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  wywiad z absolwentem SP5, p. Wiesławą Krysiak ( z domu Piotrowską). 

-  Matematycznie - o konkursie Euromatematuś 

-  Otwieramy cykl artykułów pt "W zdrowym ciele zdrowy duch" 
-  Nasz Pedagog szkolny pomaga w wychowaniu........ 

  Witam Was kochani noworocznie i styczniowo 

     Uwielbiam styczeń. Uwielbiam go z wielu powodów, jednak najważniejszy z nich to niewielkie, ale już 

zauważalne wydłużenie dnia. Jest to pierwszy i najbardziej przeze mnie oczekiwany sygnał nadchodzenia 

wiosny. Wiem, że to wybitnie optymistyczne podejście do tematu, zważywszy na to, że zima ma prawo 

być z nami jeszcze ponad dwa miesiące. Nic jednak na to nie poradzę, że bardzo  tęsknię za wiosną. 

Każdego dnia podchodzę do krzewu jaśminu rosnącego u mnie na podwórku i sprawdzam, czy aby nie 

pojawiają się na nim pierwsze zalążki młodych listków. 

   

      To mój sposób na pokonanie zimowej chandry spowodowanej zimnem, brakiem słońca i krótkim 

dniem. Moim drugim sposobem na przetrwanie do wiosny jest czytanie. Ja czytam właściwie wszystko 

co mi wpadnie w ręce, ale na zimowe krótkie dni przede wszystkim polecam książki przygodowe i 

podróżnicze. Pozwalają one zupełnie oderwać się od otaczającej rzeczywistości, przenieść w dowolne 

miejsce na świecie, czy przeżyć przygodę życia. Wszystkim moim czytelnikom bardzo serdecznie je 

polecam.  
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     Choć jak wspomniałam, pogoda ma bardzo duży wpływ na nasze samopoczucie, to absolutnie żadna 

aura nie powinna nas zniechęcać do codziennej porcji ruchu na świeżym powietrzu. Ze śniegiem różnie 

ostatnio u nas bywa, więc sanki, czy śnieżne bitwy raczej nie wchodzą w rachubę, jednak równie 

skutecznie możemy się dotlenić, odbywając 30 - minutowy energiczny spacer.  

     Niesie on ze sobą same korzyści: poprawia kondycję, podnosi odporność organizmu, hartuje, 

wyzwala endorfiny, które potocznie nazywa się hormonami szczęścia, pozwala wydatkować nadmiar 

energii oraz niebagatelnie wpływa na urodę. 

      Na zakończenie przypominam o zasadach bezpieczeństwa, które obowiązują wszędzie:  i w domu, i 

w szkole, i podczas zabaw na podwórku.  

      Byle do wiosny i do zobaczenia za miesiąc.  

Redaktor opiekun 

 

 

Wywiad z absolwentem SP 5 

Dorota Olejnik (dalej D.O.): Proszę nam się przedstawić. 

Wiesława Krysiak (dalej W.K.): Nazywam się Wiesława Krysiak ( z domu Piotrowska). 

 D.O.: Kiedy ukończyła Pani naszą szkołę?  

W.K.: Z „Piątki” odeszłam w 1962, tuż po ukończeniu piątej klasy. Przeniosłam się do SP 13, która była 

wówczas piękną, nową  i jak na ówczesne czasy niezwykle nowoczesną  szkołą.  

D.O.:  Jakie było  Pani pierwsze wrażenie po tylu latach nieobecności w naszej  szkole? 

W.K.:  Wzruszyłam się. Zauważyłam  ogromne zmiany w wyglądzie gmachu. Powróciły wspomnienia. 

D.O.: Miło wspomina Pani naszą szkołę? 

W.K.: Bardzo, bardzo miło. O wiele milej, niż SP13. Może dlatego, że była to moja pierwsza szkoła. 
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D.O.: Wspomniała Pani o zmianach, które od razu rzuciły się Pani w oczy 

W.K.: Tak. Szkoła jest pięknie wyremontowana, ma nowe okna i  ładne podłogi. Poza tym, za moich 

czasów w obecnym budynku szkoły mieściły się dwie placówki: SP5 i SP11. Następne co od razu mnie 

zaskoczyło, to otwarte główne wejście do szkoły. Przez te wszystkie lata, kiedy ja tu uczęszczałam, 

korzystaliśmy tylko z bocznego wejścia.  Poza tym, w sąsiednim budynku znajdowały się mieszkania 

służbowe. Co tam jest teraz?   

                  

D.O.: Teraz znajduje się tam kuchnia i stołówka - na parterze. Na piętrze jest świetlica szkolna i 

świetlica środowiskowa, czyli dwa miejsca, w których zapewniamy dzieciakom opiekę w czasie 

przed  lekcjami i po lekcjach. 

W.K.: Wtedy, gdy ja się tu uczyłam, mieliśmy w szkole jeszcze opiekę medyczną i stomatologiczną.  

D.O.: To już niestety  czas przeszły. A szkoda. Czy jest coś, co wspomina Pani z niechęcią? 

W.K.: Tak. Najgorsze co utkwiło mi w pamięci, to toalety na zewnątrz.  

D.O.: Za Pani czasów obowiązywały fartuszki szkolne, co Pani o tym sądzi? 

W.K.: Nie rozumiem tej całej dyskusji związanej z fartuszkami.  Nas nikt nie pytał, czy nam się to 

podoba, czy nie. Fartuszki i obowiązkowo przyszyte do nich tarcze to był nasz zewnętrzny sposób 

identyfikacji ze szkołą. Wszyscy wyglądaliśmy schludnie i estetycznie, ponieważ taki strój łatwo było 

utrzymać w czystości. Poza tym, nie było podziału na lepiej, czy gorzej ubranych – co jak wiadomo 

stwarza różne konfliktowe sytuacje. Fartuszki różniły się od siebie tylko kolorem lub długością, a i te 

różnice były niewielkie. Ja jestem zwolennikiem mundurków szkolnych.  

D.O.:  Pamięta Pani swoich nauczycieli? 

W.K.:  Oczywiście. Pamiętam swoją wychowawczynię p. Guzendę,  polonistkę – p. Piotrowską, 

bibliotekarza - p. Chwalewskiego.  Pamiętam  również dyrektora p. Kowalskiego.  

D.O.: Jaką uczennicą była mała Wiesia? 

W.K.: Byłam średniakiem ze wszystkich przedmiotów, poza językiem polskim. Moją mocną stroną od 

zawsze była ortografia. Z dyktand rzadko kiedy dostawałam mniej niż 5.  
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D.O.:  Chciałaby Pani móc wrócić do dziecięcych, szkolnych lat? 

W.K.: Chyba nie, choć może teraz byłoby w szkole łatwiej, ponieważ mam wrażenie, że dzisiaj dzieci 

wynoszą mniej wiedzy ze szkoły.  Dzisiejsza młodzież jest też jakby gorzej wychowana, ale nie 

chciałabym się teraz nad tym rozwodzić. 

D.O.:  Miło było odwiedzić swoją pierwszą szkołę? 

W.K.: Oj tak. Wróciły wspomnienia. To taka podróż sentymentalna. 

D.O.:  Dziękując za miłą rozmowę, czego mogę w imieniu naszej Redakcji  Pani życzyć? 

W.K.: Zdrowia chyba, bo jak będę zdrowa to z resztą sobie poradzę. Również dziękuję bardzo za 

zaproszenie i życzę wszystkiego dobrego. 

D.O.:  Życzę więc zdrowia i pogody ducha. Do zobaczenia na obchodach 100 rocznicy powstania naszej 

placówki. 

    

 

      

MATEMATYCZNIE 

Uczniowie naszej szkoły kolejny raz przystąpili do konkursu matematycznego, Euromatematuś, 

którego organizatorem jest Szkoła Europejska w Łodzi. Konkurs jest trzyetapowy, przeznaczony dla tych 

uczniów klas piątych i szóstych, którzy pragną sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności 

matematyczne.     Pierwszy etap odbył się 15 listopada 2013r. i był 

etapem szkolnym. Przystąpiło do niego 15 uczniów, a kilkoro z nich 

uzyskało   wysokie wyniki. Najlepiej wypadli: Krystian Jóźwiak (Vb), 

Zofia Raczyńska (Va) i Mikołaj Stański (VIa).  

Jedynym uczniem,  zakwalifikowanym  do II etapu był 

Krystian Jóźwiak, któremu serdecznie gratulujemy. Ten etap odbył 

się już na terenie szkoły będącej organizatorem konkursu, przy ul. 

Tuszyńskiej 31 w Łodzi.  

Na początek uczniowie mieli do wykonania 5 zadań 

zamkniętych i 3 otwarte, natomiast drugi etap wymagał konieczności 

rozwiązania 4 zadań zamkniętych i 5 otwartych. Krystian bardzo 

dobrze poradził sobie również w Łodzi, ale na ostateczne wyniki 
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musimy poczekać do połowy stycznia. Wtedy dowiemy się, czy Krystian przejdzie dalej, czego mu 

serdecznie życzymy. 

10.01.2014r uczniowie rozwiązywali zadania w ramach konkursu zorganizowanego przez 

Międzynarodowe Gimnazjum nr 51 w  Warszawie. Etap szkolny to 15 zadań o różnym stopniu trudności 

rozwiązywanych przez uczniów w ciągu 45 minut. Pisało go w szkole 28 uczniów z klas IV- VI. Drugi etap 

odbędzie się 28 marca 2014r w Warszawie, w szkole  która jest organizatorem konkursu. 

Już dziś informujemy, że chętni uczniowie klas II – VI będą mogli wziąć udział w Międzynarodowym 

Konkursie Matematycznym KANGUR. Będzie to już XXIII edycja konkursu, a zostanie on przeprowadzony 

w czwartek, 20 marca o godzinie 9.00. W szkole podstawowej rozgrywany jest w trzech kategoriach: 
Żaczek klasy II szkół podstawowych 
Maluch klasy III i IV szkół podstawowych 
Beniamin klasy V i VI szkół podstawowych 
Konkurs ma charakter jednorazowego testu.  Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut. 

Wicedyrektor Beata Florczak 

 

„W zdrowym ciele zdrowy duch” 

    Pogodne usposobienie, radosne postrzeganie świata, prawidłowe 

odżywianie, aktywny wypoczynek  oraz szeroko rozumiana higiena 

osobista, to najważniejsze składniki tzw. zdrowego stylu życia. 

Wydaje się, że wszystko w tym temacie zostało już powiedziane, 

jednak codzienna obserwacja skłania do refleksji, że  o pewnych 

sprawach można przypominać bez przerwy. Dzisiaj skupimy się na 

utrzymaniu czystości ciała i odzieży. Zbliża się wiosna, a wraz z nią zagrożenie grypą i chorobami 

grypopodobnymi. Grypa to bardzo poważna choroba wirusowa przenoszona drogą kropelkową, czyli na 

przykład poprzez kichanie. Grypą można się również zarazić, choćby  pijąc z tej samej butelki, czy 

poprzez dotyk.  

   

     Tak, tak - również poprzez dotyk. Wystarczy, że osoba chora lub już zainfekowana nie umyje rąk, 

którymi zasłaniała nos w trakcie kichania, a każde potencjalne podanie dłoni, na której znajdują się 

całe rzesze chorobotwórczych wirusów  to kolejna zarażona osoba. Dlatego należy bardzo starannie 

myć dłonie (nie tylko po wyjściu z toalety), ale przed każdym posiłkiem i po wycieraniu nosa. Bardzo 
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ważne jest również utrzymanie w 

czystości paznokci, które powinny 

być krótko przycięte i codziennie 

dokładnie szczotkowane.  

         Bardzo ważna jest również 

higiena głowy, czyli prawidłowe i 

systematycznie mycie włosów. Tłuste 

„strąki” to nie tylko fatalny efekt 

wizualny, ale również pożywka dla 

wielu bakterii. O konieczności 

utrzymania w czystości odzieży nie 

muszę chyba nikogo przekonywać. W 

myśl zasady „jak cię widzą, tak cię 

piszą”, domyślacie się chyba co 

pomyśli o Was ktoś, kto zobaczy 

brudną bluzkę,  czy poplamione, 

niechlujne spodnie? I tu również 

oprócz walorów estetycznych ważne 

jest utrzymanie czystości dla 

zdrowia. Środowisko, które tworzy 

się na brudnych i co gorsza 

wilgotnych ubraniach niezwykle 

sprzyja rozwojowi bakterii, grzybów  i wirusów. Pamiętajcie, że najważniejsza jest profilaktyka. 

      Za miesiąc pochylimy się nad prawidłowym doborem stroju, który ma za zadanie przede wszystkim 

chronić nas przed zimnem czy upałem, a jeśli przy tym jest czysty i gustowny, to tym lepiej. 

Pozdrawiam . 

Wasza Szkolna Pielęgniarka 

 

PODSUMOWANIE AKCJI SCHRONISKO 

punktacja szkolna za miesiąc: od września do grudnia 2013 

Klasa 

Sucha 

 karma 

dla 

szcze-

niaków Pkt 
Sucha karma 

dla dorosłych Pkt 

Mięso dla 

szcze-

niaków Pkt 
Mięso dla 

dorosłych Pkt Różne Pkt 

Koce, 

kołdry i 

poduszki Pkt Wpłaty  Pkt 
Razem 

punkty 

  kg   kg   kg   kg   kg   szt.   zł     

I a 0,000 0 0,00 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0 0 0 0 0 

I b 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0 0 0 0 0 

II a 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0 0 0 0 0 

II b 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0 0 0 0 0 

IIIa 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0 0 0 0 0 
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III b 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0 0 0 0 0 

III c 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0 0 0 0 0 

IV a 0,000 0 0,000 0 0,000 0 2,500 20 3,000 12 0 0 0 0 32 

IV b 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0 0 0 0 0 

V a 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0 0 0 0 0 

V b 2,000 20 4,500 27 0,000 0 2,800 22 0,000 0 0 0 0 0 69 

VI a 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0 0 0 0 0 

VI b  1,000 10 24,000 144 0,000 0 10,000 80 1,200 5 0 0 0 0 239 

Razem                               

I miejsce VIb 

II miejsce Vb 
III miejsce IVa  
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        Problemem dzisiejszych czasów zarówno ludzi dorosłych, jak i dzieci jest brak umiejętności 

wyrażania emocji. Niestety utrudnia to nawiązywanie relacji i obraca się 

przeciwko osobie tłumiącej uczucia. Skrywane i tłumione emocje kierują 

zachowaniem człowieka, co powoduje często niezrozumienie otoczenia oraz rodzi 

konflikty. Jeśli nie posiada się wrodzonej umiejętności otwartego i 

spontanicznego okazywania uczuć, warto się tego nauczyć. Nie jest to oczywiście 

proste, ale "dla chcącego nic trudnego", jak mówi przysłowie.  

      Pomocna przy tej nauce może okazać się książka autorstwa Wojciecha 

Kołyszko, zatytułowana „Smok Lubomił i tajemnice złości”. Jest to jedna z wielu 

propozycji wydawniczych Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego w ramach 

serii POMAGAMY W WYCHOWANIU. Seria opowiada o takich uczuciach jak 

smutek, zazdrość, strach i złość oraz o emocjach, które w nas budzą. Lekturę 

tych książek można potraktować jako element biblioterapii. Serdecznie polecam. 

Pedagog szkolny 

Jeśli kogoś z Was udało nam się zaciekawić – zapraszam do biblioteki szkolnej, gdzie posiadamy już 

całkiem obszerną biblioteczkę terapeutyczną.  

 


