
 

 

Witam Was wiosennie 

        Znacie przysłowia: „Kto cierpliwie czeka, to się w końcu doczeka”, 

albo „Kto cierpliwy ten szczęśliwy” lub „Cierpliwość to boska cecha”? 

Cytuję je tutaj, gdyż idealnie oddają to co robiliśmy mniej więcej od 

października – czekaliśmy na wiosnę. Może nie wszyscy tak samo 

intensywnie ale jestem pewna, że większość z nas z prawdziwym 

utęsknieniem. I dobrze, bo w czekaniu nie ma nic złego. Trzeba tylko 

pamiętać, aby czekanie na coś, nie stanowiło kwintesencji naszego 

życia, bo skupiając się zbytnio na czymś na co nie mamy wpływu 

zabijamy radość życia. Niech to czekanie będzie takie przy okazji, 

mimochodem i na marginesie. Wyglądając wiosny, wakacji, wyjazdu, 

wyjścia do kina czy nie wiem już czego, nie zapominajcie aby żyć tu i 

teraz, cieszyć się drobiazgami i wciąż niezmiennie zachwycać się 

światem. Przeczytałam kiedyś, że to ciekawość świata jest 

prawdziwym miernikiem wieku, a nie metryka. Dlatego znajdźcie sobie 

ciekawe hobby, pielęgnujcie przyjaźnie, podziwiajcie świat, 

nieustannie się rozwijajcie i trenujcie pozytywne myślenie, a wiosna w 

waszych sercach będzie trwała niezmiennie do późnej starości, czego 

Wam i sobie życzę.  

Jeśli wciąż szukacie pasji, której 

moglibyście poświęcić się w wolnej 

chwili, niezmordowanie polecam 

czytelnictwo, które jak wielokrotnie 

wspominałam, niesie tyle dobrego, 

że nie sposób to wszystko wymienić. 

Dość powiedzieć, że czytanie to 

najprzyjemniejsza forma nauki 

ortografii i zasad pisowni. Mózg 

ludzki uczy się na pamięć jak 

wygląda prawidłowo napisany wyraz 

i nawet nie myśląc o tym piszecie 

poprawnie. Fajnie, nie? 

Ja oprócz czytania pasjonuje się 

pisaniem – głównie scenariuszy 

teatralnych. Ale to daleka droga do 

przebycia. Jeśli jednak chcielibyście 

zacząć już teraz swoją pisarską 



przygodę spróbujcie sił tworząc króciutkie formy literackie. Na przykład fraszki lub wierszyki dla dzieci. 

Ja ostatnio odnajduję przyjemność w tworzeniu… bibliotekarskich zaklęć. Na przykład: „Na wielbłąda 

stary garb, książki to największy skarb” albo „Czary mary kociak bury, sięgaj chętnie po lektury” czy 

„Słońce świeci, czy deszcz pada, książek niszczyć nie wypada”. 

Przyznam, że wymyślanie ich to prawdziwa frajda i całkiem intensywna gimnastyka dla mózgu. 

Serdecznie polecam. Tymczasem zapraszam was do wnikliwej lektury naszego periodyku, gdzie każdy 

znajdzie coś dla siebie. 

 
Redaktor opiekun 

 

 

        Żyjemy w niewątpliwie ciekawych czasach, w których świat zaczyna się kurczyć, zmniejszają się 

odległości, a przeciętny Kowalski ma realną możliwość wyprawy nawet w najodleglejsze zakątki globu. 

Osobiście uważam że to cudowne, niesie jednak ze sobą jedno poważne zagrożenie. Tym zagrożeniem 

jest globalizacja, przez niektórych nazywana macdonaldyzacją (od najpopularniejszej na świecie sieci 

restauracji). Znaczy to mniej więcej tyle, że popularne sieciówki można spotkać niemal wszędzie i 

wszędzie wyglądają tak samo! Daje to z jednej strony gwarancję, że ulubiona kawa będzie smakowała 

tak samo we Wrocławiu, Bukareszcie i na przykład w Sarajewie, ale z drugiej powoduje, że 

poszczególne kraje tracą swój indywidualny koloryt i charakter. Po prostu stają się do siebie podobne. 

Aby więc zapobiec utracie tożsamości i indywidualnego charakteru danej społeczności zaczęto 

praktykować tzw. lokalny patriotyzm. Polega on przede wszystkim na promowaniu swojej małej 

ojczyzny, którą tworzy miejsce życia konkretnej społeczności. Dla nas taką małą ojczyzną są Pabianice. 

Dla tych, którzy się tu urodzili, pracują, mieszkają, zakładają rodziny to takie miejsce na Ziemi, w 

którym czują się u siebie. Nawet jak przyjdzie komuś wyjechać stąd za pracą lub lepszym życiem, 

wracają z sentymentem jak do domu. Choćby na krótko, choćby tylko w odwiedziny, ale wracają do 

swoich.  

„Piątka na piątkę” również wpisuje się w ten trend, gdyż od bez mała 15 lat przeprowadza wywiady z 

osobami, które są dla Pabianic ważne, które z racji wypełnianych obowiązków mają wpływ na nasze 

życie, które dbają o rozwój i prawidłowe funkcjonowanie naszej małej społeczności. W tym miesiącu 

poprosiliśmy o rozmowę p. Marka Gryglewskiego. Zgodnie z wolą współpracy zadeklarowaną przez 

pana prezydenta Grzegorza Mackiewicza, p. M. Gryglewski pełni funkcję Drugiego Zastępcy 

Prezydenta Miasta Pabianic, zwyczajowo nazywanego wiceprezydentem.  

         Pan wiceprezydent zaprosił naszą redakcję do swojego gabinetu w Urzędzie Miejskim i poświęcił 

nam godzinkę swojego cennego czasu. Podczas rozmowy, w której uczestniczyła również rzecznik 

prasowy UM, p. Aneta Klimek, p. wiceprezydent dał się poznać jako bardzo otwarty i kontaktowy 

człowiek. Chętnie odpowiadał na nasze pytania, co i rusz zaskakiwał dowcipem i poczuciem humoru, 

jednak przede wszystkim dał wyraźny przekaz jak ważna dla niego jest służba (jak sam określił swoją 

pracę) na rzecz naszego miasta i jego mieszkańców. Owocem spotkania jest wywiad, do lektury 

którego bardzo serdecznie zapraszam. 

 



 

 



Wywiad opracowała i wstępem opatrzyła Dorota Olejnik 

********************************************** 

Redakcja: To może na początek miniankieta personalna. 

Zastępca Prezydenta p. Marek Gryglewski (dalej M.G.): Jak się nazywam już wiecie, więc może 

dodam, że mam 46 lat, z wykształcenia jestem ekonomistą, mam żonę i dwóch synów. 

Redakcja: Oczywiście jest Pan rodowitym pabianiczaninem? 

M.G.: Oczywiście. Mało tego, kocham to miasto, dobrze się w nim czuję i z przyjemnością pracuję na 

rzecz jego rozwoju i dobrego życia mieszkańców. 

Redakcja: Pięknie powiedziane…  

M.G.: Dziękuję.  

Redakcja: Jak więc wyglądało dzieciństwo i młodość przyszłego wiceprezydenta? 

M.G.: Jako dzieciak uczęszczałem do Szkoły Podstawowej nr 13, następnie do nieistniejącego już 

Technikum Budowlanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Budowlanych w Pabianicach. Ukończyłem 

Politechnikę Radomską, byłem również w wojsku. Przed objęciem posady zastępcy prezydenta byłem 

zastępcą dyrektora w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi. 

Redakcja: I w ten sposób dotarliśmy do obecnego stanowiska i miejsca pracy. Jest Pan 

wiceprezydentem odpowiedzialnym za… 

M.G.: Pracę wydziałów: Inwestycji i Eksploatacji, Infrastruktury Technicznej i Komunikacji w Urzędzie 

Miejskim, Zarządu Dróg Miejskich i Schroniska dla Zwierząt. 

Redakcja: Całkiem sporo. Czy ma Pan kogoś do pomocy? 

M.G.: Oczywiście. Moimi bezpośrednimi podwładnymi są kierownicy i naczelnicy wydziałów i to z nimi 

spotykam się, aby omawiać bieżące sprawy. 

Redakcja: Iloma osobami de facto Pan zarządza?  

M.G.: Kilkudziesięcioma. 

Redakcja: Czy to ciężka praca? 

M.G.: Ciężka? Raczej wyczerpująca. Poza tym właściwie w nienormowanym czasie, ponieważ poza 

obowiązkami stricte zarządczymi dochodzi funkcja reprezentacyjna, co najczęściej ma miejsce 

popołudniami. 

Redakcja: Czy każdy mieszkaniec naszego miasta może przyjść do Pana ze swoim kłopotem? 

M.G.: Oczywiście. Nie tylko do mnie, ale i do p. prezydenta Mackiewicza oraz p. wiceprezydent 

Jarmakowskiej - Jasiczek. Wystarczy się wcześniej umówić na konkretna godzinę i już. 

Redakcja: Z jakimi sprawami przychodzą pabianiczaninie do wiceprezydenta Gryglewskiego? 

M.G.: Ze wszystkimi. Teoretycznie spotykam się w sprawach wydziałów za których pracę odpowiadam. 

Praktycznie wygląda to tak, że oprócz interesantów przychodzących w sprawach podlegających moim 

kompetencjom, są tacy, którzy przychodzą po prostu porozmawiać. Porozmawiać o swoich kłopotach i 

problemach. Jeśli nie mogę wymiernie pomóc, przynajmniej wysłucham i wesprę dobrym słowem. 

Jestem tu dla mieszkańców naszego miasta, więc przyjmuję każdego interesanta, który ma potrzebę 

przyjść do mnie.  

Redakcja: Jak często spotyka się Pan z p. prezydentem Mackiewiczem i drugim wiceprezydentem? 

M.G.: Przynajmniej raz na tydzień siadamy przy wspólnym stole i omawiamy sprawy bieżące. 

Redakcja: A jak wygląda współpraca ze służbami, tj. z Policją, Strażą Miejską czy ze Strażą Pożarną? 

M.G.: Bardzo dobrze. Pamiętajcie, że z wymienionych formacji tylko Straż Miejska bezpośrednio 

podlega p. prezydentowi. Policja i Strażacy to służby scentralizowane, które podlegają bezpośrednio 



odpowiednim ministrom. Jednakże współpraca między nami a służbami musi układać się zgodnie i 

harmonijnie, gdyż wspólnie dbamy o bezpieczeństwo i spokój mieszkańców naszego miasta. 

 

Redakcja: W takim razie, czy Pabianice są bezpiecznym miastem? 

M.G.: Uważam, że tak.  

Redakcja: Ma Pan swoje ulubione miejsce w naszym mieście? 

M.G.: Oczywiście, nawet kilka. Związane jest to ze zmianami miejsca zamieszkania w obrębie Pabianic. 

Jako dziecko dużo czasu spędzałem na stadionie PTC, potem był Lewityn, obecnie ul. Jutrzkowicka. 

Redakcja: Stadion PTC? 

M.G.: Oczywiście. Jako dziecko marzyłem o tym, aby zostać piłkarzem.  

Redakcja: O proszę! Czyli sportowiec? 

M.G.: Teraz już wyłącznie rekreacyjnie, ale miłość do piłki pozostała. Po cichu mam nadzieję, że 

najważniejszy mecz jeszcze przede mną.  

Redakcja: Jak Pan w takim razie spędza swój czas wolny? 

M.G.: Czasu stricte wolnego mam niewiele, więc staram się go dobrze wykorzystać. Po pierwsze, odkąd 

trzy lata temu zostałem szczęśliwym posiadaczem owczarka niemieckiego o uroczym imieniu Frodo, 

dużo czasu spędzam na spacerach. Ponieważ mieszkam w pobliżu łąk i pól, właśnie tam spacerujemy 

najchętniej. Poza tym uwielbiam tzw. „dłubanie w drewnie” oraz dużo czytam. 

Redakcja: Dłubanie w drewnie? 

M.G.:  Tak. Potrafię własnoręcznie zrobić na przykład meble.  

Redakcja: Dość nietypowe hobby.  

M.G.: Ale bardzo wciągające. 



Redakcja: Co Pan czyta? 

M.G.: Wszystko, co mi wpadnie w ręce.  

Redakcja: Ma Pan poza Frodo jeszcze jakieś zwierzęta w domu? 

M.G.: Mój syn Franek ma rybki. Jest prawdziwie zafascynowany podwodnym światem. Ostatnio 

zasiedlił akwarium dość egzotycznymi mieszkańcami – słodkowodnymi krewetkami. Przyznam szczerze, 

że obserwowanie tego co się dzieje w akwarium sprawia mi wielką frajdę i cudownie wręcz 

odstresowuje. 

Redakcja: Lubi Pan podróżować? 

M.G.: Bardzo. 

Redakcja: A dokąd? 

M.G.: Właściwie wszędzie, ale najbardziej w góry. 

Redakcja: Wysokie? 

M.G.: To w sumie bez większego znaczenia, gdyż wędrować można po każdych. Ostatnio byłem w 

górach Stołowych, na Szczelińcu i oczywiście wciąż jestem pod urokiem tego miejsca. 

 

Redakcja: A którą z podróży wspomina Pan najmilej? 

M.G.: Pierwszą moja podróż autostopem nad morze. Miałem wówczas 15 lat i ogromny głód świata. 

Próbując go zaspokoić, odwiedziłem już Chorwację, Albanię, Hiszpanię, Anglię… 

Redakcja: A dokąd marzy się Panu jeszcze pojechać? 

M.G.: Chcę polecieć do Nowej Zelandii. Pozostaję pod absolutnym urokiem tego kraju po filmie „Władca 

Pierścieni”, gdyż to właśnie tam kręcono większość scen. Wydaje się być magicznym, wręcz baśniowym 

kawałkiem świata. 



Redakcja: Wróćmy jeszcze na chwilę do zadań wiceprezydenta. Czy jest coś, co szczególnie leży Panu 

na sercu jeśli chodzi o poprawę warunków życia w Pabianicach? 

M.G.: Tak. Będę dążył do utwardzenia wszystkich dróg gruntowych w naszym mieście. Do niedawna 

sen z powiek spędzała przyszłość utrzymania tramwaju do Łodzi. Tramwaj metropolitalny to ogromne 

ułatwienie komunikacyjne dla pabianiczan, którzy pracują, uczą się lub studiują w Łodzi.  

Redakcja: Jak ocenia Pan stosunki panujące między włodarzami Łodzi, Pabianic i ościennych 

miejscowości? 

M.G.: Bardzo dobrze. Jesteśmy przedstawicielami naszych społeczności, zostaliśmy przez nie wybrani, 

aby dbać o społeczne interesy, więc utrzymywanie poprawnych relacji jest wskazane dla dobra ogółu 

właśnie. Wychodzę z założenia, że aby się „dogadać” trzeba po prostu ze sobą rozmawiać i jeśli to 

konieczne, szukać kompromisu. 

Redakcja: Wracając do czasów szkolnych, który przedmiot lubił Pan najbardziej?  

M.G.: Oczywiście lekcje wychowania fizycznego oraz historię. 

Redakcja: A nie lubiłem… 

M.G.: Chemii.  

Redakcja: Co chciałby Pan przekazać naszym czytelnikom? 

M.G.: Nigdy nie rezygnujcie ze swoich marzeń. Nigdy! Jeśli się czegoś bardzo chce, to sposób się 

zawsze znajdzie. Dążcie do bycia w zgodzie z sobą i swoimi pragnieniami.  

Redakcja: Dziękując za miłą rozmowę czego możemy Panu życzyć? 

M.G.: Skutecznej realizacji wszystkich planów. 

Redakcja: Życzymy więc i raz jeszcze dziękujemy. 

M.G.: Dziękuję. 

 

 

Sprawozdanie z apelu szkolnego podsumowującego I półrocze  

i o bezpieczeństwie podczas ferii zimowych. 

Celem głównym tego spotkania było: 

- Wyróżnienie na forum szkoły za najlepsze wyniki w nauce i zachowaniu. 

- Uświadomienie uczniom zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw i sportów zimowych. 

 
Cele szczegółowe to: 

- Motywowanie uczniów do systematycznej pracy, aby osiągnąć jak najlepsze wyniki w nauce na miarę 
swoich możliwości. 

- Kształtowanie myślenia przyczynowo - skutkowego w odniesieniu do racjonalnych zachowań. 

- Kultywowanie tradycji uroczystości szkolnych. 



- Integrowanie społeczności szkolnej. 

 

 
Adresatami byli uczniowie kl. IV-VIII 

Podczas apelu wyróżniono uczniów za najlepsze wyniki w nauce i zachowaniu. Czterdziestu trzech 
uczniów osiągnęło średnią ocen powyżej 4,75. 

Najwyższą średnią w szkole 5,50 uzyskała uczennica kl.5c - Patrycja Słabiak. Wyróżnienia otrzymali 
następujący uczniowie: 

kl. 4b  

Gabriela Szubert - 4,91 wzorowe 

 
  

 
  

kl. 6b  

Amelia Otto - 5,18 wzorowe 

Szymon Kopczyński - 5,18 dobre 

Martyna Barłożewska - 5,09 wzorowe 

Dominik Kowalczyk - 5,00 dobre 

Antoni Tszydel - 4,91 wzorowe 

Julia Pastusiak - 4,82 wzorowe 
  

kl. 4c 

Adam Włodarczyk - 5,09 bardzo dobre 

kl. 7a 

Maria Starzyńska - 4, 79 bardzo dobre 



Łukasz Słupski -4,91 bardzo dobre 
  

 
  

kl. 5a 

Maja Waszczykowska - 5,00 bardzo dobre 

Maja Pietrzak - 4,92 wzorowe 

Jakub Janiszewski - 4,91 bardzo dobre 

Martyna Sobczyk - 4,83 bardzo dobre 

 

  

 
  

kl. 7b 

Weronika Łuczak - 5,21 wzorowe 

Angela Budz - 5,14 wzorowe 

Roksana Seliga - 5,07 wzorowe 

Kamil Chrzęst - 5,00 bardzo dobre 

Adrian Grzelka - 4,93 bardzo dobre 

Joanna Suwald - 4,93 bardzo dobre 

Ksawery Gaweł - 4,86 dobre 

Milenalucia Fortino - 4,79 bardzo dobre 

  

kl. 5b 

Zuzanna Sułat -5,25 wzorowe 

Wiktoria Szymańska - 5,18 bardzo dobre 

Julia Warzycha - 5,08 bardzo dobre 

Jerzy Wojtas - 5,08 wzorowe 

Kacper Grala - 4,92 bardzo dobre 

kl. 8a 

Aleksandra Janiszewska - 4,93 bardzo 
dobre 

Zuzanna Koźlenko - 4,79 bardzo dobre 

 
  

 
  

kl. 5c  

Patrycja Słabiak - 5,50 wzorowe 

Julia Niewiadomska -5,33 wzorowe 

Wiktoria Szubert - 5,25 wzorowe 

Aleksander Pogocki - 5,00 bardzo dobre 

Stanisław Karcz - 4,83 dobre 

Lena Ledzion - 4,83 bardzo dobre 

Wiktoria Krystera - 4,75 bardzo dobre 

kl. 8b  

Aleksandra Mikuta - 5,19 wzorowe 

Kacper Czarnecki - 5,19 wzorowe 

Kacper Więclewski - 5,00 bardzo dobre 

 
  

kl. 6a  

Wiktor Skrzydlewski - 5,00 bardzo dobre  

 
  

kl. 8c 

Natalia Ruta - 5,14 bardzo dobre 

Nadia Retelewska - 4,93 bardzo dobre 

Martyna Borowska - 4,79 wzorowe 

W kategorii najlepsza klasa, najwyższą średnią ocen (4,11) uzyskała klasa 7b 



 

 
Wśród nagrodzonych byli również uczniowie, którzy wykazali się 100% systematycznością uczęszczania 
na zajęcia szkolne w I półroczu. Do tych uczniów należą: 

Stanisław Dominiak - 4b 

Natalia Kowalczyk - 4c 

Maja Waszczykowska - 5a 

Michał Łukasiewicz, Julia Warzycha, Kacper Grala - 5b 

Lena Ledzion, Rosińska Julia, Kaczmarek Nicola - 5c 

Nikola Łęcka - 7a 

Wiktor Balcerzak - 7b 

Weronika Beda - 8a 

Natalia Ruta - 8c 

Podczas apelu podsumowano także akcje wolontarystyczne prowadzone na terenie szkoły i wręczono 
podziękowania dla wolontariuszy kwestujących na rzecz WOŚP. 

Podziękowania otrzymali: 

Maria Starzyńska, Nicola Łęcka, Amelia Otto, Julia Pastusiak, Kacper Wasilewski 



 
Na zakończenie odbyło się rozstrzygnięcie szkolnego konkursu kulturowego z zagadnień o krajach 
anglojęzycznych. Wyniki prezentowały się następująco: 

I miejsce zdobyła Angela Budz z kl.7b 

II miejsce ex aequo Wiktor Skrzydlewski z 6a i Szymon Kopczyński z 6b 

III miejsce Aleksander Borkiewicz z kl.7a 

 
Druga część apelu poświęcona była zasadom bezpieczeństwa podczas ferii zimowych, która skłoniła do 
refleksji, że nasze bezpieczeństwo zależy przede wszystkim od nas samych i naszego rozsądku. 

 

 

KONKURS KULTUROWY 

W styczniu, w Szkole Podstawowej nr 5 odbył się kolejny konkurs języka angielskiego w ramach 

innowacji pedagogicznej „English in Action - z angielskim wszędzie jesteś w domu.” Uczniowie 

klas piątych, szóstych, siódmych i ósmych zmagali się z zadaniami związanymi z kulturą krajów 

angielskojęzycznych. Pierwszy etap 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 zadania o podwyższonym poziomie trudności, 



dotyczące znajomości kultury, geografii, historii oraz 

polityki krajów angielskojęzycznych. Wszystkie prace 

zostały sprawdzone przez organizatorki konkursu – 

nauczycielki języka angielskiego.  

Zwycięzcami konkursu zostali: 

I miejsce – Angela Budz – klasa 7b (39 punktów na 

45) 

II miejsce – Wiktor Skrzydlewski – klasa 6a oraz 

Szymon Kopczyński – klasa 6b (37/45) 

III miejsce – Aleksander Borkiewicz – klasa 7a 

(36/45) 

 



 

      Uczniowie, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca otrzymali dyplomy oraz drobne nagrody. Sponsorami 

upominków są wydawnictwa językowe Macmillan Polska oraz Oxford University Press. 

Małgorzata Kuna i Marta Tomczyk 

 

Gratulacje dla Olka  

 

      W piątek 1 marca w SP 16 w Pabianicach odbył się powiatowy konkurs Spelling Bee. Celem 

konkursu było doskonalenie umiejętności językowych, w szczególności literowania w języku angielskim. 
Z naszej szkoły, po eliminacjach wewnątrzszkolnych, do II etapu przeszli: Wiktoria Szubert i 
Aleksander Pogocki. II etap polegał  na rozpoznawaniu i zapisywaniu pojedynczych liter oraz 
rozpoznawaniu i zapisywaniu literowanych słów z podaniem ich znaczenia. III etap, zdecydowanie 

trudniejszy, obejmował literowanie wylosowanych i przeczytanych wyrazów oraz literowanie 
usłyszanych wyrazów. Miło nam poinformować, że Olek z 5c jest naszym mistrzem literowania 
i  otrzymał wyróżnienie w  konkursie Spelling Bee. 

Wielu sukcesów językowych Olku. 

Małgosia Kuna 



Czarownice w klasie IV b 

  

         W minionym tygodniu miałam niewątpliwą przyjemność przeprowadzenia  

lekcji czytelniczej w klasie IV b. Tym razem postanowiłam zachęcić moich młodych czytelników do 

sięgnięcia po wyjątkowy zbiór opowiadań napisanych przez współczesnych czołowych pisarzy dla dzieci. 

Wśród autorów pojawiły się takie pisarskie sławy jak: Grzegorz Kasdepke, Katarzyna Wasilkowska, 

Renata Piątkowska czy Paweł Wakuła. Zapewne zastanawiacie się dlaczego ten zbiór uważam za 

wyjątkowy. Otóż dlatego, że jest to unikatowa propozycja dla dzieci lubiących mrożące krew w żyłach 

wydarzenia, tajemnicze 

zjawiska, magiczne 

zaklęcia i temu podobne 

działania zwykłych z 

pozoru ludzi. Na 

przykład w jednym z 

utworów okazuje się, że 

pani Woźna jest 

tajemniczą dobrą 

wróżką, która bandę 

szkolnych urwisów 

zmienia w gromadkę 

pomocnych zuchów. 

Albo mieszkająca po 

sąsiedzku dziewczynka 

potrafi czytać w myślach 

i rzucać miłosne 

zaklęcia. Albo nagle 

szkolny, wyśmiewany 

przez kolegów słabeusz 

zmienia się w pewnego 

siebie młodzieńca… 

Zbiór zatytułowany 

„Czarownice są wśród 

nas” to 13 niezwykłych opowiadań, które pomogą dzieciakom zrozumieć, że każdy z nas ma w sobie 

moc zmieniania świata. Wystarczy odpowiednie nastawienia do życia, ciekawość, umiejętność 

dostrzegania drobnych przyjemności oraz niepoddawanie się melancholii…  

Zapraszam do biblioteki szkolnej, gdzie również dzieją się cuda! Jeśli przyjdziesz, mogę zamienić Cię w 

kogo tylko zechcesz, wysłać w kosmos lub do średniowiecza, umożliwię Ci zajrzenie w głąb ziemi lub na 

dno oceanu. Jeśli tylko zechcesz… 

„Czary mary z półek kurz 

czytelnikiem jesteś już” 

P. Dorota 

(dla wtajemniczonych - Wróżka Księguszka) 

 

„Tylko taki wiele znaczy, kto nie bierze dopalaczy” 
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     Kolejny rok kalendarzowy zaczęliśmy od przedstawienia z udziałem naszej koleżanki z klasy, 

Martyny Barłożewskiej. Spektakl odbywał się w MOKU, gdzie zgromadziliśmy się całą klasą 10 stycznia 

2019 roku w godzinach przedpołudniowych. Przedstawienie, wyreżyserowane przez p. Dorotę Olejnik, 

zostało zatytułowane: „Tylko taki wiele znaczy, kto nie bierze dopalaczy”.  

W pierwszej ze scen chłopak grający w spektaklu umiera po zażyciu narkotyków. Akcja dzieje 

się na dyskotece. Okazuje się, że chłopiec zażył narkotyk i jego organizm tego nie wytrzymał. W 

kolejnych scenach widzimy laboratorium, w którym produkuje się tzw. dopalacze. Właściciele 

laboratorium odbywają częste podróże i potrzebują coraz więcej pieniędzy. Tylko jedna z pracownic ma 

wyrzuty sumienia z powodu niebezpieczeństwa, na jakie narażone zostają przez jej pracę dzieci. Reszta 

myśli wyłącznie o własnych korzyściach, a biorących dopalacze nazywa wprost głupcami.  

Równolegle z poznawaniem tajników wytwarzania szkodliwej substancji przyglądaliśmy się 

grupie młodzieży, która z nudów (sic!) zamierzała sięgnąć po używki. Jednak, gdy dowiadują się o losie 

swojego kolegi, uświadamiają sobie skalę zagrożenia. Widząc rozpacz matki, która nie może pogodzić 

się z przedwczesną śmiercią syna, jego znajomi włączają się do ruchu mającego na celu ostrzeganie 

młodzieży przed narkotyzacją.  

Występ ten był bardzo pouczający dla młodzieży, ponieważ pokazywał konsekwencje brania 

narkotyków w młodym wieku. Spektakl uświadomił nam, jak niebezpieczne są narkotyki i jak szybko 

można umrzeć. Sceny zawarte w przedstawieniu dają wiele do zrozumienia. Całość była dopracowana - 

muzyka odpowiednio dobrana do poruszanej problematyki, a aktorzy świetnie przygotowani.  

Polecam spektakl wszystkim klasom starszym w naszej szkole.  

Oliwier Szymorek, kl. VIb 

pod opieką p. S. Grzesznej 

 

Tworzyć każdy może 

         Dzisiaj opowiem Wam o dziewiarstwie ręcznym, popularnie 

zwanym dzierganiem na drutach. Jeszcze do niedawna szaliki, 

sweterki czy rękawiczki robione na drutach czy szydełkiem 

uważane były wyłącznie za domenę babciną. W ostatnich latach 

uległo to diametralnej zmianie, co związane jest głównie z 

unikalnością i oryginalnością ręcznych wyrobów, wśród których 

nie ma dwóch identycznych 

egzemplarzy. Doceniają to 

szczególnie ci, którzy unikają 

masowych produkcji wybierając 

ubrania zgodne z własnym 

niepowtarzalnym stylem. Mało tego, ceny za dziewiarskie wyroby „hand 

made” poszybowały w górę, czyniąc z nich towar luksusowy. Stało się tak 

z dwóch powodów. Pierwszy, prozaiczny to brak czasu, natomiast drugi to 

brak dziewiarek. Kiedyś każda dziewczynka potrafiła robić na drutach. 

Uczyła się od mamy, lub częściej od babci, i nawet jeśli nie korzystała z 

tej umiejętności w każdej chwili mogła do niej wrócić. Dzisiejsze babcie 

nawet jeśli potrafią dziergać najczęściej nie mają kiedy tej wiedzy 

przekazać. Ale nie martwcie się. „Dla chcącego nic trudnego” albo jak kto 



woli – „Jak jest wola to i sposób się znajdzie”. Ostatnio ukazało się 

kilka interesujących książek poświęconych pasji rękodzielniczej. 

Również w Internecie znajdziecie mnóstwo poradników zarówno dla 

początkujących jak i zaawansowanych dziewiarzy ręcznych. Ponadto 

można poszukać w ofertach kursów i warsztatów, gdzie co jakiś czas 

pojawia się informacja o naborze na warsztaty rękodzielnicze. 

Bardzo serdecznie zachęcam Was do rozpoczęcia przygody z 

dziewiarstwem ręcznym, gdyż poza możliwością tworzenia 

oryginalnych, unikatowych ciuszków, każde zajęcie „hand made” 

pozwala wyciszyć emocje, uczy cierpliwości, rozwija wyobraźnię czy 

uspakaja. Czy wiecie, że prowadzone są badania naukowe 

potwierdzające wpływ robótek ręcznych na powodzenie terapii na 

przykład w zaburzeniach sensorycznych, czy w terapiach uzależnień? 

Mało tego, często zajęcia rękodzielnicze są podstawa działań 

resocjalizujących na przykład w zakładach penitencjarnych! Interesujące, prawda? Za miesiąc opowiem 

Wam o tworzeniu obrazów „nitką malowanych”. 

Redaktor Opiekun 

 

Świetliczaki 

W naszej świetlicy szkolnej w czwartek 7 lutego dla uczniów klas pierwszych odbyło się 

„Pasowanie na Świetliczaka”. Dzieci wykonały samodzielnie zaproszenia dla rodziców i 
przygotowały występ artystyczny. Były tańce i śpiew, a także dzieci rozwiązywały zagadki i bardzo 
ładnie współpracowały układając klocki. Pierwszaki spisały się świetnie i zostały przyjęte do grupy 
świetliczków.  

Brawo! 

Renata Kołodziejska 

 

Tłusty czwartek w Piątce 

Tłusty czwartek to ulubiony dzień smakoszy karnawałowych wypieków, czyli faworków i różnorodnych 
pączków. Nie ukrywając my również mamy słabość do tych słodkości, a szczególnie w tym dniu pokusa 
jest wielka. Doskonale wiemy, że jedzenie słodyczy zwłaszcza tych smażonych w głębokim tłuszczu jest 
niezdrowe, ale w tym jednym dniu w roku można skosztować tych pyszności.  



 

I tak się stało również w naszej szkole, ogarnęło nas pączkowe szaleństwo. Oprócz zdrowego śniadania 
delektowaliśmy się pączkami, dominowały tradycyjne z cukrem pudrem i nawet domowej roboty. 
Pychotka !!! zobaczcie sami jak wpłynęły pączusie na nastroje naszych uczniów. Najwięksi pączkożercy 
udokumentowali swoją biesiadę czwartkową zabawnymi fotkami, sami zobaczcie. 



 

galeria FACEBOOK 

 

Ostatki klas IV - VIII 

W piątek odbyła się ostatnia dyskoteka w okresie karnawału, lecz nie była to tylko zabawa. To był 
niezwykły, niezapomniany pokaz talentów naszych uczniów. Uczniowie przybyli gromadnie przebrani w 

przepiękne stroje, nie tylko gotowe, ale również samodzielnie wykonane. Przepyszne smakołyki 
przygotowała klasa 6a, która pod nadzorem wychowawcy klasy i rodziców serwowała rozmaite 
domowej roboty przysmaki. Po godzinnych tańcach rozpoczęły się występy uczniów.  

https://www.facebook.com/pg/sp5pabianice/photos/?tab=album&album_id=955649997974879&__tn__=-UC-R


 

Na początek, pomimo wielkiej tremy, wystąpiły w pokazie gimnastyki artystycznej dwie uczennice z 
kl.5c, Patrycja i z 6a Julka. Ach, cóż to było za spektakularne widowisko, co za gibkość i precyzja 
wykonania figur akrobatycznych…. Prawdziwą klasę pokazała nam para taneczna z 5b,, Julka i Kacper, 
którzy przygotowali taneczne show w rytmie samby, cha-chy i Jiva. Z takimi umiejętnościami 

tanecznymi z pewnością zobaczymy ich kiedyś w Tańcu z Gwiazdami!!! Następnie nadszedł najbardziej 
wyczekiwany moment - konkurs na najciekawsze przebranie. Jury - p. Sylwia i p. Tomek, nie mieli 
łatwego zadania, ale po burzliwych naradach, obserwując również umiejętności taneczne 
prezentujących się w konkursie, wybrali najciekawsze stroje. I miejsce zajęli Eliza z 4b, Oliwier z 5a i 
Magda z 6a. II miejsce: Julka z 5c, Kinga z 6b i Patrycja, Karolina, Wiktoria z 7a III miejsce: Patrycja z 
5c, Kuba z 5a i Marta z 5a Później zabawa pn. „gorące krzesła”, przygotowana przez 6a, rozgrzała salę 
do czerwoności, a na koniec ostatni występ grupy „Five teens”, którą tworzyły: z klas 8 - Martyna, Ola, 

Angela, Kacper i z kl.6 Amelia, która zaprezentowała własny układ choreograficzny tańca 
nowoczesnego. Życzymy im takiej perfekcji wykonania na występach Cheerleaders w marcu. Bawiliśmy 
się świetnie i na długo pozostaną nam w pamięci wszystkie występy. Uczniowie pokazali, że warto mieć 
pasje i zainteresowania oraz dzielić się nimi. Małgorzata Wójtowicz - Kuna, opiekun SU. 



 

galeria FACEBOOK 

 

Dzień spódniczki i sukienki czyli Dzień Kobiet w Piątce. 

SP5 jest szkołą o stuletniej tradycji, ale także do tradycji przywiązaną, czemu wyraz dał samorząd 
uczniowski w Dniu Kobiet, 8 marca. Z jego inicjatywy zrodził się pomysł nadania nowego image temu 

od lat obchodzonemu świętu. 

https://www.facebook.com/pg/sp5pabianice/photos/?tab=album&album_id=957872494419296&__tn__=-UC-R


 

      Rada SU w porozumieniu z opiekunem zaproponowała, by 8 marca był… dniem sukienki i 

spódniczki. Wszystkie uczennice, nauczycielki, a także panie z administracji przybyły do szkoły ubrane 
w te, jakże eleganckie, stroje. W tym dniu najważniejszy był jednak klimat otwartości, życzliwości i 

wysokiej kultury. Tego typu wydarzenia bardzo integrują środowisko szkolne, ale przede wszystkim jest 
to okazja do refleksji, iż są takie dni w roku, kiedy wypada założyć stosowny do okazji ubiór. Warto 
pielęgnować te tradycje, aby przekazać je kolejnym pokoleniom. 

Małgorzata Kuna, opiekun SU 



 

 

 

 



         Dzisiaj pochylimy się nad piękną, wzruszającą powieścią Erica 

Knighta zatytułowaną „Lessie, wróć !”. Książka opowiada o niezwykłej 

więzi psa z człowiekiem. Ponoć powieść oparta jest na faktach, co czyni ją 

jeszcze piękniejszą i wartościowszą. Tytułowa Lessi, to wspaniały szkocki 

owczarek, który swoją miłością i przywiązaniem zdobywa serce czytelnika 

właściwie już od pierwszych stron dzieła, trzymającego w napięciu 

(zupełnie jak u mistrza Hitchcocka) od pierwszej do ostatniej strony. 

Postawa Lessi, jej gotowość na wszystko aby tylko odzyskać swojego 

pana i przyjaciela udowadnia, że miłość „przenosi góry” i „kruszy skały”. 

Czasami zastanawiam się, czy my ludzie aby na pewno zasługujemy na 

tyle oddania i miłości. Jednocześnie mam nadzieję, że każdy kto 

przeczyta „Lessi, wróć !” nigdy nie pozostanie obojętny na krzywdę 

wyrządzaną tym najwierniejszym i najufniejszym ludzkim przyjaciołom. 

Serdecznie polecam 

Bibliotekarz szkolny 


