
 

 

Witajcie w piątym numerze „"Piątki" na Piątkę" w roku 
szkolnym 2009/2010        

           Za nami  święta, sylwester i mniej lub bardziej huczne powitanie nowego roku. Przed nami kilka 

tygodni nauki oraz podsumowanie pięciu miesięcy pracy i nareszcie wytęsknione ferie. Mam nadzieję, że 

dla wszystkich będzie to zasłużony wypoczynek. 

Zasłużony, bo poprzedzony rzetelną, systematyczną 

pracą, ponieważ  tylko taka daje efekty i wspaniałe 

poczucie dobrze wypełnionego obowiązku.  

      „Na nowy rok przybywa dnia na barani skok” – 

to moje ulubione przysłowie, które jest mglistą jeszcze 

dość, ale już zapowiedzią przedwiośnia. Jeśli przez parę 

dni zrobicie pewien eksperyment , sami się przekonacie, 

że dnia faktycznie przybywa. Przez pięć najbliższych dni 

postarajcie się dokładnie zapisać godzinę, o której 

zaczyna się zmierzchać. Po analizie zapisków zauważycie, 

że dzień, choć  nieznacznie, ale jednak się wydłuża.  Aby 

umilić sobie czas oczekiwania na tę najpiękniejszą, najradośniejszą i chyba najbardziej wyczekiwaną 

porę roku, proponuje Wam znalezienie sobie twórczego zajęcia, które nie tylko pozwoli Wam 

efektywniej, ale i efektowniej spędzić dwa miesiące dzielące nas od wiosny. Jednym z takich zajęć 

może być wyszukiwanie i utrwalanie w postaci zdjęć, śladów wiosny. Może to być kilka maleńkich 

pączków na gałązkach, może gdy zacznie topnieć śnieg znajdziecie jakieś pierwsze w tym roku kępki 

trawy? Najładniejsze i najciekawsze zdjęcia opublikujemy na łamach gazetki. Proponuję, abyście do 

zabawy w poszukiwanie śladów wiosny zaprosili swoich rodziców czy rodzeństwo tak, by zrobiła się z 

tego wspaniała, rodzinna przygoda. 

 



     Pamiętacie niezwykłego gościa, który odwiedził naszą szkołę w grudniu? Dla porządku przypomnę 

tylko, że z okazji międzynarodowego dnia osób niepełnosprawnych mieliśmy okazję spotkać się z  p. 

Olą Bohusz z Polskiego Związku Osób Niewidomych. Podczas lekcji przygotowanych dla wszystkich 

uczniów klas I-III p. Ola opowiadała w jaki sposób osoby niewidome radzą sobie w życiu. Ponieważ 

nasz gość wielokrotnie  podkreślał, że SP5 jest szkołą przyjazną dla osób niepełnosprawnych, dwoje 

uczniów z klasy VI c: Klaudia Ambroziak i Dominik 

Sikorski ( pod opieką p. Urszuli Bodył) postanowiło 

wziąć udział w konkursie fotograficznym, zatytułowanym 

„ZŁAMAĆ BARIERY”. Konkurs został zorganizowany 

przez Europe Direct  w Pabianicach. Ku wielkiej naszej 

radości, prace przedstawiające SP5 jako miejsce 

przyjazne osobom niepełnosprawnym zostały dostrzeżone 

i wyróżnione. Serdecznie gratulujemy.  

Na zakończenie życzę Wam kochani dużo zdrowia, 

uśmiechu i pogody ducha. 

Do zobaczenie za miesiąc 

Redaktor opiekun 

 

    

Wywiad z dyrektorem Młodzieżowego 

 Domu Kultury, p. Grażyną Wójcik  

      Od ponad dwóch lat redakcja 

internetowej gazetki szkolnej 

„”Piątka” na Piątkę” zaprasza do 

rozmowy osoby, których praca, 

działalność, pasja lub zajmowane 

stanowisko mają szczególny wpływ 

na losy Pabianic oraz jego 

mieszkańców. Odwiedziliśmy już 

osoby bezpośrednio odpowiedzialne 

za nasze miasto oraz powiat, osoby 

sprawujące nadzór nad 

bezpieczeństwem pabianiczan, 

dyrektorów placówek oświatowych i 

kulturalnych, opiekunów naszych 

wspaniałych zabytków oraz 

gospodarzy pabianickich parafii. Dziś 

zaprosiliśmy do rozmowy dyrektora 

Miejskiego Domu Kultury, p. mgr Grażynę Wójcik, która nie tylko od 18 lat sprawuję tę funkcję, ale 

również przez cztery lata reprezentowała Pabianice grając w drużynie koszykarek naszego Włókniarza. 

Pani dyrektor jest osobą niezwykle pogodną, otwartą na ludzi, komunikatywną i bardzo ciepłą oraz jak 

przystało na sportowca – bardzo konkretną, dlatego rozmowa przebiegła w miłej i serdecznej atmosferze. 

Serdecznie zapraszamy do wnikliwej lektury. 



 Angelika: Kiedy zaczęła się Pani przygoda ze sportem? 

P. dyr. Grażyna Wójcik (dalej: G.W.): Kiedy kończyłam szkołę podstawową (miałam wtedy 14 lat) 

zainteresowali się mną trenerzy koszykówki z pabianickiego klubu MKS Pabianice – p. Jerzy Sroka i p. 

Przemysław Bajer. Zainteresował ich przede wszystkim mój wzrost (181 cm), który ich zdaniem 

predystynował mnie do uprawiania tej dyscypliny sportu. Ponieważ do aktywności sportowej skutecznie 

zachęcił mnie wcześniej wspaniały nauczyciel wychowania fizycznego p. Leszek Pawiński podjęcie tej 

jednej z ważniejszych w moim życiu decyzji nie było trudne. Mimo, że wtedy nie potrafiłam zrobić nawet 

dwutaktu pojechałam na pierwszy w życiu obóz 

sportowy i tak się zaczęło. Koszykówce jestem wierna 

do dziś.  

Robert: Kto lub co miało wpływ na wybór przez Panią, 

właśnie tej, a nie innej dyscypliny sportowej? 

G.W.: Przypuszczam, że to właśnie ten niezwykły 

nauczyciel z małej wiejskiej szkoły w Słowiku wybrał 

dla mnie dyscyplinę sportową i sprytnie pokierował 

moim losem, zresztą nie tylko moim, także mojego 

brata i siostry. 

 Ania: Jakie największe sukcesy osiągnęła 

Pani(zespół) w trakcie kariery klubowej? 

G.W.: Grając w Pabianicach byłam powoływana na 

zgrupowania kadry narodowej juniorek przez kilka lat. Sukcesem było zakwalifikowanie się do drużyny 

na Mistrzostwa Europy Kadetek. 

 Agata: Jak wspomina Pani tamte czasy? 

G.W.: To były czasy mojej młodości, więc okres ten wspominam jako szczególny w moim życiu. 

Młodość to taki czas, kiedy kształtuje się charakter człowieka, jego osobowość. To czas rozwijania 

takich cech jak odpowiedzialność, systematyczność, upór w dążeniu do celu. Gra w koszykówkę z 

pewnością pozwoliła mi te cechy wykształcić. Sport pod tym względem jest zupełnie wyjątkowy, 

szczególnie sport zespołowy. Uczy współpracy w grupie, odpowiedzialności za zespół, daje radość ze 

zwycięstwa ale i uczy godzenia się z porażką. Sport kształtuje charakter człowieka, dlatego 

też,  serdecznie polecam wam każdą formę 

aktywności fizycznej. Ale podkreślę raz jeszcze, że 

pielęgnowanie każdej życiowej pasji daje dużo 

osobistego szczęścia i satysfakcji.  

 Robert: Wiemy, że nadal jest Pani bardzo 

aktywna fizycznie, bierze Pani udział 

w  zawodach  sportowych  ( ostatni sukces – 

zwycięski  udział w X  Ogólnopolskim Turnieju Piłki 

Koszykowej Pracowników Oświaty). Proszę  nam o 

tym opowiedzieć. 

G.W.: Bieganie za piłką do koszykówki sprawia mi 

nadal wielką radość dlatego biorę udział w różnego 

rodzaju zawodach organizowanych dla byłych 

zawodników. Ponieważ z zawodu jestem nauczycielem reprezentuje tę grupę zawodową na turniejach 

adresowanych właśnie do nauczycieli. Zwycięstwo w tych turniejach raduje nie mniej niż wtedy, gdy 

sport uprawiałam wyczynowo.  

(opowiadając o koszykówce, p. Dyrektor ma taki błysk w oku, że nie sposób nie dostrzec Jej wielkiej 

pasji i miłości do tej dyscypliny sportu. Przypis redakcji) 

Uprawiam również inne formy aktywności ruchowej: aerobic, biegam, jeżdżę na rowerze. Zachęcam 



Was także do aktywnych form wypoczynku 

na świeżym powietrzu, gdyż jest to bardzo 

cenne dla zdrowia i daje dużo 

przyjemności. 

 p. Dorota: Czy miała Pani wpływ na wybór 

dyscypliny sportowej Pani brata? 

(przypominamy, że brat p. Dyrektor był 

znanym piłkarzem ręcznym , który 

rozpoczynał karierę w łódzkim klubie 

Anilana, będącym przez kilka lat Mistrzem 

Polski, brat naszego gościa w jednym 

sezonie zdobył zaszczytny tytuł „króla 

strzelców” polskiej ligi. Przypis redakcji).  

G.W.: Ponieważ sama grałam w 

koszykówkę wydawało mi się, że brat 

powinien wybrać tę samą dyscyplinę 

sportu. Jednak po roku gry w łódzkim 

klubie Start brat znalazł swoją, jak się później okazało ukochaną dyscyplinę, w której osiągnął tak 

znaczące sukcesy.    

Ania: Proszę w kilku słowach zachęcić naszych czytelników do zdrowego stylu życia 

G.W.:  Myślę, że już to zrobiłam, ale chętnie powtórzę, że sport jak z resztą każda inna pasja uczy 

cierpliwości, odpowiedzialności, systematyczności oraz pomaga uporać się z własnymi słabościami i 

różnego rodzaju ograniczeniami. Ponadto sportowe zajęcia pozalekcyjne uczą dobrej organizacji czasu. 

Może to zabrzmi niewiarygodnie, ale nigdy ani w szkole średniej, ani na studiach nie zdarzyło mi się 

opuścić jakiegokolwiek treningu. A w tym czasie grałam w łódzkich klubach i jednocześnie studiowałam 

na Uniwersytecie Łódzkim, na Wydziale Ekonomicznym. Mój dzień rozpoczynał się bardzo wcześnie od 

treningu, następnie biegłam na zajęcia, po których wracałam na kolejny trening. W soboty i niedziele 

grałam mecze. Poza tym ruch i kontrolowany wysiłek poprawiają kondycję, odporność oraz dają poczucie 

szczęścia. Zachęcam zatem młodych ludzi do uprawiania sportu. Myślę, że poprzez swoje działania w 

Młodzieżowym Domu Kultury: organizowanie imprez sportowych  (np. wrześniowy bieg przełajowy czy 

bieg uliczny, który został reaktywowany w Pabianicach po długiej przerwie), wpływam na postawy 

szczególnie młodych pabianiczan. 

 Natalia: Kiedy i dlaczego zakończyła Pani karierę sportowca wyczynowego? 

G.W.: Kilka powodów złożyło się na tę decyzję. Była to kontuzja, zmiana miejsca zamieszkania 

oraz  zmiana planów zawodowych. Tak więc w wieku 25 lat zakończyłam przygodę ze sportem 

wyczynowym w  II-ligowym łódzkim Widzewie, ale jak już wspominałam, tak naprawdę, nigdy nie 

przestałam grać w koszykówkę. Tyle, że przyjęła ona później formę rekreacji sportowej. 

Robert: Jak Pani przygoda ze sportem pomogła w 

organizacji sportu szkolnego na szczeblu powiatu? 

G.W.: Przede wszystkim  nabrałam olbrzymiego 

doświadczenia. Przez 11 lat wyczynowo uprawiałam 

sport co dało mi bogatą i różnorodną wiedzę na temat 

specyfiki różnych dyscyplin sportowych, ale także 

sprawność organizacyjną niezbędną do skutecznego 

planowania i przeprowadzenia zawodów. 

Angelika: Oprócz kariery sportowej ma Pani na swoim 

koncie 18-letni staż pracy na stanowisku dyrektora MDK-

u. Proszę nam powiedzieć czy to ciekawy sposób na 

życie? 



G.W.: Ciekawy? Dla mnie to najlepszy z możliwych zawodowych sposobów   na życie. Praca, w której 

codziennie mogę obserwować młodych ludzi w  procesie tworzenia czy to w pracowni tanecznej, 

muzycznej czy plastycznej jest dla mnie wspaniałą przygodą.  Nigdy tej pracy nie traktowałam w 

kategoriach zarabiania na życie. To raczej przyjemność umożliwiania innym realizowania swoich pasji. 

Celowo powiedziałam przyjemność, bo to co robię, daje mi olbrzymią satysfakcję i sprawia wiele radości. 

Choć sama nie posiadam talentów artystycznych, przebywanie w otoczeniu młodych artystów jest dla 

mnie czymś zupełnie wyjątkowym. Moim zmartwieniem jedynie jest to, że nie mogę przyjąć wszystkich 

chętnych na zajęcia do domu kultury z powodu ograniczonych środków finansowych na zatrudnienie 

nauczycieli. Już w tej chwili w zajęciach Młodzieżowego 

Domu Kultury uczestniczy ok. 700 młodych 

pabianiczan. 

Ania: Wiemy już co Pani lubi w swojej pracy, proszę 

nam więc powiedzieć czego Pani nie lubi? 

G.W.: Zdarzają się czasem takie sytuacje, kiedy 

jednocześnie spada na mnie wiele różnych spraw i 

obowiązków. Jest to dla mnie szalenie stresujące. 

Wynika to pewnie z tego, że wszystko co robię chcę 

wykonać jak najlepiej.  

 Robert: Czy ma Pani jakieś  plany i marzenia odnośnie 

pracy,  których  realizacja jest dla Pani szczególnie 

istotna? 

G.W.: Powiem tak: szczęśliwa jestem, ponieważ budynek, w którym mieści się Młodzieżowy Dom Kultury 

zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz wygląda bardzo ładnie. Włożyliśmy w to dużo pracy i zaangażowania. 

Estetyka, funkcjonalność i wygoda to główne cele, które założyliśmy sobie rozpoczynając remonty. Udało 

nam się je osiągnąć, potwierdzają to zarówno nasi uczestnicy, rodzice jak i goście odwiedzający naszą 

placówkę. Natomiast kolejny mój cel  - ogrodzenie terenu należącego do MDK-u (ok. 3,5 tys. metrów 

kwadratowych) – ma realne szanse na realizację, gdyż znalazły się niezbędne środki na ten cel w 

tegorocznym budżecie. Korzyści płynące z tego faktu będą bardzo wymierne. Ogrodzenie zapewni przede 

wszystkim bezpieczeństwo naszym dzieciom. Mam nadzieję, że w okresie letnim przed MDK-iem będą 

odbywały się zajęcia plenerowe z malarstwa, zajęcia ruchowe oraz , że stanie tam mini scena, na którą 

już dziś zapraszam waszego utytułowanego „Belfra”. Mam również nadzieję, że teren ten będzie tonął w 

zieleni, w otoczeniu, której tak bardzo lubimy przebywać.  

 Ania:  Prosimy o dokończenie kilku zdań: 

Jestem szczęśliwa…… bo pracuję w Młodzieżowym 

Domu Kultury. 

Jestem dumna z…… osiągnięć uczestników MDK. 

Moim największym osiągnięciem jest…… będę 

konsekwentna - wizerunek MDK-u. 

Mam słabość do…… górskich wędrówek. 

Nigdy nie odmawiam sobie…… dobrego ciastka. 

Nie lubię…… gotować. 

Wolny czas spędzam najchętniej…… w lesie. 

Nigdy nie pogodzę się z…… wiecznym narzekaniem. 

Najbardziej lubię w ludziach…… radość, entuzjazm i 

pasję w działaniu, 

Moja ulubiona książka z dzieciństwa to…… „Mały Książę”. 

Moja ulubiona zabawka z dzieciństwa to…… piłka. 

Moje najmilsze wspomnienie z czasów szkolnych…… sportowe zajęcia pozalekcyjne. 

Najchętniej słucham muzyki…… każdej. 



Mój ulubiony gatunek filmowy to…… filmy psychologiczno – obyczajowe. 

Moje ulubione zwierzę to…… koń. 

 Angelika: Lubi Pani nasze miasto? 

G.W.: Mieszkam tutaj od 14 roku życia i mogę powiedzieć, że czuję się pabianiczanką. Najważniejsi są 

jednak dla mnie ludzie tu mieszkający, z którymi miałam i mam przyjemność realizować wiele 

wartościowych przedsięwzięć. Mam tu również swoje ulubione miejsca. Należą do nich bulwary, tereny 

Businki no i oczywiście największe pabianickie zabytki.  

Ania: Jak ocenia Pani zaplecze sportowe w naszym mieście? 

G.W.: Mam nadzieję, że w niedługim czasie powstanie w Pabianicach hala sportowo-widowiskowa tak 

bardzo potrzebna mieszkańcom Pabianic.  

Agata: Gdyby życie mogło na chwilkę zamienić się w baśń, to jakie 

miałaby Pani trzy życzenia do „złotej rybki”? 

G.W.: Oj, jakie bajkowe pytanie! Na początek poprosiłabym o to, o 

czym przed chwilką mówiłam, tzn. o wspaniały, kryty obiekt 

sportowy. Następnie o amfiteatr z prawdziwego zdarzenia, a na 

koniec, aby mieszkający tu ludzie byli szczęśliwi. 

Natalia: Czy chciałaby Pani za pośrednictwem  „”Piątki” na 

Piątkę”  przekazać coś naszym czytelnikom? 

G.W.: Przede wszystkim  serdecznie gratuluję Wam wszystkich 

Waszych osiągnięć zarówno sportowych, jak i artystycznych, którym 

z uwagą się przyglądam. Zachęcam także do uprawiania różnych form 

aktywności ruchowej oraz do rozwijania i pielęgnowania własnych 

pasji, najlepiej w Młodzieżowym Domu Kultury. 

 Robert: Dziękując za miłą rozmowę, czego możemy Pani życzyć? 

G.W.: Życzcie mi zdrowia, bo ono jest najważniejsze. Jeśli cieszymy 

się zdrowiem to wszystko inne również  nas cieszy. Dziękując za 

zaproszenie życzę wam, abyście również pielęgnowali swoją dziennikarską pasję. 

 

 

    Jak zapewne wszyscy już wiecie, uczniowie i pracownicy naszej szkoły podjęli odpowiedzialną 

decyzję dotyczącą adopcji podopiecznego miejskiego schroniska dla psów. Pupilek, którym 

postanowiliśmy się zainteresować ma na imię Harnaś i wprawdzie nie jest psem rasowym, ale 

prezentuje się znakomicie. Harnaś oczekuje od nas pomocy w postaci pożywienia oraz ciepłych kocy. 

Część rzeczy, które zostały przyniesione do szkoły, już znalazła się w schronisku, natomiast wciąż 

napływające dary, będą sukcesywnie odwożone. To cieszy, że umiemy współczuć i wspierać. 

Umiejętność pochylenia się nad potrzebującym świadczy o naszej wrażliwości i empatii. W styczniowym 

„Kąciku czwartoklasisty” Agata i Natalia przeprowadziły wśród swoich rówieśników sondę na temat 

Harnasia i jego adopcji. Zarówno pytania jak i odpowiedzi są bardzo ciekawe, dlatego też zapraszamy 

do wnikliwej lektury. Jednocześnie wszystkich  tych, którzy mogą pomóc, ale do tej pory tego z różnych 

względów nie uczynili zachęcam do czynnego udziału w akcji. Zima w tym roku jest wyjątkowo mroźna, 

dlatego też zarówno Harnaś jak i pozostałe psy potrzebują naszego wsparcia. Może to być niepotrzebny 

już w domu stary koc, pled czy duży ręcznik. Mile widziane będą również wszelkie karmy suche czy w 



puszkach oraz kasza, ryż lub makaron. Dobrze wiecie, że pomoc ma największą wartość, gdy niesiona 

jest bezinteresownie, ale pamiętajcie  „ dobro powraca”.  

Redaktor opiekun 

Agata : Czy cieszysz się, że nasza szkoła adoptowała psa? 

Większość odpowiedzi - Tak 

Oczywiście, że tak!!! 

Tak. Bardzo! 

 Natalia : Czy pomożesz Harnasiowi i przyniesiesz koce, 

pożywienie itp.? 

Zawsze chętnie pomogę. 

Tak.x5 

Postaram się zrobić, co w mojej mocy. 

Oczywiście!!! 

Postaram się przynieść!!! 

Nie mam możliwości. 

Tak! Przyniosłem koc!!!  

Nie przyniosę ponieważ nie mam psa. L  ( czy trzeba mieć psa, żeby kupić w sklepie choć saszetkę 

karmy? Przypis redakcji) 

  Agata : Czy lubisz się zajmować psami? 

Tak.x6 

Tak, mam nawet jednego. 

Jasne. 

Nigdy nie miałem psa, więc nie wiem. 

Tak, bo sama go posiadam. 

Mam jednego psa, którego bardzo lubię. 

 Natalia : Co myślisz o ludziach, którzy porzucają psy? 

Są nieodpowiedzialni. 

Myślę, że są to ludzie bez serca. 

Takiego czynu mu nie wybaczę, bo to straszne. 

Myślę, że ci ludzie postępują nieodpowiedzialnie i bezdusznie. 

Są nieczuli i nie wiedzą, co taki pies czuje bez jedzenia i picia. 

Są bezduszni, nieodpowiedzialni, bez serca. 

Są bardzo źli, że porzucają psy, nie mają serca. 

Są bezduszni nawet nie wiedzą jak się wtedy czują psy. 

Są bez serca. 

Są nieodpowiedzialni. 

Ludzie, którzy porzucają psy, nie mają szacunku dla zwierząt. 

Są źli, bezduszni, okrutni. 

  Agata : Jak byś ukarał/a ludzi, którzy pozbywają się psów w okrutny sposób? 

Karą więzienia lub pieniężną. 

Na pewno byłabym za tym, aby toczyła się sprawa sądowa. 

Ukarałbym go karą grzywną. 

Pozwałabym ich do sądu. 



Ukarałabym ich. 

Do więzienia. 

Karą grzywny i prace społeczne w schronisku dla zwierząt. 

Wprowadziłabym zakaz posiadania przez takich ludzi jakiegokolwiek zwierzęcia. 

Ja kazałbym im zajmować się psami pod nadzorem. 

 Natalia : Cieszyłbyś/abyś się, gdyby Harnaś był u nas w szkole? 

Tak bardzo, ponieważ lubię swojego psa, ale mi zdechł. 

Tak, Tylko nie bardzo mogę wyobrazić sobie gdzie by mieszkał i jak funkcjonowałby o takim losie. 

Bardzo… 

Tak, na pewno. 

Bardzo bym się cieszył ponieważ lubię psy. 

Tak bardzo!!! 

 Agata : Czy gdyby była taka  możliwość to przygarnąłbyś/łabyś psa? 

Tak! Oczywiście! 

Gdybym miał czas, by się nim zajmować, myślę, że tak. 

Nie, bo mam swojego. Chociaż gdybym nie mieszkała w blokach to może tak. Ale na razie wystarczy mi 

jeden. 

Oczywiście! 

Tak.x7 

Gdyby rodzice pozwoliliby mi przygarnąć jednego czy dwa psy od razu bym to zrobił. 

Z miłośnikami zwierząt rozmawiały Agata i Natalia 

 

 

Targi diabła 

Pewnego dnia diabeł zorganizował targi, by na nich wystawić i sprzedać swoja broń i najbardziej 

wyszukane instrumenty służące do kuszenia istot ludzkich. 

Przez wiele dni jego poddani pracowali przy urządzaniu stoisk, zakładali oświetlenie, rozkładali chodniki 

i dywany oraz eksponowali w sposób najbardziej kuszący ostatnie wynalazki diabelskie. Zorganizowano 

spotkanie dotyczące wszystkich kategorii grzechów: luksusowy kit, aby podniecać pychę, skąpstwo, 

obżarstwo, gniew, rozpustę, zazdrość, lenistwo. 

Razem z eksponatami przygotowano stosy katalogów, video, itd. Naturalnie, zgromadzono 

kuszące diablice. Ceny ze specjalną zniżką, były dobrze widoczne, tak jak na 

każdych dobrze liczących się targach. 

W wielkim i luksusowym stoisku znajdowało się miejsce tajemnicze. Leżał 

tam mały pozłacany klucz na aksamitnej poduszeczce. Był to jedyny przedmiot, 

który zamiast zwykłej kartki z ceną, posiadał tabliczkę z napisem: „Nie jest na 

sprzedaż”. 



Pewien zwiedzający, pokazując złota kartę kredytową, chciał koniecznie dowiedzieć się, do czego 

klucz służy i wykrzykiwał, że gotów jest zapłacić za nią każdą cenę. Wobec jego uporu, przywołano 

dyrektora. Po długim oczekiwaniu przyszedł szatan, poprzedzony zapachem siarki. Swym zachowaniem 

pełnym fałszywej przyjemności powiedział klientowi bardzo zainteresowanemu, że ten klucz jest 

nadzwyczajny, wręcz bezcenny. Bardzo szatanowi na nim zależało, gdyż pozwalał wejść do każdej 

duszy osoby świeckiej, kapłańskiej, zakonnej, również duszy biskupa czy kardynała. Bez względu na to, 

jaki jest stopień jego wiary, jego świętości, jaki jest jego wiek, ten cudowny klucz zawsze zadziała. 

Klient był bardzo natarczywy i w końcu szatanowi, pomimo jego chytrości, nie udało się 

dotrzymać tajemnicy i wyznał półgłosem: „Ten klucz – to zniechęcenie!” 

 B. Ferrero „Targi diabła”, w: Kwiaty po prostu kwitną, Krótkie opowiadania dla ducha, 

 Warszawa 2007 

Każdy z nas ma do czynienia ze zniechęceniem, z własnym zniechęceniem. Ile razy mówimy: 

„Nie mam ochoty”, i po prostu nie uczymy się do sprawdzianu. A później tak ciężko poprawić złą ocenę, 

a wszystko zaczęło się od zniechęcenia. Ile razy mama prosi o pomoc, a my odpowiadamy: „Nie chce 

mi się”. Mamie robi się przykro, ale my nie czujemy się winni. W szkole też często zauważa się 

zniechęcenie uczniów i ich pytanie: „A po co mam to robić?”, po co czytać kolejną lekturę czy 

rozwiązywać dodatkowe zadanie matematyczne. Moim ulubionym waszym pytaniem, gdy zadaję, jakąś 

pracę lub o coś dodatkowego proszę jest: „A co z tego będę mieć?”. Jakby wszystko musiało mieć 

swoją zapłatę tu i teraz. 

            Zniechęcanie, którym się często poddajecie, nie pozwala wam inwestować w swój własny 

rozwój. Jeśli to, co robię nie zwróci się natychmiast, nie jest godne waszej uwagi. A szkoda, bo 

dodatkowe słówka z angielskiego czy ćwiczenia na W-Fie są podyktowane troską o waszą przyszłość. 

Musicie też sami od siebie wymagać (o to apelował Jan Paweł II spotykając się z młodzieżą). Pilnować 

samych siebie, żeby się rozwijać i uczyć, zdobywać wiedzę i doświadczenie. Podjęcie trudu zrobienia 

jakiegoś zadania, bez względu na jego wynik, już jest dla każdego dobre. Uczymy się pilności, 

systematyczności, dokładności, organizacji własnej pracy. I nawet jeśli zakończona praca nie została 

oceniona celująco albo nie otrzymaliśmy nagrody, dyplomu, to ważne jest to jaki 

trud ponieśliśmy. Musicie sami go dostrzegać! 

Na progu nowego roku musicie przede wszystkim zwalczyć zniechęcenie, 

nie będzie to proste, bo u wielu z was stało się to normą. Ale zniechęcenie 

prowadzi do zaległości w nauce, nielubienia szkoły. Postarajcie się chcieć, niech 

wam się zachce!, tak po prostu zachce. Zachce zrobić coś ponad minimum, nie 

tylko to co muszę (bo inaczej nie zdam do następnej klasy), ale coś więcej. W każdym zadaniu 

skierowanym do was odnajdźcie coś co sprawi wam radość albo przysłuży się do waszego ogólnego 

rozwoju. I kiedy znów będziecie chcieli powiedzieć, że wam się nie chce, to polecam wam krótką 

modlitwę leniuszków: „Panie Boże, spraw, żeby mi się chciało, tak jak mi się nie chce”. 

Paulina Dziubczyk 

 

 
 



Wigilia klasowa – Klasa IV b 

        W dniu 22.12.2009r. odbyła się Wigilia klasy IV b w 

pracowni matematycznej II. Rozpoczęliśmy ją od 

połamania się opłatkiem, a po złożeniu życzeń zasiedliśmy 

do wspólnego stołu, który wcześniej całą klasą 

przygotowaliśmy. Nasi Rodzice zadbali o pyszne ciasta i 

orzeźwiający, domowy kompot. W czasie Wigilii 

oglądaliśmy film pt: „Rudolf czerwononosy”. Nadszedł 

wreszcie czas na upragnione prezenty – odwiedził nas 

Święty Mikołaj. Każdy dostał prezent, o który prosił. Wszyscy byli zadowoleni. 

                 

Po Wigilii klasowej na sali gimnastycznej odbyły się jasełka, które bardzo nam się podobały. Poczuliśmy 

atmosferę Świąt. W takiej atmosferze rozstaliśmy się. 

Wigilia pozostanie na długo w naszej pamięci, a pamiątką po niej są zdjęcia. 

   

Pragniemy podziękować wszystkim naszym Rodzicom, a w szczególności Państwu Łukaszowi i Monice 

Biszczak, którzy wspólnie z nami uczestniczyli w tym ważnym dla nas wydarzeniu klasowym.  

Bartek Nowak, Kasia Vu Phuc, Paulina Mleczek, Julia Koziara 

wychowawca – Janusz Koźlenko 



 

KONKURS WIEDZY O FRYDERYKU 
CHOPINIE I JEGO MUZYCE  

          W związku z 200 rocznicą urodzin 

najwybitniejszego polskiego kompozytora F. Chopina 

rok 2010 został ogłoszony Rokiem Fryderyka 

Chopina. 
          Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia 

w Pabianicach organizuje wiele koncertów i audycji, 

warsztatów muzycznych, a także konkurs dla szkół podstawowych i gimnazjów z 

terenu Pabianic, który odbędzie się 16 marca 2010r.  Jego celem jest 

upowszechnienie wśród młodzieży szkół ogólnokształcących 

wiedzy na temat Fryderyka Chopina, jego dorobku, polskiej muzyki narodowej 

oraz czasu, w którym żył Chopina. Patronat nad konkursem objął Prezydent 

Miasta Pabianic.  
Zadania konkursowe to: 
- pytania dotyczące życiorysu  F. Chopina,  
- rozpoznawanie słuchowe przykładów muzycznych,  
- wykonanie plakatu zapowiadającego koncert muzyki  F. Chopina  
  w Pabianicach,  
- ruchowa prezentacja jednego z polskich tańców narodowych. Fundatorem 

nagród jest Urząd Miejski w Pabianicach. 

(W konkursie nie mogą uczestniczyć aktualni uczniowie szkół muzycznych.) 

Nasza szkoła również weźmie udział w w/w konkursie!  

Reprezentować nas będą: Iga Kubańczyk, Natalia Łukasik, Sandra Romanowska, Ewelina Walas 

i Robert  Wyrębski !    

Życzymy powodzenia !      

Adam Suwald 

 

Państwowa Szkoła Muzyczna w Pabianicach i Muzeum Miasta Pabianic organizuje cykl koncertów w Sali 

Kominkowej Dworu Kapituły Krakowskiej pod nazwą „Muzyka w zacnym dworze”. Ostatni koncert odbył 

się 20 stycznia 2010r, a zaprezentowała się na nim klasa skrzypiec p. Rafała Rydygera. W programie 

znalazły się utwory takich kompozytorów jak:  

    



A. Corelli, B. Bartok, P. Sarasate, T. Vitali, J. S. Bach, H. I. von Biber. Szczególne zainteresowanie i 

podziw wzbudzili soliści, a wśród nich uczeń naszej szkoły, Robert Łaguniak.  Dyrektor Szkoły 

Muzycznej, pani Celina Zamuszko, stwierdziła, że Robert jest  chlubą i wielką nadzieją szkoły. I to 

prawda – w trakcie słuchania muzyki w jego wykonaniu, na twarzach zaproszonych gości widać było 

wzruszenie, podziw, a brawom nie było końca.   

Życzymy Robertowi, by z pasją i poświęceniem poszukiwał nowego piękna w muzyce i  jak najczęściej 

podarowywał je światu w swojej twórczości artystycznej.  

                                                                                                                             B.F. 

 

Coraz więcej dzieci korzysta z Internetu 

Wraz ze wzrostem nowoczesnych technologii zwiększa się skala zagrożeń związanych z 

Internetem. Ma to niestety negatywny wpływ na prawidłowy rozwój i funkcjonowanie dzieci. Dzieci 

korzystając z Internetu mogą być narażone na kontakt z zawartością stron WWW szkodliwie 

wpływających na ich psychikę. 

W listopadzie roku 2007 przeprowadzono badania przez Megapanel PBI / Gemius na grupie ponad 17 

tysięcy internautów, na podstawie którego opracowany został raport  „Dzieci aktywne on-

line”  analizujący aktywność on-line użytkowników Sieci w wieku od 7-14 lat.     Z badań 

i raportu wynikają następujące ustalenia: 

 Dzieci w wieku 7-14 lat stanowią 11% ogół użytkowników Internetu w Polsce. 

Szacowana liczba użytkowników Internetu w tym wieku to 1,5 miliona. Najliczniejszą 

grupę Internautów stanowi młodzieży w wieku 15-24 lata (37,7%,  ponad 4,630 tys.). 

 Dzieci spędzają w Sieci coraz więcej czasu. W ciągu roku (od IV 2006 do IV 2007) czas średni 

czas poświęcany przez nie w miesiącu na surfowanie wzrósł z 15 godzin, 56 minut do 24 godzin, 

27 minut. Najwięcej czasu spędzają w Sieci dzieci w dużych aglomeracji miejskich (33 

godziny  42 minuty) 

 Niemal co drugie dziecko (45%) korzysta z Internetu codziennie lub 

prawie codziennie. Co trzecie dziecko (34%) korzysta z Internetu kilka razy w tygodniu. 
 40 % dzieci ma kontakt z pornografią. Miesięcznie dzieci spędzają na eksplorowaniu serwisów 

erotycznych średnio ok. godziny. 

 Niemal co drugie dziecko aktywne on-line odwiedza serwisy blogowe. Przy czym dziewczynki 

spędzają na blogach zdecydowanie więcej czasu (4 godziny 15 minut)  niż chłopcy (32 minuty). 

 Dziewczynki spędzają w Internecie dużo więcej czasu niż chłopcy. Średnio miesięcznie 

dziewczynki w wieku 7-14 lat (47% populacji)  surfują 29  godzin, 40 minut a chłopcy (53% 

populacji) 19 godzin 46 minut. 

 Największa popularnością wśród dzieci cieszą się witryny z kategorii Kultura i rozrywka - 6 godzin 

55 minut miesięcznie. Kolejne kategorie tematyczne odwiedzanych przez dzieci najczęściej witryn 

to  nowe technologie i społeczności. 
 70% internautów w wieku 7-14 lat korzysta z możliwości grania on-line. Ta grupa wiekowa gra 

on-line najczęściej. Druga w kolejności jest młodzież w wieku 15-24 lata (55%). Wbrew 



stereotypom dziewczynki poświęcają na gry on-line nieco więcej czasu (4 

godziny, 55 minut) niż chłopcy (4 godziny, 34 minuty). 

To tyle jeśli chodzi o suche fakty. Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie te dane 

są przerażające. Zamiast wolny czas spędzać z rodziną lub z rówieśnikami, 

gro młodych ludzi zamyka się w nierealnym świecie złudy komputerowej. 

Internet jest bardzo pożytecznym środkiem łączności ze światem , ale 

korzystanie z niego wymaga wiele rozsądku i umiaru. Warto również zwrócić 

uwagę na zagadnienie bezpieczeństwa w Sieci. Dla własnego dobra powinniście korzystać 

wyłącznie z bezpiecznych stron, których adresy znajdziecie w SCM (Szkolne Centrum 

Multimedialne). Możecie o nie spytać nauczyciela informatyki, lub po prostu poszukać ich, pod 

opieką osoby dorosłej. Pamiętajcie o tym, że z Internetu korzystają różni ludzie, łącznie z takimi, 

którzy chcą zrobić Wam krzywdę. Bądźcie czujni!!!. W sytuacji, gdy coś Was zaniepokoi lub 

wystraszy, niezwłocznie powiadomcie o tym rodzica, opiekuna lub nauczyciela. Nie podawajcie w 

Sieci swoich danych ani danych osobowych członków rodziny, nie podawajcie adresu, numeru 

telefonu ani żadnych informacji, po których moglibyście zostać zidentyfikowani. Jeśli zachowacie 

wszystkie zasady bezpieczeństwa i zdrowy rozsądek, to Internet może stać się dla Was 

wspaniałym źródłem informacji oraz nowoczesnym narzędziem do nauki i zabawy, czego Wam 

serdecznie życzę. 

Dariusz Sauter 

 

 

     ...Pabianice co najmniej dwukrotnie odwiedziły 

wieloryby? Ba, jeden z nich przez kilka dni 

„wypoczywał” przed dalszą podróżą tuż obok szkoły, w 

zaułku przy ul. Zamkowej 59, drugi natomiast kilka lat 

później zatrzymał się na dużym rynku. I wbrew 

pozorom nie było to w czasach zbyt odległych, bo, jeśli 

pamięć piszącego nie zawodzi, w latach 

sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. Gwoli ścisłości 

warto jednak wyjaśnić, iż były to okazy martwe, 

odpowiednio spreparowane i można je było oglądać w 

długim, ciemnym namiocie, obchodząc dookoła.  

     Robiły jednak ogromne wrażenie na oglądających, 

tym bardziej, że wówczas dostęp do telewizji nie był tak 

powszechny, jak dzisiaj, nadawany był jeden program, 

a w jego ofercie filmy przyrodnicze stanowiły niewielki odsetek. Wielkie oko wieloryba w szklanym słoju, 

w otwartej paszczy długie fiszbiny, którymi filtrował wodę w czasie żerowania, potężny ogon, trochę 

popękana, ale lśniąca skóra. Czy były prawdziwe? Podobno tak, choć ówczesne zaawansowanie 

techniczne nie ułatwiało zapewnienia odpowiednich warunków w czasie przewożenia, zbyt jednak były 

realne (ze specyficznym zapachem włącznie), żeby w to nie wierzyć.  



     Pabianiczanie całymi rodzinami odwiedzali te 

wystawy, które gościły  u nas zaledwie po kilka dni. 

Wspomniany plac przy ul. Zamkowej 59 przed II wojną 

światową pełnił funkcję składu opałowego, po 

wyzwoleniu Państwowa Agencja PAGED sprzedawała 

tam drewno, a w kolejnych latach, do pożaru w 1963r., 

były tu magazyny i niewielkie biuro Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.  

     Skoro o ul. Zamkowej mowa, to warto wiedzieć, iż 

od rzeki Dobrzynki do ul. Łaskiej liczy ona 1376m 

długości i na tym odcinku różnica poziomów sięga 

ponad 15,5m (do skrzyżowania z ul. Poniatowskiego – 

13,8m), co oznacza, że gdyby rzeka płynęła wzdłuż budynku szkoły, to moglibyśmy ją obserwować z 

poziomu dachu czteropiętrowego bloku. O tym i wiele innych ciekawostek z historii głównej ulicy miasta, 

a także naszej szkoły, możecie przeczytać w wydanej w 2004r. monografii pt. „Ulica Zamkowa w 

Pabianicach” autorstwa Kazimierza Brzezińskiego i Andrzeja Gramsza, którą znajdziecie m. in. na półkach 

naszej szkolnej czytelni. 

JerzyK 

 

 

       Dziś chcemy zachęcić Was do przeczytania  książki autorstwa Erica 

Knight’a, zatytułowanej „Lessie, wróć”. Jest to powieść o wielkiej 

przyjaźni psa i człowieka. W pewnej górniczej wiosce, w Hrabstwie 

York, mieszkał chłopiec o imieniu  Joe, którego najwierniejszym 

przyjacielem była  suczka collie, imieniem Lessie. Lessie, była tak 

pięknym i mądrym psem, że budziła ogólne pożądanie. Wiele osób z 

zazdrością patrzyło na to, jak pies codziennie przychodził po swojego 

małego pana do szkoły i odprowadzał go do domu. Niestety, nadeszły 

dla górników ciężkie czasy. Zaczęło brakować na chleb, więc rodzice 

Joego odsprzedają Lessie, za całkiem dobrą cenę, kolekcjonerowi  i 

miłośnikowi rasowych psów, księciu Rudlingowi.  Tęsknota chłopca za 

utraconym przyjacielem jest nie do opisania.  Tęskni również  Lessie, bo 

choć trafiła  w dobre ręce, wierność i poczucie obowiązku nakazuje jej 

uciekać od nowego właściciela, gdy tylko nadchodzi   pora 

przyprowadzania chłopca ze szkoły. Po długiej i wyczerpującej 

tułaczce…….  

      Resztę doczytajcie już sami.  

„Lessie, wróć” to piękna, wzruszająca książka, którą czyta się tzw. „jednym tchem”.  Serdecznie 

polecamy. 

Redakcja 

 

 



TERAZ SANKI 

Jeszcze tylko trzy tygodnie dzielą nas od wymarzonego 

wypoczynku jakim są ferie zimowe. To świetny moment, aby jak najwięcej 

czasu spędzić na świeżym powietrzu, oczywiście aktywnie. Pomysłów nie 

brakuje na to, jak wykorzystać białe szaleństwo (czyt. śnieg). Na łamach 

naszej gazetki już wielokrotnie proponowaliśmy sposoby zabawy na 

śniegu i lodzie oraz ostrzegaliśmy przed niebezpieczeństwami jakie się z 

nimi wiążą. Pisaliśmy o tym w jaki sposób się ubierać w zimie i jak walczyć 

z wyziębieniem organizmu (np. gorąca herbatka z malinami lub cytryną). 

Dlatego nie będziemy się w tym numerze powtarzać. Pamiętamy jednak, 

iż najważniejsze we wszystkim co robimy, jest bezpieczeństwo.  Skupimy 

się na jednej zimowej atrakcji, aby jeszcze raz ostrzec przed najgorszym. 

Sanki. Kto z nas ich nie lubi. Prawie każdy i 

dorosły i dziecko uwielbia jazdę na sankach. Obojętnie czy 

zjeżdżamy z górki, czy jesteśmy ciągnięci, to zawsze 

stanowi frajdę. I wydawałoby 

się, że nie ma bardziej 

bezpiecznej zabawy na śniegu 

niż sanki, ale to tylko 

złudzenie. Jak każda czynność 

powtarzana w ten sam sposób 

może się zaczynać nudzić, tak 

i zwykłe saneczkowanie może 

po pewnym czasie wyjść tak 

zwanym bokiem. I tu niestety rodzą się pomysły, niebezpieczne pomysły. 

Chociażby zjazd z górki. Jeśli jest to łagodne wzniesienie sanki pędzą z 

niedużą prędkością i ryzyko upadku jest zawsze mniejsze. Ludzie chcący 

jednak silniejszych wrażeń, wybierają sobie strome górki, z których zjeżdża się z bardzo dużą, 

niebezpieczną prędkością. Najgorzej gdy są to np. nasypy kolejowe lub wzniesienia znajdujące się 

blisko ruchliwych ulic. Upadek może być bardzo niebezpieczny, a finał zjazdu tragiczny. Nie 

korzystajmy z miejsc, których nie znamy. Nigdy nie wiadomo co znajduje się pod warstwą śniegu. 

   

Kolejna propozycja to kulig. Najlepiej jeśli jest zorganizowany i odbywa się na polu lub w lesie 

z dala od ulic. Najbezpieczniejsze są oczywiście duże sanie, które ciągnie traktor lub konie. Taka forma 

jazdy na saniach jest bardzo przyjemna, a dodatkowo pozwala na podziwianie uroków natury, która nas 



otacza. Niestety i w tym przypadku rodzą się niebezpieczne 

pomysły. Od jakiegoś czasu bardzo popularne stały się 

kuligi samochodowe. Polegają na tym, że do samochodu 

osobowego przyczepione są sanki. Raz, że jadący na 

sankach musi wdychać spaliny to jeszcze narażony jest na 

bardzo duże niebezpieczeństwo. Tego typu kuligi bowiem 

organizowane są często na wiejskich drogach, gdzie tylko 

pozornie nie ma ruchu. Saneczkarza za samochodem nie 

widać, a gdy sanie niespodziewanie zmienia kierunek, to 

mogą znaleźć się pod drugim samochodem jadącym z 

przeciwnej strony. Nieszczęście gotowe. Kuligi tego typu 

są zabronione i w najlepszym wypadku mogą zakończyć 

się mandatem i pouczeniem. 

   

Liczę na Waszą rozwagę i przezorność. Sanki są naprawdę super, ale jeśli szukamy silnych wrażeń, to 

lepiej zostać w domu i zaspokoić je np. za pomocą gry komputerowej. I jeszcze jedno. Pamiętajcie,aby 

podczas jazdy zakładać kaski ochronne takie jak np. na rolki. Może się nie przydadzą, ale z pewnością 

mogą zapobiec niebezpiecznemu uderzeniu w głowę podczas upadku. Życzę Wam bezpiecznych ferii i 

bardzo udanej zabawy!!! 

J.J. 

 


