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Witam Was Kochani świątecznie i noworocznie 

           Już tradycyjnie zaskoczył mnie koniec 

roku.  Zauważyłam pojawiająca się pewną 

prawidłowość w moim postrzeganiu świata, a 

mianowicie  dość specyficznie, bo skokowo dociera 

do mnie upływ czasu. Zawsze intensywnie 

przeżywam każdy kolejny wrzesień, czyli początek 

roku szkolnego. Nasuwa mi się wówczas refleksja, 

że to już kolejny (w moim wypadku dwunasty) 

wrzesień w naszej szkole. Kolejne zatrzymanie w 

pędzie przeżywam 1 listopada. Wówczas liczę, 

który to już rok odwiedzam na cmentarzu grób 

mojego taty. Następną datą w kalendarzu, którą 

dostrzegam i kontempluję jest Wigilia Bożego 

Narodzenia. Jest to data ważna nie tylko ze 

względu na wymiar religijny, ale również 

uświadamia jak życie pędzi do przodu, nie 

oszczędzając w tym pędzie nikogo.  Pusty talerz 

dla zbłąkanego wędrowca postawiony na 

wigilijnym stole, niezmiennie bardzo mnie wzrusza i uświadamia, że mam za co dziękować. Mam 

rodzinę, czuję się kochana, potrzebna, lubiana. 

Mam ciepły, przytulny dom. Mam ciekawą pracę, 

która daje mi satysfakcję.  Jestem zdrowa. Mogę 

chodzić, śmiać się, jeździć na rowerze….  I wciąż 

cieszę się tym światem. Wierzcie mi, nie jest 

ważne ile lat się ma na karku – ważne jest 

dostrzeganie tego co dobre i umiejętność cieszenia 

się drobiazgami. Jeśli ma się w sobie radość życia, 

to każdy kolejny rok nie odbiera się jako balast 

wieku, tylko jak kolejny rok wielkiej przygody i 

nieustającej afirmacji. Takiej postawy można się 

nauczyć. Naprawdę! Pierwszy krok na  „nowej 

drodze życia” to zaprzestanie marudzenia i 

narzekania, w czym akurat my - Polacy jesteśmy 

mistrzami świata. Drugi krok to trening 

uśmiechania się. Do wszystkiego i do wszystkich, 

a najbardziej do siebie. Nie traktujmy życia tak 

śmiertelnie poważnie. Próbujmy nabrać dystansu 

zarówno do siebie jak i do otaczającej nas 
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rzeczywistości. Wrzućmy na luz i wszystko co się da obracajmy w żart. 

Wierzcie mi – nic tak nie ułatwia życia jak pozbycie się wygórowanych 

oczekiwań i wiecznych pretensji.  

Zostawiam Was Kochani z moimi przemyśleniami z nadzieją, że wzbudzą u 

Was refleksję i pomogą zrewidować poglądy na świat, życie i otaczających 

nas ludzi.  

Z okazji nadchodzących świąt, życzę Wam (i sobie) nieustającej  ciekawości 

świata, pogody ducha, radości płynącej z codziennych drobiazgów, ogromu 

miłości, wiernych przyjaciół i duuuuużo zdrowia. 

Do zobaczenia już w 2017 r. 

Redaktor Opiekun. 

 

Życie jest teatrem cz. 6 

„Być albo nie być - oto jest pytanie…” 

          W  swojej wędrówce po historii teatru 

dotarliśmy do XVI wieku, kiedy to w drugiej jego 

połowie, a dokładnie w 1576 r., powstał pierwszy 

stały londyński teatr przeznaczony wyłącznie do 

wystawiania spektakli. Wcześniej sztuki 

prezentowano pod gołym niebem na 

prowizorycznych scenach. Przypadający w tym 

czasie okres panowania królowej Elżbiety I 

nazywany jest złotym wiekiem rozwoju kultury i 

teatru. Właśnie od imienia królowej wzięła się nazwa 

teatr elżbietański, ponieważ była ona mecenasem 

i prawdziwym wielbicielem sztuki dramatycznej. 

Najsławniejszym jej przedstawicielem był oczywiście 

Wiliam Szekspir. Był on nie tylko dramatopisarzem, 

reżyserem, reformatorem teatru i aktorem,  ale 

również współwłaścicielem teatru The Globe. Nie 

sposób przecenić zasługi Szekspira dla rozwoju 

teatru. Warto dodać, że wyprzedzał on swoją 

epokę  zarówno w sposobie postrzegania sztuki 

teatralnej jako całości,  jak i w sposobie rozumienia 

humanizmu i odrodzenia się wiary w ludzki rozum. 

(Aby to zrozumieć,  przypomnijcie sobie główne 

założenia filozofii wieków średnich, nie bez kozery 

nazywanych saeculum obscurum.) 

Szekspir stworzył cała plejadę niezapomnianych 

bohaterów: Hamleta, Ofelię, Otella, Romea, Julię, 

Makbeta czy króla Leara, którzy to na stałe weszli to 

klasyki światowego dramatu. Postacie te stały się 

wręcz symbolami ludzkich cech czy zachowań, które 

z ogromnym powodzeniem funkcjonują do dziś zarówno w literaturze jak i mowie potocznej.  

Co charakterystyczne - dekoracje w teatrze elżbietańskim były bardzo skromne, wręcz ubogie, 

natomiast kostiumy aktorów wręcz kipiały przepychem. Za stroje dla aktorów płacili najczęściej bogaci 

mecenasi i sponsorzy. 



3 
 

Pisząc o wielkich 

postaciach teatru 

elżbietańskiego, nie 

sposób nie 

wspomnieć o takich 

twórcach jak: 

Christopher Marlowe 

i Thomas Kyd, 

których wkład w 

rozwój sztuki 

teatralnej był 

ogromny, choć 

niestety 

niewystarczająco 

doceniany.  

Za miesiąc opowiem 

Wam o teatrze w 

oświeceniu, kiedy to 

między innymi pojawiła się opera.  

Pozdrawiam Was świątecznie i kulturalnie 

Dorota Olejnik 

 

 

Mikołajki w trasie 

Z okazji zbliżających się mikołajek nasz wychowawca pan Janusz Koźlenko zorganizował nam 

wycieczkę do Wrocławia. Dołączyli do nas uczniowie z 5a i 6b ze swoimi wychowawcami - panią 

Małgorzatą Kuną i panią Sylwią Łaguniak.  

       8 grudnia o godzinie 7.30 autokarem wyruszyliśmy 

do Wrocławia. Na miejscu, naszym pierwszym punktem 

zwiedzania było Zoo. To najstarszy i największy ogród 

zoologiczny w Polsce, liczący ponad 7000 zwierząt. To 

jedyne miejsce w Polsce, które posiada unikalne 

Afrykarium. Podziwialiśmy wiele gatunków zwierząt 

wodnych i lądowych, które pochodzą z Afryki. W 

ogromnym akwarium, które mieści 15 000 000 litrów 

wody mieszka aż 250 gatunków ryb. Podziwialiśmy 

egzotyczne, kolorowe ryby, płaszczki, rekiny, pingwiny, 

żółwie, krokodyle. 

Po zwiedzaniu zjedliśmy smaczny obiad w restauracji 

na terenie  ogrodu zoologicznego. Kolejnym punktem 

wycieczki był wieżowiec  Sky Tower. To najwyższy 

budynek w Polsce. Jego wysokość wynosi 212 metrów, 

a ilość schodów to 1142. Na górę błyskawicznie 

wjechaliśmy windą. Na 49 piętrze znajduje się taras 

widokowy. Podziwialiśmy panoramę Wrocławia i 
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Sudetów. Dodam, że dopisała nam pogoda i podziwialiśmy zachód słońca.  

Ostatnim punktem wycieczki był Hydropolis. To centrum wiedzy na temat wody. Po centrum 

oprowadzał nas pan przewodnik. Naszą uwagę zwrócił na to, że woda daje życie i że ciało człowieka 

składa się głównie z wody. Opowiadał o roli wody na Ziemi i w Kosmosie.  

Interesującym okazał się batyskaf, w którym 

mogliśmy usiąść. Jest to kopia aparatu, który 

odbył podróż do najgłębszego miejsca na Ziemi - 

Rowu Mariańskiego.  

W strefie relaksu można było posłuchać szumu fal 

i odpocząć na leżaku przy wirtualnej plaży.  

Na jednej ze ścian podziwiać można widok rzeki 

Amazonki z lotu ptaka oraz dotknąć mchu, który 

imituje drzewa w dżungli.  

Hydropolis to fenomenalna multimedialna 

prezentacja o naturze wody.  

Na pamiątkę kupiliśmy trochę drobiazgów i 

zrobiliśmy ciekawe zdjęcia. 

Niestety wszystko, co dobre, szybko się kończy. Wycieczka też. Około godziny 21.00 wróciliśmy pod 

szkołę. 

Dziękujemy panu kierowcy za bezpieczną podróż. Dziękujemy wychowawcom i p. Edycie Budz za 

opiekę.  

 

Weronika Łuczak 5b 

 

Kosmiczne „Mikołajki” 

                W dniach 6 i 7 grudnia br. uczniowie 

klas I – III wraz z opiekunami pojechali do 

Planetarium EC1 w Łodzi. Wycieczka była 

prezentem od ich rodziców z okazji dnia św. 

Mikołaja. 

Zarówno pierwszego jak i drugiego dnia uczniowie 

mieli możliwość zapoznania się z widokiem 

nocnego nieba o tej porze roku oraz położeniem 

niektórych planet w naszym układzie słonecznym. 

Obejrzeli również dwa filmy. Pierwszy z nich pt. 

„Dwa szkiełka” opowiadał o budowie teleskopów, 

dzięki którym możemy oglądać oddalone od Ziemi 

o lata świetlne różne obiekty w kosmosie. Dzieci 

dowiedziały się, że dawno temu pierwsi uczeni 

zajmujący się astronomią konstruowali teleskopy o 

coraz większej rozdzielczości. To dzięki tym 

urządzeniom mogli robić kolejne kroki w 

poznawaniu wszechświata. 

                Drugi film pt. „Dobór naturalny” 

przybliżył dzieciom postać Karola Darwina, 

brytyjskiego biologa i miłośnika przyrody, który 

dzięki swoim badaniom stworzył teorię ewolucji. 

Darwin uważał, że wszystkie gatunki pochodzą od 
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wcześniejszych form i, że rozgałęziony schemat ewolucji wynika z pewnego procesu, który nazwał 

właśnie doborem naturalnym. 

W przerwie między projekcjami na dzieci czekała niespodzianka. Nie wiadomo skąd pojawił się św. 

Mikołaj z workiem pełnym prezentów. Wszyscy zostali obdarowani drobnymi upominkami. Wizyta 

gościa w czerwonym ubranku sprawiła dzieciom dużo radości. Wszyscy pełni pozytywnych wrażeń 

szczęśliwie wrócili do domu. 

 Anna Kmiecik 

 

Świąteczna „OSTOJA” 

Od wielu lat w ramach współpracy pedagoga z OPiIS w Pabianicach, uczniowie z naszej szkoły są 

zapraszani na przeróżne uroczystości i bale... 
W dniu 30.11.2016 r. dzieci z grupy socjoterapeutycznej "Ostoja" bawiły się na imprezie andrzejkowej w 

Pubie Remiza :) Zgodnie z obyczajem, były wróżby, tańce, konkursy i przeróżne pyszności :) Impreza 

była świetną okazją do zawarcia nowych znajomości, spotkania się z absolwentami naszej szkoły oraz 

dziećmi, które zmieniły szkołę. Było po prostu super! 

 

Kolejną niespodzianką dla dzieci z grupy "Ostoja", było zaproszenie do Restauracji Hotelu Piemont na 

spotkanie wigilijne :) Kolacja odbyła się w dniu 13 grudnia, w bardzo serdecznej atmosferze. Oprócz dań 

typowo wigilijnych była niespodzianka z myślą o dzieciach:  "wigilijne frytki",  które oczywiście zostały 

szybko spałaszowane ;) 
Aby tradycji stało się zadość, po kolacji grzeczne dzieci odwiedził św. Mikołaj i obdarował je olbrzymimi 

paczkami wypełnionymi po brzegi słodyczami i nie tylko :) Dzieci otrzymały także talony podarunkowe, 

które w piątek 16 grudnia będą mogły zrealizować w sklepie 4kom.pl, przy ul. Zamkowej 29, w 

Pabianicach  :))) 
Serdecznie dziękujemy naszym Przyjaciołom z OPiIS w Pabianicach  :))) 
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Pedagog 

 

„Wielkie serca” 

           Pragnę podzielić się dobrą wiadomością. W naszej szkole są dzieci o wielkich sercach. I nie tylko 

dzieci…   :)   

W dniu 9 grudnia swój wolny czas spędziliśmy w sklepie Biedronka  przy ul. Traugutta, zbierając żywność 

dla potrzebujących. Od wielu lat uczestniczę z dziećmi w akcjach Caritas. Kilka razy w roku pracujemy w 

charakterze wolontariuszy i zawsze znajdą się chętne dzieci do pracy, życzliwi ludzie, którzy wkładają 

produkty do koszyka i serdeczni rodzice, którzy pozwalają dzieciom angażować się w tego typu 

działalność. 

W tym roku opiekę sprawowałam nad dziećmi wraz z p. Małgorzatą Wójtowicz - Kuną i p. Małgorzatą 

Rutkowską. 
Bardzo dziękuję Paniom i wolontariuszom za współpracę  :)        
A oto bohaterowie tego dnia: 
  
Julia  Lipińska 
Amelia Otto 
Zuzia Lichnowska 
Julia Pastusiak 
Julia Maskulak 
Martyna Borowska 
Weronika Łuczak 
Marysia Starzyńska 
Bartosz Jakubiec 
Dawid Sobczyk 
Adam Tatara 
Wiktoria Gacka 
Agnieszka Dziuk 
Małgorzata Słupska 
Ola Dudzińska 
Ola Kościukiewicz 
Karolina Woźniak 
Martyna Antoniewska 
Angelika Nowak 
Marta Ramisz 
Oliwia Brauer 
Ola Goclik 
Lidka Gozdecka 

Brawo My  :))) 
Pedagog 

 

Fraszkopisarze 

              Klasy szóste na lekcjach języka polskiego zapoznały się z twórczością Jana 

Kochanowskiego jako pierwszego polskiego fraszkopisarza.  Uczniowie czytali również przykłady 

fraszek bardziej współczesnych autorów.   



7 
 

  

 Na koniec sami próbowali własnej twórczości w tym gatunku literackim. Okazało się, że niektórzy 

odkryli w sobie spory talent poetycki.  

Oto przykłady najciekawszych fraszek: 

 Na mądrość 

Nic mądrego nie wymyślisz 

Jeśli w głowie głupie myśli 

Wyczyść umysł, zacznij czytać 

Mądrość – nie choroba, nie będziesz kichać. 

Natalia Karczmarczyk 6c 

Na żarłoka 

Obżerał się pączkami 

Nie gardził też chipsami 

Owoce miał za wroga 

Aż wreszcie przeholował… 

Dziś zadyszka go dusi 

Odchudzać się musi 

 

Zuzanna Koźlenko 6a 

  

O przyjaźni 

Przyjaźń to coś wielkiego 

Jest dla człowieka miłego 

Więc szanuj ją człowieku 

Jeśli jesteś w młodym wieku 

 

Natalia Karczewska 6a 
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O świętach 

Kiedy przyjdą święta 

O naszych brzuszkach się pamięta 

Nie gardzimy słodkościami 

I mamusi wypiekami 

Babcia kaszy nagotuje 

Która też nam posmakuje 

Zjemy co tata przyrządzi 

Niech świąteczny nastrój rządzi 

 

Nadia Retelewska 6c 

 *** 

Kupiłem warzywa, a nie słodycze 

Ja otyłości nikomu nie życzę 

Kiedyś je jadłem i zęby bolały 

A przed dentystą trząsłem się cały 

Na szczęście zmądrzałem i już ich nie jem 

Szczerym uśmiechem ciągle się śmieję 

 

Julita Olkusz 6c 

Fraszki zebrał -  Tomasz Klimek 

  

 

„Święta pod jemiołą…” 

            Tradycyjnie jak co roku, w naszej szkole 

odbył się kiermasz świąteczny. W dniach 13-16 

grudnia wszystkie klasy, od pierwszych do 

szóstych, sprzedawały przepiękne ozdoby za 

symboliczne kwoty. Można było podziwiać lub 

kupować własnoręcznie przygotowane karty 

świąteczne, kolorowe witrażyki, pachnące siankiem 

bombki, farbowane orzechy, gwiazdki z papieru, 

ozdobne szyszki do zawieszenia na choinkę.  

        Ogólnie cała szkoła ze sprzedaży ozdób 

zebrała około dwóch tysięcy złotych.  

Pierwsze miejsce zajęła klasa 5a - wychowawca p. 

Małgorzata Kuna. Drugie miejsce zajęła klasa 

5b  -  wychowawca p. Janusz Koźlenko. 

Gratulacje!  

Z okazji zbliżających się Świat Bożego Narodzenia 

życzę spokojnych i zdrowych świąt otulonych białym puchem. 

Weronika Łuczak 5b 
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Spotkanie z Erasmusem 

 W mikołajki, czyli 6 grudnia tego roku, przedstawiciele klas szóstych razem z opiekunem -  

p. Martą Tomczyk odwiedzili Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Pabianicach. Powodem tej wizyty był 

obchodzony tam, w ramach Programu Erasmus  plus, Dzień Erasmusa.  

Warto tu wspomnieć, że Erasmus to projekt współpracy międzynarodowej w dziedzinie edukacji 

w programie finansowany ze środków unijnych przez Narodową Agencję Wspierania Rozwoju Edukacji. 

Na spotkaniu dotyczącym zdrowego żywienia mogliśmy pogłębić naszą wiedzę w zakresie 

zapotrzebowania żywieniowego człowieka. Wspominano także o otyłości, anoreksji i bulimii. 

Przedstawione prezentacje uświadomiły wszystkim jak niebezpieczny to problem.  

Mogliśmy także wysłuchać wykładu o ziołolecznictwie i mocy znanych od lat ziół. Po spotkaniu 

mogliśmy zapoznać się z broszurami i ulotkami przygotowanym w tym właśnie temacie. Była np. 

przygotowana gazetka o zdrowotnych właściwościach miodu, makro– mikroelementach, tajemniczych 

„E” tak często, niestety, spotykanych w naszej żywności. 

Oprócz broszur, wystaw i gazetek o zdrowej żywności, znaleźliśmy także gazetki, zdjęcia i 

broszury związane z krajami partnerskimi programu Erasmus, m.in. Portugalią, Grecją, Hiszpanią, 

Norwegią, Turcją czy Włochami. 

Mogliśmy także degustować zdrowe przekąski, takie jak żurawina, pestki dyni czy czipsy z jabłka. 

Na koniec zwiedziliśmy budynek gimnazjum. Bardzo podobały nam się sale lekcyjne, ale największe 

wrażenie wywarła na nas ogromna sala gimnastyczna. 

Mamy nadzieję, że w przyszłości doczekamy się podobnej, a może i lepszej, w murach naszej szkoły. 

 Aleksandra Janiszewska, kl. VIA 

 

 

 Przed nami ferie zimowe, czyli długo wyczekiwany wypoczynek. Jest to dobry czas, aby się zresetować, 

odpocząć, złapać oddech i ze zdwojoną energią wkroczyć w druga połowę roku szkolnego. Mam nadzieję, 

że czas ten wykorzystacie dobrze i z pożytkiem dla własnego zdrowia. Ułatwią Wam to z pewnością 

porady, które dla Was przygotowałam: 

1.      Nie wylegujcie się w łóżku do południa, bo to strasznie 

rozleniwia i odbiera chęć do działania 

2.      Dzień rozpoczynajcie krótką gimnastyką oraz obfitym i 

pożywnym śniadaniem 

3.      Dużo się ruszajcie. Możecie pójść na spacer, wybrać 

się na basen czy skorzystać z imprez sportowych 

przygotowanych specjalnie dla Was przez Urząd Miasta 
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4.      Ubierajcie się na cebulkę, czyli warstwowo, aby w zależności od potrzeb albo coś szybko z 

siebie zdjąć albo na siebie nałożyć 

5.      Rozgrzewajcie organizm poprzez spożywanie ciepłych napojów i potraw (na przykład zupy) 

6.      Uśmiechajcie się, cieszcie się życiem, pielęgnujcie w sobie radość życia i dobry humor 

7.      Bądźcie rozsądni i dbajcie o swoje ciało. 

Na zakończenie życzę Wam spokojnego i udanego wypoczynku. 

Wasza Szkolna Pielęgniarka 
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KLASY V SZYJĄ NA ZAJĘCIACH TECHNICZNYCH MASKOTKI 

 

 

 

 

       Chciałabym wam polecić interesującą książkę. Jej tytuł 

to „Dzieci z Bullerbyn” autorstwa Astrid Lindgren. Książka 

napisana jest w formie pamiętnika, narratorem 

jest   bohaterka - siedmioletnia Lisa. Mieszkała w jednej z 

trzech zagród w małej, szwedzkiej wiosce, wraz z braćmi o 

imionach: Lasse i Bosse. W dwóch pozostałych zagrodach 

mieszkali jej przyjaciele: Olle, Britta i Anna.  

Dzieci codziennie przeżywały wiele niesamowitych przygód 

niezależnie od pory dnia i godziny. 

Jeśli chcecie się dowiedzieć jakie były przeżycia głównej 

bohaterki i grupki przyjaciół, to zapraszam do przeczytania 

tej książki.  

Czytająca książki  :) 

 Weronika Łuczak 5b 

 


