
 

 

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

          Czy zdajecie sobie sprawę jak szybko leci czas? Dopiero co wypoczęci i w pełni sił rozpoczynaliśmy 

rok szkolny, a za nami już połowa pierwszego semestru. Mam nadzieję, że zastosowaliście się do kilku 

rad, dotyczących efektywnej nauki, które mogliście znaleźć na łamach naszej gazetki we wrześniu. Jeśli 

tak, to myślę, że nieubłaganie zbliżające się podsumowanie Waszej półrocznej pracy nie spędza ani Wam, 

ani nauczycielom snu z powiek. Przypomnę tylko, że podstawą wszelkiego sukcesu jest systematyczna, 

codzienna praca.  

 

 

     Przed nami jedne z najpiękniejszych, najbardziej rodzinnych świąt  - Boże Narodzenie. Każdy marzy, 

aby przeżyć te święta wesoło, zdrowo i spokojnie. Niejeden z nas, chciałby, aby to były białe święta, ale 

póki co, pogoda za oknem bardzo jesienna, niestety bez widoków na nadejście prawdziwej, śnieżnej 

zimy. Taka aura psuje nastrój przedświąteczny oraz sprzyja  niestety licznym infekcjom. Aby podnieść 

swoją odporność i zminimalizować ryzyko zachorowania, musicie przestrzegać kilku ważnych zasad. 

Zapraszam was zatem do KĄCIKA SPORTOWEGO, w którym  p. Joasia radzi jak zainwestować we 

własne zdrowie.  



     Po raz kolejny apeluję o zachowanie maksymalnego bezpieczeństwa w ruchu ulicznym. Szarówka za 

oknem oraz wcześnie zapadający zmrok powodują, że jesteście słabo widoczni na drodze, a przez to 

szczególnie narażeni na niebezpieczeństwo ulegnięcia wypadkowi. Jeśli dołączymy do tego bezmyślne, 

beztroskie i pozbawione wyobraźni zachowanie, to o nieszczęście już nietrudno. Mam nadzieję, że 

doskonale zdajecie sobie sprawę, iż pieszy w zderzeniu z pojazdem mechanicznym praktycznie nie ma 

szans i stosujecie wszelkie normy i zasady bezpiecznego poruszania się po drogach.  

   W dniu 13 listopada 2009r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie, odbyła się konferencja 

poświęcona problematyce wypadków drogowych i ich skutków. Sprawozdanie z konferencji przygotował 

dla Was szkolny koordynator wychowania komunikacyjnego. P. Janusz Koźlenko.  

    Zapraszam serdecznie do lektury wywiadu, którego udzielił nam dyrektor SP3 , p. Waldemar 

Flajszer, z okazji dwudziestolecia obecnie największej, pabianickiej placówki oświatowej. Pan dyrektor 

jest osobą bardzo komunikatywną i serdecznie nastawioną do ludzi, dlatego też, rozmowa odbyła się w 

przesympatycznej atmosferze.  

     Zachęcam również do odwiedzenia wszystkich naszych działów stałych, gdzie znajdziecie miedzy 

innymi propozycje lektury dla całej rodziny na długie jesienne wieczory, sprawozdanie ze szkolnego 

projektu wychowawczego oraz wywiad z p. Wojtkiem Woźniakiem, który wraz z rodziną osiągnął 

poważny sukces w pływackich zawodach „Family-cup”.  

     Na zakończenie życzę dużo zdrowia i pogody ducha.  

 

 

 

     Redaktor opiekun 

 

           

WYWIAD z p. Waldemarem Flajszerem, Dyrektorem 

Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w 

Pabianicach 



 P. Dorota Olejnik (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 Panem, czyli jedną z osób zarządzających 

pabianicką oświatą. Jest nam tym bardziej miło gościć Pana Dyrektora z tego względu, że szkoła, na 

której czele Pan stoi obchodziła właśnie piękny jubileusz – 20  lecie powstania. Przygotowaliśmy dla Pana 

zestaw pytań dotyczących  w/w  uroczystości oraz samej szkoły.  Chcielibyśmy też zadać kilka pytań, 

powiedzmy, osobistych. Dziękujemy, że w nawale obowiązków znalazł Pan dla nas czas.  

 Agata: Czy jest Pan rodowitym  pabianiczaninem? 

Pan Waldemar Flajszer (dalej W.F.): Tak, chociaż urodziłem się w Zgierzu, ale przez całe swoje 

życie mieszkam w Pabianicach.  

 Natalia: Jak układały się Pana losy po ukończeniu szkoły podstawowej (szkoła średnia, uczelnia)?   

W.F.: Ukończyłem Szkołę Podstawową Nr 2 (dzisiejsze I Gimnazjum),  następnie Zespół Szkół 

Elektrycznych (tam chodziłem do Liceum Spożywczego), który dziś został przekształcony w Zespół Szkół 

Nr 2, oraz studia na Wydziale Historycznym na Uniwersytecie Łódzkim. Po studiach ukończyłem szereg 

kursów i różnych form doskonalenia podyplomowego.  

Robert: Czy ma Pan jakieś wyjątkowe wspomnienia z czasów 

szkolnych, a może któryś z nauczycieli zapadł Panu głęboko w 

pamięć? 

W.F.: Było kilku takich nauczycieli, których nie da się zapomnieć. 

Bardzo miło wspominam moją nauczycielkę z pierwszych klas szkoły 

podstawowej, p. Elżbietę Możyszek. Może dlatego mam do niej 

szczery sentyment, bo to właśnie Ona, nauczyła mnie 

przysłowiowego abecadła. Następnie dobrze pamiętam dyrektora 

SP2, który był jednocześnie nauczycielem matematyki, p. Zdzisława 

Muszyńskiego. Był on bardzo wymagającym nauczycielem, a ja 

jestem duszą i sercem humanistą, dlatego też nasze zapatrywania 

na pewne sprawy były skrajnie różne. Jednak po latach stwierdzam, 

że jego metody kiedyś przez uczniów średnio oceniane, są skuteczne, 

ponieważ tak „z marszu” mogę Wam na przykład powiedzieć co to 

jest miejsce zerowe funkcji. Bardzo dobrze wspominam moje 

nauczycielki historii, ponieważ miałem takie szczęście, że każda z 

nich była człowiekiem wielkiej klasy.  W szkole podstawowej historii 

uczyła mnie p. Nowak, która zachętą motywowała do nauki, tzn. 

zawsze oceniała odrobinę wyżej niż się należało, czyli stosowała 

wzmocnienia pozytywne. Muszę powiedzieć, że tak bardzo podobał mi się jej styl pracy z dziećmi, że ja 

jako nauczyciel, postępuję podobnie. W szkole średniej natomiast, nieżyjąca już niestety p. Kozłowska, 

którą również wspominam bardzo ciepło. Zawsze kochałem historię i muszę powiedzieć, że byłem z niej 

naprawdę dobry. Tak dobry, że praktycznie bez najmniejszych problemów po maturze dostałem się na 

studia uniwersyteckie. Myślę, że w pewnym stopniu to zasługa również tych nauczycielek.  

 D. O.: Czy zaraz po studiach rozpoczęła się Pana „zawodowa przygoda” ze szkołą? 

W.F.: Nawet jeszcze w trakcie studiów, kiedy to zastąpiłem w I Liceum Ogólnokształcącym p. prof. Wandę 

Bohaczewską, wspaniałego nauczyciela, od którego chciałem się jak najwięcej nauczyć. Niestety nie było 

mi to dane, ponieważ przebywała właśnie na długim zwolnieniu lekarskim. Od początku swojej pracy 

zostałem więc „rzucony na głęboką wodę”, ponieważ zostałem przydzielony do nauczania  historii w klasie 

humanistycznej, gdzie uczniowie  - niewiele młodsi ode mnie, na każdym kroku chcieli mnie zagiąć. Do 

dzisiaj pamiętam swoje notatki, zeszyty i skrypty, z których starałem się jak najlepiej przygotować do 

zajęć. Kolejną placówką oświatową w której pracowałem, była Szkoła Podstawowa Nr 15, gdzie przez 

trzy lata uczyłem historii, geografii, techniki i wiedzy o społeczeństwie. Jednak moim marzeniem zawsze 

było nauczanie historii w klasach humanistycznych w szkole średniej, najlepiej w LO, dlatego też, jak 

tylko nadarzyła się okazja, rozpocząłem pracę w Liceum im. św. Wincentego a’ Paulo. Okres pracy w tej 



placówce wspominam bardzo dobrze. Miałem swój udział w powstaniu Gimnazjum im. św. Wincentego, 

byłem pomysłodawcą wielu przedsięwzięć, które funkcjonują w tej szkole do dzisiaj ( na przykład mała i 

duża Wincentiada, która przed zdolnymi i pracowitymi dziećmi, których rodziców nie stać na opłacenie 

czesnego, otwiera możliwości uczenia się w najlepszym na dzień dzisiejszy pabianickim gimnazjum). 

Przez dwa lata byłem wicedyrektorem i wreszcie dyrektorem Zespołu Szkół im. a’ Paulo. W 2004 roku 

powróciłem do szkolnictwa publicznego, najpierw do Gimnazjum Nr 2, a następnie do Szkoły Podstawowej 

Nr 3, gdzie od 4 lat jestem dyrektorem. Kocham to co 

robię i jeśli widzę sens swoich działań to mnie uskrzydla.  

 Robert: Lubi Pan nasze miasto? 

W.F.: Kocham nasze miasto, choć wiele bym tu 

zmienił. Na początek chciałbym, aby wizytówką 

naszego miasta była Starówka, ponieważ takie miejsce 

nadaje miastu klimat i czar.   

Natalia:  Czy w Pabianicach znajduje się miejsce, 

które jest szczególnie Panu bliskie? 

W.F.: Lubię miejsca, które „ocierają” się o historię i 

zmuszają do refleksji, dlatego szczególnie bliski jest mi 

Dwór Kapituły Krakowskiej - to takie moje „miejsce 

magiczne”.  Natomiast emocjonalnie związany jestem z neogotyckim kościołem pod wezwaniem 

Najświętszej Maryi Panny. 

 D.O.: Gdyby Pan mógł lub musiał wyprowadzić się z Pabianic, gdzie by to było? 

W.F.: Jeśli bym musiał... w Polsce wybrałbym Kraków, a w Europie Wenecję. 

 Agata: Teraz chcielibyśmy porozmawiać o Pana pracy, jako dyrektora szkoły i o samej szkole, która w 

tym roku obchodziła 20 – lecie powstania. Ciekawi nas, skąd pomysł na tego właśnie patrona.  

W.F.: SP 3 powstała na osiedlu, które choć zwyczajowo przez mieszkańców naszego miasta nazywane 

jest Bugajem, ma nazwę „Osiedle im. Mikołaja Kopernika”. Ponieważ szkoła została zbudowana dla 

mieszkańców  osiedla i niejako przy ich pomocy, również została nazwana imieniem tego wspaniałego 

polskiego astronoma. SP 3 to największa pabianicka podstawówka, która mieściła w swoich murach już 

i ponad 2000 uczniów ( obecnie mamy ich 805). W tej chwili mamy niż demograficzny i we wszystkich 

szkołach w mieście odnotowuje się tendencję spadkową. Plus tego jest taki, że w szkołach z mniejszą 

ilością dzieci łatwiej zbudować klimat i specyficzną więź, gdyż wszyscy się znają. Mam wrażenie, że Wasza 

szkoła do takich należy. Wracając do naszego patrona, 

muszę powiedzieć, że z wieloma szkołami, które noszą 

to samo imię utrzymujemy ożywione kontakty, 

wymieniamy informacje i newsy.  

 Natalia: Czy uczniowie sprawiają problemy? 

W.F.: W szkole podstawowej dzieci są kochane. 

Zdarzają się trudne przypadki, bo trudno, aby przy 

takiej ilości dzieci wszystkie były ideałami, ale na tym 

etapie edukacji problemy wychowawcze są do 

ogarnięcia.  

 D.O.: Może nam Pan opowiedzieć o przygotowaniach 

do jubileuszu i o samej uroczystości 20 - lecia  SP3? 

W.F.: Przygotowania do imprezy trwały rok. Takie przedsięwzięcie to ogromne wyzwanie dla dużej ilości 

osób. Wszystko trzeba przemyśleć, zaplanować, zdobyć środki – bo z tym zawsze są największe 

problemy, rozdzielić zadania. Poza tym specjalnie na tę okazję, zupełnie własnymi środkami wydaliśmy 

monografię SP3, której koszt sięgnał 10.000zł. Oficjalna uroczystość  odbyła się 14 października z 

udziałem wielu znakomtych gości – przedstawicieli władz miejskich powiatowych, Łódzkiego Kuratora 



Oświaty oraz wielu byłych i emerytowanych nauczycieli szkoły. Chciałbym raz jeszcze  podziękować 

wszystkim, którzy byli zaangażowani w przygotowanie imprezy. Za jej wyraz artystyczny zebraliśmy 

wiele pochwał i gratulacji. 

(przepięknie wydana   „Monografia  SP3”zasiliła nasze zbiory regionalne. Przypis redakcji.) 

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

W.F.: Najbardziej lubię wynik  końcowy, czyli efekt swoich działań. Lubię uśmiech dziecka, słowo dziękuję 

– takie najprostsze sprawy. 

Nie lubię natomiast uczucia niemocy. Nie znoszę świadomości, że czegoś nie mogę, bo mimo, że plany i 

zamierzenia są wielkie, czasem rozbija się wszystko o materię. Tego nie lubię. Weźmy na przykład 

remonty. Mam do wyremontowania toalety, ale nie mam w tej chwili środków na to. Chociaż w skali 

miasta i tak zostało już bardzo dużo zrobione. Gdy porównuję nasze szkoły ze szkołami niemieckimi czy 

francuskimi, które zwiedzaliśmy podczas wyjazdu studyjnego w październiku, muszę powiedzieć, że jeśli 

chodzi o estetykę pracowni czy wyposażenie w sprzęt, nie odbiegamy znacznie od europejskich 

standardów, choć niewątpliwie wiele jest jeszcze do zrobienia.  

 Natalia: Czy to stresująca praca?  

W.F.: Nieraz tak. Gdy stoi się na czele prawie stu pracowników, z 

których każdy jest inny,  każdy boryka się z określonymi 

problemami lub ma inne spojrzenie na sprawę, 

wymagającą  interwencji ze strony dyrekcji, to czasami może się 

podnieść ciśnienie, oj, może. Nic dziwnego, że zawał to dyrektorska 

choroba.  

 Agata: Gdyby miał Pan porównać współczesną szkołę z tą sprzed 

kilkunastu lat, dostrzega Pan wyraźne zmiany?  

W.F.: Tak. Gdy ja, czy Wasz Pan dyrektor chodziliśmy do szkoły, 

można było dostać tzw. „łapkę”, czy „zostać w kozie” po lekcjach. 

Dzisiaj tego nie ma, ale wierzcie mi na słowo, że tak uczono kiedyś 

w szkołach dyscypliny. Poza tym szkoły są coraz ładniejsze i coraz 

bardziej funkcjonalne.  

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

W.F.: Różnie, jak to z ludźmi. Akcja mundurowania uczniów jest 

dla mnie traumatycznym wspomnieniem. Na ten czas szkoła zamieniła się w sklep odzieżowy, co było 

dla nas ogromnym utrudnieniem i obciążeniem. Podsumowując odpowiedź powiem tak: wszystko 

zależy od Rady Rodziców, która każdego roku się zmienia. W tym roku mam wspaniałą Radę, z którą 

doskonale mi się współpracuje.  

 Robert:  Bez czego nie mógłby się Pan obejść w codziennej pracy? 

W.F.: Bez komputera z Internetem i telefonu komórkowego.  

 Ania: Gdyby miał Pan czarodziejską różdżkę, co by Pan zmienił w swojej szkole? 

W.F.: Jak już wspomniałem, mam zaplanowanych kilka remontów, na których bardzo mi 

zależy.  Zależy mi również na zakupie ekspresu do kawy dla moich nauczycieli, lecz z powodu braku 

środków, inwestycje te będą musiały poczekać. Gdybym jednak mógł to zmienić za pomocą 

czarodziejskiej różdżki, nie wahałbym się ani chwili. 

 Natalia: Jak ocenia Pan dzisiejszą młodzież i dzieci? 

W.F.: Dzieci są takie same jak 10 czy 15 lat temu, tylko czym innym się interesują. Świat idzie do 

przodu i wymusza na kolejnych pokoleniach konieczność dostosowania się. Będę jednak obstawał przy 

swoim, że dzieci w szkole podstawowej są kochane i trzeba mieć dla  nich przede wszystkim dużo 



serca. Jeśli do pracy w szkole przychodzi ktoś, kogo dzieci denerwują i męczą to jest wg mnie jakaś 

pomyłka. Zresztą niechęci do uczniów  nie da się ukryć, gdyż po pewnym czasie zaczynają się skargi. 

Skarżą się i dzieci i rodzice, a to już naprawdę źle.  

 Robert: Czy obejmując swoje stanowisko i związane z nim rozliczne obowiązki, wytyczył Pan sobie jakieś 

priorytetowe zadania, których realizacja będzie dla Pana wyjątkowo ważna? 

W.F.: Częściowo to, co zaplanowałem, już udało mi się osiągnąć. Na przykład bardzo doskwierał nam 

brak parkingu przed szkołą. Teraz już jest i to na kilkadziesiąt samochodów. Poza tym wciąż remontuję 

i unowocześniam sale klasowe, a docelowo marzy mi się remont generalny całej szkoły.  

 

 Agata: Czy lubi Pan czytać książki? 

W.F.: Bardzo lubię, choć mam na to coraz mniej czasu. 

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

W.F.: Tak. Jest to „Potop” Henryka Sienkiewicza, który przeczytałem kilkanaście razy. Do dzisiaj 

jestem w stanie cytować obszerne fragmenty.  

 Agata: Czy lubi Pan zwierzęta? 

W.F.: Bardzo lubię zwierzęta, szczególnie psy i to niekoniecznie rasowe.  

 Robert: A zwierzęta egzotyczne lub powiedzmy „ekstremalne”? Pytam, bo sam mam szczura 

Harry’ego. 

W.F.: Nie wiem czy dobrze czułbym się w towarzystwie węża lub pająka. Ogon szczura nie kojarzy mi 

się dobrze, tak jak pewnie większości ludzi. Zostańmy przy puszystych, grzecznych  milusińskich.  

 Robert: Która z masowych rozrywek jest Panu bliższa, teatr czy kino? 

W.F.: Bardzo lubię teatr, ale nie bywam w nim zbyt często. W kinie zresztą też nie, a to głównie z 

braku czasu. Natomiast staram się być na bieżąco, jeśli chodzi o nowości filmowe, wykorzystując do 

tego domowe DVD.  

 D.O.: Jako jeden z aktorów - amatorów naszego szkolnego zespołu „Belfer”, muszę spytać jak 

podobało się Panu przedstawienie, prezentowane podczas miejskiego zakończenia roku szkolnego 

2008/2009 ? 

W.F.: Jestem pod olbrzymim wrażeniem tego, co robicie. Brakuje mi słów na ocenę Waszej 

działalności. Wyobrażam sobie, ile kosztuje to pracy i czasu, dlatego tym bardziej Was podziwiam. 

„Belfer” to żywy dowód na to, że gdy zbierze się grupa zaangażowanych ludzi, praktycznie nie ma 

rzeczy niemożliwych.  

 Natalia: Czy lubi (umie) Pan tańczyć? 

W.F.: Bardzo lubię i umiem, choć kiedyś z całą pewnością byłem lepszym tancerzem. 

Robert: Jakiej muzyki słucha Pan najchętniej? 

W.F.: Słucham każdej melodyjnej muzyki, która wpadnie mi w ucho. Lubię też słuchać jak Robert gra 

(Robert Łaguniak, nasz kolega, ponowny stypendysta Rady Miasta oraz jeden z reporterów 

naszej szkolnej gazetki internetowej. Przypis redakcji). 

Jak byłem w Waszym wieku, lubiłem słuchać polskiego zespołu TSA. 

 Agata: W jaki sposób pozbywa się Pan stresu dnia codziennego? 

W.F.: Staram się myśleć pozytywnie, nie nastawiam się, że coś nie wyjdzie, że się nie uda. Po prostu 

nie dopuszczam do siebie czarnych myśli. 



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

spędza Pan wakacje? 

W.F.: Zdecydowanie preferuję odpoczynek czynny. Nie dla mnie leżenie na plaży. Uwielbiam zwiedzać, 

gdzie tylko się da, jadę własnym samochodem, aby być niezależny i móc zobaczyć wszystko, co jest do 

zobaczenia w okolicy. 

 Agata : Prosimy o dokończenie kilku zdań:   

Rodzina dla mnie……. jest bardzo ważna. 

Jestem szczęśliwy…….. bo mam wspaniałe dzieci. 

Odpowiedzialność to według mnie…….. poświęcenie. 

Przyjaźń  wg mnie…….. oddanie.  

Moim największym marzeniem jest…….. być szczęśliwym człowiekiem. 

Moje największe osiągniecie to…….. nie wiem. 

Jestem dumny z ……..  mojej szkoły. 

Najtrudniej pogodzić mi się z…….. niszczeniem ludzi. 

Nie lubię…….. kapuśniaku. 

Mój sposób na gorszy dzień…….. zakupy w Manufakturze. 

Najchętniej relaksuję się…….. pływając. 

Nigdy nie…….. mów nigdy. 

Moja największa wada to……. słabość do słodyczy. 

Moja największa zaleta to……. wytrwałe dążenie do celu. 

Moja największa słabość…….. słodycze. 

Nigdy nie odmawiam sobie…….. spaceru z psem po lesie.  

 Robert: Czy chciałby Pan zmienić coś w swoim życiu? 

W.F.: Oj, tak. 

 D.O: Czy chciałaby Pan za pośrednictwem naszej gazetki przekazać coś naszym czytelnikom? 

W.F.: Tak. Po pierwsze chcę Wam podziękować za to, że mnie zaprosiliście, ponieważ traktuję to jako 

zaszczyt. Następnie muszę powiedzieć, że im lepiej poznaję Waszą szkołę, tym bardziej mi się ona 

podoba. Podoba mi się Wasza gazetka internetowa i Wasz teatr nauczycielski „Belfer”. Jestem pod 

wrażeniem tego, jak wiele dobrych rzeczy dzieje się w SP5.  

 Agata: Dziękując za miłą rozmowę, czego możemy Panu życzyć? 

W.F.:  Mam dużo planów i zamierzeń, dlatego też życzcie mi powodzenia. 

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

wspaniałymi ludźmi.  

Dziękujemy za przemiłą rozmowę.   

 

 

Maryja – Królowa Polski 



     „A obok krzyża Jezusowego stała Matka Jego (…) 

Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej 

ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto 

Syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka Twoja. 

I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.” (J19, 25-27) 

    Fragment Pisma Świętego zacytowany powyżej to 

„Testament Jezusa”. Jezus w momencie śmierci na 

krzyżu daje nam, ludziom, umiłowanym uczniom, 

Swoją Matkę. A Maryi ofiarowuje każdego z nas, by 

otoczyła nas opieką i Matczyną miłością. 

    Tej szczególnej Matczynej troski doświadczamy my, 

Polacy. Maryja od wieków jest obecna w naszym 

narodzie, w naszych rodzinach. I wielcy ludzie, jak 

królowie i prości rolnicy i robotnicy oddawali się Jej w opiekę. O Jej 

szczególnej roli świadczą powstałe na przestrzeni wieków utwory 

literacki i muzyczne, obrazy, rzeźby. Cały nasz naród oddał w 

opiekę Maryi król Jan Kazimierz, który po wygranej nad Szwedami, 

ogłosił Maryję Królową Polski (stało się to 1 kwietnia 1656r.) 

Każdego roku wędrują do Niej pielgrzymi, którzy, jak ich 

przodkowie, chcą zawierzyć się Maryi. Szczególnym miejscem 

maryjnego kultu jest Jasna Góra. Znajduje się tam Obraz Matki 

Bożej. 

  

  

Cudowny Obraz Matki Bożej 

Częstochowskiej 

     Został namalowany na trzech 

deskach lipowych techniką tempery w XII wieku. Przedstawia Matkę 

Bożą w postawie stojącej trzymającą Dzieciątko Jezus na lewym ręku. 

Maryja okryta jest płaszczem. Jezus jedną rękę wznosi do 

błogosławieństwa, a drugą trzyma Ewangelię. Ich twarze są poważne, 

wzrok pełen zadumy. Na prawym policzku Matki Bożej dostrzegamy 

rysy, jest to ślad po obrazoburczym zranieniu wizerunku. 

Cudowny Obraz został po raz pierwszy ukoronowany w 1717r. 

koronami papieża Klemensa XI.  

Dla ozdoby Obrazu wykonano osiem sukienek. 

Peregrynacja Obrazu 

      Od 1957r. Kopia Cudownego Obrazu Matki Bożej wędruje po całej 

Polsce nawiedzając wszystkie parafie. Pierwsza Peregrynacja była związana z obchodami milenijnymi, 

Maryja wyruszyła, by odwiedzić swe dzieci 1000 lat po przyjęciu przez Polskę chrztu.  



      Na prośbę ówczesnego Prymasa Polski Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego Kopia Obrazu 

została namalowana. Okupiona wyrzeczeniami wielu osób stała się znakiem obecności Maryi w 

narodzie, która nie szczędzi swym czcicielom łask.  

 Maryja w Pabianicach 

      W dniach 22 listopada – 2 grudnia gościliśmy w naszym 

mieście Matkę Bożą w Kopii Jej Cudownego Jasnogórskiego 

Wizerunku. Obraz wędrował od parafii do parafii. Przez całą 

dobę wierni mogli uczestniczyć w tym cudownym spotkaniu z 

Maryją.  

      1 grudnia uczniowie i nauczyciele naszej szkoły mogli 

zawierzyć się Matce Bożej podczas czuwania przy Jej Obrazie w 

parafii Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. 

      Spotkanie z Matką Bożą jest zawsze bardzo wzruszające, 

ale zobaczyć Ją u nas, w naszych parafiach, tak bardzo blisko, 

jest wspaniałym i cudownym przeżyciem. Każdy z nas mógł 

powierzyć Jej swoje sprawy, radości i smutki, sukcesy i porażki. 

Ale nade wszystko mogliśmy na Nią patrzeć a Ona mogła 

patrzeć na nas. Ta wymiana spojrzeń pełnych miłości i oddania pozostanie w naszej pamięci na wiele, 

wiele lat. 

 Paulina Dziubczyk 

 

 

     Zainspirowane sukcesami p. Wojtka Woźniaka i jego rodziny, w tym miesiącu 

postanowiłyśmy spytać o to, jak nasi kochani nauczyciele spędzają wolny czas.  

     Korzystając z okazji spytałyśmy również o ulubiony 

rodzaj muzyki, o to, które z prac domowych lubią, a których 

nie lubią wykonywać oraz o to, jak wypoczywają. 

Życzymy miłej lektury. 

Agata i Natalka. 

Jak Pan/Pani spędza wolny czas? 

 - Aktywnie z rodziną, a są to wspólne wypady na basen, wycieczki 

rowerowe lub spacery po lesie z psem. 

- Wolny czas spędzam w sposób typowy dla dorosłego mężczyzny. 

Szczegółów wolę nie zdradzać. 

- Chodzę na spacery, czytam książki, oglądam filmy, spotykam się 

z przyjaciółmi. 

- Chodzę na spacery do lasu, słucham muzyki. 



- Mam go niewiele, odpoczywam słuchając muzyki, oglądając filmy, spotykając się ze znajomymi. 

- Czytam, chodzę na spacery, oglądam filmy. 

- Mam wielki problem z tym pytaniem, bo czas wolny to taki, który człowiek dysponuje po wykonaniu 

wszystkich obowiązków. Muszę niestety powiedzieć, że na co dzień mam go bardzo niewiele-zawsze 

znajdzie się coś, co powinnam zrobić. Wiele jednak zajęć, które dla jednych są obowiązkiem, dla innych 

nie są. Dlatego ja za formę spędzania wolnego czasu w tygodniu uznałabym w moim przypadku 

wszelkie zajęcia, które podejmuję w celu rozwijania swych wiadomości (książka, Internet). Trochę 

inaczej jest w weekendy i w czasie wakacji. Wtedy wybieram słodkie leniuchowanie z książką, 

układanie puzzli, wycieczki rowerowe i spacery z psem. Na pewno nie umiem się nudzić, jeśli wyczerpią 

mi się pomysły-zawsze można próbować eksperymentów w kuchni (nie zawsze z sukcesem) czy 

nadrobić zaległości towarzyskie. Sposobem na wolny czas jest dla mnie planowanie podróży, 

wycieczek. Nie zawsze jestem w stanie je zrealizować, ale ile się dowiem! 

- Spacer z rodzinką do lasu. I oczywiście rowerowe wypady w plener. 

- Wolny czas staram się spędzać w miarę aktywnie. Jeżeli nie jest to uprawianie sportu (siatkówka, 

jazda na rowerze) to są to spotkania ze znajomymi bądź czytanie internetowych newsów. 

- Jeśli mam czas tylko dla siebie, chętnie siadam na fotelu z dobrą książką. 

- Na co dzień,  gdy mam wolny czas to czytam książki, słucham muzyki. W wakacje wyjeżdżam nad 

morze, w góry i wypoczywam na łonie natury w kontakcie z przyrodą. 

Jakiej muzyki Pan/Pani lubi słuchać?  

Rocka. 

- Różnej. 

- Pop, klasyczną. 

- Relaksującej. 

- Słucham każdej muzyki, ale najbardziej lubię muzykę poważną. 

- Na muzyce się słabo znam. Najbardziej lubię tak zwaną muzykę do słuchania i piosenkę aktorską. 

Bardzo lubię słuchać Marka Grechuty, Zbigniewa Zamachowskiego, Piotra Machalicy, Ryszarda 

Rynkowskiego czy Bułata Okudżawy w wykonaniu polskich śpiewających aktorów. Niesamowita jest 

Anna Maria Jopek-ta to umie czarować głosem. Poza nimi lubię Ewelinę Flintę, Anię Dąbrowską, Kasię 

Kowalską, Justynę Steczkowską i innych. 

- Ostatnio muzyki lekkiej, łatwej i cichej. 

- Muzykę  wybieram w zależności od nastroju. Są to różne gatunki: house, hip - hop, jazz, rock. 

- Takiej, która mnie uspokaja. Mam swoje ulubione piosenki, do który chętnie wracam. 

Najchętniej klasycznej lub filmowej, ale lubię też posłuchać jazzu, bluesa czy dobrego popu. 

 Gdzie Pan/Pani częściej bywa, w teatrze czy w kinie? 

W kinie. 

- W teatrze. 

- Z całą pewnością wolę teatr, gdyż bardziej działa na wyobraźnię i zmysły. Tu na żywo można słuchać 

dialogów, podziwiać reakcję widzów. Nie szukam jakichś szczególnie ambitnych sztuk, zadawalają mnie 

komedie. Niektórzy pewnie powiedzą, że farsy są gatunkiem wykorzystywanym obecnie do tworzenia 

sztuk komercyjnych. Nie dbam o to-do teatru idę, aby się odprężyć. Ostatnio widziane przeze mnie 

sztuki to: ”Mayday” i  „Okno na parlament”. Oczywiście wspaniałym przeżyciem są kolejne sztuki 

przygotowane przez Nauczycielski Amatorski  Szkolny Teatr BELFER. 

- Częściej w kinie, ostatnio najnowsza część Harrego Pottera-książę Półkrwi.  

- Teatr jak i kino są dobrymi formami rozrywki. Jednak częściej bywam w kinie. 

- Bardzo lubię teatr, ale częściej bywam w kinie. 

- Częściej w kinie, ale teatr też bardzo lubię. 



Jakich prac wykonywanych w domu nie lubi Pan/Pani? 

 - Prasowania. 

- Zmywania naczyń. 

- Jest ich wiele-nie lubię codziennego sprzątania, 

prania, gotowania, prasowania, a nawet robienia 

zakupów. Te wszystkie czynności stają się całkiem 

miłe w okresie wakacji, lubię też ,,wielkie” sprzątanie i 

wszystkie czynności , które dają duży efekt. Takie 

wykonywane codziennie prace są naprawdę mało 

ciekawe i nużące. Całe szczęście, że obciążenie 

obowiązkami domowymi nie dotyczy w dzisiejszych 

czasach tylko kobiet. Większość z nas pracuje 

zawodowo i ciężko byłoby nam wziąć na siebie ciężar wszystkich prac domowych. Włączenie do pomocy 

mężczyzn powoduje, że bardziej doceniają naszą codzienną krzątaninę. 

- Sprzątanie, brrrr. 

 Jakie prace wykonywane w domu lubi Pan/Pani? 

 - Praca w ogrodzie. 

- Mało jest takich czynności. 

- Gotowanie. 

- Sprzątać, prać, piec ciasto. 

- Lubię gotować i sprzątać, lubię prać i myć okna. Natomiast chętnie pozmywam, wypiorę (poprzez 

wrzucenie ubrań do ,,okienka” pralki). 

- Jeżeli stworzy mi się bałagan lubię go uprzątnąć.:) 

- Lubię zajmować się pielęgnacją roślin i …myć okna. 

- Lubię gotować, sprzątać, prać. 

 Czy Pan/Pani woli odpoczynek aktywny czy bierny? 

- Zdecydowanie aktywny! 

- Latem-aktywny, a zimą- bierny. 

- Oczywiście aktywny, a szczególnie spacery w pięknym otoczeniu. 

- Zależy kiedy. Jak jest zima to lubię poleżeć pod kocem i czytać książki. Jak świeci słonko i jest ciepło 

to bardzo dużo jeżdżę na rowerze. 

- Teoretycznie lubię  odpoczywać aktywnie, w praktyce różnie mi to wychodzi-czas poświęcony na 

odpoczynek aktywny zależy od tego ile mam do wykonania wymienionych wcześniej prac domowych 

czy zawodowych. W ciągu roku szkolnego systematycznie chodzę na siatkówkę (dwie godziny w 

tygodniu). Jeśli starcza mi czasu, to jeszcze jakiś spacer no i oczywiście pokonywanie długich korytarzy 

w szkole (czy to się liczy?:)). Sporadycznie jest basen, zimą łyżwy. Lepiej to wygląda w czasie wakacji-

uwielbiam wędrówki, szczególnie po górach. 

- Zdecydowanie aktywny wypoczynek. Rower, chodzenie po Tatrach. 

- Jak już wspomniałem preferuje aktywnie spędzać czas, lecz nie gardzę też błogim lenistwem, którego 

ostatnio mi brakuje.:) 

- Jeśli pogoda sprzyja zdecydowanie wolę aktywność-wybieram wtedy rower lub długi spacer. 

 

 



„W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH…” 

      Nie od dziś wiadomo, że zdrowe, przyjemne zmęczenie wpływa dodatnio nie tylko na naszą 

kondycję fizyczną, ale i na pogodę ducha, radosne  podejście do świata oraz na  pozytywny stosunek 

do ludzi. W przypadku naszego nauczyciela wf,  p. Wojtka Woźniaka, prawidłowość ta potwierdza się 

w stu procentach. Pan Wojtek jest osobą niezwykle pogodną, ma duże poczucie humoru i olbrzymi 

dystans do siebie. Jest również pracowity, dzięki czemu odnosi sukcesy, ale ze względu na skromność, 

nigdy się nimi nie chwali. Jednak taki sukces, który był udziałem p. Wojtka i jego rodziny nie może 

zostać niezauważony. Otóż dnia 21 listopada 2009, p. Wojtek zajął pierwsze miejsce w wojewódzkich 

zawodach pływackich amatorów urodzonych w latach 1960/1969, natomiast jego drużyna, tzn. jego 

rodzina, której jest nie tylko liderem ale i trenerem, 

zajęła drugie miejsce w sztafecie rodzin. Jesteśmy 

dumni z osiągnięć p. Woźniaka, szczerze mu 

gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.  

    Sukcesy p. Wojtka to nie tylko powód do radości, 

ale i do głębszej refleksji. Zmuszają do zastanowienia 

się  nad tym, jaki styl życia preferuję ja i moja 

rodzina? Czy dbam o kondycję  fizyczną, czy nie za 

dużo czasu spędzam przed TV lub monitorem 

komputera, czy dostatecznie dużo czasu spędzam na 

świeżym powietrzu? Wszystkich tych, którzy chcieliby 

szczerze odpowiedzieć sobie na te pytania, zapraszam 

do przeczytania wywiadu, w którym zadajemy podobne pytania p. Wojtkowi. Może jego odpowiedzi 

zainspirują do krytycznego spojrzenia na to, jak spędzamy swój wolny czas?  

Życzę przyjemnej lektury.  

Redaktor opiekun. 

 P. Dorota ( dalej D.O.): Gratuluję i szczerze przyznam, że zazdroszczę. Nie pucharu oczywiście ani 

dyplomu, ani nawet tego pierwszego miejsca, ale takiego wspaniałego pomysłu na sobotnie 

przedpołudnie.  

P. Wojciech Wożniak ( dalej W.W.) : Dziękuję bardzo. Dobrze się stało, że tego typu imprezy 

organizowane są dla całych rodzin i w chwilach dla nich wolnych, tj. w soboty. Dla większości jest to 

doskonały moment na aktywne, rodzinne spędzenie czasu. Sam pomysł udziału w turnieju „Family-cup”, 

podsunął mi nasz pan dyrektor, który pewnego razu przesłał mi link z informacją o organizowanych 

zawodach. W ten sposób już po raz drugi uczestniczymy w tej imprezie. Moje dzieci lubią bardzo spędzać 

czas z całą rodziną (póki co), a udział w takiej zabawie jest dodatkową atrakcją dnia i staje się 

wskazówką, jak można wykorzystać czas wolny. Ktoś powiedział, że „inteligentni ludzie się nie nudzą”, 

można wiec przyznać, że jest to kolejny, wyśmienity sposób na nudę.  

D.O.: Każdy sukces, nawet najmniejszy to efekt ciężkiej, systematycznej pracy, żmudnych 

przygotowań i wielu wyrzeczeń. Może nam Pan opowiedzieć o przygotowaniach do zawodów? 

W.W.: Pływanie jest ściśle związane z moją pracą zawodową, ale również z moim hobby. Często więc, 

mając wolną chwilę, lubię popływać. Zwykle nie traktuję tego jak treningu, lecz bardziej jako 

wypoczynek, metodę na relaks, sposób na zdrowie. Jednak nie ukrywam, że często podczas wizyty na 

basenie biorę deseczkę i staram się doskonalić w technice pływackiej. Efekty tej pracy mam okazję 

zweryfikować, biorąc udział w podobnych imprezach wodnych. Daje mi to również dużo satysfakcji. Ot i 

całe moje przygotowanie. Może cała tajemnica tkwi w systematyczności i dobrych chęciach?? 

D.O.: Zdarzają się takie dni kiedy się po prostu, tak po ludzku nie chce? Jeśli tak, to proszę nam 

zdradzić, w jaki sposób motywuje Pan swoją drużynę do działania? 



W.W.: Motywatorów mam zdecydowanie za dużo, aby myśleć o „niechceniu”. Do tych podstawowych 

należą: lustro, dzieci, żona, przyjaciele. Jednak głównym demotywatorem staje się czas. Na całe 

pozostałe „niechcenie” nie ma chwili, bo odkłada się je na „potem”. 

D.O.: Wiem, ze poza pływaniem, zarówno Pan jak i rodzina lubicie aktywnie spędzać czas, proszę nam 

o tym opowiedzieć? 

W.W.: Cała rodzinka bierze udział w organizacji naszego aktywnego, wspólnego wypoczynku. Lubimy 

wspólne wycieczki rowerowe po okolicach Pabianic, organizujemy wyjazdy na basen. Okres wakacji 

często spędzamy w górach i nad jeziorami (tam można się dopiero napływać nie tylko wpław). Obecnie 

planujemy wyjazd na narty podczas ferii zimowych, który mam nadzieję, będzie spełnieniem naszych 

oczekiwań i marzeń.  

 D.O.: Czy nie marzył Pan nigdy o karierze sportowca? 

W.W.: Pewnie, że tak. Myślę, że jak każdy chłopak w wieku 11-13 lat zaczyna odczuwać brak ruchu, ja 

także szukałem „swojego” sportu i nie było to pływanie. Po pewnym czasie musiałem zaprzestać 

treningów, czym sprawiłem wielki zawód swojemu trenerowi, gdyż wiązał ze mną duże nadzieje. Muszę 

przyznać jednak, że czas spędzony na treningach zaowocował w niedalekiej przyszłości, ponieważ 

pomogło mi to w zdobyciu indeksu na AWF w Warszawie, ale i nie tylko. Przygoda z pływaniem zaczęła 

się dopiero po studiach. 

 D.O.: Czy czuje się Pan spełniony zawodowo pracując 

w naszej szkole? 

W.W.: Spełniony? NIE!! Myślę, że osoba, która czuje 

się spełniona w wykonywanym zawodzie nie jest w 

stanie nic  więcej zaproponować od siebie. Póki co, 

jestem typem poszukiwacza, a może nawet 

kreatywnego poszukiwacza. Szukam sposobów, aby 

zachęcić młodzież do większej aktywności fizycznej, 

niekoniecznie poprzez uprawianie jakiegoś sportu, ale 

poprzez dowolną spontaniczną aktywność fizyczną. 

Robię to, co lubię i mam nadzieję, że jeszcze długo 

będę mógł cieszyć moją pracą swoich wychowanków. 

Owszem, pomocne zdałoby się mieć wielką salę gimnastyczną z trybunami i wypasione boisko z 

bieżnią, ale te marzenia chodzą po głowie nie tylko mnie. 

D.O.: Czego przede wszystkim chciałby Pan nauczyć swoich wychowanków? 

W.W.: Staram nakłonić młodych ludzi do większej aktywności fizycznej w taki sposób aby czerpali z 

niej jak najwięcej korzyści. Zabiegam o to, aby każdy znalazł swój sport życia i aby te poszukiwania nie 

zakończyły się wraz z  nauką w szkole. Przecież sprawny człowiek jest bardziej odważny, a dbając o 

swoje ciało nie możemy zapomnieć o swoim umyśle i to credo powinno być znane i stosowane przez 

moich wychowanków. 

 D.O.: Co najbardziej lubi Pan w swojej pracy? 

W.W.: Oczywiście stawiać dobre oceny i obserwować jak moi uczniowie ćwiczą, podnosząc swoją 

sprawność i umiejętności. Dużą satysfakcję mam, gdy wychowankowie wygrywają w rywalizacji 

sportowej w mieście. Ich radość z sukcesu staje się wypełnieniem mojej pracy. Bardzo przyjemne są 

również „spotkania po latach” z moimi absolwentami. Można wtedy powspominać, dowiedzieć się jacy 

byliśmy i co się zmieniło, a przy okazji zweryfikować, czy pewne nawyki do aktywności zostały czy już 

zupełnie zaginęły.  

D.O.: Czego Pan najbardziej nie lubi w swojej pracy? 

W.W.: Zdecydowanie oszustwa. Często powtarzam „pamiętaj, ćwiczysz dla siebie i swojego organizmu, 

a nie dla innych. Jeśli chcesz mieć efekty, nie oszukuj i ćwicz solidnie. Jeśli będziesz oszukiwał, możesz 

zostać w tyle, czy na pewno tego chcesz?” Nie lubię również stawiać niskich ocen. Staram się przy tym 



być jednak sprawiedliwym i kiedy jest taka potrzeba, czynię to. Bardzo drażni mnie jeszcze mała 

dbałość o otrzymany sprzęt, oczywiście dotyczy to jedynie niektórych uczniów. 

 D.O.: Co chciałby Pan zmienić w zakresie lekcji wychowania fizycznego? 

W.W.: Mam dużo marzeń w tej kwestii, jednak niewiele mogę. Marzenia dotyczą: zmniejszenia grup 

ćwiczebnych, otrzymania nowej sali gimnastycznej, nowego boiska szkolnego, większej hojności ze 

strony sponsorów, większego zaangażowania rodziców w Ligę Szkolną dla Rodziców, wydłużenia lekcji 

wychowania fizycznego... Długo by jeszcze wymieniać. 

 D.O.: Jakie jest Pana największe marzenie zawodowe, a jakie osobiste? 

W.W.: Zawodowe?  

 - aby to grono pedagogiczne nie zmieniło się jeszcze długo (w trakcie realizacji) 

 - aby wrócić do sukcesów z lat 2003-2006 (może jeszcze doczekam się na taką ekipę uczniów, którzy 

chcieliby tak ćwiczyć), 

 - aby pensja była zadowalająca (brak perspektyw) 

Osobiste marzenia: - kochająca się rodzina (w trakcie realizacji), i jeszcze...reszta jest milczeniem. 

D.O.: Co chciałby Pan przekazać naszym czytelnikom za pośrednictwem naszej gazetki? 

W.W.: Dbajcie o swój umysł, ale nie zapominajcie o swoim ciele. Pielęgnujcie swoje pasje, a z 

pewnością doczekacie się efektów tej pracy. Żyjcie tak, aby nigdy nie żałować. Dzielcie się swoją 

radością tak często jak tylko jest to możliwe. To takie podstawowe moje motta życiowe. 

D.O.: Dziękując za przemiłą rozmowę, czego mogę Panu życzyć? 

W.W.: Życzmy sobie nawzajem zdrowia i uśmiechu. 

Dziękuję za morderczy wywiad. 

Serdecznie pozdrawiam redakcję i wszystkich czytelników. 

 

15 listopada 2009 Dzień Pamięci 

o Ofiarach Wypadków Drogowych 

Dzień pamięci o ofiarach wypadków drogowych 

jest dniem solidarności z ofiarami wypadków i ich 

rodzinami. Stanowi także okazję do zwrócenia uwagi 

kierowców na potrzebę bezpiecznej i ostrożnej jazdy. 

Według badań Światowej Organizacji Zdrowia wypadki 

drogowe zajmują 9 pozycję na liście przyczyn nagłych 

zgonów i szacuje się, że w roku 2020 znajdą się na 3 

pozycji tej listy. Rocznie na świecie ginie 1,3 mln 

osób, co daje 3 tys. osób dziennie. 

Według danych Komendy Głównej Policji, każdego 

dnia na polskich drogach ginie - średnio - 15 osób, a 

ponad 170 zostaje rannych. 

„Użyj wyobraźni – bo wypadek to dziwna rzecz. Nigdy go nie ma, dopóki się nie wydarzy” 

Koło Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 



 

Konferencja 

„Ofiary Wypadków Drogowych – Nasza Wspólna 

Odpowiedzialność” 

       W roku 1895 zarejestrowano pierwszy (prawdopodobnie) wypadek drogowy. Znamienne jest, że 

ofiarą był pieszy – W. Bliss, potrącony przez samochód na ulicy Nowego Jorku. Wkrótce potem miał 

miejsce pierwszy wypadek drogowy w Europie, w wyniku którego zginęła kobieta potrącona przez 

samochód. Na zakończenie śledztwa koroner badający tę sprawę stwierdził co następuje: „… i oby Bóg 

miał nas w swojej opiece i nigdy więcej nie doszło do tak wielkiej tragedii…”. Te słowa nabierają 

szczególnego znaczenia w kontekście informacji, że na drogach świata codziennie ginie ponad 3 000 

osób, czyli tyle, ile łącznie straciło życie w zamachu terrorystycznym na World Trade Center w Nowym 

Jorku we wrześniu 2001. 

 W dniu 13 listopada 2009r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie odbyła się konferencja 

poświęcona problematyce wypadków drogowych i ich skutków, na której nie zabrakło Waszego 

rządnego informacji i wścibskiego skryby.  

Janusz Koźlenko 

 

„W DUCHU WARTOŚCI UNIWERSALNYCH; O 

TOLERANCJI RAZ JESZCZE „ 

     Od wielu lat w naszej szkole realizowane są różnego rodzaju projekty edukacyjno – wychowawcze. 

Założeniem wszelakich działań podejmowanych przez dyrekcję, nauczycieli  jest najczęściej eliminowanie 

zachowań niewłaściwych i agresji wśród dzieci poprzez wychowanie młodych ludzi w duchu wartości 

uniwersalnych, takich jak odpowiedzialność, tolerancja, szacunek. 

     Tegoroczny projekt edukacyjno – wychowawczy pt. „W DUCHU WARTOŚCI UNIWERSALNYCH; O 

TOLERANCJI RAZ JESZCZE jest zbliżony w założeniach do projektów z lat minionych.  

 

 

     Wyznaczone do realizacji zadania w ramach projektu wiążą się z czterema datami: 



      16 listopada - Międzynarodowy Dzień Tolerancji, z tej okazji pani psycholog z OPiS przeprowadziła 

zajęcia w klasach piątych, których tematem była tolerancja.  

           20 listopada – Dzień Praw Dziecka. Nasza szkoła zgłosiła się 

do Klubu Szkół UNICEF i w ramach członkowstwa przyłączyliśmy się 

do akcji „Szkoła z prawami dziecka”. W związku z tym, we wszystkich 

klasach zostały zrealizowane przez pedagoga szkolnego lekcje, 

których tematem była „Konwencja o prawach dziecka”.  Wraz z 

innymi szkołami w całej Polsce obchodziliśmy 20 listopada, jako Dzień 

Praw Dziecka. Nadmienić należy, że tegoż dnia przypadła dwudziesta 

rocznica uchwalenia „Konwencji o prawach dziecka”. Z tej okazji w 

naszej szkole odbył się uroczysty apel. Zarówno uczniów, jak i 

nauczycieli obowiązywały stroje kolorowe. Na apelu dla klas 

młodszych wystąpił z krótką scenką dotyczącą prawa do prywatności 

teatr „Żak”. Natomiast na apelu dla klas starszych, uczniowie klasy 

Vc przybliżyli zebranej społeczności szkolnej prawo do wychowywania 

się w rodzinie. Przygotowane przez uczniów przedstawienia zostały 

sfilmowane i zostaną wysłane na konkurs Stowarzyszenia Filmowców 

Polskich. 

Podsumowaniem Dnia Praw Dziecka był „Happening balony do 

nieba”, którego pomysłodawcą był UNICEF. O godzinie 11.50 uczniowie wraz z nauczycielami zebrali się 

na boisku szkolnym. Każda klasa otrzymała balony wypełnione helem, w innym kolorze. Na sygnał Pana 

Dyrektora punktualnie o godzinie 12.00, w sumie 150 balonów zostało wypuszczone do nieba. Pogoda 

była piękna toteż widok był wspaniały.  

 

 



     3 grudnia – Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Z 

tej okazji nasza szkolna biblioteka przemieniła się w „Żywą 

bibliotekę”. Odbyły się w niej zajęcia dla uczniów klas  

I-IV z udziałem pani Aleksandry Bohusz. Zaproszony gość 

opowiedział uczniom o życiu w naszym społeczeństwie osób 

niewidomych. Pani Aleksandra od urodzenie nie widzi, poruszą się za 

pomocą białej laski. Jednakże jej niepełnosprawność nie 

przeszkodziła jej w zdobyciu wyższego wykształcenia i utrzymania 

pogody ducha. Przeprowadzone przez nią zajęcia były wyjątkowo 

ciekawe i cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów.  

      10 grudnia – Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Z tej 

okazji został przygotowany apel, w którym po raz kolejny wystąpił 

teatr „Żak” oraz uczniowie klasy Vc. Ponadto zaproszenie do 

aktywnego uczestnictwa w apelu przyjął przedstawiciel „Europe 

Direct”. 

     Koordynatorzy projektu Dorota Olejnik i Urszula Bodył wierzą, że 

te szeroko zakrojone działania z pewnością przyczynią się do: pogłębienia wiedzy naszych uczniów o 

prawach dziecka oraz uwrażliwienia ich i otwartości na potrzeby drugiego człowieka. 

Urszula Bodył 

 

Zakon Krzyżacki a kapuściany klomb... 

 

... Zakon Krzyżacki, który w 1308r. zajął Pomorze Gdańskie, co w kolejnych latach było przyczyną wielu 

sporów sądowych i konfliktów zbrojnych z Polską, istniał od 1191r. i nigdy nie został oficjalnie rozwiązany 

przez papieży?  Obecnie istnieje jako Zakon Niemiecki, który nie ma już charakteru rycerskiego i prowadzi 

działalność duszpasterską, pełni opiekę duchową w szpitalach, a także prowadzi domy starców, domy 

dziecka i różne placówki opieki zdrowotnej. Zakon pozostawił po sobie wiele ciekawych obiektów, z 

których na ziemiach polskich najcenniejsze i największe są zamki w Malborku oraz w Bytowie. Są to 

budowle typowo obronne, ale skoro zakon istnieje 

nadal, to w różnych okresach historii musiał 

dostosowywać swoje obiekty do zmieniających się 

wymogów architektonicznych kolejnych epok.  W 

południowo – zachodnim landzie w Niemczech, w 

Badenii – Wirtembergii, zlokalizowane jest ogromne i 

przepiękne Jezioro Bodeńskie, na którym znajdziemy 

niewielką, liczącą zaledwie 0,44 ha Wyspę Mainau.  Do 

połowy XIX wieku należała ona właśnie do Zakonu 

Krzyżackiego, którzy pozostawili po sobie barokowy 

pałac. Największą ozdobą tego miejsca są jednak 

głównie rośliny. Właściwie cała wyspa jest wielkim 

ogrodem botanicznym, w którym znajdziemy 

pięćdziesięcioletnie sekwoje, mamutowce, cedry alpejskie, tulipanowce, bambusy, papirus (poprawnie 



cibora zmienna). Jest tam tyle ciekawych miejsc, że z ogrodu korzystają całe rodziny, a także wielu 

przyjezdnych gości, odwiedzających pobliską Konstancję. Niezwykłe wrażenie robią różnorodne formy 

kwiatowe,  największa na świecie kolekcja dalii i ponad 1.200 odmian róż. Ale to, co jest naprawdę 

zaskakujące, to... motylarnia. Jest to ogromna szklarnia, w której panują prawdziwie tropikalne warunki, 

do tego stopnia, że obiektywy aparatów natychmiast po przekroczeniu jej progu zaparowują i jedynie 

kamerą można sfilmować  przepiękne, wielkie i wielobarwne motyle, które swobodnie fruwają i 

przysiadają czasami na ramionach zwiedzających, ale częściej na specjalnych karmidełkach (szklane 

półmiski z kawałkami owoców tropikalnych (banany, 

pomarańcze)), z których wypijają sok. Na wyspie 

znajdą dla siebie miejsce wszyscy, którzy szukają chwili 

wytchnienia lub estetycznych wrażeń. Wystarczy 

przysiąść na ławce i obserwować bawiące się z dziećmi 

zwierzęta (osiołki, kózki i krowy alpejskie (daję słowo, 

że nie są fioletowe), a dla maluchów wybudowano także 

plac zabaw, na którym można bezpiecznie pływać 

prawdziwą tratwą. Jest też wielka palmiarnia, w której 

kilkudziesięcioletnie palmy sięgają wysokości 

kilkunastu pięter. Jest też szklarnia z ogromnymi 

kaktusami. Jest wreszcie oryginalny kapuściany klomb 

(tak - klomb, nie głąb) z różnokolorowymi odmianami 

tych roślin. Ta niezwykła wystawa możliwa jest dzięki oddziaływaniu ogromnego jeziora, które sprawia, 

że klimat jest łagodny i wilgotny, umożliwiający uprawę nawet subtropikalnych roślin bez osłon.  

JerzyK 

 

 

Zainwestuj w swoją odporność 

Kończy się miesiąc listopad, a wraz z nim, miejmy nadzieję, okres największej 

zachorowalności wśród ludzi. Dzieje się tak nie tylko ze względu na niesprzyjające 

warunki pogodowe (niskie dodatnie temperatury, brak słońca), ale również z 

powodu zmiany czasu wiążącego się z tym, że krócej jest widno. Taki stan prowadzi 

często u ludzi do tzw. depresji, czyli złego nastroju i samopoczucia. Gdy dochodzą 

do tego jeszcze stresy związane z pracą, nauką, nasza odporność zostaje wyraźnie 

osłabiona i nie potrafi dać sobie rady z czyhającymi na nasze zdrowie wirusami, 

bakteriami itp. „stworami”. Nie wystarczy jednak garść witamin i leków. Trzeba 

zadbać o wszystkie aspekty swojego życia, poczynając od snu, diety na pracy i 

wypoczynku kończąc. 

Zacznijmy od snu. Przemęczony organizm jest podatniejszy na infekcję. 

Dlatego nie wolno nam zarywać nocy, czy nawet nie dosypiać. Dorosły człowiek potrzebuje ok. 8 godzin 

snu na dobę. Kiedy jesteśmy niewyspani, stajemy się rozdrażnieni i z trudem radzimy sobie z 

rozwiązywaniem problemów i stresem. Dzieje się tak dlatego, że brak snu to brak odpoczynku dla 

naszego systemu nerwowego, który jest bardzo ściśle powiązany z układem odpornościowym.  

Kolejny czynnik to aktywność fizyczna. To drugi element niezbędny do zachowania właściwej 

kondycji naszego układu odpornościowego. Podczas wysiłku fizycznego wydziela się w naszym 

organizmie szereg substancji, które w dobroczynny sposób maja wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie. 



Krew krążąca szybciej po naszym organizmie dostarcza mu niezbędnych substancji odżywczych, a serce 

pracuje wydajniej. Nie zastępujmy spacerów siedzeniem przy telewizorze lub 

komputerze. Nigdy za wiele ruchu na świeżym powietrzu, dlatego warto 

codziennie energicznie maszerować przez pół godziny. 

Kolejny bardzo ważny czynnik to odżywianie. Zdrowa i zrównoważona 

dieta jest jednym z czynników wpływających na dobre funkcjonowanie 

naszego układu odpornościowego. Oczywiście nawet doskonały zestaw 

pokarmów nie jest w stanie zabezpieczyć przed przeziębieniem czy grypą, ale 

może sprawić, że rzadziej będziemy chorować, a jeśli nawet, to chorobę 

przejdziemy lekko i szybko powrócimy do zdrowia.  Bardzo ważnym 

czynnikiem usprawniającym nasz układ odpornościowy jest regularność 

spożywanych posiłków. Pamiętajmy zwłaszcza, aby nie ominąć swojego śniadania. Dzieje się tak, 

ponieważ komórki układu odpornościowego podejmują walkę z wirusami i bakteriami tylko wtedy, gdy 

są regularnie odżywiane już od rana. Śniadanie ma być rozgrzewające i sycące. Składać się z 

węglowodanów złożonych z produktów pełnoziarnistych, białka : serek i wędlina oraz witamin i błonnika: 

wszystkie warzywa i owoce.  

Jeśli będziemy spożywać 4-5 posiłków dziennie, mniej więcej co trzy godziny, organizm - 

dysponując odpowiednią porcją energii - łatwiej odeprze każdy atak wirusów. Na drugie śniadanie i 

podwieczorek wystarczy jakiś owoc lub jogurt. Kolacja też powinna być lekka i niezbyt obfita, np. 

makaron z oliwą i ziołami. Za to obiad musi być porządny. 

Nie zapominajmy o warzywach, owocach, przede wszystkim świeżych i 

nieprzerabianych. Ważne są również płyny w postaci świeżych soków 

warzywno – owocowych i wody mineralnej. 

Unikajmy sytuacji stresowych. Pamiętajmy, że z każdej sytuacji jest 

jakieś wyjście. Ucząc się obojętnie czy w szkole, czy we własnym pokoju 

pamiętajmy, aby dobrze przewietrzyć pomieszczenie, w którym pracujemy. 

Dbajmy o własną higienę i często myjmy ręce. 

Tylko w ten sposób możemy pomóc naszej odporności zapanować nad 

naszym zdrowiem i doskonałym samopoczuciem. 

  J.J. 

 

 

       Listopad to taki specyficzny miesiąc. Dni robią się coraz krótsze, aura za oknem nie zachęca do 

spacerów, a ciągły niedobór słońca wprawia nas w dość melancholijny nastrój. W takich chwilach jako 

najlepsze lekarstwo polecam dobrą książkę która , wierzcie mi, może zdziałać cuda. Do takich 

niewątpliwie należy książka autorstwa ks. Jana Twardowskiego , zatytułowana „ Nowe Patyki i 

Patyczki”.  



 

     Książka ta, to zbiór króciutkich, refleksyjnych opowiadań i 

wierszyków, które zaadresowane są głównie do dzieci, ale z 

powodzeniem może przeczytać je każdy z nas. Autor porusza w 

nich mniej lub bardziej poważne sprawy, czasem rozśmiesza, 

często wzrusza, ale nigdy nie pozostawia obojętnym. Każdy, kto 

sięgnie po „ Nowe patyki i patyczki” znajdzie coś dla siebie : 

rozważania o miłości, przyjaźni, lęku i radości, o wadach i 

zaletach, o narodzinach i śmierci… 

    Każdego, kogo udało nam się zachęcić do sięgnięcia po tę 

niezwykle wciągającą i 

zajmującą lekturę, 

zapraszamy do biblioteki 

szkolnej, gdzie może 

wypożyczyć nowiutki, jeszcze 

pachnący farbą drukarską 

egzemplarz „Nowych patyków i patyczków”. 

Serdecznie zapraszamy 

Do zobaczenia za miesiąc 

REDAKCJA 

 


