
 

 

Witam Was zimowo 

                              Fajnie, że choć na chwile zajrzała do nas prawdziwa Pani Zima. Nie chlapa, nie błoto 

ale prawdziwy śnieg i mróz. Aura ta przypomina mi najszczęśliwsze chwile z dzieciństwa, kiedy to 
uwielbiałam w długie zimowe wieczory siadać przy kominku i czytać książki. Nie było wówczas telefonów 
komórkowych, w telewizji były tylko dwa programy, a  o komputerach nikt jeszcze nawet nie słyszał. 
Dzięki temu popołudnia i wieczory  były długie. Starczało nam czasu na pielęgnowanie przyjaźni, na 
zabawę, naukę, czytanie książek a nawet na słodkie chwile lenistwa. Czy zdajecie sobie sprawę ile czasu 

kradnie Wam Internet? Pewnie nie. Ja też do niedawna się nad tym specjalnie  nie zastanawiałam, ale 
pewnego dnia postanowiłam sprawdzić  i okazało się, że jeśli przestaje się  kontrolować czas,  Internet 
może „ukraść” nawet do 4 godzin i byłoby pewnie o wiele dłużej gdyby nie naturalne potrzeby organizmu. 
Oczywiście nie zamierzam tutaj deprecjonować roli Internetu w naszym życiu, gdyż jego powszechność 
i łatwy dostęp bardzo, ale to bardzo ułatwiły nasze życie. Nie zapominajmy jednak, że we wszystkim 
zalecany jest umiar. Jeśli boicie się, że sami nie dacie rady kontrolować upływu czasu przy komputerze, 
ustawcie sobie przypominajkę, budzik lub zwyczajnie poproście kogoś z domowników o wsparcie. 
Zamiast czterech, spędźcie przy komputerze jedną godzinę,  a w „zaoszczędzonym” czasie sięgnijcie po 
książkę, odwiedźcie przyjaciela, porozmawiajcie z domownikami czy zwyczajnie oddajcie się 
rozmyślaniom o czymś przyjemnym. Dla mnie, odkąd pamiętam, największą frajdą było czytanie  i tak 
się jakoś złożyło, że z każdą porą roku kojarzy mi się inny wiersz Brzechwy lub Tuwima. Z serii zimowe 
strofy podzielę się z Wami wierszem, który nie tylko jest właśnie typowo zimowy, ale i  bardzo 
empatyczny. Ten wiersz to „Kaczki” Jana Brzechwy. 

Po podwórku chodzą kaczki,  
Wszystkie bose nieboraczki,  
A w dodatku nieodziane,  
To są rzeczy niesłychane!  
 
            Choć serdaczek, choć kubraczek  
            Mógłby znaleźć się dla kaczek,  

            A na nogi - jakieś kapce,  
            A na głowy choć po czapce,  
 
                     Bo to zima akurat,  
                     Chwycił mróz i śnieg już spadł.  
 

                             Poszły kaczki do krawcowej:  
                            "Chcemy mieć kubraczki nowe,  
                             Zimno wszystkim nam szalenie,  
                             Pani przyjmie zamówienie.  
 
                                       Lecz uwzględnić pani raczy,  
                                       Że to ma być fason kaczy.  
                                       Tu zakładka, a tu szlaczek,  



                                       To jest coś w sam raz dla kaczek,  
 
                                                     Krój warszawski, bądź co bądź,  
                                                     Zechce pani miarę zdjąć."  
 
                                                                   Potem kaczki na Królewskiej  
                                                                   Odszukały zakład szewski  
                                                                   I już pierwsza kaczka kwacze:  
                                                                   "Pan nam zrobi kapce kacze,  
 
                                                                                Takie małe, zgrabne kapce,  
                                                                                By na małej kaczej łapce  
                                                                                Należycie się trzymały  
                                                                                I na sprzączki zapinały."  

 
                                                                                          Odrzekł szewc, bo nie był leń:  
                                                                                          "Zrobię kapce w jeden dzień." … 

Jeśli chcecie się dowiedzieć jak skończyła się „kacza przygoda”, zapraszam do biblioteki szkolnej, gdzie 
czeka na Was mnóstwo magicznych, wspaniałych książek. A może macie ochotę podzielić się własnymi 
literackimi skojarzeniami?  

Do zobaczenia po feriach  

Redaktor opiekun 

 

 

        Straż Miejska (gminna) wg. Wikipedii, to umundurowana formacja powołana w celu 

ochrony   porządku publicznego na terenie miasta (gminy). Podlega ona bezpośrednio lokalnemu 
samorządowi, a nie władzy centralnej. Podstawą jej działania jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
strażach gminnych. Chociaż nie jest to służba scentralizowana, mundur i oznakowanie radiowozów 
zostało ujednolicone w celu łatwiejszej identyfikacji bez względu na miejsce funkcjonowania. Straż 
Miejska (gminna), ma przypisany również numer alarmowy – 986 

       W ramach realizacji idei promowania małej ojczyzny, w tym miesiącu udaliśmy się z wizytą do 
komendy Straży Miejskiej w Pabianicach, aby zebrać dla Was garść informacji o funkcjonowaniu tejże 
placówki oraz porozmawiać z Komendantem p. Tomaszem Makrockim. Pan komendant zaprosił nas na 
rozmowę do swojego gabinetu, gościnnie podjął słodkim co nieco i niezwykle cierpliwie odpowiadał na 
nasze liczne pytania. Po rozmowie oprowadził nas po świeżo wyremontowanej siedzibie Straży, pokazał 
nam wszystkie stanowiska pracy, łącznie z pokojem monitoringu, który zrobił na nas autentyczne 
wrażenie. Na zakończenie wręczył każdemu z nas drobny upominek związany ze Strażą Miejską i 
zapewnił, że jeśli tylko przyjdzie potrzeba zawsze możemy liczyć na pomoc i wsparcie Strażników 
Miejskich. To była udana i sympatyczna wizyta. Pan Komendant, który nota bene w dzieciństwie marzył 
o tym aby zostać piłkarzem, jest bardzo konkretnym i spokojnym człowiekiem, który z dużym 
zaangażowaniem opowiadał o pracy w szeregach służb ułatwiających życie mieszkańcom naszego 
miasta. Owocem naszej wizyty jest wywiad, do lektury którego bardzo serdecznie zapraszam.  

Wywiad z Komendantem Straży Miejskiej  

w Pabianicach  
p. Tomaszem Makrockim 



Redakcja: To może zaczniemy od ankiety personalnej. 
P. Komendant Tomasz Makrocki (dalej T.M.): Mam 48 lat, wyższe wykształcenie ekonomiczne, 
staż pracy w policji oraz służbach specjalnych. Od zawsze zawodowo byłem związany z Łodzią. Od 2015 
roku jestem komendantem Straży Miejskiej w Pabianicach. Mieszkam w Starowej Górze.  

Redakcja: Krótko, treściwie i na temat.  
T.M.: Jestem konkretny.  

Redakcja: To cecha raczej pożądana w służbach mundurowych, prawda? 
T.M.: Jak najbardziej. Dlatego też całe moje życie zawodowe to służba.  

Redakcja: A jak Pan w takim razie trafił do Pabianic? 
T.M.: Z konkursu, który został ogłoszony przez Prezydenta Miasta na stanowisko komendanta SM.  

Redakcja: Dlaczego Straż Miejska? Przecież miał Pan już doświadczenie w Policji, która ma więcej 
uprawnień niż SM? 
T.M.: Powiem tak: w Policji doszedłem już do pewnego punktu, w którym przestałem się rozwijać 
zawodowo, dlatego też, gdy tylko nadarzyła się ku temu okazja, przeniosłem się do służb specjalnych. 
Ponieważ jest to obciążająca i bardzo trudna praca, odchodzi się z niej dość wcześnie na emeryturę. 
Odszedłem więc ze służby jako jeszcze młody człowiek i raczej nie miałem w planach ciepłych kapci i 
telewizora. Dlatego też, gdy dowiedziałem się o konkursie na stanowisko komendanta, postanowiłem 
spróbować. Tym bardziej, że moje doświadczenie zawodowe było prawdziwym atutem.  

Redakcja: Jak by Pan w kilku słowach określił status i zadania SM? 
T.M.: Straż Miejska to z jednej strony urzędnicy państwowi, organizacyjnie funkcjonujący w 
strukturach urzędu miasta, a z drugiej służby mundurowe, powołane w bardzo konkretnym celu. 

Jesteśmy tak zwanym „zbrojnym ramieniem prezydenta”, które dba o szeroko pojęty porządek w 
mieście. Pilnujemy, aby przepisy dotyczące zasad współżycia społecznego były szanowane i 
przestrzegane. Ponadto zapewniamy ochronę podczas imprez masowych konwojujemy pieniądze dla 
miasta oraz reprezentujemy urząd podczas państwowych uroczystości. Doszła nam jeszcze jedna 
bardzo odpowiedzialna funkcja - monitoring miejski, którym obejmujemy wybrane miejsca przez całą 
dobę, siedem dni w tygodniu, czyli bez przerwy. W tym zakresie szczególnie prężnie współdziałamy z 
Policją, gdyż nieustannie obserwując miasto, jako pierwsi dostrzegamy zagrożenie i albo błyskawicznie 
reagujemy lub powiadamiamy dyżurnego policjanta.  

Redakcja: Czyli jeżeli na przykład sąsiad nieustannie utrudnia życie parkując na wąskim chodniku, 
można poprosić SM o pomoc, tak? 
T.M.: Oczywiście. Jeśli zauważycie, że ktoś pozbywa się w sposób nielegalny śmieci, lub pali śmieciami 
w przydomowej kotłowni, albo parkuje w niedozwolonym miejscu, również możecie, a nawet 
powinniście szukać u nas pomocy.  

Redakcja: Czy SM ma środki represyjno - dyscyplinujące, w sensie czy może karać? 
T.M.: Oczywiście. Możemy wystawiać mandaty, ale zawsze zaczynamy od pouczenia. Mandaty 
wręczamy szczególnie opornym. Ponadto mamy uprawnienia, aby pewne zdarzenia, szczególnie te 
cięższego kalibru, jak na przykład napaść na funkcjonariusza, czy uporczywe niestosowanie się do 
istniejących przepisów kierować do sądu.  

Redakcja: Wracając do monitoringu, ile obecnie kamer obserwuje miasto? 
T.M.: Na chwilę obecną jest to 25 kamer, ale już niedługo dojdą kolejne 17.  

Redakcja: W którym roku została powołana w Pabianicach SM? 
T.M.: W lipcu 1991, czyli w tym roku będziemy obchodzić 28. rok pracy na rzecz naszego miasta.  

Redakcja: A kiedy SM ma swoje święto?  
T.M.: 29 sierpnia. Staramy się aby ten dzień, poza oficjalnymi uroczystościami, spędzać z 
mieszkańcami miasta lub robić coś pożytecznego na rzecz potrzebujących (w ubiegłym roku 
oddawaliśmy honorowo krew, wcześniej na rowerach „kręciliśmy kilometry” dla naszych harcerzy). 
Chcemy, aby Pabianiczanie postrzegali nas jako tych, którzy pomagają a nie karzą.  



Redakcja: Jak wygląda struktura organizacyjna Straży Miejskiej? 
T.M.: Podzieleni jesteśmy na konkretne sekcje. Są to: sekcja prewencji, wykroczeń, monitoringu, 
sekcja dyżurnych oraz sekcja ds. prewencji szkolnej. Każda sekcja ma swojego dowódcę, któremu 
bezpośrednio podlegają przypisani do sekcji funkcjonariusze. Dowódcy to moja kadra pomocnicza, 
ponieważ wraz z nimi omawiam konkretne sprawy i razem czynimy pewne ustalenia.  

Redakcja: Jakie wymagania musi spełnić kandydat do pracy w szeregach SM? 

T.M.: Przede wszystkim musi mieć średnie wykształcenie. Ponadto musi się wykazać przynajmniej 
dostateczną wiedzą ogólną oraz dobrą sprawnością fizyczną. Duże znaczenie w procesie rekrutacji ma 
rozmowa kwalifikacyjna, gdyż funkcjonariusz SM powinien posiadać duże umiejętności komunikacyjno - 
społeczne.  

Redakcja: Komunikacyjno - społeczne? 
T.M.: Tak, gdyż z racji wykonywanych zadań musi umieć z jednej strony pozyskać zaufanie osoby 
potrzebującej pomocy, z drugiej zaś być na tyle kategorycznym i konkretnym, aby zdyscyplinować 
łamiącego przepisy. Wierzcie mi, nie każdy się do tego nadaje.  

Redakcja: Ile osób na chwile obecną pracuje w SM? 
T.M.: Jest 31 strażników (ze mną 32) oraz 2 osoby cywilne. Mamy jeszcze 4 wakaty.  

Redakcja: Czy strażnicy przemieszczają się wyłącznie pieszo ? 
T.M.: Oczywiście, że nie. Mamy 3 radiowozy (w tym jeden przystosowany do przewozu osób 
niebezpiecznych) plus przyczepę, która bardzo się przydaje. Mamy również rowery, które są 
niezastąpione dla „patroli rowerowych” kontrolujących trudno dostępne miejsca.  

Redakcja: Czy w straży jest również podział miasta na rewiry?  

T.M.: Oczywiście. Miasto jest podzielone i każdy rewir ma swojego „dzielnicowego”, który w ramach 
codziennych obowiązków dba o powierzony sobie teren.  

Redakcja: Czy obejmując stanowisko po poprzedniku miał Pan swoją wizję funkcjonowania Straży? 
T.M.: Oczywiście. Dodatkowo miałem to szczęście, że dostałem od p. Prezydenta zielone światło na 
wprowadzanie nowości i usprawnień. Jedną z nich jest wprowadzenie obowiązkowych zajęć sportowych, 
służących rozwijaniu sprawności fizycznej niezbędnej do pracy w służbach porządkowych.  

Redakcja: Czy Pabianice to wg Pana bezpieczne miasto? 
T.M.: Osobiście uważam, że nie jest źle. Pewnie, że są miejsca gdzie obowiązkowo zainstalujemy 
kamery monitoringu, ponieważ tam najczęściej dochodzi do zakłóceń porządku. Ale nie jest źle.  

Redakcja: Lubi Pan swoja pracę? 

T.M.: Oczywiście. Po pierwsze lubię pracę zadaniową. Lubię, gdy dużo się dzieje, gdy mogę 
wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie. Ponadto mam spore możliwości przeforsowania swoich 
pomysłów, a to dodatkowo dodaje wiatru w żagle.  

Redakcja: Błysk w oczach zdradza, ze ma Pan jakąś perełkę w zanadrzu?  
T.M.: Tak. Zaprosiłem do miasta firmę oferująca specjalistycznego drona, przy pomocy którego 
będziemy mogli kontrolować respektowanie przepisów dotyczących palenia w przydomowych 

kotłowniach. Zresztą muszę dodać, że Straż Miejska ma ogromny udział w u rozwijaniu u mieszkańców 
miasta świadomości ekologicznej. Wszelkiego typu zaśmiecanie, zagracanie miasta czy trucie spalinami 
jest szczególnie napiętnowane przez funkcjonariuszy. Pochwalę się jeszcze, że dzięki moim staraniom 
Straż Miejska realizuje tzw. nadzór nad skazanymi, którzy pracami społecznymi oddają swój „moralny 
dług” społeczeństwu. W tej chwili jest to 20 osób. Program ma z jednej strony znaczenie 
resocjalizujące, z drugiej niesie wymierne korzyści dla miasta.  

Redakcja: Wróćmy jeszcze do Pana, Komendancie. Czy zarządzanie, w końcu niemałą ilością 
funkcjonariuszy jest trudne? 
T.M.: Nie tyle trudne, co odpowiedzialne. Przede wszystkim odpowiadam przed p. Prezydentem za 
prawidłową realizację obowiązków nałożonych na Straż Miejską. Ponadto odpowiadam za podległych mi 
ludzi, a każda praca związana z bezpośrednią odpowiedzialnością za człowieka jest stresująca i 
męcząca. Dlatego też należy bardzo dbać o sprawność fizyczną w myśl zasady: w zdrowym ciele 
zdrowy duch… Dodatkowym ułatwieniem jest poznanie zespołu i prawidłowa integracja.  



Redakcja: A jak Pan się relaksuje? 
T.M.: Bardzo dobrze robi mi praca w ogrodzie oraz sport. Dużo też czytam – właściwie czytam 
wszystko co wpadnie mi w ręce.  

Redakcja: Ma Pan jakiegoś domowego pupilka? 
T.M.: Mam psa. Jest to domowa maskotka - sznaucer miniaturka.  

Redakcja: A gdzie Pan najchętniej spędza urlop? 
T.M.: Mamy działkę nad jeziorem, więc tam. Natomiast moje wakacyjne wyjazdy realizuję najczęściej 
zimą, gdyż bardzo lubię zimę i związane z nią aktywności. Wyjeżdżamy najchętniej całą rodziną do 
Włoch czy Austrii pobiegać i pozjeżdżać na nartach.  

Redakcja: Jak ocenia Pan zaufanie społeczeństwa do Straży Miejskiej? 

T.M.: Myślę, że jest dobrze. Jeśli mamy każdego roku około 7000 zgłoszeń, to znaczy, że 
społeczeństwo dzwoni do nas z przekonaniem o naszej skuteczności. To buduje i motywuje do jeszcze 
lepszej pracy.  

Redakcja: Zbliżają się ferie zimowe, a co za tym idzie dużo wolnego czasu. Wiemy jednak, że zbyt 
dużo wolnego czasu i brak konkretnych zajęć prowokuje u młodych ludzi głupie i bardzo głupie 
pomysły. Przed czym chciałby Pan ich ostrzec? 
T.M.: Przede wszystkim zawsze i w każdej sytuacji używajcie mózgu. Zanim cokolwiek zrobicie 
zastanówcie się nad konsekwencjami, bo one prędzej czy później nadchodzą. Używki typu alkohol, 
nikotyna czy dopalacze to samo zło, które nie tylko uszkadza dorastający organizm, ale generuje 
również problemy prawne dotykające całą rodzinę. Zaczyna się od sądu rodzinnego, poprzez kuratora, 
a skończyć się może nawet przymusowym pobytem w placówce opiekuńczo - wychowawczej.  

Redakcja: A właśnie! Dopalacze. Czy uważa Pan, że nasze miasto wreszcie uwolniło się od etykietki 
zagłębia dopalaczowego ? 
T.M.: Nigdy do końca nie można uznać sprawy za zamkniętą, ale jest zdecydowanie lepiej. 
Umieszczenie, zgodnie z moim pomysłem, mobilnej delegatury komendy Straży Miejskiej przy 
najbardziej opornym sklepie z dopalaczami przyniosło efekt zgodny z oczekiwaniem. Nie ogłaszamy 
jednak sukcesu, tylko wciąż mamy oczy szeroko otwarte. Poza tym wciąż kładziemy duży nacisk na 
profilaktykę, bo wiadomo, że lepiej zapobiegać niż leczyć… 

Redakcja: Jakie jest Pana marzenie zawodowe?  
T.M.: Marzy mi się, aby okoliczne gminy zawarły z p. Prezydentem porozumienie o możliwości 
funkcjonowania naszej straży na ich terenie. Moglibyśmy jeszcze skuteczniej walczyć z faktem 
zaśmiecania okolicznych terenów zielonych. Jest już niestety prawdziwa plaga wywożenia śmieci do 
lasu. Nasze wpływy kończą się jednak wraz z granicami miasta i nawet jeśli wiemy o konkretnych 
przypadkach takiego wandalizmu - bo inaczej tego nazwać się nie da - nic nie możemy zrobić.  

Redakcja: To prawda. Wystarczy wjechać kawałek do lasu, a tam stara lodówka, zepsuty monitor, 
potłuczony telewizor, całe wory ścinków krawieckich i tym podobne. Zgroza. Po prostu jak tak dalej 
pójdzie z okolicznych lasków zrobią się wysypiska. 
T.M.: Niestety. Wciąż ciężko pracujemy nad podniesieniem świadomości ekologicznej mieszkańców, ale 
do odtrąbienia sukcesu droga daleka i bardzo wyboista.  

Redakcja: Nie traćmy jednak nadziei, bo jeśli jest wola to i sposób na wandali się znajdzie  
Dziękując za poświęcony nam czas, spytamy czego możemy Panu życzyć? 
T.M.: Aby wszyscy mieszkańcy naszego miasta przekonali się do zasadności i celowości istnienia naszej 
formacji i docenili nasze codzienne trudne i często niebezpieczne działania  

Redakcja: Tego więc Panu życzymy i jesz ze raz dziękujemy za miłą rozmowę. 

T.M.: Dziękuję  

Wywiad opracowała i wstępem zaopatrzyła D. Olejnik 

 

  



 

XX Jubileuszowy Rajd Noworoczny w Dłutowie. 

 

       Rajdowicze z „Piątki” w sobotni poranek 12 stycznia rozpoczęli nowy sezon rajdowy Anno Domini 

2019. Pierwsza turystyczna sobota zaliczona i to od razu przypieczętowana solidną wędrówką. 

Uczniowie klasy 5a i 5b wraz z opiekunami wzięli udział w wyjątkowym ( jubileuszowym) XX Rajdzie 

Noworocznym z Mikołajem w Dłutowie. Drużyna z SP5 punktualnie o godz. 9.30 stawiła się w Szkole 

Podstawowej im. Lotników Września 1939 roku w Dłutowie, gdzie na początek na uczniów czekały 3 

konkursy tematyczne : ekologiczny, profilaktyczny oraz czytelniczy. Następnie piechurzy wyruszyli w 

siedmiokilometrową wędrówkę malowniczymi terenami gminy Dłutów. Zimowa pogoda, zaśnieżony las i 

nieśmiało przebijające słońce były wymarzoną otoczką dla wędrówki. Trasa rajdu wiodła przez wsie 

Orzk i Łaziska terenami leśnymi oraz wiejskimi duktami, które sprzyjały kontaktowi z naturą. Po drodze 

udało się znaleźć urokliwe kapliczki, uczniowie dostrzegli również zwierzęta brnące w śniegu, a nie lada 

atrakcją były wzajemne mini-bitwy na śnieżki i wspólne lepienie bałwanów. Meta rajdu przywitała 

uczniów ogniskiem z gorącymi kiełbaskami i rozgrzewającą herbatą. Była to wymarzona rozgrzewka po 

wędrówce i chwila na odpoczynek oraz spotkanie z Mikołajem, który obdarował naszych turystów 

noworocznymi paczkami ze słodkościami oraz pamiątkowym rajdowym kubkiem i odznaką. Szkoła 

Podstawowa nr 5 otrzymała pamiątkowy dyplom, a nasi uczniowie zostali nagrodzeni w następujących 

konkursach: Kacper Grala z klasy 5b zajął III miejsce w konkursie ekologicznym, Emilia Trzeszczak z 

klasy 5a otrzymała wyróżnienie za udział w konkursie czytelniczym, a Piotr Krupski z kl.5b – 

wyróżnienie za udział w konkursie profilaktycznym. Miłe upominki, a przede wszystkim wspólne chwile 

spędzone na trasie były najlepszą nagrodą za włożony w wędrówkę wysiłek. Rajdowicze! Do zobaczenia 

w marcu na Rajdzie Kamyka! 

Maria Stencel 



 



 



 



 

 

Tworzyć każdy może… 

Dzisiaj pochylimy się nad kolejną artystyczną profesją, a mianowicie fotografią. Zdjęcia może robić każdy i 

bardzo dobrze, że tak jest ponieważ możliwość utrwalania wyjątkowych dla nas chwil jest bezcenne. 

Dostępny dziś już praktycznie dla wszystkich sprzęt fotograficzny daje spore możliwości robienia 

poprawnych, dobrych jakościowo zdjęć. Jednak aby zostać zawodowym fotografem trzeba mieć 

niewątpliwie artystyczne zacięcie, bujną wyobraźnię i dużo wiedzy teoretycznej. Mówi się, że zawodowy 

fotograf potrafi na zdjęciu uchwycić to, czego nie widać, czyli wnętrze modela. Aby tak się stało  musi mieć 

sobie coś z psychologa, przyjaciela i artysty jednocześnie. Poza tym musi być bardzo cierpliwy i uważny, 



gdyż zdarza się, że na to jedno jedyne 

zdjęcie trzeba czasami czekać cały dzień 

sesyjny robiąc setki fotografii, które mówiąc 

kolokwialnie pójdą do kosza. Dodatkowo, 

zawodowy 

       fotograf musi poznać zasady 

kadrowania, zachowania proporcji, 

doświetlania i ustawiania zdjęć. Aby zostać 

zawodowym fotografem warto pójść na 

studia, w Państwowej Wyższej Szkole 

Teatralnej i Filmowej im. Leona Schillera na 

wydziale Operatorskim i Realizacji Telewizyjnej. Dostać się do tej szkoły jest dość trudno, gdyż poza 

dobrze zdaną maturą należy wykazać się choć podstawową wiedzą na temat działania sprzętu 

fotograficznego oraz programów do edycji i obróbki zdjęć, ale przede wszystkim trzeba pochwalić się 

dotychczasowym dorobkiem. Jak wiecie trening czyni mistrza, dlatego też jeśli interesuje Was fotografia, 

każdą wolną chwilę poświęcajcie na fotografowanie. Ani okazji, ani obiektów, ani tym bardziej tematów do 

utrwalania nie brakuje. W Internecie dostępne są podręczniki dla fotografów amatorów, z których dowiecie 

się dużo na temat kompozycji czy ekspresji, nic jednak nie zastąpi praktyki. Podglądajcie mistrzów, 

studiujcie albumy. Warto też pod tym kątem przyjrzeć się reklamom, gdyż niejednokrotnie wychodzą one 

spod ręki prawdziwych artystów. Warto też śledzić różne konkursy fotograficzne, z których najbardziej 

prestiżowym jest konkurs National Geographic. Każdego roku jury nagradza najlepsze z nadesłanych 

fotografii aż w czterech kategoriach. Wygrana w jednej z nich otwiera drzwi do dalszej fotograficznej 

kariery. Na zakończenie pokażę Wam zdjęcie wykonane przez Steve’a McCurry w 1985 r.. Jest to jak na 

razie najsłynniejsza fotografia w historii magazynu National Geographic. Przyznacie sami, oczy 

dziewczynki mówią więcej niż tysiące słów. Bardzo ciekawa jest historia powstania tego zdjęcia. 

Zachęcam do poszperania w Internecie i doczytania szczegółów.  

Pozdrawiam i zapraszam za miesiąc 

Redaktor Opiekun 

 

"Piątka" zagrała dla WOŚP 

          Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w naszej szkole w piątek, 11.01.2019r. 

Szkoła Podstawowa nr 5 wzięła udział w Mini Finale WOŚP. Do tej akcji przygotowała się cała 
społeczność uczniowska, nauczyciele i pracownicy szkoły. Tego dnia w budynku szkolnym panowały 

czerwone barwy oraz uśmiech. Uczniowie i pracownicy szkoły swoje zaangażowanie wyrażali strojem w 
kolorze czerwonym. Uczniowie przynieśli nawet serducha - małe i duże, pluszowe i papierowe. 
Wolontariuszki z „Piątki” przez cały dzień kwestowały na rzecz WOŚP na terenie szkoły. Puszki szybko 
się zapełniały. Amelka Otto, Julia Pastusiak z klasy 6b oraz Marysia Starzyńska i Nicola Łęcka z 
klasy 7a dzielnie dźwigały ciężkie puszki kwestując w salach szkolnych i na korytarzach. Na terenie 
szkoły zorganizowana została aukcja charytatywna na rzecz WOŚP. Na licytację trafiły przedmioty 
przekazane przez pabianicki Sztab WOŚP. Organizatorem aukcji był Samorząd Uczniowski pod 
opieką pani Małgorzaty Wójtowicz - Kuny. Aukcję poprowadził Kacper Wasilewski z klasy 8a. 
Przedmioty aukcyjne cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Młotek aukcyjny rozgrzał się do 
czerwoności. Uczniowie z wypiekami na twarzach ciągle podbijali cenę wystawionych przedmiotów. 
Torba materiałowa sięgnęła sumy 90 złotych, także kubki ceramiczne zakupione zostały za sumę 90 i 
70 złotych. Powodzeniem również cieszył się worek WOŚP, który wylicytowany został za cenę 50 
złotych. Przedmioty przekazane szkole na licytację osiągnęły łączną sumę 410 złotych. Musimy 
podkreślić, że aukcja odbywała się wg specjalnie opracowanego regulaminu, a udział w niej wymagał 

zgody rodziców. Nie oznacza to jednak, że to oni w pełni sponsorowali aukcyjne zakupy. Niektórzy 



uczestnicy przeznaczyli na to swoje kilkumiesięczne oszczędności, mając świadomość, że przedmiot 
pozyskany na aukcji to tylko symbol. Taką samą kwotę mogliby wrzucić do wolontariackiej puszki. I 
pewnie w niedzielę niejeden dołoży do niej pozostałą zawartość swojej skarbonki, 
Nad całością akcji czuwała pani Katarzyna Dumka - koordynatorka i główny wolontariusz WOŚP 
na terenie szkoły, która ciężkie puszki oraz kwotę zebraną z aukcji przekazała Pabianickiemu 
Sztabowi 27 Finału WOŚP. 

 

(tekst i foto: Katarzyna Dumka) 

 

„Szalone nożyczki” 

 

     24 stycznia uczniowie klas siódmych i ósmych naszej szkoły odwiedzili Teatr Powszechny w Łodzi, za 

sprawą granego tam przedstawienia ,,Szalone nożyczki” w reżyserii Marcina Sławińskiego.  Akcja 

spektaklu rozgrywa się w salonie fryzjerskim mistrza nożyczek.... Pomieszczenie to wynajmuje od 

pianistki Izabeli Richter, która mieszkała nad salonem. Pewnego dnia zostaje zamordowana. Od tego 

momentu akcja rozgrywa się dynamicznie. Podejrzanymi o morderstwo są pracownicy i klienci 

salonu. Zakończenie spektaklu jest nietypowe… Pozostaje w rękach widzów. To widzowie aktywnie biorą 

udział w całej historii oraz rozwiązują kryminalna zagadkę, wskazując sprawcę zbrodni. Kto nim jest? 

Warto samemu się przekonać. Zapraszam na humorystyczne i jednocześnie dramatyczne przedstawienie 

,,Szalone nożyczki”. 



 

źródło: zdjęcie pochodzi ze strony https://powszechny.pl/pl/teatr/spektakle/szalone-nozyczki 

 
Bardzo dziękujemy panu Tomaszowi Klimkowi za zorganizowanie wyjazdu. Dziękujemy również 
opiekunom p. Dorocie Olejnik i p. Januszowi Koźlenko. 

 Weronika Łuczak 7b. 

 

KONKURS 

KULTUROWY 

W styczniu w naszej szkole odbył się 

kolejny konkurs języka angielskiego w ramach 

innowacji pedagogicznej „English in Action - z 

angielskim wszędzie jesteś w domu”. Tym 

razem uczniowie klas piątych, szóstych, siódmych 

i ósmych zmagali się z zadaniami związanymi z 

kulturą krajów angielskojęzycznych. Pierwszy etap 

https://powszechny.pl/pl/teatr/spektakle/szalone-nozyczki/


odbył się w połowie stycznia i pozwolił na wyłonienie z każdej z klas dwóch uczniów najlepiej znających 

historię, geografię, zwyczaje oraz święta i tradycje narodowe państw, w których mówi się w języku 

angielskim. We wtorek, 29 stycznia tych dwudziestu uczniów przystąpiło do drugiego etapu konkursu. 

Rozwiązywali tym razem zadania o podwyższonym poziomie trudności, dotyczące znajomości kultury, 

geografii, historii oraz polityki krajów angielskojęzycznych. I mimo, że łatwo nie było … wyniki są 

zaskakująco dobre, a poziom wyrównany … ale o tym dowiecie się więcej już wkrótce! Oficjalne 

ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się na apelu w dn. 6 lutego. Sponsorami upominków są 

wydawnictwa językowe Macmillan Polska oraz Oxford University Press. 

Przypominamy wszystkim uczniom klas 4-8 o przynoszeniu do 8 lutego prac na konkurs 
plastyczno – językowy na flagę danego państwa angielskojęzycznego. Więcej informacji – na tablicy 
ogłoszeń, u wychowawców klas starszych i nauczycielek języka angielskiego.  

 

 



Małgorzata Kuna, Marta Tomczyk 

 

 

Bezpieczne ferie 

      Przed nami dwa tygodnie odpoczynku, na który wszyscy (no prawie wszyscy ) solidnie 

zapracowaliśmy. Dwa tygodnie luzu, czytania do białego rana, wysypiania się do południa, słodkiego 

lenistwa i braku obowiązków. Jeśli jeszcze komuś uda się wyjechać z miasta, zmienić klimat i nacieszyć 

zimową, górską aurą, to czego można chcieć więcej? No może tylko gwarancji zdrowia i dobrego 

humoru. Na obie te rzeczy mamy wpływ - na pierwszą ograniczony, na drugą znaczny. Na to czy 

zdrowie dopisuje składa się wiele czynników.  

Po pierwsze zdrowy styl życia, czyli odpowiednie,  świadome odżywianie, spora dawka aktywności 

fizycznej - najlepiej na świeżym powietrzu, właściwa higiena ciała, odpowiedni do pory roku i warunków 

panujących na zewnątrz ubiór, wystarczająca ilość snu oraz umiejętność relaksowania się i 

odpoczynku.   

Drugi czynnik wpływający na nasze zdrowie to unikanie zagrożeń, czyli odpowiednie zachowanie w 

obecności osób chorych oraz w okresie grypowym unikanie zarazków, czyli dużych skupisk ludzi (na 

przykład centra handlowe). Nie bez znaczenia jest również hartowanie organizmu, czyli umiejętne 

przystosowywanie organizmu do ekstremalnych warunków pogodowych, co znacznie podnosi odporność 

na wirusy i zarazki.  

Unikanie zagrożeń to również odpowiednie zachowanie zarówno w domu jak i poza nim.  

Po pierwsze jeśli zabawy na świeżym powietrzu to tylko w obecności lub za przyzwoleniem osób 

dorosłych.  

Po drugie zabawy tylko w miejscach do tego przystosowanych, unikanie miejsc o których wiemy że są 

niebezpieczne oraz nieufne traktowanie obcych.  

W domu zaś unikanie zagrożeń związanych z używaniem otwartego ognia, gazu czy prądu. Absolutny 

zakaz eksperymentowania z używkami oraz środkami odurzającymi oraz całkowity zakaz zapraszania 

do domu lub otwierania drzwi obcym. Poza tym, jeśli ze względów życiowych przez kilka godzin 

zostaniecie sami w domu bądźcie w stałym kontakcie z osoba dorosłą, która w każdej chwili będzie 

wiedziała co się z wami dzieje i w razie potrzeby będzie mogła pomóc lub  pomoc zorganizować.  

Co się zaś tyczy dobrego humoru, to tak naprawdę sami decydujecie o tym, czy czujecie się szczęśliwi, 

bo szczęście to stan umysłu. Niedawno pisałam o tym, że szczęścia można się nauczyć. Oczywiście 

dużym wsparciem będzie tutaj nieustanne trenowanie pozytywnego myślenia, radosnego  podejścia do 

rzeczywistości, dystansu do siebie i do spraw, które wydaja nam się trudne oraz pielęgnowanie 

przyjaźni i znajomości.  



Mam nadzieję, że choć część z tych porad weźmiecie sobie do serca i w pełnym zdrowiu oraz świetnym 

humorze spotkamy się po feriach. Pozdrawiam i życzę udanego wypoczynku. 

Redaktor opiekun. 

 

 

  

 



 

    

 

  

 



 

         Na nadchodzące ferie chcę polecić Wam 

kilka tytułów książek, które warto przeczytać. Po 

pierwsze zachęcam do sięgnięcia po Hobbita, 

autorstwa J.R.R. Tolkiena. Tolkien to światowej 

sławy pisarz angielski, który dopiero w wieku 45 

lat dał się poznać światu pisząc właśnie tę 

powieść. Ponieważ absolutnie oczarował, wręcz 

zaczarował czytelników po kilku latach wydał 

kontynuacje Hobbita, czyli trylogię Władca 

Pierścieni. Oba dzieła przyniosły mu wiekopomną 

sławę, doczekały się kilkudziesięciu tłumaczeń, 

wielu wznowień i wreszcie ekranizacji. Tolkien, 

jako że był profesorem i wybitnym znawcą języka 

miedzy innymi staronordyckiego, 

starogermańskiego i gotyckiego dzieła swoje oparł 

o skandynawskie mity i staroangielskie legendy. 

Stąd też, w jego powieściach pełno smoków, 

magów, czarowników oraz zjawisk 

nadprzyrodzonych, co nadaje powieściom nieco 

bajkowy charakter. Dodatkowym atutem jest 

bardzo spójna i przemyślana konstrukcja dzieła 

oraz zaplanowana do najdrobniejszego detalu fabuła sprawia, że już kolejne pokolenia czytelników z 

prawdziwym zachwytem sięgają po dzieła Tolkiena.  

Następna książka to 13 bajek z królestwa Lailonii dla 

dużych i małych, autorstwa Leszka Kołakowskiego. 

Pewnie niewielu z Was kojarzy to nazwisko, jednak należy 

wspomnieć, że Leszek Kołakowski to nieżyjący już filozof 

zajmujący się głównie historią filozofii i filozofią religii, 

publicysta, eseista i prozaik. 13 bajek…, to chyba 

najbardziej znane jego dzieło, które przy pomocy krótkich, 

prostych opowiadań pomaga zrozumieć otaczający nas świat 

i prawa nim rządzące. Bajki oprócz mądrości, którą każdy z 

nas może zrozumieć i zinterpretować w zależności od 

aktualnej osobistej sytuacji i dojrzałości, niosą dozę 

nieoczywistego, wysublimowanego poczucia humoru oraz 

szczyptę przekory. Polecam do przeczytania czytelnikowi w 

każdym wieku.  

  

Ostatnia z polecanych książek to pozycja dla dzieci z klas I-

III. Jest to zbiór opowiastek napisanych przez polskich 

autorów, zatytułowany 365 bajek na dobranoc. Książkę 

ozdabiają przepiękne ilustracje polskich artystów: Olgi i 

Janusza Baszczaków. Książka starcza na rok, gdyż jest w niej 

tyle opowiadań ile nocy w ciągu jednego roku, co nie znaczy oczywiście, że nie możecie przeczytać jej 

na raz. Opowiadanka są bardzo ciekawe i inspirują do przemyśleń. Serdecznie polecam.  

Szkolny bibliotekarz 

  


