
 

 

Witam Was wakacyjnie 

To już ostatnie spotkanie na łamach naszego periodyku w tym roku szkolnym. Od września 

czekają nas zmiany. Troje nauczycieli idzie na roczny urlop dla podratowania zdrowia, a jednym z nich 

jestem ja. Od przyszłego roku szkolnego będę śledziła gazetkę jako czytelnik, a nie jako jej twórca. 

Sądzę, że będzie to bardzo ekscytujące przeżycie. Przyznam, że gazetka, którą od 15 lat współtworzę z 

kolejnymi rocznikami naszych uczniów, stała się częścią mojego życia. Mam nadzieję, że przynajmniej 

część z Was zagląda do niej choćby sporadycznie.  

 

         Na jej łamach od samego początku promujemy czytelnictwo, zdrowy styl życia, prezentujemy 

różne zawody, pokazujemy jak można twórczo spędzać czas wolny, celebrujemy wszystkie państwowe, 

narodowe i kościelne święta, obchodzimy ważne dla naszego narodu rocznice, prezentujemy Wasz 

dorobek, świętujemy Wasze sukcesy i osiągnięcia zarówno w konkursach przedmiotowych jak i 

zawodach sportowych. Zamieszczamy sprawozdania ze wszystkich imprez, które odbywają się w 

szkole, z wycieczek, rajdów i imprez miejskich w których biorą udział nasi uczniowie.  



          „Zarażamy” miłością do Małej Ojczyzny, prezentujemy sylwetki ważnych dla naszego miasta 

obywateli, przeprowadzamy wywiady z tymi, którzy na co dzień mają wpływ na funkcjonowanie Pabianic, 

a przez to na nasze życie. Zachęcamy do pracy nad sobą, pomagamy znaleźć nietuzinkowe hobby i wiele 

jeszcze innych, które pojawiają się w gazetce okazjonalnie. Przez te wszystkie lata każdy z Was jeśli 

tylko miał cos do powiedzenia i czuł potrzebę podzielenia się swoimi przemyśleniami mógł zaistnieć w 

naszym periodyku. Do gazetki piszą chyba wszyscy nauczyciele, niektórzy systematycznie, większość 

incydentalnie. Dodatkowym wielkim atutem „Piątki na Piątkę” jest strona graficzna. Od początku jej 

istnienia ilustracje wykonują uczniowie nad którymi opiekę artystyczną sprawuje p. Ewa Owsik.  

      Nad poprawnością naszych tekstów czuwa korektor, którym przez wiele lat była nasza nieodżałowana 

koleżanka, śp. Lidka Kukieła. Od 2014 roku opiekę nad poprawnością naszych tekstów przejął p. 

Tomasz Klimek, z którym również współpraca układa się harmonijnie i w bardzo przyjaznej atmosferze. 

Na koniec chce jeszcze 

wspomnieć o p. Darku 

Sauterze, bez którego 

„Piątka na Piątkę” nie 

miałaby szans zaistnieć. Od 

września 2014 roku składa 

nasz periodyk, zamieszcza 

na stronie internetowej 

szkoły, w razie potrzeby 

transponuje do Word’a, 

archiwizuje i sprawuje 

informatyczną opiekę, tak 

aby następne pokolenia 

mogły czerpać radość z jej 

czytania.  

  

        Kochani Czytelnicy żegnam się z Wami na rok. Mam nadzieję, że we wrześniu 2020 znów się 

spotkamy zarówno w bibliotece jak i na łamach „Piątki na Piątkę” 

Redaktor opiekun 

 

 

Wywiad z I Wiceprezydentem Pabianic,  

p. Aleksandrą Jarmakowską - Jasiczek 

  



 

         Dziś, to jest 14 marca 2019 r. redakcja „Piątki na Piątkę” udała się do Urzędu Miejskiego w 

Pabianicach, gdzie miała przyjemność spotkać się z Pierwszym Zastępcą Prezydenta Miasta, Panią 

Aleksandrą Jarmakowską - Jasiczek. Pani Prezydent – bo tak należy się do zastępców włodarza 

miasta zwracać - przyjęła nas w swoim gabinecie, ugościła herbatą i cierpliwie odpowiadała na 

nurtujące nas pytania. Dała się poznać jako bardzo ciepła, pogodna, serdeczna i skromna osoba. Ze 

względu na liczne obowiązki, P. Prezydent miała dla nas tylko godzinę, która minęła błyskawicznie 

pozostawiając w młodych dziennikarzach pewien niedosyt. Poniższy wywiad jest owocem naszej 

rozmowy. Serdecznie zapraszamy do wnikliwej lektury.  

Redakcja: Kim chciała Pani zostać gdy była dzieckiem? 

Zastępca Prezydenta Miasta P. Aleksandra Jarmakowska - Jasiczek ( dalej A.J.J.): Chciałam 

być nauczycielką  i konsekwentnie do tego dążyłam, gdyż mam wykształcenie pedagogiczne.  

Redakcja: Jak długo piastuje Pani funkcje wiceprezydenta miasta? 

A.J.J.: Na dzień dzisiejszy cztery lata i trzy miesiące.  

Redakcja: W Pani odczuciu to długo czy krótko? 

A.J.J.: Powiem tak: Należę do tych szczęśliwców, którzy kochają swoją pracę. Dlatego też czas w niej 

spędzony nigdy mi się nie dłuży. Można powiedzieć, że pracuję cały dzień, gdyż mam nienormowany 

czas pracy, czyli nie jestem w urzędzie od… do... Często pracuję po południu, nierzadko również w 

weekend, często wyjeżdżam służbowo, a to wszystko sprawia, że nie ma w mojej pracy czasu nawet na 

wspomnienie o nudzie. Z drugiej strony mam jeszcze tyle do zrobienia, że wciąż boję się że braknie mi 

na wszystko czasu . 

Redakcja: Na czym polega Pani praca? 

A.J.J.: Jak zapewne wiecie, wiceprezydenci to takie dwie prawe ręce Prezydenta. Każdy z nich ma swój 

jasno określony zakres obowiązków, które Prezydent na nich nałożył, aby w jego imieniu zarządzali, 

pomagali, wspierali i kontrolowali poszczególne wydziały oraz składali mu regularne raporty tak, aby 

był na bieżąco z tym, co się dzieje w mieście.  

Redakcja: Jak zostaje się zastępcą prezydenta? 

A.J.J.: O tym kto będzie zaproszony do najściślejszej współpracy w zarządzaniu miastem, decyduje 

sam Prezydent. Ponieważ deleguje On część swoich obowiązków na ich barki musi mieć obok siebie 

osoby, którym przede wszystkim ufa. Ponadto kandydat na zastępcę prezydenta musi umieć zarządzać 

zespołem, mieć duże zdolności organizacyjne, otwartą głowę i wysoką świadomość tego za co będzie 

ponosił odpowiedzialność. Jeśli dodatkowo zna i kocha swoją małą ojczyznę to można przypuszczać, że 

będzie dobrym wiceprezydentem miasta. Ostateczna decyzja należy do Pana Prezydenta.  



Redakcja: W takim razie proszę nam powiedzieć co leży w Pani kompetencjach. 

A.J.J.: Ja mam bardzo wdzięczną i bliską mojemu sercu „działkę”, ponieważ odpowiadam za 

prawidłową i harmonijną pracę szkół, przedszkoli, żłobków, jednostek kultury, ośrodka pomocy 

społecznej oraz szpitala. Dodatkowo zajmuję się promocją miasta. Tak więc moja praca ma 

bezpośredni, wręcz namacalny wpływ na życie pabianiczan.  

Redakcja: Ufff, sporo tego. Czy ma Pani jeszcze czas na pielęgnowanie swoich zainteresowań czy 

hobby? 

A.J.J.: Oczywiście. Przecież aby dobrze i efektywnie pracować trzeba regularnie ładować akumulatory 

zapału i entuzjazmu. Moim największym hobby jest czytanie książek oraz sport. Jeżdżę na rowerze oraz 

regularnie pływam. Ponadto biorę czynny udział w organizowaniu imprez sportowych, udzielam się w 

stowarzyszeniu „Wszystko Gra - Pabianice” oraz podróżuję. Natomiast miłością mojego życia jest 

harcerstwo, z którym jestem nieprzerwanie związana od ósmego roku życia.  

Redakcja: Nadal jest Pani harcerką? 

A.J.J.: Oczywiście. Zresztą przed podjęciem pracy u boku p. Prezydenta Mackiewicza byłam 

Komendantką Hufca Pabianice. Za swój osobisty sukces uważam założenie w 1991 roku 3PDH, co 

oznacza 3 Pabianicka Drużyna Harcerek im. płk. Jana Kilińskiego „Bordowo – Czarna Trójka”. Jest to 

podwójny sukces, gdyż drużyna działa nieprzerwanie do dzisiaj, to jest już 28 lat.  

Redakcja: Czyli miłość na całe życie… Piękne!  

A.J.J.: Sam fakt wstąpienia do ZHP wiązał się z wielkim aktem odwagi i determinacji, którym musiałam 

wykazać się aby udowodnić, że harcerstwo traktuje na serio i odpowiedzialnie.  

Redakcja: Oj, brzmi poważnie. 

A.J.J.: I tak też było - poważnie. Aby dostać wymarzony harcerski mundurek musiałam przejść dookoła 

domu po zmroku. Dla małego dzieciaka to było coś. Tata gdzieś tam czuwał aby nic mi się nie stało, 

jednak ja przy pomocy wyobraźni wyobrażałam sobie Bóg wie co. Jednak nie stchórzyłam i wykonałam 

zadanie, udowadniając tym samym swoją gotowość wstąpienia w szeregi ZHP.  

Redakcja: Młodzież tego typu wyzwania teraz nazywa challenge. 

A.J.J.: Jak zwał tak zwał – egzamin z dojrzałego podejmowania decyzji został zaliczony . 

Redakcja: Zatrzymajmy się na chwilę przy kolejnej Pani pasji, przy podróżach. 

A.J.J.: Jak już wspomniałam kocham podróżować i zwiedzać. Podróżuję najczęściej po Polsce, 

ponieważ kocham nasz kraj. Serce oddałam morzu. Kocham jego zapach, lubię sztorm, fale, ale że 

kocham przyrodę odkrywam też inne miejsca.  

Redakcja: A wojaże zagraniczne? 

A.J.J.: Zdarzają się i takie, jednak zdecydowanie rzadziej. Kocham nasz kraj, jestem patriotką. 

Redakcja: A gdy ma Pani tylko troszkę wolnego czasu, jak lubi go Pani spędzać? 

A.J.J.: Wówczas lubię spędzać go z moim siostrzeńcem, który jest mi bardzo bliski. Jeździmy na 

rowerach, dużo rozmawiamy, a że podobnie 

postrzegamy świat dobrze czujemy się w 

swoim towarzystwie.  

Redakcja: Ma Pani pomysł na zmiany na 

lepsze w Pabianicach? 

A.J.J.: Oczywiście. Zarówno ja jak i moi 

koledzy z zarządu mamy wiele pomysłów i 

jeśli istnieje realna szansa na ich realizację 

wcielamy w życie. Warto tu wspomnieć o 

rewitalizacji Lewityna, który jest ulubionym 

miejscem odpoczynku Pabianiczan. Jest też 

plan wybudowania nowej szkoły na Zatorzu. 

Za moment rozpoczynamy remont ul. Zamkowej. Pomysłów jest cała masa, ograniczają nas jedynie 



środki. Ale jeśli zewrzemy siły, jest to przeszkoda do pokonania, wiec mam nadzieje, że nasze miasto 

najtrudniejszy czas ma już za sobą. Najważniejsze aby wszyscy, którzy chcą i mogą zrobić cos dla 

naszego miasta, potrafili dogadać się ponad podziałami.  

Redakcja: Co jest Pani celem życiowym jako prezydenta? 

A.J.J.: Aby nasze miasto wciąż się rozwijało, aby żyło się w nim coraz lepiej i aby młodzi ludzie zamiast 

szukać szczęścia w innych miastach pokochali naszą małą ojczyznę.  

Redakcja: Ma pani jakieś zwierzątko domowe? 

A.J.J.: Niestety nie. Bardzo bym chciała, ale mój hipotetyczny pupilek siedziałby całe dnie sam, 

ponieważ ja wciąż jestem zajęta. Ponieważ 

bardzo kocham zwierzęta, nie mam sumienia 

skazywać je na samotność, której szczególnie 

psy wyjątkowo nie lubią.  

Redakcja: Jak układają się Pani relacje z 

pozostałymi prezydentami? 

A.J.J.: Bardzo dobrze. Wszystkim nam leży na 

sercu dobro Pabianic, dlatego więc nawet gdy 

nasze poglądy na ten sam temat znacznie się 

od siebie różnią, potrafimy się porozumieć. 

Dużo rozmawiamy, dzielimy się uwagami, 

szukamy kompromisu. Wg mnie tak właśnie 

działa zgrana drużyna. 

Redakcja: W jaki sposób trafiła Pani do polityki, a właściwie do samorządu? 

A.J.J.: Zostałam poproszona przez obecnego Prezydenta o poprowadzenie jego kampanii wyborczej, 

która jak wiecie skończyła się sukcesem. Wówczas, czyli ponad 4 lata temu p. Prezydent na tyle 

wysoko ocenił moje umiejętności i sposób działania, że zaprosił mnie do współpracy przy zarządzaniu 

Pabianicami.  

Redakcja: Lubi Pani tę pracę? 

A.J.J.: Oczywiście. Dla mnie, harcerza i społecznika, jest to praca marzeń. Zawsze chciałam pracować 

na rzecz ludzi. Poza tym będąc na tym stanowisku mam niepowtarzalną szanse poznania wielu 

ciekawych ludzi, czy bywać w wielu interesujących miejscach. Mówiąc kolokwialnie – uwielbiam tę 

robotę. Z drugiej strony, nie chcę żebyście pomyśleli sobie, że zawsze wszystko układa się idealnie, bo 

to byłby nieprawdziwy, wręcz zakłamany obraz pracy wiceprezydenta. Tak jak właściwie wszędzie i 

tutaj zdarzają się gorsze dni, czy skomplikowane trudne sprawy. Jednak najważniejsze jest, aby się nie 

poddawać i zawsze szukać jak najlepszych rozwiązań.  

Redakcja: Udaje się Pani rozdzielić prace zawodową od życia osobistego? 

A.J.J.: Oczywiście, że nie! ( śmiech) Nawet gdy wracam do domu, wciąż myślę o czekających mnie 

zadaniach. Rozmyślam, analizuję, szukam rozwiązań.  

Redakcja: Nie możemy nie wspomnieć tu o 

pewnym teatralnym epizodzie… 

A.J.J.: Była to piękna przygoda. Piękna i 

podjęta w szczytnym celu. Wraz z moimi 

Kolegami z zarządu miasta podczas akcji 

charytatywnej zorganizowanej dla małego 

chorego chłopca- Adasia, wylicytowaliśmy 

udział w spektaklu pabianickiej grupy 

„DlaNiepoznaki”. Muszę powiedzieć, że miałam 

ogromna tremę, jednak sam udział w próbach i 

podczas występu przed publicznością dostarczył 

mi wielu niezapomnianych emocji. To była 

bardzo miła przygoda.  



Redakcja: Ponoć scena wciąga i uzależnia…. 

A.J.J.: (serdeczny śmiech) Raczej mi to nie grozi. 

Redakcja: Jaką uczennica była mała Ola? 

A.J.J.: Byłam dobrym uczniem z zacięciem humanistycznym. 

Redakcja: Wróćmy na moment do czytania. Którą książkę z dzieciństwa chciałaby Pani polecić naszym 

młodym czytelnikom? 

A.J.J.: Moje dwie ukochane książki z tego okresu to Dzieci z Bullerbyn oraz Ania z Zielonego Wzgórza. 

Redakcja: Co chciałaby Pani za naszym pośrednictwem przekazać czytelnikom Piątki na Piątkę? 

A.J.J.: Najważniejsze w życiu to spełniać własne marzenia, realizować cele i nie bać się tego, że coś 

może się nie udać. Tylko ludzie odważni osiągają to czego pragną. Codziennie należy zrobić cos 

dobrego dla drugiego człowieka, bo dobro które się czyni powraca. Należy tez mieć dystans do wielu 

spraw, szukać rozwiązań nawet wtedy, gdy sytuacja wydaje się być bez wyjścia. Ogromnie ważne jest 

poczucie humoru i umiejętność śmiania się ze 

swoich błędów. Ludziom z poczuciem humoru 

żyje się łatwiej. Każdy z nas powinien mieć 

pasję, zainteresowania, bez tego nasza 

codzienność może stać się smutna i pusta. 

Pamiętajcie również o tym jak ważna jest 

praca, systematyczność, odpowiedzialność i 

działanie. To najważniejsze filary sukcesu. I 

ostatnie ważne przesłanie to nasi najbliżsi: 

rodzina, przyjaciele. Trzeba dbać o relacje, 

kochać, mówić o swoich uczuciach, szanować 

przyjaciół, rozmawiać o tym co nas uszczęśliwia 

i o tym co sprawia nam przykrość. Bez 

przyjaźni i miłości zawsze będziemy 

nieszczęśliwi.  

Redakcja: Dziękując za poświęcony nam czas czego możemy Pani życzyć? 

A.J.J.: Prozaicznych rzeczy: dużo zdrowia, żeby moja rodzina i przyjaciele byli zdrowi i szczęśliwi oraz 

spełnienia marzeń.  

Redakcja: Tego więc życzymy i dziękujemy za rozmowę. 

A.J.J.: Dziękuję za zaproszenie. 

  

 

  

  

Podsumowanie konkursu plastycznego "The Flag" 

Podczas zebrania rady samorządu uczniowskiego odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu 
flagowego, który adresowany był do uczniów klas starszych w ramach innowacji pedagogicznej z języka 
angielskiego. Celem konkursu było promowanie nauki języka angielskiego poprzez zabawę i poznanie 
kultury krajów anglojęzycznych. 



   

Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu flagi danego kraju angielskojęzycznego dowolną 
techniką. Każda klasa wykonywała inną flagę: najmłodsi flagę Wielkiej Brytanii, piątoklasiści Kanady, 
klasy szóste flagę USA i najstarsi flagę Walii. 

Jury stanęło przed niezwykle trudnym zadaniem, bowiem wszystkie prace zachwycały swoją 

oryginalnością i starannością wykonania.  

Wyniki przedstawiają się następująco.  

Na poziomie klas czwartych pierwsze miejsce ex aequo zajęły Gabriela Szubert z 4b i Natalia 
Kowalczyk z 4c, 

Z klas piątych zwycięskie prace to praca Igi Basińskiej i Wiktorii Szymańskiej z klasy 5b 

oraz Wiktorii Szubert z 5c 

na poziomie klas szóstych I miejsce zajęła Amelia Otto z kl.6b, 

z klas siódmych najlepszą pracę wykonała Alicja Kowalczyk z 7b 

w klasach ósmych I miejsce zajął Kacper Czarnecki z kl.8b. 



 

Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i zaangażowanie w konkursie. 

Organizatorki: 

Marta Tomczyk 
Małgorzata Wójtowicz-Kuna 

  

 

XVII edycja Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego „Świstak” 



W dn. 19 marca w Szkole 
Podstawowej nr 9 odbyła się 
kolejna, już XVII edycja 
Powiatowego Konkursu Języka 
Angielskiego „Świstak”. Dwoje 
uczniów z naszej szkoły – Joanna 
Stefańska i Adrian Grzelka – po 
eliminacjach wewnątrzszkolnych, 
zakwalifikowało się do konkursu i 
zmagało się z trudnymi zadaniami 
na czytanie i słuchanie ze 
zrozumieniem, pisaniem listu, 
zadaniami kulturowymi oraz 
leksykalno – gramatycznymi. Po tej 

części konkursu tylko dziesiątka 
najlepszych uczniów przeszła do 
kolejnego etapu, którym było 
wypowiadanie się w języku 
angielskim, zarówno w parach, jak i 
indywidualnie na podany temat.  

Miło nam poinformować, że uczennica naszej szkoły Joanna Stefańska z klasy 8b zajęła drugie miejsce 
w Konkursie Powiatowym! Gratulujemy sukcesu. 

 

„Piątka” szlakiem Aleksandra Kamińskiego  

(ps. „Kamyk”) w poszukiwaniu wiosny. 

         Sobotni poranek 23 marca uczniowie naszej szkoły rozpoczęli turystyką aktywną. Zachęceni 

piękną i słoneczną aurą wyruszyli w XV Rajdzie „Kamyka”, organizowanym przez pabianicki Oddział 

PTTK we współpracy z Placówką Opiekuńczo - Wychowawczą w Porszewicach. Placówka nosi imię 

Aleksandra Kamińskiego i corocznie organizuje rajd przypominający postać słynnego autora powieści 

„Kamienie na szaniec”. Zbiórka rajdowiczów odbyła się na Dworcu PKP, skąd pociągiem ŁKA uczniowie 

dotarli do stacji Łódź – Lublinek, skąd ponad 8-kilometrową trasą ruszyli na wędrówkę. Trasa wycieczki 

prowadziła malowniczą, nawet już o tej porze roku, doliną Neru i sprzyjała wspólnemu poszukiwaniu 

pierwszych oznak wiosny. Młode pąki drzew, ukryte w zaroślach pierwsze wiosenne kwiaty, czy nawet 

słynne wielkanocne bazie to atrakcje towarzyszące wyprawie. Przyroda ewidentnie budzi się do życia i 

uczniowie znaleźli tego dowody. Podczas rajdu kilka razy organizowano postoje, tak aby w pełni poczuć 

powiew wiosny i odkryć piękno okolicy. Tego typu aktywności turystyczne sprzyjają nawiązywaniu 

znajomości z uczniami innych szkół, pozwalają integrować się naszej społeczności, a także uczą 

wzajemnej tolerancji i szacunku. Finał rajdu miał miejsce w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej 

w Porszewicach, gdzie uczniów powitano grillowanymi kiełbaskami i słodkościami, które po wysiłku 

zawsze smakują wybornie ! Podsumowano również konkurs wiedzy o Aleksandrze Kamińskim, który 

odbył się rankiem na starcie rajdu. Dwoje uczniów naszej szkoły zdobyło główne konkursowe nagrody, 

wykazując się szczegółową wiedzą na temat losów słynnego harcmistrza. Wiktoria Szymańska z klasy 

5b zajęła I miejsce, natomiast Jerzy Wojtas (5b) – II miejsce. Otrzymali pamiątkowe dyplomy, oraz 

nagrody, które przydadzą się każdemu turyście. Szkoła Podstawowa nr 5 zdobyła także dyplom za 

uczestnictwo, oraz została wyróżniona za… wyjątkowo dobre, odblaskowe oznakowanie na trasie rajdu.  

Maria Stencel  



 



 

 

Sukces naszych Geografów. 

      Uczniowie klasy 7b: Weronika Łuczak oraz Wiktor Balcerzak zdobyli nagrody w konkursie 

organizowanym przez Oddział PTTK w Pabianicach pt. „Poznajemy Ojcowiznę. Zadaniem siódmoklasistów 

było wykonanie pracy (pisemnej lub multimedialnej) na jeden z kilku zaproponowanych bloków 

tematycznych. Weronika wykonała pracę pisemną pt. „Historia Mojej Ojcowizny- Pabianic”, w której 

spostrzegawczym okiem przedstawiła swoje refleksje związane z naszym miastem i najważniejszymi 

miejscami w jego przestrzeni. Wsparła się przy tym publikacjami, które podejmują temat naszego miasta 

Pabianic.  

 



Wiktor wykonał prezentację multimedialną pt. 

„Moje ulubione ścieżki turystyczno- 

krajoznawcze”, w których opisał swoje wędrówki 

szlakami tatrzańskimi i sudeckimi. Praca ucznia 

była poparta jego wspomnieniami i 

autorefleksjami na temat zwiedzonych miejsc, a 

także dodatkowo udokumentowana pieczątkami 

PTTK, które uzbierał podczas wycieczek. 26 marca 

uczniowie odebrali nagrody na uroczystości 

zorganizowanej przez Pabianicki Oddział PTTK we 

współpracy ze Starostwem Powiatowym w 

Pabianicach. Uroczyste wręczenie nagród odbyło 

się w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Pabianicach, 

gdzie przedszkolaki zaprezentowały publiczności 

bogaty program artystyczny, utrzymany w 

tematyce patriotycznej. Wiktor Balcerzak zajął II 

miejsce w kategorii prac multimedialnych, 

natomiast Weronika Łuczak otrzymała 

wyróżnienie w kategorii prac pisemnych. 

Uczniowie otrzymali nagrody książkowe oraz 

gadżety przydatne do turystycznych podbojów. 

 



Gratulujemy sukcesu naszym Młodym Geografom ,zwłaszcza że po raz pierwszy brali udział w takich 

zmaganiach, a sukces na etapie powiatowym zwiastuje dalszy rozwój geograficznych pasji. 

Maria Stencel 

GALERIA FACEBOOK 

 

Angielski w muzeum 

W piątek klasa 7a uczestniczyła w warsztatach wykonywania toruńskich pierników w pabianickim 

muzeum. Jednak nie były to zwykłe warsztaty,  nie tylko dowiedzieliśmy się wielu ciekawostek o 

gospodarce w XlX wieku i  ćwiczyliśmy   umiejętności kulinarne,  ale również doskonaliliśmy angielski w 

codziennej sytuacji. Utrwaliliśmy słownictwo związane z produktami spożywczymi w tym przypadku 

stosowanymi do produkcji pierników oraz poznaliśmy czasowniki opisujące wykonywane czynności 

kulinarne. Jednomyślnie oceniliśmy, że tego typu lekcja angielskiego w realiach codzienności związana 

z praktycznym działaniem na długo pozostanie w naszej pamięci. 

Udowodniliśmy, że poza murami szkoły można także podejmować wysiłek edukacyjny i współpracować 

w grupie. 

https://www.facebook.com/pg/sp5pabianice/photos/?tab=album&album_id=969033753303170&__tn__=-UC-R


 

  



 

 

Dzień Bibliotek i Bibliotekarzy 

      8 maja, już po raz kolejny obchodzony był w całej Polsce Dzień Bibliotek i Bibliotekarzy. W 

związku z tym świętem nasza redakcja postanowiła przeprowadzić mini sondę, co nauczyciele i 

uczniowie sądzą na temat biblioteki. Poniżej przytaczamy ich wypowiedzi. 

Co Pani /Pan sadzi na temat bibliotek? Co Pani /Pan myśli o naszej szkolnej bibliotece? 

„Biblioteka jest bardzo ważnym miejscem w szkole. Jest tam wiele książek, z których czerpiemy 

wiedzę. Nasza szkolna biblioteka jest atrakcyjnym dla uczniów miejscem, gdyż jest tam ciekawy 

księgozbiór oraz jest tam cicho i spokojnie co ułatwia odpoczynek i relaks. Jest to zasługa naszej pani 

Doroty, która opiekuje się szkolna biblioteką.” 



p. Małgosia Rutkowska 

„Biblioteka kojarzy mi się z łatwym dostępem do książek. 

Gdyby nie biblioteka, wiele osób nie przeczytałoby żadnej 

książki. Nasza biblioteka jest trochę za ciasna, aby można było 

w niej na przykład przeprowadzić lekcje.” 

p. Alicja Zieja 

„Bardzo lubię biblioteki. Nasza szkolna jest dobrze 

wyposażona, jest tam od pewnego czasu dużo nowości. P. 

Dorota jest wspaniała, bardzo wspiera wychowawców. Od 

uczniów wymaga przestrzegania zasad kultury, gdyż sama jest 

osobą bardzo kulturalną. Biblioteka kojarzy mi się z relaksem i 

spokojem.” 

p. Sylwia Grzeszna 

„Biblioteka kojarzy mi się z czytaniem. Pamiętam z dzieciństwa 

piękna bibliotekę, w której można było w spokoju i bez 

pospiechu poczytać. Myślę, ze nasza szkolna biblioteka jest 

całkiem nieźle zaopatrzona, natomiast jest odrobinę za 

ciasna.”  

p. Beata Florczak 

„Uważam, że biblioteka poszerza nasza wiedzę i horyzonty, a 

czytanie rozwija wyobraźnię. P. Dorota zamawia do naszej biblioteki całkiem fajne książki.”  

p. Małgorzata Wójtowicz - Kuna 

 

„Książki kojarzą mi się z relaksem, odpoczynkiem, radością…”                       p. Dariusz Sauter 

  

Sondę przeprowadziły Agata Lenard i Julka Niewiadomska 

 

Święto Bibliotek i Bibliotekarzy 

Biblioteka – instytucja kultury, która gromadzi, przechowuje i udostępnią materiały biblioteczne. 

Bibliotekarz – osoba zawodowo zatrudniona w bibliotece, która ma za zadanie opiekować się 

powierzonym jej zbiorem. Bibliotekarz powinien posiadać wyższe studia zawodowe oraz rozległą wiedzę 

na różne tematy, która umożliwi mu prawidłowe sklasyfikowanie materiałów bibliotecznych. To tyle w 

teorii. W praktyce, sądzę że każdy z nas spotkał w życiu przynajmniej jednego bibliotekarza, który poza 

wymogami formalnymi niezbędnymi do wykonywania zawodu, był prawdziwym pasjonatem czytania. 

Taki bibliotekarz spotkany w odpowiednim czasie i pod warunkiem, że czytanie jest wartością 

pielęgnowaną w domu, ma realny wpływ na to, czy pokochamy książki, czy czytanie pozostanie wyłącznie 

obowiązkiem. Ja mam to szczęście, że miłość do książek zaszczepili mi rodzice, a kompetentny 

bibliotekarz pomógł ukształtować gust literacki. Mało tego, mam jeszcze większe szczęście, ponieważ 

mój zawód jest jednocześnie pasją i wielką miłością . Dlatego też, w ramach świętowania Dnia Bibliotek 

i Bibliotekarzy, które w tym roku przypada na dzień 8 maja przedstawię w skrócie historię bibliotek. 



Pierwsze biblioteki pojawiły się zaraz po wynalezieniu pisma, ale najsłynniejszą biblioteką antyczną była 

Biblioteka Aleksandryjska, nazywana również Wielką Biblioteką lub Biblioteką Królewską. Została 

założona przez Ptolemeusza I Sotera w Aleksandrii w Egipcie. Za głównego winowajcę jej zniszczenia 

uważa się Juliusza Cezara, który przyczynił się pośrednio do wywołania pożaru.  

Następnie na przełomie V i VI w powstały biblioteki średniowieczne, które w przeciwieństwie do 

bibliotek starożytnych były miejscem niedostępnym dla przeciętnego obywatela. Korzystanie z bibliotek 

było prawdziwym przywilejem dla nielicznej, wyselekcjonowanej, wąskiej grupy. Sytuacja uległa 

zmianie z chwilą powstania Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy którym rozpoczęła działalność Biblioteka 

Uniwersytecka. W tym też czasie powstały liczne biblioteki dworskie i klasztorne, które dzisiaj możemy 

uznać za biblioteki specjalne. Większość zbiorów przechowywanych w bibliotekach uległo zniszczeniu, 

szczególnie podczas II wojny światowej.  

Po wojnie, w okresie wzmożonej walki z powszechnym analfabetyzmem powstało wiele bibliotek 

zakładowych, wiejskich, miejskich, gminnych, szkolnych i szpitalnych. W okresie transformacji, ze 

względów oszczędnościowych zlikwidowano większość bibliotek publicznych, zostawiając tylko miejskie 

i wojewódzkie oraz szkolne na wszystkich etapach nauczania i we wszystkich typach szkół. Dzisiaj ta 

sytuacja szczęśliwie się zmienia. Samorządy, które są odpowiedzialne za instytucje kultury na swoim 

terenie, dostrzegają potrzebę zapewnienia mieszkańcom dostępu do biblioteki, gdyż dzisiejsza 

biblioteka to prawdziwe centrum kulturalne, gdzie oprócz wypożyczania książek można wziąć udział w 

warsztatach, imprezach i projektach kulturalnych, a dzisiejszy bibliotekarz to inicjator, animator i 

propagator szeroko pojętej kultury.  

Z okazji Dnia Bibliotek i Bibliotekarzy życzę wszystkim, aby znaleźli książkę swego życia, po 

przeczytaniu której, nic już nie będzie takie samo  

Dumny ze swojego zawodu Bibliotekarz szkolny 

 

„Piątka” w krainie czarownic i gołoborzy 

       Uczniowie klasy 4b, 

5a i 5b turystycznym 

krokiem wkroczyli w 

tegoroczną Majówkę. 

Rankiem 29.04 wyruszyli 

na podbój województwa 

świętokrzyskiego. Dwa 

wycieczkowe dni upłynęły 

pod znakiem odkrywania 

tajemnic nieznanego 

dotychczas regionu Polski, 

wędrówek i przede 

wszystkim nauki poprzez 

zabawę i wspólne 

spędzanie czasu. 

Pierwszym punktem na 

trasie była miejscowość 

Nowa Słupia i wyprawa do 

Puszczy Jodłowej – 

rezerwatu przyrody, 

znajdującego się na 

terenie Świętokrzyskiego 

Parku Narodowego. Jego 

symbolem jest jeleń, a znajdujące się w jego granicach Góry Świętokrzyskie to najstarsze i zarazem 



najniższe góry w Polsce, które (co ciekawe!) zaliczamy do pasa wyżyn. Uczniowie mimo mglistej 

pogody zdobyli Łysą Górę (595 m n.p.m. ) i zwiedzili Klasztor na św. Krzyżu oraz znajdujące się tam 

sanktuarium. Wieczorem integrowali się w ośrodku „Gołoborze” w miejscowości Rudki: wspólne 

rozmowy, gry planszowe, zespołowe oraz wieczór legend świętokrzyskich z ogniskiem oraz pieczeniem 

kiełbasek był niesamowitym dopełnieniem tego aktywnego dnia. Uczniowie poznali tajemnice kieleckich 

okolic, wysłuchali opowieści o sabatach czarownic i dawnych pogańskich wierzeniach. Drugi dzień 

upłynął pod znakiem aktywności fizycznej (wszak w zdrowym ciele zdrowy duch!). Poranne zajęcia 

basenowe okazały się dla czwarto- i piątoklasistów świetną pobudką, a zajęcia tańca nowoczesnego 

pozwoliły spalić nadmiar śniadaniowych kalorii. Popołudniem poznawali oni jeszcze tajemnice nauki i 

techniki w Centrum Leonarda da Vinci w Podzamczu, a wycieczkę zakończyli zdobyciem Zamku w 

Chęcinach i przenosinami w świat władców i rycerzy. Doskonałe humory po powrocie i zastrzyk 

zdobytej wiedzy, świetnie rokują na kolejne wspólne wyprawy. 

 Maria Stencel 

GALERIA FACEBOOK 

 

Cheerleaders po raz piąty 

Już po raz piąty Powiatowy Konkurs Cheearleaders zorganizowała Szkoła Podstawowa nr 8 w 

Pabianicach. Impreza, w której uczestniczy od pierwszej edycji także nasz zespół nabiera rozpędu. 

Coraz więcej jest uczestników i coraz wyższy poziom ich przygotowania do trudnych zmagań na 

parkiecie. Gratulacje dla organizatorów oraz wszystkich zespołów i ich opiekunów! Szczególne wyrazy 

uznania dla naszych cheerleaders, którzy, co warto podkreślić, przygotowują wszystkie układy taneczne 

całkowicie samodzielnie! 

 

GALERIA FACEBOOK 

https://www.facebook.com/pg/sp5pabianice/photos/?tab=album&album_id=988645571341988&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/pg/sp5pabianice/photos/?tab=album&album_id=970085189864693&__tn__=-UC-R


 

WIELKA MAPA POLSKI 

 



    Klasa Ia wzięła udział w ogólnopolskiej akcji WIELKA MAPA POLSKI, której organizatorem jest 

Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. Akcja skierowana jest do uczniów i nauczycieli klas młodszych i 

polega na wymianie pocztówkowej pomiędzy szkołami z całej Polski. W ramach programu otrzymaliśmy 

„Wielką Mapę Polski”, która znalazła specjalne miejsce w naszej klasie. Akcja ma oczywiście walor 

edukacyjny, ponieważ raz w tygodniu na stronie WSiP udostępniane są bardzo ciekawe materiały, które 

pozwalają poznać wiele zakątków naszego pięknego kraju.  

My już swoje pocztówki przygotowaliśmy i niebawem trafią do naszych rówieśników ze szkół w różnych 

miastach w Polsce. Dziękujemy również za pocztówki z pozdrowieniami, które już zdobią naszą mapę. 

 

Wychowawca klasy, Joanna Pacześ-Andrzejewska. 

 

  

Tworzyć każdy może… 

  

        Dzisiaj opowiem Wam o niekonwencjonalnej 

metodzie tworzenia obrazów, które choć nie powstają 

przy użyciu pędzla, niczym nie ustępują tym wykonanym 

metodą klasyczną. I jedne i drugie powstają na płótnie, a 

różnica polega na 

narzędziach i 

materiałach 

użytych podczas 

aktu tworzenia – 

pędzel zastępuje 

igła, zaś farby – 

nici. 

Najpopularniejszym i najlepszym ściegiem jest haft 

krzyżykowy. Różny jest również czas wykonania dzieła. Obraz 

malowany klasycznie powstaje o wiele szybciej niż ten 

wyhaftowany. Poza tym wyszywanie czy haftowanie wymaga 

od twórcy niezwykłego skupienia, uwagi, wyobraźni, podstaw 

matematyki, umiejętności planowania oraz ogromu 

cierpliwości. Przyda się tu również tzw. „oko” do kolorów oraz ogólnie pojęty artyzm. Obrazy wykonane 

metodą haftu biją rekordy popularności wśród miłośników hand made. Szczególnie nasi zachodni 

sąsiedzi uwielbiają ozdabiać ściany swoich domów malowanymi nitką obrazami. Koszt wykonania 

poszczególnych obrazów zależy głównie od wykorzystanych nici. Można wyszywać dość tanimi nićmi 

bawełnianymi czy wełnianymi, można też użyć drogich nici jedwabnych. Wzory do wyszywanie można 

przygotować samemu lub wykorzystać gotowe, których całe mnóstwo znajdziemy w Internecie. Ukazało 

się również kilka książek poświęconych sztuce haftu, w których opisane jest jak krok po kroku zacząć z 



nim przygodę. Doszukałam się również informacji 

o galeriach, które wyspecjalizowały się w 

przygotowaniu wystaw tego typu malarstwa. Poza 

tym, każde zajęcia hande made, poprawiają 

koncentrację, wyciszają, mają działanie 

terapeutyczne… 

Serdecznie zapraszam do zabawy. 

Redaktor opiekun 

  

 

PIERWSI ÓSMOKLASIŚCI 

  Mija kolejny rok szkolny. Ten jest wyjątkowy, ponieważ po reformie oświaty pierwszy raz od 

kilkunastu lat mury szkoły opuszczają ósmoklasiści. 

Wychowawców poszczególnych klas poprosiłam o kilka słów refleksji na pożegnanie. 

 

Pani Sylwia Łaguniak - wychowawca klasy 8 b 

,,Bardzo jest mi smutno, że moja klasa odchodzi. Bardzo mi było miło i dużo się od nich nauczyłam. 

Cieszę się, że zdobyłam nowe doświadczenia wychowując przez kilka lat tych uczniów. Życzę im 

powodzenia w dalszych latach nauki. Będzie mi ich bardzo brakowało''. 

 

Pan Wojciech Woźniak - wychowawca klasy 8 a 

„Zapamiętam tę klasę, bo przez pięć lat pracowałem z nią. Z pewnością będę wspominał, jednocześnie 

będę śledził jak sobie dają radę w innych szkołach. Będę też oczekiwał, żeby uczniowie czasami się 

odezwali albo pokazali w szkole. 

Będę im życzył, żeby w życiu codziennym stosowali motto:  

<<Miłość jest ważniejsza niż złoto, a myśl cenniejsza niż materiał. Trzeba nam czynić to, co dla nas 

najważniejsze, bo inaczej życie przeleci nam jak kurz między palcami.>>  

Słowa te niech uzupełni kolejny cytat:  

<<Żyj z całych sił i uśmiechaj się do ludzi, bo nie jesteś sam.>>" 

 

Pani Marta Tomczyk - wychowawca klasy 8 c 

''Te nasze wspólnie spędzone pięć lat minęło tak szybko. Pamiętam jak się poznaliśmy - byliście takimi 

małymi dzieciaczkami. Zmienialiście się jakby z dnia na dzień. Teraz jesteście rozsądną młodzieżą 

odważnie patrzącą w przyszłość. 

Życzę Wam, abyście wspominali z uśmiechem, a może i z łezką wzruszenia te lata spędzone razem w 

Piątce oraz aby przyjaźnie z podstawówki przetrwały próbę czasu i rozłąki. 

Powodzenia w nowych szkołach!" 

Gratulujemy absolwentom ukończenia Szkoły Podstawowej nr 5 w Pabianicach. Życzymy dalszych 

sukcesów w nauce, aby obrali kierunek zgodny ze swoimi pasjami. 

 

Uczniowie młodsi. Weronika Łuczak 7b. 

 

UWAGA! POETA SIĘ SKRADA… 



W czasie zajęć rozwijających z języka polskiego uczniowie klasy Va rozwijali różne 

umiejętności. Słuchali, oglądali, wykorzystywali aplkację umożliwiającą śledzenie losów 

bohatera w 3D, wypowiadali się i pisali (także listy do siebie). Wydaje się, że wśród 

wszystkich czynności podejmowanych w poniedziałkowe poranki przez grupę miłośników 

języka ojczystego na pierwszy plan wysuwa się pisanie wierszy. Nie jest to zajęcie – wbrew 

pozorom – łatwe, bo wymagające szczególnego skupienia i pomysłowości. Tworzenie poezji 

to czynność wyjątkowa także dlatego, że wydobywa coś, co świadczy o naszej wrażliwości, a 

czasem także oryginalności. Zwłaszcza, jeśli przedmiotem opisu staje się … nasz cień.  

Te i inne powody decydują o tym, że warto przeczytać wiersze być może najmłodszych 

poetów w naszej szkole. Oto one: 

Alan Szafrański 

Mój cień bardzo się leni 

budzi się zazwyczaj o czternastej 

potem wstaje i babci o wszystkim 

opowiada 

Maja Waszczykowska 

Czasem gra na gitarze, 

bo lubi tańczyć w parze. 

Często leży na kanapie 

i ciągle chrapie. 

Raz ruchliwy, raz leniwy – 

taki jest mój cień. 

Martyna Sobczyk 

Mój cień tańczyć lubi, 

ale boję się, że coś zgubi, 

albo, że mu coś odpadnie, 

a najbardziej, że ktoś 

mi go skradnie…  

Emilia Trzeszczak 

Mój cień uwielbia pomarańcze 

I lubi, gdy ja tańczę. 

W nocy wygląda jak cień Slender Mana, 

chociaż nie chce być taki do rana.  

 

 

Mój cień to Wielki Leń, 

tylko tarza się po podłodze, 

bo nic więcej nie może. 

Ukradł ptakowi pióra, 

bo chce wyglądać jak chmura.  

 

Maja Pietrzak 

Mój cień opowiada i przy tym coś zjada, 

patrzy, śpiewa i lata.  



Je parówki, gdy uczy się do klasówki. 

Lubi iluzję. 

Michalina Duniec 

Mój cień pięknie śpiewa 

tak, jak w gęstym lesie drzewa. 

Mój cień lubi Smerfy 

oraz pistolety Nerfy.  

 

Wybór wierszy p. Sylwia Grzeszna 

 

 

   



    

 



 

  

 

 

      W tym miesiącu, tuż przed wakacjami chcę polecić Wam 

książkę, która właśnie w wakacje „smakuje najlepiej”. Mowa tu 

o  „20000 mil podmorskiej żeglugi” Juliusza Verne’a. Jest to druga z 

trzech książek poświęconych grupie podróżników, którzy 

przemierzają lądy i oceany, a postacią spajającą trylogię w całość 

jest legendarna już postać kapitana Nemo. Cała trylogia, a w mojej 

ocenie szczególnie ta pozycja, to fascynująca powieść przygodowa, z 

elementami fantastyki naukowej. Przez wielu badaczy literatury 

Julisz Verne jest uznawany za prekursora tego gatunku literackiego. 

Książka od początku do końca trzyma w napięciu, a opisy 

podwodnego świata zapierają dech w piersiach.  

Książka doczekała się wielu ekranizacji, a postać kapitana Nemo na 

stałe weszła do kanonu fikcyjnych postaci literackich. Dodatkowym 

„smaczkiem” jest to, że autor mieszkał w pobliżu morza, uwielbiał 

żeglugę, miał na własność trzy jachty, zwiedził wszystkie kraje w 

basenie Morza Śródziemnego, przepłynął Ocean Atlantycki, a w wieku 

11 lat zaciągnął się do pracy jako majtek na statek płynący do Indii. 

Szczęśliwie ta ostatnia podróż została udaremniona przez 

przerażonego ojca, jednak zaważyła na całym życiu autora. Jako, że 

też mam duszę podróżnika – uwielbiam Verne,a i dlatego bardzo serdecznie polecam Wam „20000 mil 

podmorskiej żeglugi”  
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