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Witam Was, Kochani tuż przed świętami. 

         Gdy uzmysłowiłam sobie ostatnio, że do końca roku 

szkolnego zostało już niewiele ponad 3 miesiące, wpadłam 

w lekki popłoch i zrobiło mi się bardzo smutno. Nie wiem 

czy to tylko moje odczucie, ale mam wrażenie, że czas 

bardzo przyspieszył i życie zaczyna mijać w ekspresowym 

tempie. Postanowiłam więc podzielić się z Wami refleksją, 

na którą pozwoliłam sobie ostatnio. Po pierwsze 

niczego  nie będę odkładać na później. Jeśli przyjaciel 

poprosi o spotkanie, nie będę ustalała odległych terminów, 

tylko zrobię to najszybciej jak się da - najlepiej od razu, 

ponieważ przyjaźń i kontakt z drugim człowiekiem to coś, 

czego nie da się przecenić. Po drugie nie mam zamiaru 

niczego żałować. Jeśli nawet coś nie wyszło,  zrobię 

wszystko, aby następnym razem było lepiej. Nie chcę żyć 

wspomnieniami tylko tym, co tu i teraz. Na wspomnienia 

przyjdzie czas na zasłużonej emeryturze. Mam zamiar spróbować wszystkiego co odkładałam na bliżej 

nieokreśloną przyszłość. Jeśli tylko nadarzy się okazja, chcę skoczyć na bungee, ponieważ marzę o tym 

od lat.  Dla Was upływ czasu to jeszcze pojęcie całkowicie abstrakcyjne, jednak dobrze byście mieli 

świadomość, że czas nieubłagalnie gna do przodu, nie dając żadnej szansy na replay. Nauczcie się więc 

nie marnować żadnej cennej chwili, ku pamięci cytując 

Stanisława Jachowicza : 

„Bije zegar godziny, my wtedy mawiamy: "Jak  ten 

czas szybko mija!" - a to my mijamy…….” 

          Zapraszam Was Kochani do wnikliwej lektury 

naszego periodyku. Zamieściliśmy w nim między innymi 

wywiad, którego udzieliła naszej redakcji P. Urszula 

Gajewska, emerytowana wicedyrektor SP5. Muszę 

przyznać, że wywiady z absolwentami i z emerytowanymi 

nauczycielami z naszej szkoły to ogromna frajda. Gdy 

słucham wspomnień naszych gości, przenoszę się w inną 

rzeczywistość, próbuję sobie wyobrazić jak wyglądała 

szkoła widziana ich oczami, co przywołuje miłe, a co 

niekoniecznie przyjemne wspomnienia. Każda rozmowa 

to zupełnie wyjątkowe przeżycie, po pierwsze dlatego, że każdy z nas jest inny, więc i wspomnienia są 

niepowtarzalne, a po drugie każdy z naszych gości zostawia nam trochę siebie, co jest w moim odczuciu 

wyrazem dużego zaufania. Dziękujemy.  
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          „Wiosna, wiosna, wiosna  ach to ty….”. Choć temperatura za oknem próbuje temu przeczyć, 21 

marca powitaliśmy wiosnę. Zgodnie z wieloletnią tradycją, tego dnia w naszej szkole odbyły się tak 

zwane „kontrolowane wagary”, czyli zorganizowane zajęcia, podczas których uczniowie wraz ze swoimi 

wychowawcami w wyjątkowy sposób witali najbardziej wyczekiwaną porę roku. O przebiegu 

tegorocznego pierwszego dnia wiosny przeczytacie w dziale  Z ŻYCIA SZKOŁY. 

          Na zakończenie składam Wam kochani najserdeczniejsze życzenia spokojnych i bezpiecznych 

Świąt Wielkanocnych, dobrego odpoczynku i dużo pogody ducha. 

 
 

 

 

 Redaktor opiekun 

 

 

Wywiad z Panią Urszulą Gajewską, 
emerytowaną  nauczycielką i wicedyrektorem SP5 

Dorota Olejnik ( dalej D.O.): Czy urodziła się Pani w Pabianicach? 
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Urszula Gajewska ( dalej U.G.): Tak, jestem rodowitą pabianiczanką i nie planuję zmiany miejsca 

zamieszkania. 

D.O.: Jak wyglądały Pani losy po ukończeniu szkoły podstawowej? 

U.G.: Moja edukacja wyglądała trochę inaczej niż obecnie. Ukończyłam ośmioklasową szkołę 

podstawową. Lekcje religii odbywały się w Kaplicy św. Anny przy kościele św. Mateusza. Następnie 

kontynuowałam naukę w czteroletnim liceum ogólnokształcącym /II LO/ w klasie o rozszerzonym 

programie języka rosyjskiego, który był wtedy językiem obowiązkowym. Po maturze zdałam egzamin 

wstępny na pedagogikę opiekuńczo - wychowawczą na UŁ w Łodzi /był to kolejny czteroletni czas 

nauki/.Już w czasie pracy kontynuowałam naukę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach / Studium 

Podyplomowe - nauczanie początkowe/. Pracę rozpoczęłam w SP 8, a później byłam wizytatorem w 

Wydziale Oświaty i Wychowania w Urzędzie Miasta w Pabianicach. 

   

D.O.: Jak znalazła się Pani w naszej szkole? 

U.G.: W latach 1989-97 pracowałam w nowo oddanej SP 3, w której w czasach wyżu demograficznego 

uczyło się ponad 2400 uczniów. Zatrudnionych było dwóch pedagogów szkolnych. Praca wymagała 

ogromnych zdolności organizacyjnych i ścisłej współpracy pedagogów. Bardzo miło wspominam 

współpracę z  równie dużym gronem nauczycieli, ale lubię zmiany i nowe zadania. Rok 1997 to był 

odpowiedni czas na zmiany... 

D.O.: Jak wspomina Pani lata pracy w SP5? 

U.G.: SP 5 to szkoła z tradycjami, to szkoła z „duszą”. Bardzo miło wspominam te lata, chociaż pełniąc 

funkcję wicedyrektora należało spojrzeć na problemy dydaktyczno - wychowawcze z zupełnie innej niż 

dotychczas, szerszej perspektywy. Był to również czas wprowadzania reformy oświatowej, co wiązało 

się z nowymi zadaniami dla wszystkich 

nauczycieli. Dużo było „papierkowej” pracy, 

wymagającej poświęcenia dodatkowego czasu. 

D.O.: Czy pamięta Pani swoje pierwsze sukcesy 

wychowawcze odniesione w naszej szkole? 

U.G.: To trudne pytanie. Sukces wychowawczy 

jest procesem, wymaga niekiedy spełnienia wielu 

warunków, chociażby dobrej współpracy z 

rodzicami dziecka w rozwiązywaniu sytuacji 

trudnej. W przypadkach, gdzie mogłam liczyć na 

taką pomoc, mogę powiedzieć, że udało się 

dziecku pomóc. To były sukcesy dotyczące 

postępów w nauce, korzystnej zmiany postaw, 

poprawy sytuacji materialnej. Osobistym 

sukcesem dla mnie było budowanie zaufania w 

kontakcie z uczniami i rodzicami. Często słyszałam 

słowa: dziękuję, bardzo mi pani pomogła. To mnie 

motywowało do szukania rozwiązań trudnych sytuacji, a realizowanie zamierzonych działań to też jest 
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sukces. Poza tym efekty naszej pracy często są widoczne  dopiero po latach i miłe jest, kiedy to nasi 

wychowankowie o tym mówią. 

  D.O.: Jak zachowywali się uczniowie? 

U.G.: Przede wszystkim była duża grupa dzieci aktywnych, 

chętnych do podejmowania nowych zadań, biorących udział w 

różnych konkursach, imprezach, zawodach sportowych. 

Zaskakiwały pomysłowością, zaradnością i zmysłem 

organizacyjnym podczas realizowanych projektów. Chętnie 

włączały się w różne akcje charytatywne na rzecz potrzebujących. 

Pod moją opieką dobrzy uczniowie pomagali w nauce swoim 

kolegom. Z takimi dziećmi ciekawie pracuje się w szkole. 

Oczywiście była też grupa różnych rozrabiaków i tzw. 

poszukiwaczy, którym 

oczywiste zasady 

trzeba było wyjaśniać, 

tłumaczyć nawet 

wspólnie z rodzicami. 

Jak w każdej szkole... 

 

D.O.: Co najbardziej się Pani podobało w pracy w SP5? 

U.G.: Pamiętam tworzenie Programu wychowawczego 

szkoły. Prace nad tym dokumentem trwały około roku, a 

zaangażowani w nie byli uczniowie, rodzice i nauczyciele. 

Oczywiści w latach następnych program był jeszcze 

modyfikowany. Określone zadania były realizowane dzięki 

dużemu zaangażowaniu nauczycieli podczas organizowania 

wielu ciekawych imprez i uroczystości, wprowadzania 

różnorodnych projektów i programów. Zawsze można było 

liczyć na wsparcie pracowników administracji i obsługi, 

rodziców uczniów. Dobrze się pracowało w atmosferze 

współpracy, pomocy i życzliwości. 

 D.O.: Czy pojawiły się jakieś porażki wychowawcze czy 

sprawy, które spędzały Pani przysłowiowy sen z oczu? 

U.G.: Największą porażką dla mnie było zawsze niepromowanie ucznia do następnej klasy. Chociaż 

wiedziałam, że nie mam wpływu na wiele czynników decydujących o tym, zadręczałam się, czy z mojej 

strony-pedagoga szkolnego udzielona była wyczerpująca pomoc. Były też inne problemy, jak w każdej 

dużej społeczności, które trzeba było rozwiązywać, ale już nawet nie 

pamiętam czego dotyczyły. 

D.O.: Czy zauważyła Pani jakieś zmiany  w SP5? Czy podobają się 

one Pani? 

U.G.: Wiem, że szkoła w ostatnich latach wzbogaciła się o nowe 

pomoce dydaktyczne, zmodernizowano pracownie. Jest czysta, 

kolorowa, panuje w niej miła atmosfera. To niewątpliwie czyni ją 

atrakcyjną dla uczniów, a to przecież jest najważniejsze. Życzę 

szkole, by w przeddzień jubileuszu znalazły się jeszcze fundusze na 

poprawę wizerunku zewnętrznego. 

 D.O.:  Wróćmy na chwilę do czasów , gdy sama była Pani 

uczennicą. Jaka była mała Ula? 

U.G.: Dziękuję za pytanie, to było tak dawno...W szkole 

podstawowej nauka była dla mnie przyjemnością, byłam pilną 

uczennicą, lubiłam czytać książki. Czytelnictwo to była moja pasja-

czytałam dużo i szybko /co często odrywało mnie od nauki i rodzice 

niezbyt przychylnie na to patrzyli/. Przez kilka lat byłam drużynową 

drużyny zuchowej ZHP. To były wspaniałe czasy obozów harcerskich/ 
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często szkoleniowych- trzeba było uczyć się metodyki harcerskiej/. Poza tym miałam krótką przygodę 

ze szkołą muzyczną, uczyłam się grać na skrzypcach. W liceum zdecydowanie bardziej zaangażowałam 

się w działalność na rzecz PCK. Byłam instruktorem społecznym w miejskiej grupie SIM, 

współorganizowałam I Miejską Eskulapiadę, uczestniczyłam w zajęciach drużyny sanitarnej. W 

zawodach miejskich i wojewódzkich zajmowałyśmy miejsca na podium. Jak widać, zawsze musiało się 

coś ciekawego  dziać. 

D.O.: Jakiego przedmiotu uczyła się Pani najchętniej? 

U.G.: Jestem humanistką, najlepsze oceny miałam z języka polskiego, biologii, historii. Bardzo lubiłam 

wychowanie plastyczne i muzyczne. Uważam, że te przedmioty uwrażliwiają człowieka na piękno i 

doskonałości otaczającego nas świata. 

D.O.: Którego przedmiotu najbardziej się Pani bała? 

U.G.: Oczywiście, że były takie przedmioty: fizyka, chemia, 

matematyka. Wstyd się przyznać, ale z fizyki nawet miałam 

„poprawkę” w liceum. Za to już pozostałe egzaminy zdawałam za 

pierwszym podejściem. 

D.O.: Jak wspomina Pani swoje szkolne lata? 

U.G.: Moje szkolne lata trwały aż 16 lat, a później jeszcze studium 

podyplomowe, kursy, programy szkoleniowe, seminaria itd. Jak tu 

nie zgodzić się z twierdzeniem, że człowiek uczy się całe życie. Te 

wczesne szkolne lata były   zdecydowanie przyjemniejsze, można 

powiedzieć beztroskie, pełne zabawy i przyjaźni. Pamiętam 

wspaniałych nauczycieli, którzy zwyczajnie kochali swoją pracę. 

Dziecko to wie i szybko rozpozna. 

 D.O.: Czy gdyby dało się cofnąć czas, zmieniłaby Pani coś w 

swoim życiu? 

U.G.: Nie oglądam się za siebie. Uważam, że nie mam wpływu na 

to, co już było. Mogę tylko korzystać z doświadczeń, ale żyję „tu i teraz”. Chcę być otwarta na to, co 

niesie życie. 

D.O.: Kto lub co miało wpływ na pokochanie tego niewątpliwie pięknego, ale i bardzo trudnego zawodu? 

U.G.: Od dziecka bawiłam się w nauczycielkę...Tak poważnie, to sądzę, że był to wpływ moich 

wychowawców i cioci polonistki/śp. Leokadii Przedmojskiej, która  też pracowała w SP5/. Miałam też 

przyjaciół wychowujących się w pabianickim domu dziecka i ich problemy miały też wpływ na wybór 

studiów. 

D.O.: Uważam, że rola szkoły podstawowej w procesie edukacji  i , a może przede wszystkim  w zakresie 

wychowania i kształtowania młodego człowieka jest nie do przecenienia. Co Pani sądzi na ten temat? 

U.G.: Zgadzam się całkowicie. Sądzę, że istotne jest to, czy dziecko dobrze się czuje w szkole, czy 

otrzymuje potrzebne wsparcie. Ten pierwszy etap szkolny kształci motywy, uczucia, pierwsze 

przekonania, umiejętności, postawy, cechy charakteru, zainteresowania, które w następnych etapach 

będą rozwijane i doskonalone. Decydujące znaczenie na kształcenie i wychowanie ma niewątpliwie 

osobowość  nauczyciela. Dlatego większość ludzi wspominając lata szkolne wymienia nazwiska swoich 

nauczycieli i wychowawców. 

 

D.O.: Czy ma Pani jakieś hobby, coś co jest dla Pani niezwykle ważne, ale i sprawia przyjemność? 

U.G.: Z chwilą przejścia na emeryturę mam wreszcie czas na tworzenie mojej działki: buduję, 

przerabiam, poprawiam, sadzę i pielęgnuję przeróżne rośliny. Jest to trochę magiczne miejsce, bo 

znajomi i rodzina mówią, że przychodzą do nas zrelaksować się. Poza tym wyjeżdżam na wycieczki 

krajowe i zagraniczne, przy czym zawsze staram się wybierać miejsca, gdzie jeszcze nie byłam. Lubię 

czytać „dobre” książki. Od kilku lat bywam na Interstone - wystawie minerałów, kamieni szlachetnych i 

ozdobnych, czego efektem, między innymi, jest projektowanie biżuterii dla siebie i koleżanek. To jest 

pasja, którą odkryłam po zakończeniu pracy zawodowej. Jednak najważniejsze są dla mnie spotkania ze 

znajomymi i przyjaciółmi. 
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 D.O.: Proszę o dokończenie kilku zdań: 

 Mój ulubiony film to... Nie mam jednego ulubionego filmu, natomiast bardzo lubię filmy z Meryl Streep. 

Uważam, że ma duży talent dramatyczny, a jej role są bardzo 

różnorodne: kostiumowe, współczesne, komediowe. 

Moja ulubiona potrawa to... wszystkie dania z ryb i niestety 

słodycze. 

Mój ulubiony kolor to... zielony, żółty i biały. 

Mój ulubiony kwiat to... róże i bukiet kwiatów polnych. 

Moje ulubione zwierzę to... pies. Kocham też inne zwierzęta, a 

najbardziej intrygują mnie surykatki. 

Mój ulubiony program w telewizji to... filmy z „trzema i więcej 

gwiazdkami”. Przede wszystkim czytam program. 

Najlepiej z pracy w SP5 wspominam… przyjaźnie, które trwają do 

dziś. 

Czas wolny spędzam… z książką, na działce, na spotkaniach z 

przyjaciółmi. 

Podróż życia …Wiele było ciekawych, ale może mnie jeszcze coś 

zaskoczy... 

Najbardziej lubię kiedy... otaczają mnie ludzie szczerzy i uczciwi. 

Moje marzenie to … żeby do moich drzwi zawsze pukało coś nowego i dobrego. 

Z prac domowych najbardziej lubię… sprzątanie. Lubię ład wokół siebie, bo wtedy myśli stają się jasne, 

a otoczenie harmonijne. 

Z prac domowych najbardziej nie lubię… prasowania. 

Ulubiona książka z dzieciństwa... Karolcia, Ania z zielonego wzgórza i Mały Książę. 

Książka warta polecenia… Tu podobnie jak z filmami,trudno wybrać jedną. 

Niech będzie: Clarissa Pinkola Estes, Biegnąca z wilkami. Archetyp Dzikiej Kobiety w mitach i 

legendach. Życzę wytrwałości, bo książki nie da się szybko przeczytać, ale warto. 

 

D.O.: Czy chciałaby Pani za pośrednictwem ,,<Piątki> na Piątkę” przekazać coś naszym czytelnikom?  

U.G.: Z przyjemnością. Uczniom życzę, by zawsze w szkole czuli się dobrze i spotkali wielu 

przyjaciół/zarówno wśród rówieśników, jak i nauczycieli/. Wszystkim czytelnikom życzę harmonii, która 

dostarcza nam wewnętrznego spokoju, doceniania piękna i doświadczania wielu radości każdego dnia. 

Życzę dystansu do wielu spraw, które mogą nam przesłonić to, co ważne. 

 D.O.: Dziękuję za miłą rozmowę i życzę Pani  spełnienia wszystkich marzeń i wielu miłych 

inspirujących ludzi na swojej drodze życia. Dziękujemy. 

U.G.: Ja również dziękuję za miłe spotkanie i przywołanie jakże odległych niekiedy wspomnień. 

Redaktor opiekun 
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„Skrzydlate Świetliczaki” 

       Od początku bieżącego roku szkolnego w świetlicy szkolnej prowadzone są zajęcia rozwijające 

uzdolnienia plastyczne dla uczniów klas I-III, którzy wykazują szczególne zainteresowanie sztuką, a w 

szczególności plastyką. Na zajęciach dzieci poznają różne techniki oraz wykonują ciekawe prace. Już 

niedługo będzie można je  podziwiać na specjalnie zorganizowanej wystawie.  

 

         Do dyspozycji małych plastyków jest duży wybór materiałów, dostarczonych do szkoły  w ramach 

projektu „Daj mi skrzydła”. Projektowi, refundowanemu przez Unię Europejską, patronuje Urząd Miasta 

Pabianic. Zajęcia prowadzą p. Ewa Owsik i p. Ewa Walczak. Obie Panie niejednokrotnie dały próby 

swojego talentu, wykonując dekoracje uświetniające szkolne uroczystości. Z niecierpliwością czekamy 

na wystawę, z której szczegółowe sprawozdanie zamieścimy na łamach naszego periodyku.  

Redakcja 
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Dzień otwarty w SP5 

          Dnia 13 marca naszą szkołę odwiedziły 

przedszkolaki  w ramach Dnia Otwartego. Razem 

z rodzicami dzieci zwiedzały placówkę i 

uczestniczyły w przygotowanych dla nich 

zajęciach.  Na sali gimnastycznej mogły wykazać 

się sprawnością fizyczną,  wykonując zadania na 

torze przeszkód. W pracowni nr 3 czekały na nich 

atrakcyjne pomoce dydaktyczne. Pracując w 

grupach, dzieci rozwiązywały łamigłówki, 

układały figury z klocków, rysowały, udzielały 

odpowiedzi na pytania-zagadki i odgrywały scenki 

w małym teatrzyku. Z wielkim entuzjazmem 

przedszkolaki malowały obrazki na komputerach 

w sali informatycznej. Tutaj też  uczestniczyły w 

muzycznych zabawach ruchowych, które 

przygotowali dla nich uczniowie z klas trzecich. Trzecioklasiści oprowadzali również gości po naszej 

szkole i pomagali młodszym kolegom wykonywać  przygotowane zadania. Na pamiątkę wizyty w szkole 

maluchy otrzymały zakładki i słodycze, a ich rodzice ulotki promujące naszą placówkę. Mamy nadzieję, 

ze przedszkolaki wrócą do nas we wrześniu już jako uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 

5.   
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        Tegoroczne Dni Otwarte przygotowały: p. Edyta Chrzęst i p. Alicja Zieja we współpracy z 

wychowawcami klas młodszych, którym organizatorki składają ogromne podziękowania. 

   

 

Zaczytana świetlica 

                O korzyściach płynących z czytania książek pisaliśmy już wielokrotnie. Dlatego też, aby się nie 

powtarzać, przypomnimy tylko, że czytanie wartościowej, odpowiednio dobranej literatury ma wielką 

wartość terapeutyczną. „Leczenie” książkami w fachowym języku nazywa się biblioterapią. Do terapii 

książkowej należy się specjalnie przygotować. W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” również w 

naszej szkole również odbywają się zajęcia biblioterapeutyczne. P. Ewa Owsik przygotowała program „Z 

biblioteczki terapeutycznej”, który jest realizowany we współpracy z Gimnazjum nr 2.  

          Uczennice - wolontariuszki spotykają się z grupą naszych uczniów dwa lub trzy razy w miesiącu i 

czytają przygotowane książki. Po lekturze odbywają się dokładnie zaplanowane zajęcia, polegające na 

omówieniu opisanego problemu, dyskusji i wspólnym szukaniu rozwiązania. Dzieci przygotowują 

ilustracje do przeczytanej książki. W minionym semestrze odbyło się dziesięć spotkań, w trakcie 

których przeczytano i omówiono dziesięć książek. Były to między innymi: „Kosmita” i  „Lucjan, lew 

jakiego nie było” R. Jędrzejewskiej – Wróbel, „ Powiedz komuś” E. Zubrzyckiej czy „Teraz Twoja kolej” 

E. Zoller. Dobór lektury wydaje się bardzo trafny, gdyż dzieci z 

ogromną chęcią biorą udział w zajęciach i z wielkim 

zainteresowaniem słuchają czytanych tekstów.   

 

Ferie, Ferie i już po Feriach.     

          Witam Was w kolejnej gazetce ,,Piątka na Piątkę”. W tym 

artykule powspominamy trochę tegoroczne ferie. Niektórzy z naszej 

szkoły spędzili wolny czas na wycieczkach lub zabawach z 

wychowawcami. Inni pojechali w góry na narty lub na wieś, by 

spędzić trochę czasu „przy krówkach”.  

Większość jednak przepuszczała czas przez palce. Niektórzy długo 

przed feriami snuli ambitne plany na całe dwa tygodnie. Odliczali 

dni, lekcje, minuty… „Kiedy będą ferie?” - pytali samych siebie, 

marząc o dłuższym zwolnieniu od szkoły. Pierwszy tydzień 

przeszedł im na lenistwie – w końcu ferie to okazja do zasłużonego 

odpoczynku. W drugim - także trudno było coś zorganizować. W 

ten sposób Nuda przejęła władzę nad Feriami dużej grupy uczniów 
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z naszej szkoły. ,,Ale mi się nudzi. Kiedy znów zacznie się szkoła?” – powtarzali ci, którzy nie 

potrafili zająć się czymś sensownym. Bo ileż można ślęczeć przed komputerem, grając lub „zwiedzając” 

portale społecznościowe?  

        Dość jednak krytyki innych! Sama należę do Feriowych Niewolników Nudy. Uczestniczyłam 

wprawdzie w półkoloniach. Szybko jednak znudziły mnie ciągłe wycieczki i wpadłam w sidła 

„nicnierobienia”. 

         Choć czas wolny upłynął większości na niczym, ciężko było wrócić do szkoły, sprawdzianów i 

kartkówek. Wszyscy mówią „Ferie są po to by wypocząć, a nie uczyć się”. Myślę jednak, że w 

każdym czasie warto szukać „złotego środka” między nauką a odpoczynkiem. 

Wiktoria Królak Vb. 

 

I RAJD PAMIĘCI „ŻOŁNIERZY 
WYKLĘTYCH” 

          W dniu 2.03.2013 odbył się I RAJD PAMIĘCI „ ŻOŁNIERZY 

WYKLĘTYCH”.  

Z naszej szkoły na trasę wyruszyła dziesięcioosobowa drużyna w 

składzie: Bączał Sławomir, Berner Jakub, Drożdżyńska Karolina, 

Krawczyk Kacper, Kubiak Dawid, Potrzebowski Adrian, Szymczyk 

Damian, Świątek Marta, Walas Weronika, Wiśniewska Emilia.  

         Rajd miał na celu uczczenie święta państwowego, jakim jest 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, obchodzony 1 marca 

oraz zapoznanie uczestników z postacią generała Aleksandra 

Arkuszyńskiego ps. „Maj”. 

         Spotkaliśmy się jak zwykle przed budynkiem naszej szkoły, 

skąd około godziny 8.30. wyruszyliśmy przed dawną siedzibę UB w 

Pabianicach przy ulicy Gdańskiej5. Po zapaleniu zniczy pod tablicą 

pamiątkową udaliśmy się na trasę rajdu. Wiodła ona do Ksawerowa. 

Musieliśmy pokonać około 10 km. Po drodze na punktach kontrolnych 

wykonywaliśmy zadania z : udzielania pierwszej pomocy, bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony 

środowiska, sprawności fizycznej oraz wiedzy dotyczącej życia i działalności generała Aleksandra 

Arkuszyńskiego. Pogoda była piękna! W promieniach prawie wiosennego słońca zadania wykonywaliśmy 

bezbłędnie. I tak na mecie (willa Hoffmana w Ksawerowie) okazało się, że  byliśmy najlepsi. Ale nie to 

jest najważniejsze. Prawdziwą dumą napawał nas fakt spotkania z Panem generałem Aleksandrem 

Arkuszyńskim, który w tym roku obchodzi 95 urodziny. Czekał na nas na mecie. Z wielką satysfakcją 

odebraliśmy z Jego rąk nagrodę. Była to książka, pt. „Polska. Wielka księga historii”. Pan generał 

osobiście złożył swój podpis i opatrzył dedykacją. To były niezapomniane chwile! Niebawem znów 

wyruszymy w trasę. Tym razem przypomnimy sobie postać Aleksandra Kamińskiego ps. „Kamyk”. 

Będziemy gościć w Domu Dziecka w Porszewicach. 

Hej przygodo!!! 

Dorota Stolińska wraz z uczestnikami rajdu.  

 

XV DYKTANDO EKOLOGICZNE 

          W dniu 6 lutego 2013 roku uczniowie z naszej szkoły: Andrzej Borzyński z klasy VIa oraz 

Aleksander Stańczyk z klasy i Damian Szymczyk z klasy VIb, przystąpili wraz szóstoklasistami z 

innych pabianickich szkół do dyktanda o tematyce ekologicznej. Organizatorem konkursu był Miejski 
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Ośrodek Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach. W tej edycji odnieśliśmy sukces, ponieważ 

dwóch uczniów: Andrzej Borzyński zdobył II miejsce, a Damian Szymczyk otrzymał wyróżnienie. 

GRATULUJEMY!!! 

 

Witamy Wiosnę ! 

         Nie straszne okazały się obfite opady śniegu dla uczniów kl. I - III, którzy w czwartek  21 marca 

poszli powitać wiosnę. Ten wyjątkowy dla nich dzień w roku uczcili seansem filmowym w kinie „Tomi”. 

Po emocjach, które wywołały przygody dzielnego młodzieńca w filmie pt. „Jack pogromca olbrzymów”, 

dzieci udały się nad rzeczkę Dobrzynkę, aby zgodnie z polską tradycją utopić marzannę. 

Kukła  symbolizująca złą zimę została wrzucona do wody, a na pożegnanie uczniowie mówili jej wierszyki 

i śpiewali piosenki.  Mimo zimowej aury wszyscy byli przekonani, że wiosna jest tuż, tuż.  

Ania Kmiecik 
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Z higieną za „Pan Brat” 

        Za nami kolejny już projekt profilaktyczno- wychowawczy, który w bieżącym roku szkolnym 

poświecony został w całości higienie osobistej. Pamiętacie zapewne, że na samym początku ogłosiliśmy 

kilka konkursów, które miały pomóc w promocji higienicznego stylu życia. Teraz, po skończonej 

realizacji projektu, mam wielka przyjemność podać  wyniki poszczególnych konkurencji.  

Konkurs plastyczny (klasowy)na plakat zatytułowany: 
 „Z higieną „za Pan Brat”" 

Komisja w składzie: p. Ewa Owsik, p. Dariusz 

Sauter, p. Adam Suwald oraz p. Wojciech 

Woźniak przyznała następujące miejsca: 

Klasy I-III 

1 miejsce – III b (wykonawcy  Kuba Cymerman, 

Paweł Kałużka oraz Wiktor Szczepaniak) 

2 miejsce – III a (wykonawcy Bartek Bednarski, 

Aleksander Kubiak, Natalia Rzepkowska oraz 

Martyna Szakirow) 

3 miejsce – II a (praca całej klasy) 

Wyróżnienia dostały klasy II c oraz III b (druga 

praca) 

  

Klasy IV-VI 

1 miejsce – VI a (wykonawcy Emilia Wiśniewska i Nikola Kęsicka) 

2 miejsce  - V b (Ola Kot) 

3 miejsce -  IV b (Dawid Prochuń, Paula Rosiak i Julia Szymczak) 

Wyróżnienia dostały klasy IV a i V a  

  

 Konkurs na gazetkę ścienna w klasie 

Komisja w składzie: p. Ewa Owsik, p. Urszula Bodył i p. Dorota Olejnik przyznała następujące miejsca. 

  

W klasach I-III 
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1 miejsce  - klasa III b 

2 miejsce - klasa III a 

3 miejsce - klasa II b 

Klasy IV-VI 

1 i jedyne miejsce zdobyła klasa VI b 

  

Konkurs indywidualny na fraszkę 

1 miejsce – Ola Koźlenko kl IV b 

2 miejsce  - Julka Szymczak klasa IV b 

3 miejsce  -  Natalka Antoniewska klasa V b 

  

Konkurs na najlepszy artykuł 
napisany i opublikowany  

w gazetce szkolnej 

1 miejsce  - Zofia Raczyńska i Natalka Ruszer z klasy IV a 

2 miejsce – Wiktoria Królak klasa  i Sandra Sawicka z klasy IV b 

3 miejsce -  Natalka Duniec z klasy V b 

Wyróżnienie specjalne dla klasy IV b za aktywność w realizacji projektu 

Redaktor opiekun 
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             Chociaż zima nie odpuszcza i wciąż natrętnie powraca, a to z opadami śniegu, a to z dotkliwym 

zimnem,  nic nie zmieni faktu, że przed nami najpiękniejsza i najbardziej wyczekiwana pora roku – 

wiosna. Jeszcze trochę cierpliwości i będziemy mogli pospacerować skąpani w ciepłym wiosennym słonku. 

Każdego roku wraz z budzącą się do życia przyrodą budzi się we mnie zew podróżnika. Nic tak bardzo 

nie rozpala mojej wyobraźni jak marzenia o dalekich, egzotycznych podróżach. Wiadomo, że na 

prawdziwą wyprawę muszę jeszcze trochę poczekać. Jednak już 

dziś mogę wybrać się w daleką drogę, używając do tego jedynie 

ciekawej książki i własnej wyobraźni.    

        Chciałabym, abyście i Wy pokochali książkowe  podróże, 

gdyż do ich przeżycia nie potrzebujecie ani paszportu, ani 

pieniędzy. Jedną z książek, która ostatnio zawładnęła moim 

umysłem, duszą i wyobraźnią, jest „Siedem cudów świata” 

autorstwa G. Caselliego z przepięknymi ilustracjami M. Bergina, N. 

Hewetsona i J. Jamesa. Książka została podzielona na siedem 

rozdziałów, z których każdy poświecony jest konkretnemu cudowi. 

Zawiera również wstęp wyjaśniający, kto i dlaczego sporządził listę 

budowli i dzieł sztuki świata antycznego, znaną do dziś jako 

„Siedem cudów świata”. We wstępie wyjaśniono również dlaczego 

właśnie siedem, a nie na przykład pięć!  

 

         Czytając kolejne rozdziały, przenosimy się między innymi w 

pobliże Nilu, gdzie znajdują się sławne piramidy zbudowane przed 

pięcioma tysiącami lat; do Babilonu, gdzie w VII w. przed 

narodzeniem Chrystusa założono wiszące ogrody Semiramidy; czy 

na skąpaną słońcem wyspę Rodos, gdzie znajdował się odlany ze lśniącego brązu posąg boga słońca- 

Heliosa. Obcowanie z tą książką to autentyczna przyjemność, która ma jeden jedyny skutek uboczny - 

bardzo trudno wraca się po niej do rzeczywistości ( szczególnie pogodowej). Jest to jednak skutek 

uboczny, z którym doskonale można żyć i który nadaje naszej egzystencji smak i powab. Wszystkich, 

których udało mi się zachęcić do sięgnięcia po „Siedem cudów świata”, zapraszam do biblioteki szkolnej, 

gdzie czeka na Was to wyjątkowe dzieło.  

Serdecznie polecam 

Bibliotekarz 

 


