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Witam Was świątecznie i radośnie 

      Przed nami najpiękniejsze i najbardziej rodzinne ze wszystkich świąt- Boże 

Narodzenie. Jest to magiczny, piękny i bardzo wyjątkowy czas. Przy wspólnym stole 

zbiera się cała rodzina, aby w życzliwej i pełnej miłości atmosferze życzyć sobie 

tego co dobre i piękne. Korzystajcie z tych ulotnych chwil, ponieważ dobre 

wspomnienia są tym , co pozwala nam przetrwać w chwilach smutku i zwątpienia.  

      Kiedyś przeczytałam, że szczęśliwy człowiek to taki, który ma dużo 

szczęśliwych wspomnień. Coś w tym jest, dlatego nauczcie się cieszyć chwilą. We 

wszystkim co Was spotyka, zawsze starajcie się doszukać czegoś pozytywnego, 

cieszcie się z drobiazgów, uśmiechajcie się , nauczcie się mówić ludziom miłe 

rzeczy, a zobaczycie ze świat wokół Was stanie się nagle piękniejszy, radośniejszy 

i po prostu milszy.   

     Przed nami dwa tygodnie odpoczynku, na który wszyscy już chyba czekamy z utęsknieniem. 

Zachęcam Was do jak najlepszego wykorzystania tego czasu, ponieważ po powrocie czeka nas  trudny i 

bardzo pracowity okres podsumowania pierwszego semestru. Mam nadzieję, że nie narobiliście sobie 

żadnych zaległości i ten piękny, świąteczny czas poświecicie wyłącznie na radowanie się w gronie rodziny 

i przyjaciół.  

      Na zakończenie życzę Wam udanych, spokojnych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku oraz zachęcam 

do czytania a nawet do współredagowania naszego periodyku. 

  Redaktor opiekun 

 

 

           W ramach kontynuacji projektu „Ocalić od zapomnienia”, prezentujemy kolejny wywiad z 

naszym absolwentem, a właściwie z absolwentką, panią Izą Stępień, która po latach niejako wróciła do 

”korzeni”, czyli do swojej szkoły podstawowej. Tym razem jednak w charakterze opiekuna z ramienia 

poradni PPP w Pabianicach. Pani Iza jest osobą bardzo pogodną i niezwykle serdeczną, dlatego też i 

wywiad jest pogodny i przepełniony dobrymi uczuciami. Pani Iza niezwykle ciepło opowiada o latach 

spędzonych w naszej starej dobrej „Piątce”, o swoich nauczycielach i rówieśnikach. Serdecznie 

zapraszam do uważnej lektury.    
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 Wywiad z absolwentka SP5, panią Izą Stępień - 

psychologiem i prezesem fundacji „Lawendowa Dolina” 

   D.O.: Proszę na początek dwa słowa o 

sobie 

    Iza Stępień (dalej I.S.): Mieszkam i 

pracuję w Pabianicach, jestem 

absolwentką Szkoły Podstawowej nr 5 

D.O.: Jest Pani rodowita pabianiczanką? 

I.S.: Tak. 

D.O.: Jak potoczyły się Pani dalsze losy 

po ukończeniu SP5? 

I.S.: Ukończyłam II LO w Pabianicach w 

klasie o profilu biologiczno-chemicznym, 

następnie Psychologię na Uniwersytecie 

Łódzkim oraz studia podyplomowe 

„Zarządzanie zasobami ludzkimi” na 

Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie pracuję w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w 

Pabianicach jako psycholog oraz pełnię funkcję Prezesa Zarządu Fundacji Wspomagania Rozwoju 

Lawendowa Dolina. 

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

I.S.:  Karniszewice. Tam mieszkałam jako dziecko, w czasie uczęszczania do szkoły podstawowej – 

czyli Piątki. 

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

I.S.: Jako najprzyjemniejszy czas nauki. 

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

I.S.: Wspaniała klasa! Pozdrawiam serdecznie koleżanki i kolegów Wspaniali nauczyciele! 

Niezapomniana atmosfera. 

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

I.S.: Nic strasznego. Pamiętam niechęć do noszenia „tarczy”. Pomimo kontroli (czy są przyszyte) 

wielokrotnie były odpruwane i przypinane na agrafkę. 

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

I.S.: Bardzo, bardzo dobrze. Byli nie tyko wspaniałymi nauczycielami, 

ale przede wszystkim wspaniałymi ludźmi, pasjonatami. Wymagali, 

wspierali, wybaczali ;-). Uczyli swoim przykładem. Uczyli nie tylko 

przedmiotów, ale postaw i wartości. Wspaniałe osobowości.  

D.O.: Gdyby mogła Pani przeżyć lata spędzone w „Piątce” raz jeszcze, 

czy jest coś, co chciałaby Pani zmienić w ówczesnej szkole? 

I.S.: Chyba nic. Same pozytywne wspomnienia. 

D.O.: Czy któryś z nauczycieli miał wpływ na Pani wybór zawodu? 

I.S.: Tak. Pani Polonistka Janina Knop. Dzięki niej wiedziałam, że wybór dalszej drogi kształcenia 
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będzie związany z nurtem humanistycznym. Wspaniale przygotowała nas do 

dalszej nauki, wiedza wyniesiona z jej lekcji zaprocentowała nawet na 

egzaminach na studia. Zaszczepiła miłość do literatury. 

 

Proszę o dokończenie kilku zdań: 

„Piątka” to dla mnie…… najprzyjemniejszy czas nauki 

Najmilej wspominam…… przerwy w lekcjach  

 

Mój ulubiony przedmiot…… język polski. 

 

Przedmiot, który lubiłam najmniej…… trudno powiedzieć, lubiłam się uczyć. 

 

Przedmiot na którym była największa cisza…… język polski, matematyka, chemia  … 

 

Najbardziej bałam się…... dyktand. 

 

Największym sentymentem darzę…… atmosferę tamtych lat. 

 

Gdybym mogła cofnąć czas…… nic bym nie zmieniła. 

   

Najbardziej w ludziach cenię……  uczciwość, lojalność. 

 

Nigdy w życiu…… ??? 

 

Ulubione danie…… sernik. 

 

Moja ulubiona książka z dzieciństwa…… Muminki. 

 

Film, do którego chętnie wracam to…… „Miłość Larsa” (Lars and the Real Girl). 

 

Najchętniej wypoczywam…… na nartach. 

Podróż życia…..„cygańska” do Włoch, kilkanaście lat temu. 

 

W wolnym czasie…… książki, filmy, audiobooki. 

 

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

I.S.: 

 - podróż do Nowego Jorku  

- dom z ogrodem 

- IV cześć „Millenium” Stiega Larssona 

D.O.: Myślą przewodnią mojego życia jest  

I.S.: „Nie ma rzeczy niemożliwych”. 

 

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

I.S.: w tej chwili myślę o Świętach, Wigilii i czasie spędzonym z rodziną. 

 

D.O.: Plany na przyszłość 

http://www.filmweb.pl/film/Miłość+Larsa-2007-337532
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I.S.: Rozwijanie działalności Fundacji Lawendowa Dolina. 

 

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

I.S.: Mniej pracy, więcej czasu dla siebie J 

D.O.: Tego więc Pani życzę i raz jeszcze dziękuję za miłą rozmowę.  

 

      

Mikołajkowa wycieczka 

    6 grudnia uczniowie z klasy II b i III b pojechali na wycieczkę w Tarnowskie 

Góry.  Wyjazd był prezentem świątecznym, który przygotowali rodzice wraz z 

wychowawcami klas. Kolejna niespodzianka czekała na uczniów w autokarze, gdzie 

każdego uczestnika osobiście przywitał św. Mikołaj szczodrze częstujący 

słodyczami.  

     Gdy uczestnicy wyprawy dotarli na miejsce zaczęli zwiedzanie od kopalni 

srebra, gdzie mogli podziwiać miedzy innymi kaplicę pod wezwaniem św. Barbary (patronki górników). 

    Następnym punktem wycieczki było zwiedzanie muzeum chleba, gdzie każdy sam zrobił warkocz z 

wcześniej przygotowanego ciasta drożdżowego. W czasie, gdy wyroby „nabierały rumieńców” w piecu, 

dzieci zwiedzały bardzo ciekawe muzeum.  
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     Na zakończenie wycieczki uczestnicy udali się do Sztolni Czarnego Pstrąga, gdzie pływali łódkami i 

poznawali miejscowe historie i legendy.  

 

To była bardzo pouczająca i niezwykle ciekawa wycieczka.  

 

w imieniu wszystkich zadowolonych wycieczkowiczów 

Weronika Łuczak z klasy II b 

 

Fundacji Banku Zachodniego 

WBK – DZIĘKUJEMY 

     Dobiegła ku końcowi realizacja projektu „Bank dziecięcych 

uśmiechów” Fundacji Banku Zachodniego WBK.  Był to czas 

intensywnej pracy i dużych przyjemności,  bowiem w ramach 

realizacji projektu podopieczni świetlicy środowiskowej 

„Parasolka” mieli zorganizowane cztery bezpłatne wyjazdy do 

teatrów łódzkich.  Pierwszym przedstawieniem, na które się 

udaliśmy była „Królewna  Śnieżka i siedmiu krasnoludków” – 
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balet w Teatrze Wielkim z bogatą scenerią i cudnym tańcem. Kolejnym miejscem,  w którym gościliśmy 

był Teatr Lalki i Aktora  „Pinokio”. Obejrzeliśmy wówczas  smutne, choć jakże życiowe i zmuszające do 

refleksji , przedstawienie „Oskar i Pani Róża”.  Po wakacjach, zgodnie z założeniami projektu 

odwiedziliśmy kolejne dwa łódzkie teatry; Teatr Arlekin – przedstawienie „Niewielki mały król” oraz 

Teatr Muzyczny – musical „Wonderfull Town”. 

     Warto nadmienić , że przy okazji wizyty w Teatrze Arlekin, uczestniczyliśmy w warsztatach sizalowych, 

a wytwory naszej twórczej pracy – cudne laleczki, zabraliśmy ze sobą do domu. Oprócz wielu doznań 

artystycznych i związanych z tym przyjemności, wykonaliśmy „kawał dobrej roboty”. Przygotowaliśmy 

cztery spektakle, które zaprezentowane zostały przed publicznością szkolną i lokalną. Pierwsza impreza 

poświęcona była Dniu Mamy i Taty, gdzie oprócz spektaklu przygotowaliśmy również konkursy i zabawy, 

w których uczestniczyli rodzice ze swoimi pociechami. Po trudach i zmaganiach zasiedliśmy do wspólnego 

stołu, by przy wspólnym posiłku świętować ten jakże wyjątkowy dzień. 
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     Kolejnym ważnym wydarzeniem w działalności  grupy teatralnej „Parasolki”, był występ na deskach 

Miejskiego Ośrodka Kultury w Pabianicach, gdzie wspólnie z grupami teatralnymi Belfer, Żuki i Żaki 

zaprezentowany został autorski spektakl pt. „Olimp - czyli reforma edukacji”. Warto nadmienić, ze 

spektakl został bardzo wysoko oceniony przez  profesjonalistów pracujących na co dzień w 

zaprzyjaźnionym  Teatrze Pinokio.  Następne przedsięwzięcie teatralne przygotowane przez Parasolki i 

Żuki, to „Jesień liścia Jasia”.  Spektakl poważny w swej wymowie, poświęcony odchodzeniu  ludzi nam 

bliskich do wieczności, choć trudny w przygotowaniu i przekazie, został pozytywnie oceniony przez 

szkolną widownię.  Ostatni występ w ramach realizacji projektu, to spotkanie świąteczne „Bóg się rodzi”, 

podsumowujące działalność teatralną połączone z wręczeniem drobnych upominków za wielomiesięczną 

pracę i zaangażowanie. To był bardzo twórczy i przyjemny czas w naszej „Parasolce”. 

Realizatorki projektu 

 

 

„Przeciw wykluczeniu” 

           W roku szkolnym 2013/2014 będzie realizowany w naszej szkole projekt edukacyjno 

profilaktyczny "Przeciw wykluczeniu". Celem projektu jest: 

- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, 

- rozwijanie prawidłowych relacji międzyludzkich opartych na wzajemnej życzliwości i szacunku 

- zapobieganie agresji i przemocy wśród uczniów 

- edukacja o wychowaniu dla rodziców 

- nauka radzenia sobie w groźnych społecznie sytuacjach 

- zwiększenie zaufania uczniów do siebie w sytuacjach potencjalnej przemocy 

Adresaci projektu to wszyscy uczniowie naszej szkoły.  

W ramach projektu zaplanowano i podjęto następujące działania. 

http://www.sp5pabianice.szkoly.lodz.pl/belfer.htm
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* Zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas VI, zrealizowane przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej 

dotyczące przemocy rówieśniczej 

* Prelekcja dla rodziców  klas V i VI  dotycząca wychowania 

* „Podwójne życie Twojego dziecka w sieci” – prelekcja dla rodziców uczniów klas III-IV 

* Przedstawienie Teatru Moralitet „Nietykalni” 

* Zajęcia w klasach I-VI, dotyczące przemocy rówieśniczej i wykluczenia wg pomysłu wychowawców. 

* Konkurs na plakat techniką dowolną „Przeciw wykluczeniu ”Klasy I-VI 

* Konkurs na wiersz „Przeciw wykluczeniu” Klasy III-VI 

* Konkurs na piosenkę promującą szacunek i życzliwość w relacjach międzyludzkich (słowa piosenki do 

znanej melodii – 2 zwrotki) Klasy III-VI 

* Podsumowanie projektu, rozstrzygnięcie konkursów 

* Przedstawienie „Jak królewna chciała zostać królową” 

Termin realizacji: listopad 2013/marzec 2014 

Nagrodą dla zwycięzców poszczególnych konkursów są dyplomy i wycieczka do kina 

Organizatorki projektu  U.B.; D.O. i M.K. 

 

 

           Zima w tym roku o nas zapomniała. Przynajmniej na razie. Niektórym z tego powodu smutno, 

niektórzy się cieszą- normalnie jak  w życiu – wszystkim się nie dogodzi. Ja należę do tej grupy, która 

łatwo się dostosowuje i stara się nie podporządkowywać swojego nastroju do rzeczy, sytuacji na które 

absolutne nie mamy wpływu. Jednak gdy zbliża się jedno z najpiękniejszych świąt w roku   - Boże 

Narodzenie, marzy mi się puchowa pierzynka otulająca świat za oknem. Ponieważ śniegu jednak nie ma, 

postanowiłam załatwić sobie swój własny zimowy nastrój i sięgnęłam po ulubioną książkę z dzieciństwa. 

Mam nadzieję, ze większość z Was już się domyśliła, że chodzi tutaj o  „Królową Śniegu”, H. Ch. 

Andersena. Niby zwykła baśń, jakich jako dzieci poznajemy dziesiątki, a jednak „Królowa Śniegu” ma 

wyjątkowy wymiar. Jest to przede wszystkim piękna i wzruszająca opowieść o miłości i odpowiedzialności, 

która wywołuje głęboką refleksję u każdego czytelnika – bez względu na wiek. Jak większość dzieł 

Andersena i ta baśń jest dość melancholijna, a chwilami nawet smutna, jednak – jak to w baśniach bywa 

– miłość i dobro pokona zło i oczywiście wszystko dobrze się kończy. Serdecznie polecam lekturę tej 

książki, ponieważ w każdym z jej bohaterów możemy przeglądać się jak w lustrze. Królowa Śniegu to 

personifikacja naszych egoistycznych pragnień i poczynań. Gerda- jedna z głównych bohaterek to 

przykład bezwzględnej miłości i oddania, Rozbójniczka uosabia potrzebę przyjaźni i bliskości, a reszta 

bohaterów………. to już pozostawiam Waszej ocenie. Serdecznie polecam 

Redaktor opiekun 
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Dzisiaj wyjątkowo prace wykonane przez uczniów Gimnazjum  

Wincentego Św. aPaulo  w programie Inkscape. 

        

        

    

http://www.inkscape.org/

