobno 

witraż w kościele Stoke Poges w Anglii i pochodzi z roku... 1580. Pierwsza udokumentowana 

konstrukcja nosiła nazwę „celerifer” i wykonana była z drewna, a napęd stanowiły... nogi 

użytkownika, który po prostu się nimi odpychał, siedząc na prymitywnym „siodełku”. Prawdziwa 

rewolucja w konstrukcji pierwowzoru roweru nastąpiła w 1839r., gdy szkocki kowal, Macmillan, 

zastosował mechanizm napędowy, który znacznie zwiększył komfort jazdy, a także szybkość. 

-          pierwszy motocykl natomiast skonstruował w 1885r. Gottlieb Daimler  i nie było to nic innego, 

jak próba zwiększenia prędkości roweru poprzez wyposażenie jego wzmocnionej konstrukcji w 

prymitywny wówczas silnik 

-          gdyby jednak 6000 lat temu nie wynaleziono koła nie byłoby ani rowerów, ani motocykli, ani 

samochodu, nie mówiąc o innych pojazdach, maszynach, konstrukcjach, mechanizmach, ale także 

niektórych wzorów matematycznych...  

A propos samochodu – wstęp do jego historii datuje się na okres rewolucji przemysłowej, którą 

zapoczątkował wynalazek Jamesa Watta. Napęd parowy próbowano zastosować np. w dyliżansach w 

1825r., jednak trudności techniczne przekonały konstruktorów do pracy nad silnikiem spalinowym. 

Wykorzystanie pary jako siły napędowej było wspólnym elementem dla pierwowzorów zarówno 

samochodu, jak i parowozu. Szybko jednak obydwie konstrukcje zaczęły się od siebie oddalać. 

Pierwszy trójkołowy pojazd parowy powstał w 1770r., a jego autorem był oficer francuski,            N. 



Cugnot. Szesnaście lat później, pewien ksiądz, którego przeraził widok dziwnego pojazdu mknącego 

ulicą z dużą szybkością, zmarł na zawał serca. Można by 

powiedzieć, że był pierwszą tragiczną ofiarą rozwoju 

motoryzacji, gdyby nie fakt, że pojazd ten był, prawdę 

mówiąc, zabawką. Miał ok. 30 cm wysokości, ale 

podobno tak szybko poruszał się po uruchomieniu, że 

jego konstruktor nie mógł go dogonić. Musiała to być 

rzeczywiście rewolucyjna prędkość, bo przecież 

konstrukcja Cugnot’a osiągała ok. 4km/h. 

Kolejne wynalazki i doskonalenia, m. in. wykorzystanie 

lokomotywy drogowej, wprowadzenie układu 

kierowniczego, czy skrzyni biegów, pierwszy samochód 

z silnikiem elektrycznym (1835r.), konstrukcja silnika 

gazowego (1860r.), prototyp silnika czterosuwowego 

oraz silnik naftowy, popychały tę dziedzinę nauki na ścieżkę błyskawicznego rozwoju. W 1875r. 

ślusarz S. Marcus już po pierwszych pokazach otrzymał od policji zakaz poruszania się swoim 

pojazdem z czterosuwowym silnikiem benzynowym, ponieważ zbyt dokuczliwy był zapach spalin, 

wydzielanych przez poruszający się z zawrotną  prędkością... 8km/h bolid. Co ciekawsze ta ważąca 

ponad 750kg konstrukcja, dała się jeszcze uruchomić po siedemdziesięciu pięciu latach (w 1950r.!). 

A gdy dwaj Niemcy, Daimler i Benz, niezależnie od siebie, zbudowali kolejne machiny... to się dopiero 

zaczęło. 

-          A co z bezpieczeństwem na drodze? No cóż, pojazdów przybywało i mimo ich niewielkiej 

stosunkowo prędkości szybko opracowano pierwsze zasady ruchu i piewsze znaki drogowe.  

Czy wiecie, że kierowca miał obowiązek zatrzymać się przed  skrzyżowaniem, wyjść na jego 

środek, rozejrzeć się w każdą stronę i po upewnieniu, że nic nie nadjeżdża dopiero mógł przejechać 

dalej? Jednak piratów drogowych już wówczas nie brakowało. Stąd znaki drogowe.  

Tak naprawdę mają one kilkusetletnią historię – pierwsze pochodzą jeszcze z czasów romańskich, a 

na ziemiach polskich zachował się np. słup z piaskowca, który od 1151r. wyznaczał połowę drogi 

między Kruszwicą i Kaliszem, na tzw. bursztynowym szlaku. 

Pierwsze przepisy, regulujące ruch drogowy powstały w Anglii. Choćby niezwykły dla nas 

obowiązek niesienia przed jadącym pojazdem czerwonej flagi („Red Flag Act”). Pierwsza „ustawa 

samochodowa” powstała jednak we Francji w 1898r. Regulowała m. in. prędkość pojazdów w 

miastach, ograniczając ją do... 20km/h.  

- Czy było więc bezpiecznie? Patrząc dzisiaj przez okno, choćby na ulicę Zamkową, można by uznać, 

że tak... Przy takich prędkościach? A jednak... Ofiar śmiertelnych było coraz więcej. Szczególnie 

wśród pieszych. 

Od 1909r. w większości krajów europejskich obowiązywało pięć (słownie: pięć) znaków 

drogowych, jako okrągłe tarcze w kolorze niebieskim z białym symbolem w środku. Regulowały one 

wówczas WSZYSTKIE zdarzające się sytuacje drogowe. Od tego roku obowiązują również zasady 

oświetlenia oraz rejestracji pojazdów. Minęło więc zaledwie sto lat. Wyjeżdżając za granicę warto 

jednak pamiętać, że mimo międzynarodowego ujednolicenia większości przepisów i znaków 

drogowych, w każdym kraju napotkamy wiele innych oznakowań i zasad ruchu drogowego. Lepiej 

więc zapoznać się z nimi przed podróżą, a nie przy płaceniu „słonego” najczęściej mandatu. 

A dlaczego w niektórych krajach obowiązuje ruch lewostronny? Otóż niektórzy historycy przyczyny 

takiego rozwiązania upatrują w obowiązujących tradycjach kulturowych i obyczajach. Dawniej dwaj 

jeźdźcy jadąc lewą stroną drogi mogli swobodnie podać sobie prawe ręce na  znak powitania. Ale w 



innych krajach prawdopodobnie stosowano się do upowszechnianych sugestii np. o „trzymaniu się 

prawej strony”.  

A może Ty, Czytelniku, zaproponujesz swoje rozwiązania lub pomysł na Twoje bezpieczeństwo w 

ruchu drogowym.  Napisz lub  narysuj i opisz, a Twoją propozycję opublikujemy w kolejnej gazetce, 

jeśli będzie zdaniem redakcji całkowicie nowatorska. 

 JK. 

 

ŚWIETLICOWY KĄCIK NUDZIARZA 

      ŚWIETLICOWE DZIAŁANIA, BY NAUCZYĆ SIĘ BEZPIECZNEGO PO DRODZE PORUSZANIA. 

 

Jak być świadomym członkiem ruchu drogowego? Wiesz, jeśli brałeś udział w zajęciach świetlicowych 

kolego! 

Oto sposoby, dzięki którym wiedza łatwiej wchodziła nam do głowy: 

1. Pan Stopek wyjaśnił nam i pokazał jak bezpiecznie przechodzić przez jezdnię, kiedy korzystamy z 

jego pomocy. 

2. Zaprosiliśmy do świetlicy PANA POLICJANTA , z którym rozmawialiśmy o tym jak być świadomym 

uczestnikiem ruchu drogowego. 

3. Bardzo chętnie korzystamy z gier o bezpiecznym poruszaniu się po drogach. Takich gier mamy w 

świetlicy kilka rodzajów. Kilka z nich dzięki PANU POLICJANTOWI. 

4. Mamy również grę „ZNAMY ZNAKI DROGOWE”, którą wykonaliśmy wspólnie w świetlicy. W nią 

także często gramy. 

5. Bardzo miło wspominamy zabawę ruchową ” zielone i czerwone światło” 

6. Wiele nauczyliśmy się podczas wspólnego czytania książki autorstwa E. Zubrzyckiej pt. „Jak 

przechodzić przez ulicę? 



 

7. Mieliśmy także możliwość sprawdzenia swoich wiadomości  podczas świetlicowego konkursu o 

bezpieczeństwie w ruchu ulicznym.  Musieliśmy rozwiązać łamigłówkę, prawidłowo rozmieścić znaki 

drogowe, odpowiedzieć na wiele pytań, odpowiednio pokolorować sygnalizator świetlny, 

odpowiedzieć na wiele pytań i rozwiązać zagadki. Wszyscy uczestnicy w nagrodę otrzymali 

światełka odblaskowe i KARTĘ WZOROWEGO PIESZEGO. 

Świetliczaki oraz wychowawczyni Joanna Pacześ - Andrzejewska 

********************************** 

      10 października odbyło się w świetlicy uroczyste pasowanie pierwszoklasistów na ŚWIETLICZAKÓW, 

a więc przyjęcie nowych uczestników do świetlicowego grona.  

       

Uczniowie złożyli uroczyste przyrzeczenie być zawsze uśmiechniętym, miłym i koleżeńskim, a także 

obiecali troszczyć się o świetlicę i dbać o bezpieczeństwo swoje i kolegów.  Zanim jednak doszło do 

uroczystego ślubowania i pasowania , pierwszoklasiści przekonali się, że zostać Świetliczakiem wcale nie 

jest łatwo. Każdy z nich  bowiem poddany został losowo wybranej próbie, którą musiał koniecznie 

zaliczyć. Niektórzy poddani zostali próbie smaku, polegającej na odgadnięciu jaki owoc wychowawczyni 

włożyła im do ust, kilkoro uczniów zmagało się z testem sprawności, w którym liczyło się  celne trafianie 

papierową kulą do kosza, a jeszcze inni musieli spróbować swoich sił w teście dotyku, polegającym na 

odgadnięciu ( używając jedynie zmysłu dotyku) jaki przedmiot mają w dłoni.  



      

Uczniowie  bezbłędnie zaliczyli wszystkie próby i  mogli zostać pasowani na Świetliczaka. Odbyło się to 

tradycyjnie poprzez dotknięcie różdżką, którą zostawiła nam w ubiegłym roku Świetlicowa Wróżka. Na 

zakończenie wszyscy, którzy od tego momentu mogli już nazywać się ŚWIETLICZAKAMI SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ NR 5 - złożyli odciski swoich kciuków. 

 Miła impreza i super zabawa, prawda? Jednak wcale nie musiało być tak miło. Zaraz na początku 

uroczystości dał o sobie znać nasz ŚWIETLICOWY CHOCHLIK, który pojawił się nagle w świetlicy 

i  zagroził, że zepsuje nam uroczystość i nie dopuści do pasowania. Czy naprawdę miał taki zamiar, czy 

była to jego kolejna psota i chciał nas tylko wystraszyć? Tego nie wiem. W każdym razie wszyscy 

zgromadzeni na uroczystości zanosili się od śmiechu , gdy wbiegł do stołówki . Nikt się go nie wystraszył 

i to chyba pokrzyżowało jego plany. Wrócił grzecznie na swoje miejsce przy wejściu do świetlicy i do dnia 

dzisiejszego nie sprawiał nam już więcej kłopotów. 

Wychowawczyni świetlicy:  Joanna Pacześ - Andrzejewska 

*************************************** 

     24.10.2008 w MDK-u w Pabianicach odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów i nagród zdobytych 

w konkursie plastycznym pt. MOJA POCZTÓWKA Z POWIATU PABIANICKIEGO – INNE SPOJRZENIE, 

zorganizowanym z okazji 10 – lecia powiatu pabianickiego. Kinga Duda z klasy II a i Justyna Olszewska 

z klasy IV c, otrzymały główne nagrody w swoich kategoriach wiekowych, a Ola Ściążko z klasy I a 

wyróżnienie w kategorii 7- latków. Nagrodzone prace wykonane zostały w świetlicy szkolnej. Laureatom 

serdecznie gratulujemy. 

      

J. Pacześ -Andrzejewska 

*************************************** 



WYCIECZKA DO GOŁUCHOWA 

 Dnia 21.10.2008r. klasa VIc pojechała na wycieczkę do 

Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie pod opieką 

wychowawcy, p. Janusza Koźlenki oraz p. Joanny Pacześ-

Andrzejewskiej. Spod szkoły ruszyliśmy o godz. 8:30, po 

czym przejechaliśmy 3 - godzinną trasę w eleganckim 

Mercedesie. Na miejscu poznaliśmy wiele nowych 

gatunków drzew i roślin oraz przekonaliśmy się jak ważną 

rolę pełnią lasy w życiu człowieka i zwierząt. Między innymi 

poznaliśmy strączyn żółty, lipę strzępolistną, miłorząb 

dwuklapowy, grab pospolity, lipę szerokolistną, buk 

zwyczajny, cis pospolity,  dąb szypułkowy oraz brzozę brodawkowatą. 

       

    Zobaczyliśmy również zabytkowe, dziewiętnastowieczne budynki, w których funkcjonuje Muzeum 

Leśnictwa. W ,,Oficynie’’ zapoznaliśmy się z wystawą obrazującą związki lasu z kulturą i sztuką oraz 

historyczne związki środowiska leśnego z człowiekiem. Po wszystkim udaliśmy się do Kawiarni 

Muzealnej na obiad. Lecz to nie był koniec atrakcji, po posiłku udaliśmy się do ,,Powozowni’’ i 

,,Owczarni’’, gdzie obejrzeliśmy ekspozycje 256 gatunków zwierząt i roślin z ,,Czerwonej Księgi’’, 

,,księgi drzewne’’ oraz eksponaty techniki leśnej, obrazujące proces zagospodarowania lasu, czyli 

narzędzia i maszyny używane w hodowli, ochronie i użytkowaniu lasu. Na koniec wycieczki poszliśmy 

zobaczyć zagrodę zwierząt,  przebywały tam żubry, koniki polskie, daniele i dziki. Pod szkołę wróciliśmy 

około godz.19:30. Wszyscy byli bardzo zadowoleni. 

 Uczennica kl.VIc, Karolina Marcinkiewicz  

 

 

Drodzy Czytelnicy szkolnej gazetki! 



     Zbliża się pierwszy grudnia Międzynarodowy Dzień Walki z AIDS. Z tej okazji chcielibyśmy Wam 

króciutko zasygnalizować problem. Dla przypomnienia:  HIV – to wirus, który niszczy nasz układ 

odpornościowy człowieka. AIDS to taka choroba, która powoduje, że organizm ludzki nie potrafi 

walczyć z innymi chorobami. 

     W  naszym  społeczeństwie  żyją ludzie zakażeni wirusem HIV, chorzy na AIDS. Jak wszyscy chorzy 

potrzebują pomocy i wsparcia ze strony osób zdrowych w zmaganiu się z tą ciężką chorobą oraz 

życia w normalnych warunkach. Niestety,  ludzie ci często zamiast zrozumienia i życzliwości 

spotykają się z odrzuceniem, dyskryminacją i obojętnością.  Dotknięci HIV i AIDS niejednokrotnie 

żyją w poczuciu osamotnienia i krzywdy.  

     Otwórzmy nasze serca na cierpienie innych. Tak samo, jak my potrzebują miłości  i życzliwych ludzi wokół siebie. Możemy im 

zaoferować swoją przyjaźń. Więc zróbmy to. 

      Wirusem HIV nie można zarazić się poprzez: dotykanie zakażonej osoby, podawanie ręki, ściskanie, całowanie, łzy, pływanie 

w tym samym basenie, korzystanie ze wspólnej toalety. HIV nie przenosi się także przez kaszel i kichanie.* 

     Wirusem HIV można zarazić się poprzez  płyny ustrojowe, przedostanie się do naszego krwiobiegu zakażonej krwi. Dlatego 

należy zachować szczególną ostrożność, gdy ktoś się zrani i nie wolno bawić się przedmiotami, które mogą być zabrudzone krwią 

innych osób np. znalezionymi igłami i strzykawkami. 

     Każdy człowiek, bez względu na to, jaki ma kolor skóry, poglądy religijne itp. może zostać zakażony wirusem HIV dlatego 

wiedza na ten temat jest potrzebna każdemu z nas.   

     Czerwona wstążeczka symbolizuje solidarność z nosicielami wirusa HIV, chorymi na AIDS. Może warto ją 1 grudnia przypiąć do 

swojego ubrania? 

*informacje zaczerpnięte z broszury „Co musisz wiedzieć o HIV i AIDS” 

Załączamy pozdrowienia Szkolni  Liderzy wraz z Opiekunem 

 

       

    11 listopada to niezwykle ważny dzień dla wszystkich Polaków. Oto po 123 latach niewoli ziściło się 

wielkie marzenie narodu - Polska wróciła na mapę Europy jako suwerenne państwo. Nie udało się 

zaborcom zniszczyć tożsamości narodowej, choć czynili wielkie starania w tym kierunku. Planowana 

rusyfikacja czy germanizacja polskich dzieci nie potrafiła zabić w ich duszach umiłowania do ojczyzny i 

ojczystego języka. Nie zaginęły narodowe tradycje i obyczaje, które z narażeniem życia kultywowano w 

domach.  Właśnie rodziny były opoką polskości na oceanie wrogich nam, obcych wpływów. 

To  desperacja dziadków i rodziców, którzy niejednokrotnie pamiętali wolną ojczyznę sprawiła, że naród 

polski przez ponad 120 lat pozbawiony wolności - nie zaginął. Również wiara miała tu niebagatelne 

znaczenie. Oprócz domów rodzinnych, to właśnie kościół 

odegrał znaczącą rolę w pielęgnowaniu polskości, 

szczególnie wśród ludzi urodzonych podczas niewoli.  

    Odzyskanie niepodległości poprzedziła czteroletnia 

wojenna zawierucha ( I wojna światowa), która sprawiła, 

że świat nie mógł wrócić już do porządku sprzed 1914 

roku. Zniknęły trzy wielkie mocarstwa. Jako pierwszy 

upadł carat, zmieciony przez rewolucję w 1917 r. W 

październiku 1918 r. rozsypała się monarchia 

habsburska, a 11 listopada abdykował ostatni cesarz 

Austrii - Karol I. Dwa dni wcześniej rewolucja w 

Niemczech obaliła cesarza Wilhelma II. Taki był koniec 

politycznego ładu, który przez długie lata wydawał się niezniszczalny. Wtedy to Polska uzyskała 

niepodległość i suwerenność. Radość była ogromna. Ziściło sie marzenie wielu pokoleń Polaków. 



Tak  właśnie wyglądało to od strony politycznej, natomiast  jakimi byliśmy wówczas obywatelami 

zależało już w dużej mierze od nas samych. Odzyskać wolność to jedno, natomiast umieć żyć z tą 

wolnością, to drugie. Jak pamiętamy z historii, okres międzywojenny nie był najłatwiejszym czasem do 

życia. Duże rozwarstwienie społeczne, brak pracy, bieda to wszystko stawało na drodze do budowania 

dobrobytu w odzyskanej ojczyźnie. Wiemy również , że niedługo cieszyliśmy się tą wolnością. Wybuch 

II wojny światowej oraz okupacja niemiecka na długie sześć lat odebrała nam suwerenność. Jednak i 

wówczas duch w narodzie nie zaginął. Tajne komplety, podziemna działalność artystyczna oraz polskie 

książki nie pozwoliły na zniszczenie poczucia tożsamości narodowej. Muszę tu dodać, że za samo 

posiadanie polskojęzycznego podręcznika, czy udział w tajnym nauczaniu kara nałożona 

przez  okupanta była tylko jedna - śmierć.  

   Dziś żyjemy w wolnej Polsce. Mówimy po polsku, chodzimy do polskiej szkoły, czytamy polskie 

książki  -  słowem jesteśmy wolnym narodem w wolnym kraju. Tu się jednak pojawia pytanie. Czy 

potrafimy z tej wolności korzystać? Naród który nie zna swojej historii i literatury umiera. Niech każdy z 

Was dziś zrobi rachunek sumienia i sam sobie odpowie na pytanie : „Jakim jestem Polakiem” ?Jesteście 

jeszcze dziećmi, więc waszym obowiązkiem, który musicie spełnić względem ojczyzny, jest pilna nauka, 

poszanowanie symboli narodowych, dbanie o wspólne dobro, niezaśmiecanie języka wulgaryzmami, 

pamięć o miejscach szczególnie ważnych dla historii Polski oraz troska o środowisko naturalne dla 

dobra przyszłych pokoleń. Musicie być szczerzy i uczciwi, dumni i pracowici - bo to Wy, już za chwilę, 

staniecie się trzonem naszego narodu. Nie zapominajcie o starszych ludziach - im należy się szczególny 

szacunek, bo to od nich tak naprawdę uczycie się tego, jak być  Polakiem. Niech to święto będzie dla 

Was zawsze okazją do refleksji i zadumy nad trudnymi dziejami naszej ojczyzny. Niech będzie 

dniem,  w którym pamięcią i szacunkiem otaczamy tych wszystkich, którzy nie zawahali się zapłacić 

życiem za to, byśmy dziś żyli w wolnym kraju.  

Redaktor opiekun 

 

 

Witam jesiennie i listopadowo! 

Listopad jest miesiącem, w którym szczególnie pochylamy się nad bliskimi, których już nie ma wśród nas. 

Chodzimy na cmentarze, składamy kwiaty, zapalamy znicze, modlimy się – pamiętamy! Często 

zastanawiacie się nad obiecanym przez Boga życiem wiecznym i pytacie, jak jest w Niebie. Co tam robią 

Święci? I co zrobić, żeby być świętym?  

Takim szczególnym dniem poświęconym świętym jest Uroczystość Wszystkich Świętych, który obchodziliśmy 

1 listopada. Łączyliśmy się ze Świętymi w radości przebywania z Bogiem i w modlitwie do Niego. Tego dnia 

wspominaliśmy wielkich świętych Kościoła, takich jak Najświętsza Maryja Panna, św. Piotr, św. Paweł, św. 

Krzysztof, św. Maksymilian Kolbe, św. Anna, św. Faustyna, św. Teresa i wielu innych, którzy są filarami 

Kościoła. Był to dzień również naszych świętych patronów, naszych opiekunów, którzy swym imiennikom 

udzielają wszelkiego wsparcia i pomocy. I był to także dzień cichych świętych, tych wszystkich którzy 

niepostrzeżenie dla nas, a w wielkiej chwale Boga przeżyli swe życie i otrzymali wieczną nagrodę w Niebie. 

To jest ogromna rzesza babć, które służyły Bogu, pochylając się nad chorym wnuczkiem, pomagając w 

lekcjach swym pociechom, ucząc ich pierwszej modlitwy i robiąc najlepsze szarlotki na świecie. I niezliczona 

ilość dziadków, którzy rozpieszczali swe wnuczęta bawiąc się z nimi na podwórku, chodząc na długie wycieczki 

i przybliżając im Boga w darach natury. To może nasza sąsiadka, która zawsze z uśmiechem pytała jak idzie 

nam w szkole. To może ta starsza pani, którą mijaliśmy w drodze do szkoły i widzieliśmy jak idzie do kościoła 

na Mszę świętą. To może nasz dentysta, pani sprzedającą nam bułki rano, pan przeprowadzający nas przez 

jednie… 

Cisi święci przeżyli swe życie na chwałę Boga i choć Kościół nie ogłosił ich świętymi, to oni odebrali już 

swoją nagrodę w Niebie i wstawiają się teraz za nami u Boga. 



Ci wszyscy wywyższeni przez Boga już za swego ziemskiego życia byli świętymi. Każdego dnia pokornie i na 

chwałę Bożą wypełniali swoje obowiązki. Może nie zawsze byli najlepsi, ale zawsze z oddaniem czynili to co 

do nich należy. Rozejrzyjcie się wokół siebie – ilu świętych chodzi wśród nas? Jak wielu ludzi pokornie i z 

zaangażowaniem wypełniają wszystko to co należy do ich zadań. Przyjrzyjcie się ich uśmiechniętym 

twarzom, pogodnym spojrzeniom, zapracowanym dłoniom, zwróćcie uwagę na ich oddane serca. Oni 

pewnego dnia zasiądą na wieki po prawicy Boga.  

Tam jest miejsce również dla nas. My też możemy dołączyć do grona świętych. Niech w każdym naszym 

działaniu będzie obecny Bóg, na pomoc przywołujmy swoich świętych patronów, módlmy się za siebie i za 

innych, a pewnego dnia spotkamy się wszyscy w Niebie. 

A co będziemy tam robić? Na pewno będziemy się radować w Bogu. Może będziemy robić to co najbardziej 

lubimy albo to czego nie robiliśmy nigdy, ale na pewno nas to wszystko miło zaskoczy. 

Na zakończenie mam dla was jeszcze krótkie opowiadanie. 

„W brzuchu ciężarnej kobiety były bliźniaki. Pierwszy zapyta się drugiego: 

-Wierzysz w życie po porodzie? 

- Jasne. Coś musi tam być. Mnie się wydaje, że my właśnie po to tu jesteśmy, żeby się 
przygotować na to, co będzie potem. 

- Głupoty. Żadnego życia po porodzie nie ma. Jak by miało wyglądać? 

- No, nie wiem, ale będzie więcej światła. Może będziemy biegać, albo jeść buzią.... 
- No to przecież nie ma sensu! Biegać się nie da! A kto widział żeby jeść ustami! 

Przecież żywi nas pępowina. 
- No ja nie wiem, ale zobaczymy Mamę, a ona się będzie o nas troszczyć. 

- Mama? Ty wierzysz w Mamę? Kto to według Ciebie w ogóle jest? 
- No przecież jest wszędzie wokół nas... Dzięki niej żyjemy. Bez niej by nas nie było. 

- Nie wierzę! Żadnej Mamy jeszcze nie widziałem, czyli jej nie ma... 
- No jak to? Przecież jak jesteśmy cicho, możesz posłuchać jak śpiewa, albo poczuć jak 

głaszcze nasz świat. Wiesz, ja myślę, że prawdziwe życie zaczyna się później." 

Jeśli to opowiadanie choć na chwile wywołało uśmiech na waszych twarzach, to pomyślcie sobie o tym 

dobrotliwym uśmiechu świętych, którzy słuchają naszych rozmów na temat życia po śmierci. 

Pozdrawiam gorąco i życzę rozmyślań pełnych nadziei i pokory! Trzymajcie się na drodze do świętości! 

                                 Paulina Dziubczyk 

 

 

              Już po raz trzeci spotykamy się z Wami by „porozmawiać” o książkach. Zanim polecimy Wam 

konkretną pozycję do przeczytania chcę przypomnieć, dlaczego warto czytać.  

Czytanie to najprzyjemniejsza metoda nauki ortografii. Oko, które wiele razy zobaczy poprawnie napisany 

wyraz, przyzwyczaja się do niego i jeśli ten sam wyraz napiszemy z błędem, to od razu zapali się w naszej 

głowie czerwona lampka – „coś mi tu nie gra”. 

Czytanie to rozwijanie wyobraźni, nauka empatii i szacunku dla drugiego człowieka. Biblioterapia to 

niezwykle skuteczna metoda pokonywania własnych leków i zahamowań. Czytanie to najtańszy sposób 

zwiedzania najdalszych zakątków świata i poznawania nowych kultur, obyczajów czy tradycji. Czytanie 



to wreszcie pożyteczny i przyjemny sposób spędzania wolnego czasu, którego wraz z nastaniem jesieni 

mamy coraz więcej. Postarajcie się, aby go mądrze wykorzystać. 

    Na długie jesienne wieczory polecamy książkę pełną ciepła, słońca, 

plaż i przygody. 

Ta książka to „Tajemnicza wyspa” J. Verne.  Akcja powieści rozgrywa 

się w czasach trwania wojny secesyjnej. Pięciu jeńców ucieka balonem 

z opanowanego przez południowców Richmond. Balon targany 

huraganem nie nadaje się do dalszej podróży, więc rozbitkowie 

zmuszeni są do awaryjnego lądowania na jednaj z wysp Pacyfiku, 

zamieszkanej przez…. 

    Tu dopiero zaczyna się przygoda. Mamy nadzieje, że udało nam się 

zainteresować Was losami uciekinierów. Serdecznie zapraszamy do 

biblioteki szkolnej, gdzie możecie wypożyczyć tą, oraz pozostałe 

książki J. Verne. 

REDAKCJA 

 

 

Każdy z nas na swój sposób stara się dbać o własne zdrowie i kondycję. Wiemy, jak się prawidłowo 

odżywiać, co nam szkodzi, a co pomaga. Dbamy o higienę i sprawność fizyczną, ale często zapominamy 

o swojej postawie, czyli wyprostowanej sylwetce. Ćwiczenia korygujące wadliwą postawę kojarzą nam 

się z monotonnym powtarzaniem tych samych ruchów, a więc z totalną nudą. Mało kto natomiast wie, 

że możemy dbać o prawidłową postawę ciała w ciągu całego dnia przy wykonywaniu prostych czynności, 

takich jak chodzenie, siedzenie, spanie, odpoczywanie, czy wykonywanie prac domowych. Wystarczy 

zapamiętać kilka zasad i trochę przeorganizować nasz sprzęt domowy. 

Sen 

 

U dzieci powinien trwać ok. 10 godzin na dobę. Powinniśmy mieć własne łóżko o twardym 

nieuginającym się materacu, małą poduszkę o takiej grubości, aby wypełniała przestrzeń zawartą między 

barkiem a uchem ( w pozycji leżenia na boku ). Najlepszą pozycją do spania jest pozycja na wznak. 

Dojście do szkoły 



    

Związana z koniecznością niesienia tornistra, który powinien być tak zapakowany, aby jego 

zawartość nie mogła się przesuwać. 

Postawa siedząca 

 

Tułów powinien być wyprostowany i oddalony od stołu 3-5cm, nogi piszącego powinny dotykać całymi 

stopami podłoża lub podnóżka, głowa powinna być nieznacznie pochylona nad stołem, łokcie nie powinny 

leżeć na stole, ale wystawać nieco poza jego brzeg. Wysokość krzesła powinna odpowiadać długości 

podudzia, wymodelowane oparcie, podpierające odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Najwygodniejsze jest 

krzesło z regulacją w pionie i poziomie wysokości siedzenia i oparcia, dzięki czemu można dostosować je 

do wzrostu i częściowo do wady. 

 Prace domowe 

    

Jeśli jest to praca przy blacie, to blat powinien być umieszczony na wysokości talii, lub – gdy 

czynności wymagają większego wysiłku, na wysokości bioder. Stoimy w lekkim rozkroku na szerokość 



miednicy, jedna noga nieznacznie wysunięta do przodu, co pewien czas ciężar ciała przenosimy z jednej 

nogi na drugą. 

   

Podnoszenie ciężarów – poprzez wykonanie przysiadu, a nie z pozycji skłonu, jedna noga powinna 

być lekko wysunięta do przodu. Ciężar niesiemy przed sobą z plecami lekko odchylonymi do tyłu. 

  Wypoczynek 

  

W leżeniu przodem na materacu, broda podparta poduszką. 

 

Spróbujcie, a na pewno zaprocentuje to w przyszłości ładną, wyprostowana sylwetką i zdrowym 

kręgosłupem. 

Joanna Jarmakowska 

 


