
 

 

Witajcie Kochani przedświątecznie 

       Dzisiaj chcę zachęcić Was do głębszej refleksji na temat świąt. 

Niedawno wpadło mi ręce opowiadanie Roksany Andrzejewskiej – Wróbel 

na temat tego, co w życiu liczy się najbardziej. Opowiem Wam tę historie 

w skrócie.  Poznajcie przeciętną rodzinę, która rokrocznie urządza 

skromne, ale bardzo tradycyjne święta.  Mama gotuje wigilijne potrawy, 

lepi pierogi i kręci mak.   Córka klei z 

pasków kolorowego papieru łańcuch na 

choinkę, a tata stara się o bardzo osobiste 

i przemyślane prezenty, które choć 

najczęściej bardzo skromne, sprawiają 

ogrom radości. Takie miłe rodzinne 

święta. To się jednak zmienia z chwilą, 

gdy rodzice dostają lepszą, bardzo dobrze 

płatną pracę i dochodzą do wniosku, ze 

stać ich na to, aby święta sobie kupić. Nie 

dosłownie, ale w przenośni. Wigilijne 

potrawy dotychczas gotowane 

przez  mamę,  zastąpiły gotowe dania z 

cateringu. Stare ozdoby choinkowe już 

trochę zniszczone i przyblakłe,  zastąpiły 

równiutkie i okazałe bombeczki i gwiazdki 

prościutko z fabryki, a wyszukiwane 

przez wiele tygodni lub własnoręcznie 

zrobione prezenty zastąpiły bogate 

gadżety, które trzeba mieć, bo każdy je 

ma! Gdy wszystko jest już dopięte na 

ostatni guzik, a mama zamiast piec 

piernik, który swoim zapachem odurza i budzi wspomnienia - idzie do 

kosmetyczki malować paznokcie – rodzina doznaje olśnienia.  

Przecież nie o takie święta im chodziło!   

      Cóż warty jest dom, w którym domownicy czuja się jak w centrum 

handlowym, bo wszystko jest śliczne, nowe, atrakcyjne i … kompletnie 

obce?  

      Wzruszyłam się. I to bardzo. Odkąd pamiętam w domu moich 

rodziców, a teraz w moim domu,  święta należą do 

najrzetelniej  przestrzeganych tradycji – łącznie z siankiem pod 

obrusem i dodatkowym talerzem dla zbłąkanego wędrowca. Takie 



tradycje, które przechodzą z ojca na syna, które są pielęgnowane i  wolne od aktualnej mody czy 

zachcianek stanowią o tożsamości narodu. Coś w tym jest , skoro gdy spytać Polaków mieszkających 

na emigracji czego najbardziej im brakuje, to 9 na 10 odpowiada, że  tradycyjnych Świąt Bożego 

Narodzenia. I dodają jeszcze, że najbardziej je doceniają  wtedy, gdy nie maja możliwości ich 

przeżywać… 

      Mam nadzieję, że od teraz w chwili,  gdy ogarnie Was zmęczenie i zniechęcenie bo „ tyle jeszcze 

trzeba mamie pomóc”  – pomyślicie o wartości rodzinnych, tradycyjnych, pełnych miłości i zrozumienia 
świąt i zamiast marudzić ochoczo zabierzecie się do pracy.  

  

Na zakończenie życzę Wam i sobie wspaniałych, rodzinnych, TRADYCYJNYCH  i pełnych radości Świąt 
Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego nowego roku 2016. 

Redaktor opiekun 

 

 

 

     W tym miesiącu mięliśmy wielką przyjemność zaprosić do rozmowy p. Bronisławę Biskupską, 

absolwentkę naszej szkoły. Pani Bronisława jest niezwykle cennym gościem, ponieważ Jej 

wspomnienia dotyczące naszej szkoły sięgają lat trzydziestych zeszłego stulecia. Rozmowa ta ma 

ogromną wartość sentymentalną  i poznawczą. Serdecznie zapraszam do uważnej lektury.  

Redaktor Opiekun 



D.O.: Jest Pani rodowitą pabianiczanką? 

Pani Bronisława Biskupska (dalej B.B.): Tak. Urodziłam się w Pabianicach, w domu przy ulicy 

Pomorskiej 22, czyli bardzo blisko szkoły. Na tyle blisko, że na dużej przerwie mogłam na chwilkę 
pobiec do domu – jeśli na przykład zapomniałam czegoś, albo chciałam coś szybko przekąsić.  

D.O.: Teraz już tak nie wolno! 
B.B.: Teraz nie, ale wówczas często wpadałam do domu na przerwach  

D.O.: Jak potoczyły się Pani dalsze losy po ukończeniu SP5? 

B.B.: Szkołę podstawową – wówczas siedmioletnią, skończyłam dokładnie w roku wybuchu wojny, 

czyli w 1939. O dalszej nauce nie mogło być mowy, bo podczas okupacji myśleliśmy głównie o tym, 

aby przeżyć i nie dać się wywieźć na roboty do Rzeszy. W początkowym okresie ukrywałam się u 

starszej siostry, która jeszcze przed wojną wyszła za mąż i w grudniu 1939 roku urodziła dziecko. 

Niestety wypatrzyła mnie sąsiadka siostry – Niemka, która doniosła na mnie do policji. Zostałam 

zaaresztowana – wraz z kilkoma młodymi dziewczynami właśnie tu obok, ponieważ w budynku, 

gdzie teraz jest świetlica szkolna znajdował się komisariat niemieckiej policji. Po wielu godzinach 

niespokojnego wyczekiwania na to co dalej z nami zrobią, wywieziono nas specjalnym tramwajem 

do Łodzi, gdzie w fabrycznym gmachu spędziłam kolejne 6 tygodni w pełnym napięcia oczekiwaniu 

na dalszy los. Spaliśmy tam na gołej ziemi w warunkach urągających wszelkim normom. W 

nieustającym strachu, głodni , bez dostępu do wody i cywilizowanych toalet. W każdej chwili 

mogliśmy stracić życie, bo nawet najdrobniejsza niesubordynacja zagrożona była strzałem z 

karabinu. Zupełnie przez przypadek udało mi się wydostać z tego piekielnego miejsca, ponieważ 

młoda Niemka z Łodzi potrzebowała pomocy do prowadzenia domu i do niańczenia dzieci. Było mi u 

niej bardzo źle i cały czas wyczekiwałam okazji , aby się od niej uwolnić. W końcu, gdy nadarzyła się 

ku temu sposobność uciekłam od niej, z postanowieniem że nigdy nie wrócę. Znowu musiałam się 

ukrywać i kto wie jakby się to skończyło, gdyby nie pewien Niemiec, który tu na miejscu w 

Pabianicach  potrzebował opiekunki do dziecka. U niego – dla odmiany było mi całkiem nieźle, 

oczywiście nieźle jak na ówczesne realia. Co noc wracałam do domu, miałam bliskich obok siebie, a i 

mój pracodawca zachowywał się całkiem przyzwoicie. Niestety nie udało mi się „przechować” u niego 

do końca okupacji. Przeżyłam jeszcze wiele trudnych sytuacji, niejednokrotnie otarłam się o śmierć, 

ale jak widać udało mi się przeżyć i okupację i trudne czasy stalinowskie i nową Polskę…… ale to 
opowieść na kolejne spotkanie- takie wielogodzinne. 

 



D.O.: Ma Pani swoje ulubione miejsce w naszym mieście? 

B.B.: Ponieważ bardzo lubiłam przyrodę, a mieszkałam „na Bugaju”, bardzo lubiłam chodzić w 

stronę dzisiejszego Lewityna. Tylko wtedy było to jeszcze bardzo dzikie miejsce, gdzie pośród bujnej 
roślinności można było spotkać sporo ptaków i niektóre zwierzęta. 

D.O.: Jak wspomina Pani lata spędzone tutaj, w naszej szkole? 

B.B.: Bardzo miło. Bardzo. Może dlatego że miałam tak blisko? Może dlatego że chodziłam tu z 

bratem? Nie wiem, ale to już bez znaczenia. 

D.O.: Co najbardziej utkwiło w Pani pamięci? 

B.B.: Codzienne apele, które rozpoczynały się od wspólnej modlitwy oraz pieśni „Kiedy ranne wstają 

zorze”.  Po apelu w absolutnej ciszy szliśmy do klas. Nie było wówczas wolnych sobót – chodziliśmy 

do szkoły  6 dni w tygodniu, a w niedzielę wszyscy razem szliśmy do kościoła na mszę świętą. Raz w 

miesiącu przychodziła do klasy higienistka, która sprawdzała higienę osobistą:- czyste ręce, czyste 

głowy, czyste kołnierzyki oraz czy mamy w kieszonkach czystą chusteczkę do nosa. Najgorsze było 

to, że nigdy nie wiedzieliśmy kiedy pani higienistka do nas zawita, więc cały czas trzeba było mieć 

się na baczności, żeby nie było wstydu. 

D.O.: Czy jest coś związane z naszą szkołą, o czym chciałaby Pani zapomnieć (juniorki, fartuszki)? 

B.B.: Dlaczego miałabym zapominać o fartuszkach? Wszyscy je nosiliśmy, a właściwie nosiłyśmy, bo 

chłopcy nie mieli mundurków obowiązujących w szkole powszechnej( tak nazywano szkołę 

podstawową). Dopiero w szkołach średnich obowiązywały nakrycia głowy, już wówczas konkretnie 

przypisane do poszczególnych szkół. I tak na przykład mój mąż chodził do technikum i nosił 

czerwoną tarczę i czapkę. Uczniowie gimnazjum na przykład mieli tarcze i czapki niebieskie. A 

wracając do fartuszków – uważam, że wyglądałyśmy w nich skromnie, schludnie i bardzo szkolnie, 

czyli tak jak powinny wyglądać dziewczynki chodzące do szkoły. Każda z nas miała obowiązkowo 

biały kołnierzyk, o którego czystość dbała samodzielnie. Poza tym obowiązywała nas wyprostowana 

postawa- nawet podczas lekcji, gdy siedziałyśmy w ławkach. Ręce miałyśmy splecione za oparciem 

krzesła i nie można było siedzieć inaczej. Ale dzięki temu do dzisiaj mam zdrowy kręgosłup i 

wyprostowaną postawę.   

 

D.O.: Jak wspomina Pani dzisiaj swoich nauczycieli? 

B.B.: Kierownikiem szkoły był wówczas pan Sadowski. Moją ukochaną wychowawczynią i 



nauczycielką wszystkich przedmiotów od klasy pierwszej do czwartej była p. Wanda Chodkowska. 

Wspominam ją z wielkim wzruszeniem i ogromną sympatią. Była kochana jak matka. Sprawiedliwa i 

bardzo troskliwa. We własnym przydomowym ogrodzie hodowała dla nas różne rośliny, ciekawe 

odmiany kwiatów czy warzywa – wszystko po to, aby pokazać nam to czego nas uczyła. Najbardziej 

się bałam p. Krakowskiej, która uczyła matematyki w starszych klasach. P. Krakowska była zawsze 

sztywna, wyprostowana, poważna i surowa. Jak wchodziła do klasy to siedzieliśmy cichutko jak 

myszki. Nikt nie odważył się źle zachować. Miała posłuch absolutny. Zasługą moich nauczycieli było 

również to, że po wojnie mimo małego wykształcenia umiałam sobie dobrze radzić w życiu. Miałam 

dobrą pracę, w której mnie ceniono i awansowano.  

D.O.: Jak wyglądała ówczesna szkoła? 

B.B.: Szkoła była koedukacyjna, jednak chłopców było zdecydowanie mniej. Klasy były bardzo 

liczne, za to tylko po jednej w oddziale. Siedzieliśmy w ławkach , w których znajdował się otwór na 

kałamarz, ponieważ pisaliśmy wówczas stalówkami. Codziennie rano p. woźny uzupełniał atrament w 

kałamarzach. Na przerwach nie wolno nam było biegać ani rozrabiać tak jak dzisiaj ma to miejsce. 

Spacerowaliśmy parami dookoła korytarza cichutko ze sobą rozmawiając. Młodzież była bardzo 

zdyscyplinowana i karna. Nie było praktycznie czegoś takiego jak kłopoty wychowawcze. Jeśli ktoś 

coś przeskrobał to za karę klęczał na grochu albo stał pod zegarem. Chłopców czasami szarpano za 

ucho. Młodzież szanowała nie tylko swoich nauczycieli ale i wszystkich dorosłych. To były jednak 
zupełnie inne czasy. 

  

Proszę o dokończenie kilku zdań: 

 

„Piątka” to dla mnie... najmilsze wspomnienie lat nauki   

 

Najmilej wspominam... moją wychowawczynię   Wandę Chodkowską  

 

Mój ulubiony przedmiot... przyroda  

 

Przedmiot, który lubiłam najmniej... matematyka  

 



Przedmiot, na którym była największa cisza... też matematyka  

 

Najbardziej bałam się… nauczyciela śpiewu i gimnastyki  - p. Kiełczewskiego  

 

Największym sentymentem darzę… p. Wandę Chodkowską   

 

Najbardziej w ludziach cenię… sumienność, rzetelność i prawdomówność   

 

Nigdy w życiu …  świadomie nie zadałabym cierpienia 

 

Moja ulubiona książka z dzieciństwa… „Baśnie” Ch. Andersena oraz „Przez stulecia - opowiadania z 

historii Polski” praca zbiorowa 

 

Film, do którego chętnie wracam to… „Znachor” 

 

Najchętniej wypoczywam… na spacerze w lesie 

 
Podróż życia….  nad Morze Czarne w Rumunii 

 
W wolnym czasie… czytam 

D.O.: Trzy życzenia do „złotej rybki” ? 

B.B.: Po pierwsze zdrowie dla siebie, po drugie zdrowie i zgoda w rodzinie, a po trzecie chciałabym 
zobaczyć Rzym…. 

D.O.: Myślą przewodnią mojego życia jest... 

B.B.: Prawość i szczęście. 

 

D.O.: Kiedy myślę „drugi człowiek”, to….  

B.B.: Przyjaciel. 

 

D.O.: Plany na przyszłość 

B.B.: Żyję dniem codziennym i nie planuję niczego, bo życie i tak pisze swoje scenariusze 

 

D.O.: Może kilka słów do naszych młodych czytelników? 
B.B.: Czytajcie ile się da, uczcie się i starajcie się żyć pełnia życia.  

D.O.: Dziękując za poświęcony nam czas, czego mogę Pani życzyć? 

B.B.: Życzcie mi dużo zdrowia, bo w moim wieku to jedyny towar pierwszej potrzeby. 

 

 

Spotkanie z panem Marianem Hesem – listonoszem, 
pracownikiem pabianickiego oddziału Poczty Polskiej, a 

prywatnie - dziadkiem Oli i Kuby Janiszewskich. 

 Nasz gość został zaproszony na lekcję w ramach realizacji tematu  „Piszemy listy do Św. Mikołaja”. 

Pan Marian pracował  jako listonosz od 1986 roku, dlatego zagadnienia związane z tematyką naszych 
zajęć nie są mu obce. 

Podczas spotkania i rozmowy z dziadkiem Kuby, dowiedzieliśmy się jak wyglądała praca listonosza 

ponad ćwierć wieku temu, a jak wygląda dziś. 



Okazało się, że różnica wcale  nie 

jest zaskakująca. 

Oczywiście Poczta  od czasu swojego 

powstania, które datuje się  na  18 

października 1558 roku, uległa 

różnym przeobrażeniom  – 

powiedział Pan Marian, ale zawód 

listonosza nie stał się przez to ani 

łatwiejszy, ani lżejszy, ani mniej 

odpowiedzialny, ani niepotrzebny. 

Przeciwnie, listonoszom dołożono 

pracy, zostali obciążeni wieloma 

dodatkowymi obowiązkami m.in. 

segregowaniem 

korespondencji.  Dawniej to było 
zadanie innych pracowników poczty. 

Listonosze pracujący w swoich 

rejonach chodzą najczęściej pieszo 
lub jeżdżą rowerem  – opowiada Pan Marian. 

Zważywszy na to, ze torba listonosza waży 12-13 kg można śmiało powiedzieć, że wykonuje on ciężką 

pracę fizyczną. 

Kandydat na listonosza musi więc być człowiekiem zdrowym, silnym, ale i sprawnym fizycznie, bo 
przecież jego praca polega w głównej mierze na chodzeniu.  

Pan Marian obsługiwał np. głównie rejony wielkich blokowisk, gdzie z ciężką torbą trzeba było wchodzić 
wysoko na trzecie, czwarte piętro. 

Warunki atmosferyczne też nie zawsze sprzyjały wędrówkom, ale cóż…  

Trzeba było iść do ludzi.  Oni czekają  – kontynuuje z powagą dziadek Kuby. 

Zwłaszcza starsi i chorzy. Nie wszyscy chcą mieć konto w banku. Wolą, aby pieniążki przyniósł im 

zaufany człowiek, z którym zawsze miło się pogawędzi, czasami zwierzy z kłopotów.  Który nie wykpi, 
nie pomyśli nic złego, zachowa dyskrecję. 

Dziadek Kuby powiedział, że kiedy przed trzydziestoma laty poszukiwano w naszym mieście 

kandydatów do pracy w charakterze listonosza, odważył się spróbować  swoich sił. 

  Było tak ciężko, że chciałem zrezygnować już po trzech dniach – zdradził nam Pan Marian. 



  

   „Przerażało mnie wszystko. Tyle rzeczy trzeba było 

zapamiętać, tyle spraw ogarnąć i jeszcze ta olbrzymia 
odpowiedzialność za cudze pieniądze”. 

Jednak mimo, wszystko wytrwał. Minęło dokładnie 29 lat. 

Pan Marian spełnił oczekiwania swoich pracodawców, a 
przede wszystkim odbiorców korespondencji. 

Dał się poznać jako odpowiedzialny, rzetelny i uczciwy, 

człowiek. 

Z wielką sympatią wspominają swojego listonosza 
zaprzyjaźnieni z nim mieszkańcy z rejonu Bugaju. 

Bo Pan Marian to człowiek  o wysokiej kulturze osobistej, 

wrażliwy i szlachetny, ale przede wszystkim kompetentny 
i profesjonalny. 

Lekcja z dziadkiem Kuby nauczyła nas nie tylko tego, na 

czym polega praca listonosza. 

Dowiedzieliśmy się rzeczy znacznie ważniejszej , że 

należy szanować ludzi i dobrze wykonywać swoją pracę, 
bo jest ona służbą drugiemu człowiekowi. 

Dziękujemy Panu Marianowi za przyjęcie naszego zaproszenia. 

Wychowawczyni i uczniowie klasy II a. 

 

FILM O NASZEJ SZKOLE 

W  grudniu 2015 roku rozpoczęły się prace nad  filmem dokumentalnym poświeconym bogatej 
historii i pięknym tradycjom Szkoły Podstawowej nr 5 im. Grzegorza Piramowicza w Pabianicach.  

Film realizowany jest przez Ireneusza Jarzyńskiego – współtwórcę powstałych w latach 2008-

2011 wartościowych dokumentów o najstarszych pabianickich szkołach średnich, tj. „Szkoła Rzemiosł”, 

„II LO im. Królowej Jadwigi” oraz „I LO im. J. Śniadeckiego”. 

Scenariusz filmu obejmie cały okres działalności szkoły, tj. od momentu jej powstania w roku 

1917 aż do czasów współczesnych. Obecnie gromadzone są materiały archiwalne oraz przygotowywane 

wywiady z najstarszymi absolwentami i nauczycielami szkoły. Fragmenty tych wywiadów będą 
wykorzystane w filmie. 

Aby doprowadzić ten filmowy projekt do końca szkoła musi zgromadzić niezbędne fundusze. 

Dlatego też Dyrekcja Szkoły zwraca się z serdeczną prośbą do absolwentów szkoły, obecnych uczniów, 
rodziców oraz pabianickich firm i instytucji o finansowe wsparcie na rzecz realizacji tego przedsięwzięcia. 

Z inicjatywy szkoły prowadzona jest także „Akcja cegiełka”. Symboliczne cegiełki o nominałach 

10 zł i 30 zł można nabyć w sekretariacie szkoły.  



Cegiełka o wartości 10 zł będzie jednocześnie biletem wejściowym na projekcję filmu, która 

odbędzie się w budynku szkoły. O terminach projekcji poinformujemy Państwa wcześniej za 

pośrednictwem tej strony. 

Cegiełka o wartości 30 zł będzie nie lada gratką, ponieważ wszyscy, którzy ją zakupią otrzymają 

dodatkowo film na płycie DVD.  

Oczywiście mile widziane będą również wyższe kwoty po wpłaceniu których, sponsorzy mogą liczyć na 

umieszczenie logo firmy w napisach końcowych filmu oraz na okładce płyty DVD. 

Można również wpłacić w/w kwoty na konto Rady Rodziców Szkoły: 

 nr rachunku 96 9263 0000 0940 3969 5011 0001  

a w tytule przelewu należy koniecznie dopisać „Film”. Potwierdzenie przelewu będzie równoznaczne z 

zakupem cegiełki. 

Uroczysta premiera filmu zaplanowana jest na jesień 2016 roku. 

JerzyK 

 

Sztuka jest dobra na wszystko….. 

                         Dnia 02.12.15 Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Lorentowicza  / filia dla dzieci zmieniła 

się w scenę teatralną, na której wystąpili uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Grzegorza 

Piramowicza skupieni w kole teatralnym „Żuki”. Mali artyści przygotowali spektakl na podstawie 

autorskiego scenariusza nauczyciela bibliotekarza, opiekunki koła p. Doroty Olejnik.  

Nosi on tytuł:  „Tylko taki wiele znaczy, kto nie bierze dopalaczy”.  

Przedstawienie w bardzo dobitny sposób opowiada o konsekwencjach zażywania dopalaczy – nawet  tych 

najpoważniejszych. Na widowni zasiedli uczniowie klasy szóstej ze Szkoły Podstawowej nr 1.  



 

 



 

             Ogromne skupienie i powaga, które nie opuszczały widowni przez cały czas trwania spektaklu, 

świadczą o mocy przekazu prezentowanej sztuki. Spektakl został poprzedzony pogadanką na temat 

szkodliwości dopalaczy, którą przygotowała i przeprowadziła druga opiekunka koła teatralnego p. Urszula 

Bodył, pedagog szkolny. Spotkanie idealnie wpisujące się w profilaktykę antydopalaczową, zostało 

zorganizowane dzięki wieloletniej, harmonijnej współpracy SP5 z Miejską Biblioteką Publiczną. 

Organizatorzy maja nadzieję na powtórną prezentację ww. spektaklu dla szerszego grona odbiorców.   

 

Wycieczka uczniów klas drugich do 
Kopalni Soli w Kłodawie 



    Wychowawcy klas  drugich wpadli na 

świetny pomysł. Zaproponowali 

rodzicom, aby  prezentem 

mikołajkowym dla  dzieci była wycieczka 
do Kopalni Soli w Kłodawie. 

      Rodzice chętnie wcielili się w rolę 

Św. Mikołaja i zafundowali swym 

pociechom  turystyczny prezent. 

     Dnia 8 grudnia  o godzinie ósmej 

rano wyruszyły sprzed naszej szkoły 

dwa autokary, które 

powiozły  rozradowanych 

drugoklasistów i ich nie 

mniej  zadowolonych  opiekunów : p. 

Małgorzatę Naumowicz, p. Renatę Adler, p. Annę Kmiecik, p. Renatę Kołodziejską oraz p. Małgorzatę 

Rutkowską i p. Ewę Owsik do Kłodawy. 

      Kierownikiem całego przedsięwzięcia była p. Renata  Adler wychowawczyni klasy II b. 

     O godzinie 10.00 znaleźliśmy się szczęśliwie przed budynkiem kopalni, a w kilkanaście minut później 
zaopatrzeni w latarki, w pięknych żółtych kaskach na głowie, zjeżdżaliśmy górniczą windą pod ziemię. 

     Chyba nikt z nas nie spodziewał się  tak fascynującej podziemnej przejażdżki. 

Zjeżdżaliśmy na poziom 600 metrów pod powierzchnię ziemi  z prędkością  6 metrów na sekundę. 

      To było naprawdę niesamowite przeżycie. 

 



 

W windzie panowała ciemność rozświetlona tylko nikłym światełkiem maleńkich latarek. 

 Na twarzach czuliśmy powiew zimnego powietrza,  w uszach szum, a w sercu…. kołatanie!!!  Tak, to 
chyba właściwe określenie. 

      Może trochę ze strachu, może z powodu prędkości i siły wiatru, a może po prostu z radości. 



      Kiedy już ”wylądowaliśmy”,  pan przewodnik poinformował nas, że znajdujemy się  na terenie 

najmłodszej, bo powstałej w latach 50 –tych  XX w, ale 

jednocześnie największej i najgłębszej kopalni soli w 
Polsce. 

       To właśnie z Kłodawy pochodzi sól jadalna oraz 

używana w przemyśle, a roczne wydobycie sięga miliona 

ton. 

    Przeszliśmy wyrobiskami korytarzowymi do 

podziemnej kaplicy św. Kingi – opiekunki górników 
solnych. 

      Obejrzeliśmy wyeksploatowane komory solne oraz 

maszyny  używane dawniej  w podziemnym górnictwie 

solnym. 

        Zasłuchani w opowieści przewodnika o dobrym 

duch kopalni Skarbniku, o św. Kindze, o Lastku i Sarze, 

oczyma wyobraźni przenieśliśmy się do czasów 

pradawnych.  

         I choć trudno dziś sobie to wyobrazić, przewodnik 

powiedział nam , że sól kamienna  o barwie białej oraz 

unikalnej barwie różowej powstała w  tym miejscu ponad 
200 mln lat temu. 

          Po wysłuchaniu pięknych opowieści pozwolono 

nam  pozbierać bryłki solne i zabrać na pamiątkę do 
naszych domów. 

         Żal było opuszczać  to  wyjątkowo magiczne 

miejsce, ale mając w perspektywie fantastyczny wjazd 
windą na górę, wyruszyliśmy z ochotą w drogę powrotną. 

         O godzinie 15 z minutami dotarliśmy do szkoły, przed którą czekali na nas stęsknieni rodzice. 

Serdecznie im dziękujemy za wspaniały prezent mikołajkowy. 

       W imieniu wychowawców i uczniów klas drugich szczególne podziękowania  Rodzicom składa. 

Małgorzata Naumowicz 

 

Wycieczka do Gołuchowa 

       Wychowawca 4b p. Janusz Koźlenko zorganizował 4 listopada wycieczkę do Gołuchowa. Pojechali 

również uczniowie 4a z p. Małgorzatą Kuną, 5a z p. Sylwią Łaguniak oraz p. Ewa Owsik jako opiekun. 

Gołuchów to ogromny leśny teren, na którym rosną drzewa nie spotykane  nigdzie indziej w 

Polsce oraz wiele Pomników Przyrody. Przez park płynie malowniczo rzeka Ciemna. 

Gdy dotarliśmy na miejsce pani przewodnik rozdała nam mapki z zaznaczonymi punktami. 

Naszym zadaniem było trafić w te miejsca i odszukać drzewa. Następnie pani przewodnik opowiedziała 

legendę o dębie szypułkowym, który miał na imię Jan i o lipie drobnolistnej, która ma na imię Izabela. 



Kolejnym punktem wycieczki było odwiedzenie Muzeum Leśnictwa. W budynku po dawnej 

owczarni podziwialiśmy maszyny i urządzenia używane dawniej przez leśników. W kolejnym budynku 

przedstawiona była przyroda polskich lasów. Podziwialiśmy piękne obrazy namalowane przez leśników-

amatorów malarzy, fotografie drzew. Mieliśmy okazję zobaczyć dawne stroje noszone przez leśników. 

W kolejnym pomieszczeniu znajdowały się wypchane zwierzęta. Cała rodzina żubrów i łosi. Były tam 

również zwierzęta pod ochroną i te, które już wyginęły. 

Następnie mieliśmy czas, aby zebrać brakujące liście do zielnika. Nad właściwym oznaczeniem 

czuwała pani Sylwia Łaguniak. 

Gdy zgłodnieliśmy zjedliśmy obiad w restauracji ''Muzealna''. A po nim udaliśmy się na spacer 

piękną aleją leśną. Mijaliśmy budki lęgowe i paśniki. Dotarliśmy do zagrody zwierząt. 

Podziwialiśmy żubry, dziki, koniki polskie, sarny, daniele. 

   Z wycieczki przywieźliśmy pamiątki i zdjęcia. Dziękujemy wychowawcom i opiekunom. 

Weronika Łuczak 4b 

 



 

 



 

 Policyjny Święty Mikołaj 

          W poniedziałek 7 grudnia odwiedzili naszą szkołę, a konkretnie świetlicę, panowie  policjanci z 

Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach. Towarzyszył im Święty Mikołaj. 

Dzieci były zachwycone. Otrzymały kamizelki, książeczki i wiele odblaskowych gadżetów. 

Panie nauczycielki zamieściły  w szkole i w świetlicy plakaty, które przypominają o bezpieczeństwie i 

odblaskach noszonych po zmroku. 

Było to bardzo miłe spotkanie.  

Cieszymy się z nawiązanej współpracy i z  tak cudownych gestów w tym magicznym świątecznym 

czasie. 

 Ela Ratyńska 

      W dniu 26 listopada odwiedziła nas pani komisarz Joanna Szczęsna z Komendy Powiatowej Policji w 

Pabianicach. 

 

Opowiadała o zasadach bezpieczeństwa, przeprowadziła ciekawe zajęcia warsztatowe. Dzieci śpiewały i 

tańczyły. 



Ogromną atrakcją spotkania było to, że dzieci mogły przymierzyć policyjną czapkę, wziąć do ręki „lizak” 

policyjny  do zatrzymywania pojazdów oraz kajdanki. 

Pani Ela i pani Paulinka zostały zakute. Było bardzo ciekawie... 

Naszym policjantom dzieci podarowały radiowóz  (własnoręcznie zrobiony). Uczniowie otrzymali różne 

upominki (zakładki i plany lekcji). 

Pan Dyrektor, który był obecny na spotkaniu, uwiecznił to wydarzenie na zdjęciach. 

 

 

MAGIA ŚWIĄT 

       Dziś wspólnie z dziećmi robiliśmy magiczną choinkę. Dzieci na drzewku umieszczonym na szarym 

papierze (trochę go pomalowaliśmy), umieściły bombki ze słowami, które kojarzą się z świętami (np. 

opłatek, barszczyk z uszkami itp.). Najważniejsze jest to, że  na tych bombkach pisały dlaczego lubią 

święta. Pisały o tradycji i o tym, że kochają swoją rodzinę. 

 To jest takie piękne.... 



 

 Ela Ratyńska 

 

WYCIECZKA DO WARSZAWY         

         W minioną środę, 16 grudnia 2015 r., klasy szóste pojechały na jednodniową wycieczkę do 

Warszawy. Opiekunami grupy byli wychowawcy: p. Lidia Golewska i p. Tomasz Klimek. Uczniowie 

zwiedzili Zamek Królewski, przespacerowali się po warszawskiej starówce, a następnie udali się do 

Muzeum Powstania Warszawskiego. Odwiedzili również Muzeum Wojska Polskiego a ostatnim, bardzo 

interesującym punktem programu było zwiedzanie Stadionu Narodowego. Przedświąteczna, wystrojona 

i rozświetlona Warszawa zrobiła na uczestnikach wycieczki niesamowite wrażenie. 



 



 

ODWIEDZINY 

            Wizyta Kazimierza Staszewskiego, lidera zespołu KULT oraz jego najbliższej rodziny była 

związana z uroczystością odsłonięcia tabliczki z nazwą ulicy 

upamiętniającą jego ojca, Stanisława, słynnego poetę i barda. 

Przed godz. siedemnastą w imieniu społeczności szkolnej 

mieliśmy okazję przywitać Gościa pod tablicą pamięci Rodziny 

Staszewskich, usytuowaną na ścianie budynku świetlicy. Warto 

wiedzieć, że w okresie międzywojennym pełnił on rolę budynku 

mieszkalnego. I tu właśnie, dokładnie 90 lat temu - 18 grudnia, 

urodził się ojciec Kazika. Pamiętać także trzeba, że jego Dziadek 

i imiennik był uznanym nauczycielem historii i języka polskiego, 

krajoznawcą, działaczem społecznym, a od początku 

funkcjonowania szkoły w tych budynkach, tj. od 1924r. do 1934r. 

pełnił funkcję kierownika Szkoły Powszechnej nr 5 i Seminarium 

Nauczycielskiego.  

       Nasz dzisiejszy Gość zwiedził pomieszczenia świetlicy, w 

których dawniej mieszkała jego rodzina, a mimo napiętego 

harmonogramu udało nam się porozmawiać mniej oficjalnie i w 

kameralnych warunkach w pokoju dyrektora, w którym, być 

może zasiadał również jego Dziadek. Cenną pamiątką po tej 

wizycie jest wpis na pierwszej stronie pamiątkowej Księgi Gości. 

 

JerzyK. 

 



 

Mity na temat wszawicy 

      Mimo dobrych warunków higienicznych i powszechnego dostępu do środków czystości, zwiększa się 

liczba przypadków pojawiania się wszawicy. Tendencja wzrostowa utrzymuje się już od początku lat 60-
tych ubiegłego stulecia i niestety wciąż ma się dobrze.   

Wszy to pasożyty, które odżywiają się ludzką krwią. Zagnieżdżają się więc w takich miejscach, gdzie 
mają doskonały dostęp do ludzkiego ciała, czyli we włosach lub w odzieży.  

Pierwszy mit, który należy obalić to taki, który głosi, 

ze wszawica zagraża wyłącznie dzieciom o niskim 

statusie materialnym. Nic bardziej błędnego. Wszawicą 

może zarazić się każdy, kto przebywa w dużych 

skupiskach ludzi. Nie jest tajemnicą, że przede 

wszystkim szkoły i przedszkola to właśnie takie miejsca.  

Kolejny mit jest taki, że  wszy przeskakują z głowy na 

głowę. Nie ma czegoś takiego. Aby doszło do zakażenia 

konieczny jest bezpośredni kontakt głowy z głową lub z 

przedmiotami osobistego użytku. Na przykład można 

zarazić się wszawicą używając grzebienia, gumki, 
spinek czy czapki osoby zarażonej.  

Następny  mit dotyczy ukrywania choroby przed 

otoczeniem. Niestety to zwykła hipokryzja, która 

prowadzi do łatwiejszego rozprzestrzeniania się choroby. Źle pojmowana dyskrecja znacznie utrudnia 

walkę z epidemią tych pasożytów, które choć niewielkie potrafią autentycznie zatruć życie nosiciela oraz 
bardzo obniżają komfort  codziennego funkcjonowania.  

Ostatni mit z którym chcę się dzisiaj rozprawić to przekonanie, iż radykalną skuteczną metodą  jest 

obcięcie włosów na króciutko. To wcale ani nie leczy ani nie zabezpiecza przed wszawicą. Jedynym 

skutecznym sposobem na szybkie rozpoznanie oraz eliminację pasożytów,  jest częsta kontrola oraz 

obserwacja głowy. Kochani! Jeśli swędzi Was głowa lub podejrzewacie, że mogliście zarazić się wszawicą 

to zapomnijcie o wstydzie i czym prędzej poproście rodzica o sprawdzenie głowy. W każdej chwili możecie 
zgłosić się również do mnie.  

Korzystając z okazji życzę Wam zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego 
nowego roku 2016. 

     Wasza szkolna  pielęgniarka 

 

 



            Dzień dobry! Mam na imię Proton. Jestem 6-tygodniową puchatą kulką rasy kundelek. 

Uwielbiam dużo jeść i się przytulać, a ostatnio rozwijam się aktorsko w teatrze. Moją obecną mamusią 

jest pani Paulina Hryniewicz, która szuka dla mnie nowego domku. Chciałbym urosnąć duży i silny, ale 

weterynarz mówi, że będę raczej małym psiakiem.  

 

        Na razie ważę dwa kilogramy, jednak dzielnie nadrabiam opróżniając miseczkę do czysta. Jestem 

bardzo mądrym pieskiem i  mimo, że jeszcze malutki ze mnie gość, to wiem gdzie należy się załatwiać. 

Czekam z wytęsknieniem na kochający dom i ciepłe rączki do których mógłbym się tulić całą moją 
„puchatością”. 



 

 

 

    



    

    



     

 



 

 

KREATYWNE POMYSŁY na KLOCKI 



 

 

 

 



 

 

 

 



   

 

 

 

                Dzisiaj chcę polecić Wam książkę Dariusza Rekosza, 

zatytułowaną „Pocztówka z Toronto”.  Książka ukazała się 

nakładem wydawnictwa Bernardinum w 2005 r. Jest to powieść dla 

starszych dzieci i młodzieży , ale myślę, że może spodobać się nie 

tylko Wam, ale i Waszym rodzicom. Główną bohaterkę powieści 

poznajemy w tragicznych dla jej rodziny okolicznościach, które 

całkowicie dominują jej nastoletnie życie. Musi się  zmierzyć z biedą, 

wykluczeniem i samotnością. Przechodzi prawdziwy test na przyjaźń i 

miłość. Czy wyjdzie z tego obronna ręką? O tym możecie  przekonać 

się sami sięgając po powieść, która już jest dostępna w naszej 

szkolnej bibliotece. Serdecznie zapraszam. 

          Z nowości dostępnych w bibliotece polecam również: 

1.       Percy Jackson i bogowie olimpijscy,  

2.       Olimpijscy Herosi I- V,  

3.       Tylko bez całowania! Czyli jak sobie Radzic z niektórymi 

emocjami 

4.       Wielka księga detektywa Pozytywki 

  

 


