
 

 

Witam was kochani ciepło i serdecznie 

                  Ani się obejrzeliśmy, a tu kolejny rok prawie za nami. Koniec roku 

to doskonała okazja do podsumowań i wyciągania wniosków. Jak byłam w 

Waszym wieku i chodziłam do szkoły, moja wychowawczyni zawsze przed 

świętami zachęcała nas do osobistego podsumowania mijającego roku. 

Radziła, żeby zarezerwować sobie dwie, trzy godziny czasu, wziąć kartkę i 

długopis i bardzo solidnie, bez okłamywania 

siebie, spisać to wszystko co można zaliczyć 

do sukcesów, to czego nie udało się osiągnąć, 

nad czym należy więcej popracować. 

Przyznam, że przez wiele lat nie potrafiłam się 

do tego zabrać. Zawsze znalazłam sobie jakąś 

wymówkę, ale któregoś roku, postanowiłam 

zastanowić się nad sobą i swoim 

postępowaniem głębiej. I wiecie co? Od kilkunastu lat robię to 

regularnie, gdyż taki swoisty rachunek sumienia zmusza do głębszej 

refleksji, a jak wiecie każda praca nad sobą i swoim charakterem 

uszlachetnia. Zawsze zaczynam od sukcesów, nawet tych 

najmniejszych i tych, o których wiem tylko ja. Gdy zaczynam je 

spisywać to nagle okazuje się, że mam ich na tyle dużo, aby poprawić 

sobie humor i trochę łagodniej podejść do własnych porażek i 

niepowodzeń. Ze spraw niezałatwionych lub rzeczy, które mi się nie 

udały, staram się wyciągać naukę na przyszłość i z pokorą iść do 

przodu.  Szczerze polecam takie popołudnie szczerości z samym sobą. 

                  Gdy uporacie się już z wszelkim pracami domowymi, które należą do Waszych 

obowiązków, gdy pomożecie rodzicom i znajdziecie trochę czasu dla siebie, polecam lekturę naszej 

gazetki, w której znajdziecie wiele ciekawych tekstów we wszystkich stałych działach.  Między innymi, 

możecie przeczytać  wywiad z p. Wojtkiem, który po raz kolejny udowodnił, że zdrowy styl życia i 

wytrwałość zawsze są i będą w modzie. W dziale „Redakcja poleca”, prezentujemy kolejne książki , 

które warto przeczytać, a w dziale  „ Z życia szkoły” znajdziecie sprawozdania z imprez szkolnych i 

wycieczek klasowych.  



 

 

                    Na zakończenie chciałabym Wam Kochani, Waszym Rodzicom , Nauczycielom oraz 

wszystkim czytelnikom naszego periodyku, złożyć najserdeczniejsze życzenia: zdrowych i spokojnych 

Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2011 roku.     

 

 

Redaktor opiekun 

 

      

Dorota Olejnik ( dalej D.O.): Minął dokładnie rok od naszej poprzedniej rozmowy. Pamięta Pan , z 

jakiej okazji spotkaliśmy się rok temu? 

Wojciech Woźniak (dalej W.W.): Niestety moja pamięć nie należy do doskonałych, dlatego będę 

strzelał. Nie ukrywam, że czuję się, jak uczeń wezwany do tablicy, na siłę starający się udzielić jedynie 

poprawnej  odpowiedzi. Prawdopodobnie chodzi o omówienie jakiegoś sukcesu, … może rzecz dotyczy 

corocznej imprezy pływackiej. Proszę o „telefon do przyjaciela”…. 



 

 

D. O.: Jedno jest niezmienne - wysoko cenione w szkole Pańskie poczucie humoru. Dzisiaj okazje są 

już dwie. Po pierwsze osobisty sukces Pana i Pana rodziny, po drugie sukces Pańskich podopiecznych. 

Na początek proszę się pochwalić, bo to co 

osiągnęliście jako rodzina,  godne jest 

rozreklamowania, choćby ze względu na promocję 

zdrowego stylu życia. Proszę również pochwalić 

naszych chłopców.  

W.W.:  A jednak byłem blisko. Nie ukrywam, że czuję 

się niezręcznie gdyż takie „samochwały” to raczej nie 

w moim stylu. Skoro prowokujesz, to muszę jakoś 

wybrnąć z  tego tematu. Z przykrością muszę 

nadmienić, że  zeszłoroczny artykuł nie przyczynił się 

do większego uczestnictwa mieszkańców Pabianic w 

zawodach FAMILY CUP, na czym jednak mi zależało. 

Jeśli natomiast chodzi o sukcesy, to zgodzić się muszę, że sukcesem jest, mimo coraz słabszego 

wyniku, utrzymywać się na najwyższym stopniu podium. Sukcesem jest zajęcie trzeciego miejsca w 

kategorii rodzinnej, w tym turnieju, gdyż co roku przybywa pływających rodzin (2008r- 5 rodzin i III 

m., 2009r- 11 rodzin i II m., 2010r- 15 rodzin i III m.). W całym zestawieniu zauważyłem, że corocznie 

w turnieju startują tylko dwie sztafety rodzinne z Pabianic. Chciałbym by to się zmieniło. Tak więc do 

zobaczenia za rok na basenie w Zgierzu.  

 

 

            Teraz chciałbym o sukcesie naszej reprezentacji szkolnej w mini piłce siatkowej. Prawdziwym 

sukcesem  chłopców jest pierwszy w historii szkoły awans do finałów wojewódzkich, które odbędą się w 

najbliższy poniedziałek w Zduńskiej Woli. Warto wymienić tutaj wszystkich, którzy przyczynili się do 

tego awansu: Daniel Pikula, Piotr Owczarek, Krystian Rydzewski, Damian Pawlik, Mateusz Chadrysiak, 



Artur Szczerkowski, Patryk Kasprzycki, Adam Skowronek, Mateusz Kuba, Michał Janiak, Krystian Janas. 

Wszyscy Ci chłopcy stworzyli team, który mógł na siebie liczyć. Podczas rozgrywanych pojedynków 

potrafili wzajemnie się wspierać i  dopingować. Stworzenie takiego zespołu zdarza się bardzo rzadko, 

może co 7 lat. Jedyny warunek  i recepta to przede wszystkim chłopcom musi się chcieć ćwiczyć, 

słuchać i wyciągać wnioski samemu. Te trzy wartości razem z pewnością zaowocują sukcesem i tak się 

stało w tym przypadku. 

D. O.: Proszę w kilku słowach zachęcić naszych czytelników do czynnego wypoczynku i zdrowego stylu 

życia. 

W.W.:  Myślę, że stuprocentową zachętą do aktywności fizycznej jest motywacja. Rodzi się ona z 

naszych potrzeb i świadomości. Jeżeli myślimy jedynie o naszej wygodzie, nie interesuje nas, dlaczego 

czasami  autobus nam ucieka, częściej niż inni potrzebujemy odpocząć, traktowani jesteśmy gorzej, 

bez szacunku przez innych -to jest już sygnał, aby zacząć się ruszać, aby pomyśleć , co powinniśmy 

zrobić . W większości przypadków dojdziemy do wniosku, że brakuje nam ruchu. A potem już tylko 

kolekcjonować sukcesy i cieszyć się efektami swojej pracy. Musimy przy tym pamiętać, że to wszystko 

robimy dla samych siebie i nikt za nas tego nie zrobi. Często powtarzam  podczas ćwiczeń oszukujesz 

nikogo innego jak tylko siebie. Więc DO ROBOTY !!!   

D. O.: Dalsze plany tak niezwykłej drużyny? 

W.W.:  Cóż ja mogę? Z pewnością każdy z chłopców 

pójdzie swoją drogą , będzie się rozwijać albo ( mam 

nadzieję, że tak się nie stanie), odpuści , „obrośnie w 

piórka” . Szósta klasa to niestety końcówka naszej 

współpracy. Jednak miło się robi,  gdy w lokalnej 

gazecie można wyczytać znane nazwiska byłych 

uczniów SP5, którzy reprezentują barwy innych szkół 

w tych dyscyplinach sportowych, w jakich byli 

przedstawicielami „podstawówki”. Jest szansa, że 

jeszcze przeczytamy o słynnych koszykarzach 

trenowanych przez pana Wiesława Wincka w PKK’99(Damian Pawlik, Daniel Pikula, Artur 

Szczerkowski), piłkarzach (Krystian Rydzewski, Piotr Owczarek , Adam Skowronek, Mateusz 

Chadrysiak), i wtedy… wrócą miłe wspomnienia pracy i sukcesów. Skoro o planach mowa, to najbliższe 

plany związane są z rozgrywkami szkolnymi w koszykówce. Mam nadzieję na silne wsparcie naszych 

koszykarzy  i na dobry wynik oraz dalsze sukcesy. 

D.O.: Czy sukces naszych chłopców jest również 

sukcesem  nauczyciela wychowania fizycznego? 

W.W.: Nie ma sukcesów bez wzajemnego zaufania, 

pracy, chęci, talentu. Jeżeli można tak powiedzieć za 

porażkę odpowiedzialny jest trener, za sukces 

natomiast odpowiedzialna jest drużyna. Ja zaufałem 

chłopcom, wykorzystałem ich talent, troszkę 

podpowiedziałem, jednak bez ich talentu, ambicji, 

skupieniu, woli walki i chęci zwycięstwa nie byłoby 

takich efektów. W tej pracy jest potrzeba łączenia 

wielu elementów wzajemnych oddziaływań. Chciałbym 

tutaj zaznaczyć, że za sukcesem jednakowo stoją zawodnicy rezerwowi jak i ci, którzy walczą w 

bezpośredniej rywalizacji. Tak więc sukces ten traktuję w skromnej części jako wynik mojego działania.  

D. O.: U tak młodych ludzi  jak nasi mistrzowie rejonu, często pojawia się problem nieprawidłowego 

podejścia do rywalizacji sportowej. Zdarza się, że sukces uskrzydla, zaś porażka całkiem odbiera ducha 



walki. Z rozmów z naszymi uczniami wywnioskowałam, że są dobrze przygotowani mentalnie. Proszę 

zdradzić nam kilka sposobów tak skutecznej motywacji swoich zawodników. 

W.W.: Zawsze uważałem, że porażka powinna motywować do większego działania i pracy a nie 

dołować. Rywalizacja sportowa to domena ludzi o silnej woli, opanowanych, silnych psychicznie. 

Obserwując uczniów na lekcjach mogę wyrobić sobie zdanie, który z ćwiczących nadaje się bardziej do 

rywalizacji sportowej, a który mniej. Zawodnik powinien wiedzieć, o co tak naprawdę walczy. Jeśli nie 

widać celu trudno się zmotywować do działania. Ot i prawie cała tajemnica motywacji. Więcej niech 

pozostanie dalej moim tabu. 

D.O.: Sprawa odpowiedniego dotarcia do młodych, często bardzo zbuntowanych ludzi, jest niezwykle 

ważna, ale i bardzo trudna.  Wiem, że na polu : wychowawca i jednocześnie nauczyciel wychowania 

fizycznego, również odniósł Pan sukces. Myślę tu o mailu byłego wychowanka, który mówiąc delikatnie 

sprawiał Panu pewne kłopoty wychowawcze. Proszę rozwinąć ten wątek. 

 

 

W.W.:  O tak. Nie ukrywam, że korespondencja z moimi absolwentami nie tylko z SP5 często buduje. 

Okazuje się, że pewne wartości przekazywane w podstawówce są dostrzegane i akceptowane dużo 

później. Zupełnie niedawno otrzymałem maila od absolwenta, który ukończył naszą szkołę cztery lata 

temu. Chłopiec pięć lat temu rozpoczął, za moją namową treningi. W chwili obecnej odnosi sukcesy na 

szczeblu POLSKI. W krótkiej informacji otrzymałem podziękowania za propozycję rozpoczęcia 

treningów. Teraz młodzieniec ma cel w życiu. Nie ma co ukrywać , że był to uczeń „trudny”. Cieszę się, 

że nawet niepokorni uczniowie doceniają w taki sposób naszą pracę. Dla takich chwil warto pracować w 

tym zawodzie. Nie chodzi tu o podziękowania lecz umiejętność trafnego ukierunkowania młodego 

człowieka.  

D.O.:  Czy chciałby Pan za pośrednictwem „ <Piątki> na Piątkę” przekazać coś naszym czytelnikom? 

 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.:  Czego życzy się nauczycielowi wychowania fizycznego? 

W.W.:  Częstych sukcesów w rywalizacji sportowej szkół, słuchających , cierpliwych, ambitnych 

uczniów. Dziękuję. 

D.O.:  Bardzo dziękuję za udzielenie wywiadu do „<Piątki> na Piątkę>.  W imieniu całej redakcji życzę 

dalszych wielu sukcesów w pracy sportowo- wychowawczej , szczęścia  i  pomyślności w życiu 

rodzinnym , spokojnych udanych świąt oraz pełnego sukcesów nowego 2011 roku. 



 

 

PODAREK 

Tobiasz był dzieckiem milczącym, ale pogodnym. Chodził do czwartej klasy szkoły podstawowej. 

Mieszkał z rodzicami i rodzeństwem w domku na skraju miejscowości położonej na wzgórzu pokrytym 

oliwkami, kilka kilometrów od morza. 

W ostatnim dniu nauki przed świętami Bożego 

Narodzenia wszystkie dzieci z jego klasy prześcigały się w 

wymyślnych prezentach, jakie każde z nich przyniosło 

nauczycielce o imieniu Mariza, zawsze bardzo uprzejmej i 

sympatycznej. Na katedrze leżał stos kolorowych paczuszek. 

Nauczycielka spojrzała na najmniejszą z nich, z bilecikiem 

wykaligrafowanym ładnym pismem Tobiasza: „Dla mojej 

Nauczycielki”. 

Pani Mariza dziękowała wszystkim dzieciom, każdemu z 

osobna. 

Gdy nadeszła kolej Tobiasza, otworzyła paczuszkę i zobaczyła 

maleńką, piękną muszelkę. Tak pięknej jeszcze nie widziała. 

Mieniącą się tęczowo masę perłową pokrywał fantazyjny wzór. 

-          „Skąd wziąłeś tę muszelkę, Tobiaszu?” – spytała. 

-          „Znalazłem ją na dole, na Wielkiej Skale Podwodnej” – odpowiedział chłopiec. 

Wielka skała znajdowała się daleko i trzeba było do niej iść wąską groblą. Wędrówka była długa i 

uciążliwa, ale jedynie tam można było znaleźć piękne muszle, takie jak ta Tobiasza. 

-          „Dziękuję, Tobiaszu. Zawsze będę miała przy sobie ten wspaniały podarunek. Będzie mi 

przypominać twoją dobroć. Ale czy po prezent dla mnie musiałeś iść daleko?” 

Tobiasz uśmiechnął się i powiedział: „Ta długa i trudna droga jest częścią daru”. 

Nie darowuje się przedmiotu. Darowuje się część swej miłości. 

Jedynym prawdziwym darem jest cząstka siebie samego. 

B. Ferrero: Podarunek, w: Jest jeszcze ktoś, kto tańczy, Krótkie opowiadania dla ducha, Warszawa 2010. 

   

Dziś, przedświątecznie przekazuję Wam opowiadanie o prezentach. Wiem jak je lubicie i jak na 

nie tuż przed Bożym Narodzeniem czekacie. Marzycie o najnowszych grach komputerowych, nowym 

telefonie komórkowym, super zabawce, może o sprzęcie sportowym, a może ktoś z Was marzy o 



ciekawej książce. Wszystkie prezenty są ważne i 

piękne. Ale najpiękniejsze prezenty to te płynące 

prosto z serca. Rodzice często wkładają dużo trudu, by 

zdobyć dla Was te wymarzone prezenty, ale nawet, 

gdy świąteczne marzenia się nie spełnią, pamiętajcie, 

że rodzice, dziadkowie wraz z prezentem wręczają 

Wam trud zdobycia go. Często poświęcają wiele czasu, 

by znaleźć dla Was coś odpowiedniego. W ten sposób 

pokazują Wam jak jesteście dla nich ważni i jak bardzo 

Was kochają. Tak, więc pamiętajcie prezent, który 

otrzymacie na Boże Narodzenia, to nie tylko kolejna 

rzecz do Waszego pokoju, ale wyraz miłości i pamięci. 

Także Wasze prezenty dla najbliższych wcale 

nie muszę być bogate ani wyszukane, ważne by były 

przygotowane i dane z sercem. Rodzice cieszą się z każdego podarunku, którego źródło płynie z 

Waszego kochającego ich serduszka. 

   

Bóg się nam narodził! 

 „W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym 

państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc 

wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, 

do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się 

dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi 

czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż 

nie było dla nich miejsca w gospodzie.” 

Z Ewangelii wg św. Łukasza. 

 Na ten radosny,  świąteczny czas życzę,  

aby Maleńki Pan Jezus zamieszkał w Waszych sercach  

i każdego dnia obdarzał Was potrzebnymi łaskami,  

życzę, by Nowonarodzony Chrystus zagościł w Waszych rodzinach  

i błogosławił pokojem, miłością, zdrowiem i szczęściem. 

Wesołych Świąt Narodzenia Pańskiego! 

Paulina Dziubczyk 

 

 

Przede wszystkim bezpiecznie 



           Po raz kolejny i do znudzenia będziemy Wam 

Kochani przypominać o konieczności zachowania 

podstawowych zasad bezpieczeństwa. Chociaż latem, 

kiedy dzień jest dłuższy i Wy – dzieci również jesteście 

uczestnikami ruchu drogowego, choćby jako 

rowerzyści, wypadków z udziałem dzieci jest więcej, to 

właśnie pora jesieni i zimy jest dla pieszych okresem 

szczególnie niebezpiecznym.  

          Szybko zapadający zmrok i szaruga przez 

większą cześć dnia nie sprzyjają dobrej widoczności, a 

co za tym idzie o wiele łatwiej o potrącenie przez 

pojazd mechaniczny. Jeśli do tego dołączymy śliską 

nawierzchnię i padający prosto w oczy śnieg, to o tragedię naprawdę nietrudno.  Dlatego musicie 

koniecznie pamiętać o kilku zasadach, które dla wszystkich uczestników ruchu drogowego powinny stać 

się swoistym dekalogiem.  

          Po pierwsze bądźcie widoczni na drodze. Postarajcie się, aby Wasza odzież wierzchnia lub plecak 

wyposażone zostały w elementy odblaskowe -choćby najmniejsze, ponieważ  mogą one uchronić Was 

przed wypadkiem i uratować zdrowie a nawet życie. Zawsze korzystajcie z chodnika. Nawet jeśli jest 

oblodzony i musicie przemieszczać się bardzo wolno, to i tak jest to o wiele bezpieczniejsze niż 

chodzenie po jezdni. Jeśli chcecie przejść na drugą stronę ulicy, korzystajcie   z pasów dla pieszych. 

Droga hamowania dla pojazdu na oblodzonej jezdni wynosi nawet kilkadziesiąt metrów. Nie macie 

absolutnie żadnych szans w zderzeniu z rozpędzonym samochodem.             

 

 

 Nigdy nie urządzajcie zabaw na ulicy, ani w jej pobliżu, nawet jeśli droga jest mało uczęszczana. 

Pamiętajcie – wystarczy jeden samochód aby pozbawić Was zdrowia lub życia.  Ruch na świeżym 

powietrzu jest niezbędny, szczególnie dla młodego, rozwijającego się organizmu, dlatego też zachęcam 

Was do uprawiania sportów zimowych, do spacerów i zabaw na dworze.  

Pamiętajcie jednak, aby zawsze odbywało się to w miejscach do tego przeznaczonych i odpowiednio 

przygotowanych oraz pod opieką osoby dorosłej. Na zakończenie chciałbym przytoczyć kilka 

zatrważających danych policyjnych statystyk. 



·        128 dzieci zginęło (to jest ponad 1/3 uczniów naszej szkoły), a ponad 5 tys. zostało 

rannych – to tragiczny bilans wypadków z udziałem 

najmłodszych, do jakich doszło w 2009 roku. 

·        Nieznajomość przepisów ruchu drogowego i brak 

umiejętności przewidywania zagrożeń sprawiają, że maluchy 

swoim zachowaniem często same przyczyniają się do 

spowodowania wypadków. W 2009 roku dzieci były sprawcami 

1593 wypadków drogowych, zginęło w nich 42 dzieci, a 1608 

zostało rannych. Główną przyczyną tych zdarzeń było 

najczęściej nagłe wtargnięcia na jezdnię. 

·        Dzieci uczestniczą też w ruchu drogowym jako kierujący. 

Największą grupę stanowią tu rowerzyści. W ubiegłym roku 

dzieci były sprawcami 566 takich wypadków. W zdarzeniach 

tych zginęło ich 19, a 597 odniosło obrażenia ciała. 

·          Błędy popełniane w ruchu drogowym przez najmłodszych 

często wynikają z etapu ich rozwoju. Młodsze dzieci:  

- nie są w stanie podzielić swojej uwagi, koncentrują się tylko 

na jednej sprawie, rozmowie albo zabawie, 

- nie rozumieją zagrożeń występujących w ruchu drogowym, 

- mimo że znają niektóre zasady ruchu 

, nie stosują ich na drodze, 

- mają duże trudności ze zlokalizowaniem źródła dźwięku, oceną odległości i prędkości. 

http://www.policja.waw.pl/portal/pl/1/9318/Bezpieczna_droga_z_radami_SpongeBoba.html  
 Komenda Stołeczna Policji 

ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa 

 Na zakończenie chciałbym życzyć Wam udanych Świąt, oraz bezpiecznego Nowego 2011 Roku. 

Koordynator wychowania komunikacyjnego  

Dariusz Sauter 
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Wycieczka do fabryki bombek 

           Dnia 01.12.2010 uczniowie z naszej klasy III b oraz z klasy II a, byli na wycieczce w fabryce 

bombek w Piotrkowie Trybunalskim. Na początek mogliśmy obserwować wydmuchiwanie i posrebrzanie 

bombek. Wydmuchiwanie wygląda trochę jak dmuchanie baniek mydlanych, tylko wymaga silniejszego 

oddechu i większej  precyzji. Po tych zabiegach bombki trafiają do specjalnej kąpieli i do suszarni.  



 

 

 

 

 

 

      Po wysuszeniu czas na ozdabianie. Zajmują się tym panie dekoratorki, które przy pomocy 

różnokolorowego brokatu oraz specjalnych farb, zmieniają szklane kule w prawdziwe cacka. My również 

mogliśmy udekorować swoje bombki, które już niedługo zawisną na choinkach w naszych domach. 

Wycieczka bardzo nam się podobała, gdyż dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy, oraz każdy mógł 

zrobić swoją własną pamiątkę.  

Wiktoria Królak z klasy III b 

 



Brawo Świetliczaki  

         Nasze świetliczaki często biorą 

udział w konkursach i turniejach. 

Ostatnio w konkursie plastycznym 

„Ozdoba choinkowa” I miejsce zajęła 

Paula Rosiak z kl. II b, a II miejsce 

Julia Szymczak  ex quo z Amelią 

Kubiak.    

         Nie jest to pierwsza wygrana 

dzieci z naszej świetlicy. W tym roku 

szkolnym  w konkursie - również 

kategorii plastycznej pt. 

„Najpiękniejsze miejsce jakie 

zobaczyłem podczas wakacji”  II 

miejsce zajęła  Weronika Stręgiel z 

kl. III a.  

         Wyróżnienie w konkursie 

ogólnopolskim „Pocztówka z wakacji”  zdobyła Natalia Ruszer z kl. II a.  

         Możemy się też pochwalić  sukcesem Mikołaja Stańskiego (kl. III a), który wywalczył         I 

miejsce w turnieju warcabowym. Mikołaj na dziewięć rozegranych partii wygrał wszystkie.  

 Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.  

Ewa Owsik 

 

 



   
 

 

 

 

Nasza szkolna biblioteka 

      Ponieważ zimowa aura i długie wieczory sprzyjają czytaniu książek, postanowiliśmy zaprosić do 

naszej klasy p. Dorotę, szkolnego bibliotekarza, aby opowiedziała nam o bibliotece i czytaniu. 

Zadaliśmy p. Dorocie kilka pytań, na które chętnie i z uśmiechem odpowiadała. Nasze pytania 

dotyczyły zarówno szkolnej biblioteki, jak i zawodu bibliotekarza. Odpowiedzi p. Doroty dały taki oto 

obraz szkolnej biblioteki: 



 

 

1.     Biblioteka w naszej szkole znajduje się na parterze, niedaleko wejścia i zajmuje dwa 

pomieszczenia. Jedno z nich to wypożyczalnia połączona z magazynem książek, drugie to czytelnia, 

połączona z Centrum Multimedialnym. 

 

 

2.     W bibliotece znajduje się 16706 książek papierowych oraz książek na innych nośnikach (płyty 

CD). Książki ustawione są na półkach zgodnie z klasyfikacją UKD. Z głównego księgozbioru zostały 

wydzielone lektury szkolne oraz księgozbiór podręczny, który tworzy tak zwany warsztat informacyjny, 

znajdujący się w czytelni. 



   
 

3.     Biblioteką i zgromadzonymi zbiorami opiekuje się p. Dorota, która jest naszym szkolnym 

bibliotekarzem. P. Dorota pracuje w swoim zawodzie od ponad 20 lat i  jak mówi, bardzo go kocha. Na 

nasze pytanie, czy lubi czytać książki, odpowiedziała, że nie wyobraża sobie życia bez książek, bo są 

dla niej niezbędne jak powietrze, którym oddycha. 

4.     W naszej bibliotece jest bardzo kolorowo i przytulnie, dlatego bardzo lubimy tam spędzać 

przerwy, podczas których można poczytać książki i czasopisma, skorzystać z komputera, wypożyczyć 

lekturę i  porozmawiać z p. Dorotą. Po lekcjach można odrobić pracę domową, poczytać i posurfować w 

Internecie. 

 

 

5.     W bibliotece obowiązują pewne zasady, które są bardzo konsekwentnie egzekwowane przez p. 

Dorotę. 

6.     Wszyscy bardzo lubimy naszą szkolną bibliotekę.  

Malwina Socha klasa II a 



 

UWAGA ZAGROŻENIA !!! 

             Wzorem lat ubiegłych, na przełomie listopada i grudnia, uczniowie naszej szkoły brali udział w 

projekcie edukacyjno –profilaktycznym, który w bieżącym roku szkolnym został zatytułowany „ 

Uwaga zagrożenia”.  Poruszony został problem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz 

zagrożeń płynących z  sięgania po narkotyki, nikotynę, alkohol i dopalacze. Wiadomo, że 

zawsze lepiej zapobiegać niż leczyć, dlatego też profilaktyka uzależnień  potraktowana została 

niezwykle poważnie, w związku z czym, do szkoły zostali zaproszeni goście, mający na co dzień do 

czynienia z osobami uzależnionymi.  Uczniowie spotkali się  z pracownikiem UŁ, p. dr Arturem 

Hłobażem, który mówił o niebezpieczeństwach  w Internecie, zagrażających osobom 

nieuświadomionym , zbyt ufnym i łatwowiernym. Podobne spotkanie odbyło się dla rodziców.  

 

 

          Kolejne zajęcia dla rodziców, tym razem dotyczące zagrożenia uzależnienia się dzieci od 

komputera, poprowadziła p. Agnieszka Morawska, psycholog z Poradni Psychologiczno –

pedagogicznej w Pabianicach.  Dla uczniów zostały również przeprowadzone zajęcia z p. Eweliną 

Ornaf i p. Anną Skurnicą z Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej, na temat zagrożeń 

płynących z sięgnięcia po narkotyki. Następne  spotkanie dla rodziców i nauczycieli poprowadzili p. 

Sławomir  Grzegorek i p. Ewa Cwalina, którzy ostrzegali przed zagrożeniem chorobą alkoholową. 

Zaproszeni  goście  przeprowadzili  dla uczniów klas V i VI,  program „Debata” , dotyczący problemu 

alkoholowego. 

 

 



            Zajęcia dotyczące profilaktyki antynikotynowej dla uczniów  klas III i IV naszej szkoły oraz 

program „Cukierki” dla uczniów klas I i II,  dotyczący szeroko pojętego problemu uzależnień, 

poprowadziła pedagog szkolny, p. Urszula Bodył.  Lekcje na temat zapobiegania przemocy i 

agresji  dla wszystkich uczniów naszej szkoły przeprowadzili wychowawcy, wykorzystując w tym celu 

scenariusze przygotowane przez nauczycielki świetlicy szkolnej, pp. Ewę Owsik i Ewę Walczak oraz 

przez katechetkę, p.  Paulinę Dziubczyk.  Na zakończenie projektu , 02.12 odbyło się spotkanie 

uczniów klas IV –VI z p. Martą Ziental, psychologiem z Wojewódzkiego Ośrodka Leczenia 

Uzależnień, na temat dopalaczy.   

 

 

        Działania podjęte w ramach projektu uświetnił  teatr „Żak”,  dwoma spektaklami o tematyce 

profilaktycznej. Każdy spektakl obejrzeli wszyscy uczniowie  naszej szkoły. Mamy nadzieję, że podjęte 

działania oraz zaangażowanie uczniów w realizację zamierzeń zaplanowanych w projekcie przyniosą 

oczekiwane efekty. 

Organizatorki 

 

Odyseja Umysłu 

            Odyseja umysłu – są  to zajęcia, na których się świetnie bawimy. Uczęszczamy na nie już drugi 

rok. W  tym roku spotkamy się w czwartki. Uczymy się rozwiązywać różne problemy – słowne i manualne. 

Poznajemy techniki rozwiązywania problemów (choć nie zawsze pamiętamy jak się nazywają J). 

 

 



 

 

        W ubiegłym roku szkolnym pojechaliśmy na wycieczkę do Warszawy na eliminacje  konkursu 

Odyseja umysłu 2010r. Było bardzo fajnie. W tym roku szkolnym również pojedziemy na eliminacje. 

Problem długoterminowy  jaki wybraliśmy jest z kategorii  teatr i technologia pod  tytułem „To raczej 

proste inaczej”.                                   

Życzcie nam powodzenia na konkursie J+J=JJ 

Aleksandra Koźlenko (kl. IIb) 

 

"OTWARTE DRZWI" 

       Dnia 3 grudnia 2010 gościliśmy w naszej szkole  dzieci z Przedszkola Nr 5, Nr 2 i Nr 14, ich 

rodziców oraz uczniów z SP8 wraz z opiekunem.  Goście zostali zaproszeni w ramach dnia otwartego, 

zorganizowanego dla przyszłych uczniów naszej szkoły. Główną atrakcją  był 

występ  NAUCZYCIELSKIEGO AMATORSKIEGO SZKOLNEGO ZESPOŁU TEATRALNEGO „BELFER”,  który 

zaprezentował spektakl zatytułowany „Śpiąca królewna”.  

 

 



 

 

 

 

            Choć występ nie odbył się na deskach teatru, tylko w sali gimnastycznej, aktorzy potraktowali 

go bardzo poważnie i w pełni profesjonalnie.  Sala na to jedno popołudnie,  za sprawą przepięknych 

dekoracji przygotowanych przez panie pracujące w świetlicy szklonej, zmieniła się w prawdziwą krainę 

baśni.  Aktorzy z pomocą pani Renatki Bielińskiej (pracownika obsługi), sami rozstawiali i rozwieszali 

dekoracje, aby jak najlepiej podjąć zaproszonych gości.  Po przedstawieniu przyjętym 

gromkimi  brawami goście zwiedzali szkołę. Mogli zajrzeć do poszczególnych pracowni oraz do świetlicy 

i biblioteki szkolnej. Sadząc po uśmiechach i życzliwych komentarzach, zarówno szkoła jak i 

przedstawienie podobało się naszym gościom.  

 

 



 

 

 W tym miesiącu zapytaliśmy P. 

Małgosię Maćkowską, naszą 

szkolną sekretarkę oraz P. Elę 

Wojtaszczyk, główną księgową, o 

tytuły książek wartych polecenia. 

Ponieważ obie Panie należą do 

pokolenia, które wychowało się na 

książkach (w odróżnieniu od 

pokolenia wychowanego prawie 

wyłącznie na mediach), każda z 

nich, bez chwili zastanowienia 

wymieniła po kilka tytułów 

książek, które znacząco wpłynęły 

na ich życie i postrzeganie świata.  

           Pani Małgosia jako pierwszą wymieniła książkę „Ten 

obcy”, autorstwa Ireny Jurgielewiczowej. Wspomina, że 

czytając ją, po raz pierwszy w swoim życiu zetknęła się z 

problemem niekochanego i niechcianego dziecka. Jak mówi, 

przeżyła wówczas szok i wstrząs, ponieważ sama 

wychowywała się w bardzo szczęśliwej rodzinie, w której 

każdy z pięciorga rodzeństwa czuł się kochany i wyjątkowy. Jako następną książkę, która wpłynęła na 



jej osobowość wymieniła kontynuację „Tego obcego”, czyli 

„Inną”. Pani Małgosia uważa, że oba dzieła nauczyły ją 

wrażliwości na drugiego człowieka oraz obudziły w niej 

potrzebę pomocy krzywdzonym i niesprawiedliwie 

traktowanym.  

            Do najpiękniejszych lektur swojego dzieciństwa, Pani 

Ela zalicza „Anię z Zielonego Wzgórza” L. Maud Montgomery, 

„Zapałkę na zakręcie” K. Siesickiej, „Czarne stopy” S. 

Szmaglewskiej, książkę „ Pietrek z puszczy piskiej” autorstwa 

Igora Sikiryckiego oraz całą serię przygód Tomka 

Wilmowskiego. Zapytana, dlaczego uważa, że akurat te książki 

wpłynęły na to jakim dziś jest człowiekiem, odpowiedziała, że 

nauczyła się z nich współczucia, troski o drugiego człowieka, 

empatii, lojalności i uczciwości w postępowaniu z bliźnimi. 

Jednocześnie dzieła te rozbudziły w niej ciekawość świata, 

otworzyły na ludzi, pobudziły wyobraźnię. Ciekawe jest to, że 

p. Ela czytała książki zarówno typowo dziewczęce jak i 

adresowane przede wszystkim dla chłopców. Świadczyć to 

może o otwartym umyśle naszej rozmówczyni i o unikaniu stereotypów.  

Redakcja 

 


