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Witajcie w nowym roku 

         Jubileusze, szczególnie te okrągłe, są 

doskonałą okazją do podsumowań i wyciągania 

wniosków. Warto się wówczas zastanowić, czy to co 

robimy wciąż daje nam zadowolenie. Dawno 

udowodniono, iż wykonywana praca daje dwa razy 

więcej efektów, jeśli sprawia  przyjemność. Po 

drugie, czy nasze działanie jest przydatne.  To 

niezwykle istotne, gdyż praca wykonywana tylko po 

to, by się zmęczyć nie daje satysfakcji i znacznie 

obniża własną samoocenę. Po trzecie, czy jest to 

zajęcie rozwijające i stymulujące do nieustannego 

doskonalenia - „kto się nie rozwija, ten się cofa”. 

          Przygotowując się do pracy nad aktualnym, 

jubileuszowym, SETNYM numerem naszej gazetki, 

dokonałam takiego właśnie swoistego rachunku 

sumienia. Nie musiałam się wcale zastanawiać, czy odpowiedzialna praca redaktora opiekuna sprawia mi 

przyjemność, bo prowadzenie gazetki internetowej to najciekawszy odcinek mojej pracy w szkole. Czy 

jest przydatna? Jestem przekonana, że tak - nawet jeśli niewielki odsetek aktualnych uczniów i 

nauczycieli z niej korzysta. Dostaję sporo e-maili od absolwentów, którzy z ogromnym sentymentem i 

łezką w oku zaglądają do kolejnych roczników naszego periodyku. Poza tym, jest ona najbardziej 

aktualnym i niemalże kompletnym dokumentem życia SP5, co ma wartość ponadczasową i trudną do 

przecenienia. Czy mobilizuje mnie do stałego rozwoju i samokształcenia? Z cała pewnością TAK. Na 

przykład, gdy zapraszam do rozmowy kolejnych gości to, aby nie okazać się ignorantem, staram się 

przygotować do każdego spotkania. Wciąż czytam i szukam inspiracji do kącika promującego 

czytelnictwo. Gdy czytam teksty napisane przez stałych lub 

doraźnych współpracowników naszego periodyku, zawsze dowiaduję 

się czegoś nowego lub na znane mi sprawy spoglądam z innej 

perspektywy. 

             Tak więc, mam wielką przyjemność i szczęście robić w 

pracy TO, CO KOCHAM i tego Wam, Kochani, życzę z całego serca! 
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          Wszystkim naszym czytelnikom i sympatykom bardzo dziękuję za wsparcie, dobre słowo i 

konstruktywna krytykę, która przyczynia się do nieustannego rozwoju „Piątki na Piątkę”. 

Do zobaczenia po feriach, 

Redaktor opiekun 

 

 

„Gazetka i setka” 

             „Liczba 100 (sto, setka, stówa) – liczba naturalna następująca po 99 i poprzedzająca 101” 

(pl.wikipedia.org). Czy tę definicję można odnieść do stu numerów 

szkolnej gazetki?  W teorii wygląda to prosto i rzeczywiście… 

naturalnie. Ale tak nie jest, jeśli przyjrzeć się temu, co  za „setką” 

się ukrywa. Ponad dziesięć lat temu chyba nikt spośród 

pomysłodawców i pierwszych autorów nie przewidywał, iż gazetka, 

która pierwotnie miała być dodatkiem do tworzonej wówczas 

strony internetowej szkoły, w jedenastym roku po wydrukowaniu 

jej wszystkich numerów będzie zaliczona do kategorii tzw. grubych 

ksiąg. Średnio, przynajmniej w ostatnich kilku latach,  po 

wydrukowaniu gazetka mieściła się na ok. 20 stronach, choć nie 

wszystkie wydania były jednakowo obfite. Było kilka podwójnych, 

były też wydania specjalne. Redakcje gazetki starały się 

opracować jeden egzemplarz miesięcznie.  Łatwo policzyć, że 

jubileuszowe wydanie uzupełniło tę ponad dziesięcioletnią księgę 

do niemal 2000 stron. Przyznam, że moim marzeniem jest, by 

udało się wszystkie egzemplarze gazetki zebrać w kilku elegancko 

oprawionych tomach. To jest prawdziwa kronika szkoły, choć 

niewątpliwie wiele jeszcze pracy wymaga, by rzeczywiście tę rolę 

pełniła. Kilka lat temu przyjęliśmy tezę: w miarę możliwości 

dokumentować w gazetce wszystkie najważniejsze wydarzenia, 

które dzieją się w szkole, w klasach, wokół szkoły, ale z udziałem jej środowisk. Trudno byłoby zliczyć 

wszystkich współtwórców gazetki. Pisali uczniowie i nauczyciele. Dziesiątki wywiadów, porad, informacji, 

ciekawostek, reportaży, sprawozdań, scen zatrzymanych migawką aparatu, rysunki – prawdziwe dzieła 

najmłodszych.  

Po prostu kawał dobrej roboty… . 

              Dla absolwentów szkoły to przyczynek do czasami sentymentalnych wspomnień. Wielu 

odnajdzie swoje nazwiska w podpisach autorskich, niektórzy dojrzą swoje postaci na fotografiach, inni 

wśród nazwisk, których z różnych przyczyn w każdym numerze nie brakowało. Gazetka miała służyć 

także promocji szkoły, więc prezentowała osiągnięcia nauczycieli i uczniów. Najzdolniejszych, ale także 

tych o oryginalnych, ciekawych zainteresowaniach, nietuzinkowych hobbystów, utalentowanych 

zdobywców różnorodnych trofeów na wielu arenach: od  szkolnej  poprzez miejskie, powiatowe i krajowe, 

aż do międzynarodowych. Ooo, nie! Nie będę wskazywał, gdzie szukać tych informacji. Po prostu w 100 
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numerach gazetki. Niech to będzie okazja do ich przejrzenia dla każdego, kto chciałby sięgnąć do 

wspomnień.  

                Oczywiście, nie od razu jakość dorówna ilości. A i teraz jest nad czym pracować, bo nikt nie 

może „uśmiechać się samochwalnie” (J Słownik W. Doroszewskiego, t. VIII) i twierdzić, że gazetka 

osiągnęła jakość najwyższą. Nie o to tu chodzi. Trzeba pamiętać, że jest ona efektem ogromnie mozolnej, 

czasochłonnej pracy. Wiodącą rolę przy opracowaniu każdego wydania pełni od 

początku i niezmiennie dwoje   nauczycieli: opiekun zespołu redakcyjnego, p. Dorota 

Olejnik oraz p. Dariusz Sauter, który opracowuje całość technicznie i skutecznie godzi 

ograniczenia pojemności strony internetowej z  wielkością materiału redakcyjnego, na 

który wpływ mają szkolne wydarzenia i… pomysły autorów. Im oraz Wszystkim, którzy 

mieli swój udział w tworzeniu tej „księgi” – WIELKIE GRATULACJE i 

PODZIĘKOWANIE!  

               W gazetce pojawiały się postaci z miejskiego „świecznika”: m. in. 

przewodniczący Rad Powiatu i Miasta, Prezydenci i ich Zastępcy, Dyrektorzy Szkół oraz 

wielu przedstawicieli ważnych dla miasta instytucji. Od kilku lat staramy się zachęcić 

emerytowanych pracowników szkoły   (nie tylko nauczycieli!), ale także absolwentów 

do podzielenia się swoimi wspomnieniami w formie wywiadów. Te rozmowy to 

niezwykłe spotkania przybliżające szkolną historię przez pryzmat indywidualnych 

przeżyć. To kolejne moje marzenie: zebrać w jednym tomie jak najwięcej takich 

utrwalonych w pamięci obrazów… . 

            Droga Czytelniczko / Czytelniku, jeśli jesteś Absolwentem „Piątki”, Jej/ Jego 

Rodzicem lub byłym Pracownikiem, spróbuj, proszę,  opisać choćby jeden dzień z tego 

okresu, jedno szczególne, ciekawe wydarzenie, coś, co w pamięci zawsze kojarzy się z 

TĄ SZKOŁĄ*).  

            Proszę o to w imieniu zespołu 

redakcyjnego nie bez powodu. Szkoła 

Podstawowa nr 5 im. Grzegorza Piramowicza 

jest jedną z  najstarszych szkół w Pabianicach. 

Tradycja szkoły sięga 1917r., kiedy to 

Deputacja Szkolna przy Magistracie Miasta 

podjęła decyzję o jej powołaniu. W październiku 

1924r. szkoła została przeniesiona do 

bliźniaczego budynku na rogu ulicy Zamkowej i 

Cerkiewnej (obecnie Poniatowskiego) i nadano jej imię Grzegorza 

Piramowicza, sekretarza Komisji Edukacji Narodowej. W 2017r. 

szkoła będzie więc obchodzić  100-lecie istnienia, a siedem lat 

później minie kolejna „setka” -  szkolnych budynków.  

Jak widzimy, liczba 100 będzie nam towarzyszyć jeszcze przez 

jakiś czas. A przecież to  

„liczba poprzedzająca 101”, a więc tak naprawdę dopiero 

początek całkiem nowej historii…  

Do dwusetnego numeru gazetki „”Piątka” na piątkę”! 

Jerzy Kaczmarek (JerzyK), dyrektor szkoły  
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*) Wspomnienia prosimy przesyłać na adres szkoły: ul. Zamkowa 65, 95-200 Pabianice lub adres e-

mailowy: 

sp5pabianice@poczta.internetdsl.pl 

 

            KTO BY POMYŚLAŁ ...... 

          Kto by pomyślał, że to już 10 lat i 100 numerów „Piątki na Piątkę”! Gdy rozpoczęłam pracę w 

szkole  w 2004 roku,  Pan Dyrektor oprócz obowiązków nauczyciela bibliotekarza, powierzył mi także 

opiekę nad szkolną gazetką internetową „Piątka na Piątkę”.  Muszę przyznać, że zaskoczył mnie tym i 

nawet lekko wystraszył. Przyszłam do pracy w szkole podstawowej wprost z biblioteki naukowej,  której 

użytkownicy to głównie studenci i wykładowcy. Nie miałam zielonego pojęcia, co mogłabym w takiej 

gazetce zamieszczać... . Dużym pocieszeniem  (i wsparciem) było przydzielenie mi do pomocy kol. 

informatyka Darka Sautera.  Nie jestem w stanie policzyć, ile razy jego dystans do rzeczywistości i 

pogodna natura przywracały mi prawidłowe postrzeganie świata… . Kolejnym bonusem było zaproszenie 

do współpracy  Ewy Owsik, której ilustracje gwarantowały przynajmniej połowę sukcesu. 

          Po pierwszym szoku, wywołanym głównie przez strach, postanowiłam zmierzyć się z nowym 

zadaniem i współtworzyć periodyk,  który będzie wyjątkowy na tle innych szkolnych gazetek. Od samego 

początku wprowadziliśmy stałe działy, które gromadzą  najwięcej czytelników. Trzy  z nich kontynuowane 

do dziś -  WSTĘPNIAK, REDAKCJA POLECA oraz Z ŻYCIA SZKOŁY - ukazują się nieprzerwanie co miesiąc 

od dziesięciu lat.  Przez te wszystkie lata pojawiały się również inne, czasami powoływane tylko na pewien 

okres czasu, niektóre wygasły w związku z zawirowaniami personalnymi, a niektóre pojawiają się 

cyklicznie - w zależności od aktualnych potrzeb. Przez kilka lat ukazywał się KĄCIK SPORTOWY, 

prowadzony przez p. Joasię Jarmakowską (nauczycielkę wychowania fizycznego, która obecnie pracuje 

w SP8) oraz przez  p. Wojciecha Woźniaka (nauczyciela wychowania fizycznego w naszej szkole, trenera 

oraz instruktora pływackiego). Pojawiał się KĄCIK DUCHOWY prowadzony przez p. Paulinę Dziubczyk, 

która, niestety, również już z nami nie pracuje. Panie:  Ewa Skiba - Jaworowska, Joanna Pacześ  - 

Andrzejewska oraz Ewa Owsik współprowadziły  ŚWIETLICOWY KĄCIK NUDZIARZA .  Przez klika lat p. 

Sylwia Łaguniak  dokształcała nas ekologicznie, a p. Ewa Skiba - Jaworowska promowała zdrowy styl 

życia. Długo funkcjonowały   NOTATKA OKOLICZNOŚCIOWA oraz CIEKAWE ROCZNICE i KĄCIK 

NAUKOWY (redagowany przez wiele osób i na różne tematy).  

             Z czasem gazetka stała się moim  „oczkiem w głowie”, któremu poświęcam co miesiąc wiele 

uwagi i czasu.  Każdy tekst, choćby najkrótszy, jest dla mnie jednakowo ważny, choć nie ukrywam, że 

dwa moje projekty autorskie całkowicie ukradły moje serce. Są to wywiady z cyklu MOJA MAŁA OJCZYZNA 

oraz OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA. W wielu z nich wspierał nas Pan Dyrektor. W przeciągu kilku lat 

przeprowadziliśmy kilkadziesiąt wywiadów z najważniejszymi dla naszej społeczności osobami: 

prezydentem  miasta  i jego zastępcami, dyrektorami  pabianickich placówek oświatowych i  kulturalnych 

(szkoły wszystkich szczebli, przedszkola, muzeum, PODN i DM, MOK, MDK),  starostą powiatu oraz 

proboszczami pabianickich parafii. Ponadto, w ramach przygotowań do obchodów 100-lecia szkoły od 

kilku lat gromadzimy wspomnienia naszych absolwentów oraz byłych nauczycieli. Uwielbiam te wywiady! 

Uważam, że to najciekawsza część mojej pracy w szkole.  

 

mailto:sp5pabianice@poczta.internetdsl.pl
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               Od samego początku p. Ewa Owsik dbała o ilustracje do „Piątki”. Muszę przyznać, że nasza 

współpraca układa się  wyjątkowo   harmonijnie.  Gdy zaplanujemy, co znajdzie się w kolejnym 

numerze  gazetki,  Ewa prowadzi zajęcia plastyczne, w czasie których ochotnicy wykonują konkretne 

obrazki. Poziom prac jest naprawdę wysoki. Zawsze mamy dylemat, które z przygotowanych ilustracji 

wykorzystać, dlatego też najczęściej bierzemy wszystkie. 

                 O to, aby nasza gazetka miała profesjonalny poziom dba  korektor, który niejednokrotnie ma 

naprawdę ciężki owoc do zgryzienia.  Niektóre teksty naszych uczniów są nie tylko do poprawienia, ale i 

do przeredagowania, a w skrajnych przypadkach  wręcz  do napisania na nowo!    Tu, po raz kolejny, 

wielki ukłon w stronę śp.  Lidki Kukieły, która przez prawie osiem lat  współpracowała z nami, cierpliwie 

poprawiając kolejne materiały. Niejednokrotnie podsuwała nam pomysł artykułu lub podpowiadała, z kim 

warto zrobić wywiad. Bardzo się cieszę, że w każdym poprawionym tekście został kawałek Jej samej.  Z 

Nią również współpraca układała się bez najmniejszych zgrzytów czy niedomówień.  Obecnie 

współpracuje z nami p. Sylwia Grzeszna, która z charakterystycznym dla siebie poczuciem humoru i z 

pogodnym dystansem przejęła niełatwe obowiązki korektora. Współpraca zapowiada się obiecująco… . 

              Jeśli chodzi o nieustające pilnowanie  profesjonalizmu, nie mogę pominąć roli, jaką odegrała 

była wicedyrektor naszej szkoły, pani Urszula Gajewska. Jako pierwszy,  niezwykle surowy czytelnik - 

recenzent „Piątki na Piątkę” nigdy nie przeoczyła żadnej "fuszerki" i wciąż odsyłała teksty do poprawki… 

.  Oczywiście, czasami doprowadzało mnie to do szału, ale dzięki temu nasz periodyk jest nieustannie na 
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wysokim poziomie Podobnie działa  Pan Dyrektor, który bardzo 

pilnuje, aby wszystko odbywało się zgodnie z prawem i 

poszanowaniem cudzej własności intelektualnej.  Uuuuuuffffffff. 

                Jako redakcja odnieśliśmy już pewne sukcesy. Biorąc 

udział w projekcie Junior Media, trzykrotnie wygraliśmy  druk 

naszej gazetki w profesjonalnej drukarni. To było niezwykłe 

przeżycie. Na ogólnopolskiej platformie czytelnicy wybierali 

najlepsze ich zdaniem gazetki szkolne. Docenienie przez 

czytelników jest największą nagrodą dla twórców. 

                 Poza walorami poznawczymi, nasza gazetka jest 

swoistym dokumentem życia społecznego.  Dokumentujemy w 

niej najważniejsze wydarzenia z  życia szkoły oraz miasta. 

Szczególnie troskliwie pochylamy się nad wszystkim imprezami, w 

których brali udział nasi uczniowie. Za 20 lat niejeden  absolwent 

uroni łezkę,  gdy przeczyta o sobie lub zobaczy swoje zdjęcie na 

łamach „Piątki”. Nieżyjący już niestety, kustosz naszego muzeum, 

p. Robert Adamek twierdził, że tak dobrze i systematycznie 

prowadzona gazetka szkolna to prawdziwa perełka dla historii 

miasta. Niejednokrotnie rozmawialiśmy o konieczności druku i oprawienia kolejnych roczników – z myślą 

o następnych pokoleniach. 

                Korzystając  z okazji świętowania 100 wydania  naszej gazetki, chciałabym bardzo serdecznie 

podziękować moim najbliższym współpracownikom – Ewie, Darkowi i Sylwii za komfort współpracy, 

idealne zrozumienie - czasami nawet bez słów, za kompromisy, wyrozumiałość, wsparcie, uśmiech i 

cierpliwe wysłuchiwanie mojego biadolenia. Kochani, praca z Wami to czysta przyjemność. Dziękuję 

również wszystkim Tym, którzy współpracują z nami okazjonalnie (wychowawcom, nauczycielom) 

oraz  Tym, którzy nas czytają i wspierają dobrym słowem.  

Redaktor opiekun 

 

 

  

„Po zdrowie” do świetlicy 

„Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, 

jako smakujesz, aż się zepsujesz…”. 

Jan Kochanowski 
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         Zdrowy styl życia to popularny i modny dziś temat. Promuje on, między innymi,  zdrowe 

odżywiani i ruch na świeżym powietrzu. Także w naszej szkole nie brakuje rozmów i zajęć o tematyce 

prozdrowotnej. Na przykład, w związku z akcją ”Warzywa i owoce w szkole” w świetlicy prowadzone są 

zajęcia na temat ich właściwości zdrowotnych i zalet spożywania.  

   

       W miniony poniedziałek odbyła się w świetlicy lekcja kulinarna. Świetliczaki pod czujnym okiem 

pań: Ewy Owsik i Pauliny Hryniewicz kroiły i mieszały słodkie i soczyste owoce: jabłka, pomarańcze, 

banany, brzoskwinie i ananasy. Następnie przy pięknie nakrytych stolikach jadły przygotowaną przez 

siebie sałatkę. Niektóre dzieci nie poprzestały na jednej porcji... . To była wesoła, pouczająca i 

barrrrrdzo smaczna lekcja! 

Sprawozdawca świetlicowy 

 

Przede wszystkim bezpiecznie! 

        Witam Was serdecznie tuż przed feriami. Jak na szkolną pielęgniarkę przystało, chcę dać Wam 

receptę na zdrowy i udany odpoczynek. 
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1. Z łóżka wstajemy tylko prawą nogą i w doskonałym humorze 

2.  Jeśli humor jest taki sobie, zmuszamy się do uśmiechu (po odpowiednim napięciu mięśni mózg 

pomyśli, że mamy powód do radości i zacznie sterować wydzielanie hormonu szczęścia- TO 

NAPRAWDĘ DZIAŁA!) 

3. Zjadamy obfite, lecz lekkie śniadanie.  

4. Ubieramy się stosownie do aktualnych warunków atmosferycznych. Dbamy o to, aby się nie 

przeziębić ale i nie przegrzać - jedno i drugie jest bardzo niekorzystne dla zdrowia. 

5. Spędzamy więcej czasu na świeżym powietrzu (pod opieką 

lub za wiedzą osoby dorosłej) – mniej przed komputerem czy 

telewizorem. 

6. Pod 

żadnym 

pozorem  nie 

narażamy się na 

utratę zdrowia 

poprzez zabawy z 

używkami typu 

(papierosy, 

dopalacze czy alkohol).  

7. Korzystając z różnorakich  sprzętów lub urządzeń 

mechanicznych, które mają uatrakcyjnić zimowy wypoczynek 

(lodowiska, wyciągi narciarskie) bezwzględnie stosujemy się do przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa. 

 Do zobaczenia po feriach 

Wasza Szkolna Pielęgniarka 

 

Świąteczne wspominki…. 
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         18 grudnia 2014 r. p. Beata Dyła - Fontańska zabrała nas na wycieczkę do Strykowa, gdzie w 

Centrum Ogrodniczym TRACZ odbyliśmy lekcję o tematyce świątecznej.  

          Po przywitaniu się z pracownikami bajecznego ogrodu p. Tracza, z ochotą i entuzjazmem 

zabraliśmy się do pracy. Projektowaliśmy własne kartki świąteczne z kolorowego papieru i ozdoby 

choinkowe. Zabawy przy tym było co niemiara. Na zakończenie każde dziecko otrzymało małe drzewko 

w doniczce. Oczywiście odwiedził nas również św. Mikołaj, który dla każdego  miał mały upominek. 

Dziękujemy naszej Pani za miłą niespodziankę. 

     

   

          W piątek, 19 grudnia ubiegłego roku, odbyła się nasza klasowa wigilia.  W ten wyjątkowy dzień 

nie zasiedliśmy jak zwykle w ławkach, aby pilnie uczyć się i zdobywać wiedzę, ale po to, by wspólnie 

cieszyć się najbardziej rodzinnymi i pełnymi ciepła świętami – Bożym Narodzeniem. Ławki zostały 

ustawione tak, by stworzyć duży stół, przy którym – świątecznie nakrytym śnieżnobiałym obrusem - 

wspólnie spożywaliśmy posiłek przygotowany przez nasze mamy.   
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 Klasę ozdabiała nie tylko piękna i bardzo okazała choinka, ale i drobne bukieciki zrobione z zielonych 

gałązek i szyszek. Nasze spotkanie rozpoczęliśmy od tradycyjnego połamania się opłatkiem i 

składania  życzeń. Następnie Ewa i Asia zaprezentowały świąteczny wiersz, czym wprawiły nas w 

prawdziwie świąteczny nastrój. Na zakończenie wymieniliśmy się drobnymi upominkami. Mamy 

nadzieję, że po latach właśnie takie uroczystości będziemy wspominać z prawdziwym wzruszeniem. 

w imieniu klasy III b: Weronika Łuczak 

 

Św. Mikołaj wśród Parasolek 

Dzień 16.12.2014 r. okazał się wyjątkowo przyjemny dla dzieci z grupy „Parasolka”. Kilka 

tygodni temu uczestnicy zajęć pisali listy do św. Mikołaja i ich marzenia się spełniły. Do szkoły dotarła 

duża przesyłka zawierająca przeeepiękne prezenty: strój policjanta, kimono, piłkę nożną, ładne 

ubrania, zabawki, mnóstwo słodyczy… . Radości było co niemiara.  

Serdeczne podziękowania w imieniu swoim, 

obdarowanych dzieci i ich rodziców, składam pani Lidii 

Golewskiej, która w tym roku przyjęła rolę pomocnika 

św. Mikołaja i pośredniczyła w kontaktach z Laponią. 

Dziękuję również pomysłodawcom i organizatorom całej 

akcji:  pani Emilii Rogalewicz i panu 

Jakubowi  Golewskiemu. 

Pisząc o świątecznych niespodziankach, pragnę 

wspomnieć, że św. Mikołaj był w tym roku baaardzo 

hojny. Sprawił, że grupa socjoterapeutyczna 

„Parasolka” została zaproszona na spotkanie wigilijne do 

restauracji w Hotelu Piemont! Tam również były 

prezenty. Serdecznie dziękujemy organizatorom 

spotkania - pracownikom OPiIS - u  w Pabianicach. 

Urszula Bodył 
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TRZEJ KRÓLOWIE 

         Nowy Rok szkoła rozpoczęła mocnym akcentem wizerunkowym. Na zaproszenie Dziekana 

Dekanatu Pabianickiego, proboszcza Parafii Św. Maksymiliana Marii Kolbe, ks. Ryszarda Stanka, 

Szkolny Zespół Teatralny BELFER wystąpił przed tłumnie zgromadzonymi uczestnikami paradnych 

orszaków, prezentując inscenizację wizyty trzech Magów, Kacpra, Melchiora i Baltazara  u króla Judei, 

Heroda. Była to już druga prezentacja w wykonaniu zespołu, opracowana z okazji Święta Trzech Króli. W 

styczniu ub. roku nauczyciele i pracownicy szkoły przedstawili walkę Dobra ze Złem. W tym roku formuła 

parady była nieco inna. Z trzech stron, tj. z parafii NMP Nieustającej Pomocy w Woli Zaradzyńskiej, z 

parafii Św. Mateusza oraz parafii Chrystusa Króla Wszechświata wyruszyły konne zaprzęgi, wioząc 

wspomnianych Magów. Ok. godz. 16.00 wszystkie orszaki spotkały się przed sceną na rynku przy ul. 

Orlej i wówczas rozpoczęło się przedstawienie przygotowane przez szkolny zespół. Nagranie z wydarzenia 

można obejrzeć na stronie pabianickiej TV (program Info FLESZ)  oraz program PULS miasta lub - w 

mniej doskonałym nagraniu własnym - na stronie: SZKOLNA GALERIA. Warto zauważyć, że 

opracowanie inscenizacji wymagało ogromnego zaangażowania ze strony aktorów w okresie świątecznej 

przerwy. Poza opieką nad dziećmi nauczyciele uczestniczyli w próbach, a kostiumy, które tak barwnie 

prezentują się na ekranie, wykonali własnoręcznie m. in.  z materiałów pozyskanych od ks. Dziekana. 

              W spektaklu udział wzięli: jako Herod – p. Tomasz Grzegorzewski, Przewodniczący Rady 

Rodziców Szkoły, w roli Kacpra – p. Wojciech Woźniak, nauczyciel wychowania fizycznego, jako 

Melchior – p. Henryk Kurasiewicz, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, w rolę Baltazara wcielił się p. 

Janusz Koźlenko, nauczyciel matematyki, kanclerzem była p. Lidia Golewska, nauczycielka 

wychowania fizycznego,  setnikiem straży królewskiej - p. Anna Kmiecik, nauczycielka edukacji 

wczesnoszkolnej, jako rabin wystąpił p. Tomasz Klimek, nauczyciel języka polskiego, rolę sługi odegrała 

p. Marta Tomczyk, nauczycielka języka angielskiego, a tancerkami były  wychowawczynie świetlicy, p. 

Ewa Owsik i p. Małgorzata Grzywacz oraz p. Dorota Olejnik, bibliotekarz. Obsługę techniczną i 

udźwiękowienie zapewnił p. Dariusz Sauter, nauczyciel zajęć technicznych i informatycznych, a aktorów 

wspierała w roli suflera p. Renata Kołodziejska, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej. Serdecznie 

dziękuję WSZYSTKIM, którzy włączyli się w przygotowanie tej inscenizacji, w tym Komendantom 

Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, bryg. Andrzejowi Bohdanowiczowi 

i  bryg. Piotr Jakubowskiemu, za użyczenie specjalistycznego sprzętu oświetleniowego, bez którego 

scena w zapadającym zmroku nie byłaby tak barwnie widoczna oraz Naczelnikowi Wydziału Edukacji, 

Kultury i Sportu, p. Waldemarowi Boryniowi, który w okresie przygotowań i w mroźnym finale na 

rynku miasta wspierał nasze działania organizacyjne. 

Jerzy Kaczmarek, 

dyrektor szkoły 

 

  SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

           Samorząd Uczniowski w bieżącym roku szkolnym podejmował szereg działań wynikających z 

potrzeb szkoły i zainteresowań uczniów. Pracując w kilku sekcjach - porządkowej, imprezowej, 

dekoracyjnej i naukowej - wspierał wszystkich uczniów szkoły, a także ich reprezentował. 

      Spośród wielu działań na uwagę zasługują organizacja Dnia Edukacji Narodowej połączona ze 

ślubowaniem klas pierwszych, jasełka szkolne oraz miejska wigilia organizowana w naszej szkole dla 

władz miejskich i powiatowych oraz dyrektorów placówek oświatowych, reprezentowanie szkół 

podstawowych na miejskich obchodach Święta Niepodległości. 

http://promok.pl/player?id=1592
http://promok.pl/player?id=1593
http://youtu.be/Hkg66QC0AGE
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       Oprócz zadań dodatkowych każdy z członków samorządu wypełniał pewne obowiązki: nadzór 

dyżurów na korytarzach szkolnych, dekorowanie pracowni i korytarzy dekoracjami okolicznościowymi, 

pomoc uczniom klas pierwszych w adaptacji do warunków szkolnych, przeprowadzanie akcji 

charytatywnych, organizacja dyskotek szkolnych (w tym dyskoteki andrzejkowej, podczas której 

zostały zebrane pieniądze na zakup sprzętu sportowego), pomoc koleżeńska w nauce oraz wszelkie 

inne działania wynikające w potrzeb uczniów i codziennego funkcjonowania szkoły. 

       Rada Samorządu Uczniowskiego spotykała się z opiekunem co tydzień w czwartki na długiej 

przerwie i ustalała na bieżąco swoje zadania i działania. Współpraca układała się dobrze i mamy 

nadzieję, że  z równie dobrym skutkiem będzie kontynuowana w drugim semestrze. Na razie przed 

nami ferie, czyli zasłużony odpoczynek dla wszystkich członków samorządu oraz całej społeczności 

uczniowskiej. 

Sylwia Łaguniak, opiekun samorządu uczniowskiego 
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Przed nami wymarzone i wyczekane ferie zimowe, czyli czas 

wypoczynku i relaksu. Uważam, że nic tak skutecznie nie 

wpływa  na poprawę humoru i samopoczucia jak dobra 

książka, dlatego też zachęcam Was do sięgnięcia choć po 

jeden z tytułów, które od wielu lat reklamujemy w kąciku 

„Redakcja Poleca”. Wszystkie książki, rekomendowane 

przeze mnie przez dziesięć lat, są dostępne w szkolnej 

bibliotece. Wystarczy przyjść i wypożyczyć.  W tym miesiącu 

dorzucę jeszcze jedną "do kolekcji”. To książka autorstwa 

Ludwika Jerzego Kerna zatytułowana „Pierwszy i kilka innych wierszy”, której pierwsze wydanie z 

doskonałymi ilustracjami Henryka Tomaszewskiego ma już ponad 50 lat! Przyznam, że to jedna z moich 

ulubionych książek z dzieciństwa. 

       Składa się na nią 17  wierszyków, które wzorem przedwojennej „Złotej Różczki” H. Hoffmanna mają 

za zadanie wychowywać i uczyć. Całość wygląda tak, że jeden (Hoffmann) straszy dzieci, a drugi (Ludwik 

Jerzy Kern) - bawi.  Dodatkowym walorem wierszy L. J. Kerna jest swoista „żonglerka” językiem polskim. 

Autor posługuje się pięknym, bogatym słownictwem, które dodaje jego twórczości lekkości i polotu, 

nie  umniejszając walorów wychowawczych. Po tę i inne książki Pana Kerna zapraszam do biblioteki.

  


