
 

 

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

        Witam Was wiosennie i świątecznie.  Wreszcie pożegnaliśmy zimę, która 

w tym roku była wyjątkowo długa, mroźna i śnieżna. Czekamy na jej powrót  w 

grudniu, a tymczasem cieszmy się wiosną i korzystajmy z dobrodziejstw, które 

ze sobą niesie. Dłuższy dzień, wyraźnie wyższa temperatura oraz budząca się 

do życia przyroda, zachęcają do częstego przebywania na świeżym powietrzu, 

co nie tylko ma zbawienny wpływ na nasze samopoczucie ale i na nasze 

zdrowie. Dotleniony mózg wydajniej pracuje, kontakt z naturą sprzyja 

pełniejszemu relaksowi, a  wiosenne słońce powoduje , że czujemy się 

szczęśliwsi, dlatego też, zachęcam do długich spacerów, wycieczek 

rowerowych czy zabaw na podwórku.  Nie muszę tu chyba wspominać o 

przestrzeganiu maksymalnych zasad bezpieczeństwa. Jeśli to, co do tej pory 

pisaliśmy o bezpieczeństwie na łamach naszego periodyku nie przekonało Was 

ostatecznie do absolutnej ostrożności, rozwagi i wyobraźni, zachęcam aby 

zajrzeć  do działu  „ Z życia szkoły”, gdzie przytoczyliśmy policyjne, 

zatrważające dane dotyczące wypadków drogowych z udziałem pieszych.  

        Zachęcam do wnikliwej lektury „<Piątki> na Piątkę”, gdzie znajdziecie ciekawe 

sprawozdania z imprez szkolnych i klasowych oraz z konkursów i imprez miejskich, w 

których brali udział nasi uczniowie. 

       Po miesięcznej przerwie wracamy do prezentacji sylwetek osób, których praca, 

pasja i osobowość mają znaczny wpływ na losy naszego miasta i nas samych – jego 

mieszkańców. W tym miesiącu zaprosiliśmy do rozmowy dyrektora Gimnazjum nr 1im. 

Jana Pawła II, Panią  Annę Bednarek – Kuropatwa.  

        Na zakończenia chciałabym poruszyć jeszcze jeden niezwykle istotny temat. 24 

marca przypada Narodowy Dzień Życia. Jest to święto uchwalone przez Sejm 

Rzeczypospolitej Polskiej w 2004 roku. Celem święta jest propagowanie wartości 

związanych z rodziną. Myślą przewodnią tegorocznych obchodów jest zacieśnianie więzi 

międzypokoleniowych.  Mówiąc krótko wychowywanie młodego pokolenia w poszanowaniu ludzi starszych i w 

podeszłym wieku. Mówiąc o ludziach starszych mam na myśli nie tylko własnych dziadków i babcie, ale wszystkich 

ludzi starszych, z którymi spotykamy się na co dzień. Ktoś niedawno powiedział, ze dzisiejsze czasy nie są 



przyjazne  dla ludzi przeżywających jesień swojego życia, ponieważ nie nadążają za zdobyczami techniki i tempem 

życia. Myślę, że nie jest to do końca prawda, ponieważ Uniwersytety Trzeciego Wieku pękają w szwach, wielu ludzi w 

podeszłym wieku bez problemów posługuje się komputerem, korzysta z Internetu oraz  doskonale radzi sobie z 

telefonami komórkowymi. Jednak nie zapominajmy o tym, że ludzie starsi potrzebują Was – ludzi młodych, pełnych 

życia i energii.  Czasem potrzebują wsparcia i pomocy przy zwykłych życiowych czynnościach( sprzątanie czy  noszenie 

zakupów), ale przede wszystkim potrzebują towarzystwa ludzi życzliwych i 

otwartych. Nie zapominajmy o ciepłym uśmiechu, serdecznym pozdrowieniu 

czy życzliwym zainteresowaniu, bo ludzie starsi to prawdziwy skarb dla 

młodych.  Mają duże życiowe doświadczenie, zdrowe spojrzenie na 

otaczającą rzeczywistość oraz niepowtarzalną wręcz umiejętność 

rozwiązywania problemów.  Dodatkowym atutem każdej babci i każdego 

dziadka jest wielka, miłość, jaką darzą swoje wnuki. Nie zapominajcie o 

ludziach w podeszłym wieku, bo to, jak będziecie ich dzisiaj traktować, wróci 

do Was wcześniej niż myślicie. Czas szybko mija i wierzcie mi lub nie, ale nim 

się obejrzycie, sami będziecie dziadkami ….. 

       Z okazji zbliżających się wielkimi krokami Świąt Zmartwychwstania 

Pańskiego, życzę Wam kochani dużo zdrowia, pogody ducha oraz dobrego 

wypoczynku.  
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Wywiad z dyrektorem Gimnazjum nr 1 

p. Anną Bednarek – Kuropatwą 

    Angelika : Proszę w kilku słowach powiedzieć dlaczego, Pani zdaniem, warto zdecydować się na 

naukę właśnie w tej szkole? 

p. Anna Bednarek – Kuropatwa ( dalej A. K.) : Warto zdecydować się na naukę w naszej szkole z 

wielu powodów: dobry poziom nauczania, fachowa, doskonale przygotowana kadra, dobra atmosfera i 

co najważniejsze - wysoki poziom bezpieczeństwa.   Wszyscy staramy się na bieżąco reagować na 

niewłaściwe zachowania, mówiąc kolokwialnie „ nie zamiatamy kłopotów pod dywan”. Docieramy do 

źródła konfliktów i nieporozumień, i nie tylko wyciągamy konsekwencje nieodpowiedzialnych, 

bezmyślnych zachowań, ale  staramy się zrozumieć dlaczego się pojawiają i w miarę 

możliwości   pomóc .Kolejnym atutem naszej szkoły jest udział projekt „ Comenius”. Po raz drugi 

wzięliśmy udział w międzynarodowym przedsięwzięciu, którego głównym celem  jest umożliwienie 

nastolatkom z krajów europejskich  wzajemne poznanie się. W tym roku jesteśmy koordynatorem 

projektu, który tworzymy wspólnie z Włochami, Hiszpanią, Grecją, Norwegią i Turcją, czyli z bardzo 

atrakcyjnymi krajami zarówno ze względu na kulturę, klimat jak  i walory turystyczne. Udział w 



projekcie wiąże się oczywiście z wymianą 

młodzieży. W pażdzierniku 2009  gościliśmy grupę 

młodzieży z krajów partnerskich natomiast w 

najbliższy poniedziałek 22 marca  grupa naszych 

uczniów leci na Kretę, a w maju do Norwegii. 

Udział w wymianie mogą brać wszyscy uczniowie, 

którzy zaangażują się w realizację projektu. 

Wachlarz działań jest bardzo szeroki – każdy 

zainteresowany znajdzie coś dla siebie. Uczniowie 

robią prezentacje, kalendarze, plakaty, w zeszłym 

roku napisali książkę kucharską a 

efektem  końcowym obecnego projektu będzie 

,między innymi ,opracowanie ''Europejskiego 

poradnika dobrych manier''. Jedynym 

utrudnieniem dla uczestników projektu może być 

bariera językowa, ponieważ jest on realizowany w języku angielskim. Kolejnym atutem  jest wspaniała 

sala gimnastyczna, siłownia, która w czasie najbliższych  wakacji przejdzie totalny remont oraz 

przyjemna świetlica, nowoczesna biblioteka i dobrze wyposażone pracownie. 

Ania:  Co oprócz zajęć stricte dydaktycznych szkoła oferuje swoim uczniom?  

A. K. : Proponujemy naszym podopiecznym pomoc w odrabianiu lekcji, koła zainteresowań ze 

wszystkich praktycznie przedmiotów  oraz koło szachowe. Samorząd uczniowski organizuje różnorodne 

imprezy ,np. dyskoteki ,koncert walentynkowy, ostatki , promujemy zdrowy styl życia. Najbliższa taka 

impreza odbędzie się na powitanie wiosny, kiedy to  w ramach projektu „Trzymaj formę” nauczycielki 

wychowania fizycznego  i biologii  wraz z młodzieżą serwować będą zdrowe produkty i zachęcać do 

dbania o zdrowie i kondycję fizyczną. Takie imprezy to nie tylko dydaktyka, ale i świetna zabawa. 

Agata: Ilu uczniów obecnie uczy się w I gimnazjum? 

A. K. : W tej chwili mamy około 560 osób ( nie pamiętam dokładnej liczby). Jest to duża liczba dzieci, 

w związku z tym, zawsze któraś pierwsza klasa zaczyna lekcje w południe i  kończy o 17.10. Staramy 

się to sprawiedliwie dzielić, tak aby nikt specjalnie nie ucierpiał.  

Angelika: Czy uczniowie biorą udział w konkursach i olimpiadach? Jeśli tak, to proszę pochwalić się 

największymi sukcesami. 

A. K. :   W zeszłym roku mięliśmy laureata kuratoryjnego konkursu chemicznego.  

p. Dorota : Jak z perspektywy czasu ocenia Pani reformę edukacji wprowadzającą sześcioklasową 

szkołę podstawową oraz trzyletnie gimnazja? 

A. K. : Ja uważam, że to był zły pomysł. Dzieci, które kończą szkołę podstawową po szóstej klasie są w 

bardzo trudnym wieku. Czują się zagubione w nowym środowisku, na co często reagują agresją. W 

ośmioletniej  „podstawówce” uczniowie przebywali w znanym sobie otoczeniu, pod opieką nauczycieli, 

którzy mieli wpływ na nich od najmłodszych lat, którzy znali ich mocne i słabe strony oraz potrafili w 

większości wypadków przewidzieć zachowania swoich podopiecznych, o wiele łatwiej było uporać się z 

„trudem dojrzewania”.  Uczniowie opuszczający mury szkoły podstawowej w wieku 16 lat mieli już w 

pewnym stopniu ukształtowane charaktery i postawy moralne, dzięki czemu było im łatwiej odnaleźć 

się w nowym środowisku, a nauczycielom ze szkół średnich łatwiej do nich dotrzeć.  Poza tym trzy lata 

to strasznie krótko. W zasadzie nie ma szans na głębsze relacje ,zarówno między uczniami ,jak i 

między nauczycielem  a uczniami. Zresztą podobnie jest w liceach. Zupełnie niepotrzebnie nauka 

została  okrojona do trzech lat. Kiedyś lata spędzone w liceum były najpiękniejszym okresem młodości. 



Czas  kształtowania światopoglądu, zupełnie 

innych relacji z nauczycielami, czas wielkich 

przyjaźni, wyjazdów, obozów. Teraz na to 

najnormalniej w świecie po prostu brakuje czasu.  

Ania : Czy obejmując stanowisko dyrektora, 

postawiła Pani przed sobą jakieś cele, realizacja 

których będzie dla Pani wyjątkowo ważna? 

A. K. : Tak. Najważniejsze dla mnie zawsze było i 

jest bezpieczeństwo. W następnej kolejności 

chciałam stworzyć w naszej szkole warunki 

dydaktyczne godne XXI wieku, jak najwięcej 

wyremontować, zapewnić dostęp do 

nowoczesnych technologii i sprzętu oraz stworzyć 

taki klimat, aby nasi uczniowie dobrze się tu czuli 

oraz  z przyjemnością spędzali czas w szkole.  

Agata : Czy jest coś, co chciałaby Pani zmienić w zakresie funkcjonowania szkoły? 

A. K. : Mam plany dotyczące szatni. Nie ukrywam, że szatnia w naszej szkole jest tak mała, że dzieci 

nie mają gdzie się ubierać. To jest moja bolączka i duże zmartwienie. Jeszcze bardziej martwi mnie to, 

że plany rozbudowania szatni są na dzień dzisiejszy zupełnie nierealne … Szkoda. 

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

Ania: Jest Pani rodowitą pabianiczanką? 

 A. K. : Nie, nie jestem. Urodziłam się i do piątego roku życia mieszkałam w Kluczborku. Jest to piękne, 

niewielkie miasteczko w województwie opolskim. Wiele razy wracałam tam, szczególnie w okresie 

wakacyjnym, ponieważ mam do tego miejsca  olbrzymi sentyment. 

Angelika : Lubi Pani nasze miasto? 

A. K. : Lubię Pabianice, lubię tu wracać na przykład z wakacji. Jednak jeśli porównuję Kluczbork z 

naszym miastem to widzę, ile tu jest jeszcze do zrobienia. Być może wynika to z faktu, iż moje miejsce 

urodzenia jest mi szczególnie bliskie, nie wiem. Myślę, że my, pabianiczanie, sami powinniśmy o wiele 

rzeczy zadbać. Choćby o porządek. Pod tym względem mieszkańcy naszego miasta pozostawiają wiele 

do życzenia.  

Agata: Czy jest w Pabianicach miejsce, które jest Pani szczególnie bliskie? 

A. K. : Bardzo lubię park Wolności, ponieważ związane jest z nim moje dzieciństwo, a także 

dzieciństwo moich dzieci. Podoba mi się ulica Zamkowa wieczorem oraz  odnowione zabytki. 

Ania : Jakie jest Pani najmilsze wspomnienie z czasów szkolnych? 

A. K. : Najmilej wspominam okres szkoły podstawowej( była to SP2 obecne gimnazjum). Miałam  fajną 

klasę. Nie mieliśmy jednak  szczęścia do nauczycieli, bo gdy tylko pojawił się ktoś, kogo styl pracy i 

bycia najbardziej nam odpowiadał,  to zaraz albo odchodził na długie zwolnienie lekarskie albo – w 

przypadku nauczycielek na urlop macierzyński. Jeśli zaś chodzi o szkołę średnią – ukończyłam ILO, 

gdzie zetknęłam się ze wspaniałymi nauczycielami, których  wspominam bardzo miło i ciepło: z  p. Z. 

Tomaszewską i p.  T. Piekarkiem .  

Agata: Kto lub co miało wpływ na wybór zawodu nauczyciela? 

A. K. : Mój nauczyciel z liceum, p. Z. Szmidt. Pod jego wpływem zdawałam po maturze egzaminy do 

WSP w Kielcach na kierunek – geografia.  Po pierwszym roku studiów postanowiłam kontynuować 

studia w Łodzi na Uniwersytecie Łódzkim, gdyż cotygodniowe wyjazdy nie służyły mi zbytnio.  

Nauczycielem nie planowałam zostać , chciałam pracować w biurze turystycznym. 



Angelika: Prosimy o dokończenie kilku zdań :  

Jestem szczęśliwa………oczywiście, że jestem  szczęśliwa. 

Jestem dumna………z mojej rodziny. 

Moje największe osiągnięcie………rodzina i dzieci.  Mam dwóch wspaniałych synów. 

Mam słabość do………do dobrej kawy . 

Mój sposób na stres, to………filiżanka dobrej kawy. 

Nie lubię………zakłamania.  

Nigdy nie odmawiam sobie………znowu powiem, że kawy i dobrego ciasta.  

Najbardziej lubię w ludziach………pogodę ducha i szczerość. 

Najtrudniej pogodzić mi się z………fałszem, dwulicowością, zakłamaniem i nieszczerością. 

Ulubione zwierzę………żyrafa. 

Słucham muzyki………spokojnej. Najbardziej lubię Stinga. 

Najchętniej wypoczywam………nie będę ukrywała, że  dla mnie najlepszy wypoczynek to plaża, morze, 

leżak i święty spokój – najlepiej w Łebie. Piesze wędrówki czy zdobywanie szczytów górskich nie należy 

do moich sposobów na relaks, jako uczennica zarówno szkoły podstawowej, jak i średniej bardzo dużo 

wędrowałam – teraz odpoczywam, leżąc. Jedyna czynność związana z odpoczynkiem w ruchu to jazda 

rowerem.  

Gdy jest mi smutno, to.......idę kupić sobie coś fajnego.  

Ulubiona książka z dzieciństwa, to….…”Ania z Zielonego Wzgórza”, „Czterej pancerni 

i pies”, „Wakacje z duchami”, „Podróż za jeden uśmiech” , „Stawiam na Tolka 

Banana” . Polecam również ekranizacje tych książek, szczególnie trzech ostatnich.   

Agata : Czy chciałaby Pani zmienić cos w swoim życiu? 

A. K. : Nie, niczego bym nie zmieniła. 

Ania : Czy sprawowanie funkcji dyrektora jest stresujące? 

A. K. : Niekiedy tak. Szczególnie przy podejmowaniu istotnych decyzji, kiedy musze liczyć wyłącznie na 

siebie, na swoją wiedzę, a niekiedy  wyczucie. Nawet ,gdy ważna decyzja wymaga konsultacji, 

ostateczne słowo należy do dyrektora. To jest i wielki stres i wielka odpowiedzialność.  

Agata : Co najbardziej lubi Pani w swojej pracy, a czego najbardziej nie lubi? 

A. K. : Wszystko lubię. Lubię organizować życie szkoły, różne przedsięwzięcia, środki na remonty, lubię 

brać udział w projektach, lubię rozmawiać ze sponsorami, słowem, wszystko co jest związane z pracą 

dyrektora, daje mi dużo radości i satysfakcji. Lubię również być nauczycielem, choć mam tylko cztery 

lekcje tygodniowo. Pracę „przy tablicy” traktuję jako relaks i odskocznię. Lubię młodzież i przedmiot, 

którego uczę.  

Ania : Gdyby życie nagle zmieniło się w piękną baśń i miałaby Pani możliwość poproszenia o spełnienie 

trzech życzeń, czego zażądałaby Pani od złotej rybki? 

A. K. : Aż trzy życzenia? Ojej! Moim marzeniem są podróże. Bardzo chciałabym polecieć kiedyś, choć 



powiem szczerze boję się latać, na wyspę, gdzie jest mało ludzi. Cały czas jestem w trakcie poszukiwań 

takiego miejsca. Myślę, że byłaby to jakaś wysepka na Pacyfiku. Poza tym, gdybym mogła zażyczyć 

sobie dużej wygranej w totolotka, sporą część pieniędzy przeznaczyłabym na gruntowny remont szkoły 

i doposażenie w najnowsze pomoce dydaktyczne. Jestem przekonana, że większość dyrektorów szkół 

,  tak by zrobiła. Chciałabym , aby moi najbliżsi cieszyli się dobrym zdrowiem ,bo ta wartość jest 

najważniejsza. 

Angelika: Czy chciałaby Pani za pośrednictwem  „<Piątki >na Piątkę” przekazać coś naszym 

czytelnikom.? 

A. K. : Chciałabym, aby w życiu kierowali się zawsze uczciwością względem  innych i względem siebie. 

Żeby zawsze postępowali tak, aby nikomu świadomie nie czynić przykrości. Żeby  byli w zgodzie z 

własnym sumieniem i przekonaniami oraz traktowali ludzi tak, jak sami chcieliby być traktowani. 

Uważam, że żyjemy w trudnych czasach, kiedy to pewne wartości zostały zmarginalizowane, a zabawa 

i konsumpcyjny styl życia stają się wzorem dla coraz większej liczby młodych ludzi.  

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

A. K. : Życzcie mi dużo zdrowia i cierpliwości.  

p. Dorota : Życzymy więc zdrowia, cierpliwości, pogody ducha oraz współpracy ze wspaniałymi, 

inspirującymi ludźmi.  

Redaktor Opiekun 

 

 

 … niektóre obyczaje wielkanocne sięgają czasów pogańskich? Są to popularne pisanki, 

królujące na każdym świątecznym stole. Jajko jest symbolem rodzącego się życia, 

a  Wielkanoc kojarzy się zawsze z wiosennym odradzaniem przyrody. Poświęcone jajo chroni 

ponoć przed złem, a nawet ogniem, zapewnia obfite plony, zdrowie i bezpieczeństwo. Bywa, 

że gospodarz wyrzuca skorupki niemalowanych, ale poświęconych jajek do ogrodu – na 

urodzaj, do sadu - na postrach szkodnikom, a na podwórko – żeby kury się dobrze niosły. W 

wielu regionach dzieli się jajkiem z bydłem, a zebrane skorupki mają przynieść wzrost 

roślin, jeśli dołoży się je do nasion. Barwa jajek i 

namalowany wzór także mają swoją symbolikę, ale to 

naprawdę skomplikowana wiedza i umiejętność.  

Jest to jeden z wielu obyczajów Wielkanocnych, które w 

naszym kraju kojarzą się najczęściej ze stołem zastawionym  jadłem, 

zależnie od zasobności gospodarzy, jednak zawsze inaczej niż w dzień 

powszedni, czy nawet w tradycyjną niedzielę, tj, wg przysłowia 

„zastaw się a postaw się”, które najlepiej charakteryzuje przywiązanie 

Polaków do tradycji i obyczajów, w tym przypadku świątecznych. 

Kronikarze chętnie opisywali uczty świąteczne wyprawiane w domach 

panujących, co służyło nie tylko zachowaniu przekazu dla potomnych, 

ale także umacniało przekonanie uboższych grup społecznych o 

wyższości i bogactwie, przynależnym „szlachetnie urodzonym”. 

Czegóż więc  mogło zabraknąć na stołach świątecznych?  Była 

kiełbasa wiązana w pęta, szynki (całe i z kością, oczywiście), misy 

wypełnione różnorodnym pieczonym lub gotowanym 

mięsiwem,  bywał także wielki półmisek z pieczonym prosiakiem, 



obok ryby w wielu smakach  (smażone, pieczone, w galarecie...),  przeróżne ciasta: babki, baby, serniki, 

przekładańce, mazurki, bogato zdobione i lukrowane, a w centralnym punkcie stołu – baranek z jadalnego 

tworzywa (np. z masła lub cukru), Wszystko to wiosennie przybrane zielonymi gałązkami np. bukszpanu 

lub pierwszymi kwiatami.  

Z czasów króla Władysława IV (szóste klasy nie będą miały problemów z 

umiejscowieniem go na osi czasu) zachował się opis świątecznej uczty u księcia 

Sapiehy w Dereczynie (dzisiaj: na Białorusi):  

„Stało cztery przeogromnych dzików, to jest ile części roku, każdy dzik miał w sobie 

wieprzowinę, alias szynki, kiełbasy, prosiątka. Kuchmistrz najcudowniejszą pokazał 

sztukę w upieczeniu całkowitym tych odyńców. Stało tandem dwanaście jeleni także 

całkowicie upieczonych, ze złocistymi rogami, ale do admirowania, nadziane były 

rozmaitą zwierzyną, alias zającami, cietrzewiami, dropiami, pardwami. Te jelenie wyrażały dwanaście 

miesięcy. Naokoło były ciasta sążniste, tyle, ile tygodni w roku, to jest pięćdziesiąt dwa, całe cudne placki, 

mazury, żmujskie pierogi, a wszystko wysadzane bakalią. Za tym było 365  babek, to jest tyle ile dni w 

roku. Każde było adornowane  inskrypcjami, floresami,  że niejeden tylko czytał a nie jadł. Co zaś do 

bibendy: były cztery puchary, exemplum czterech pór roku, napełnione winem jeszcze od króla Stefana. 

Tandem 12 konewek srebrnych z winem po królu Zygmuncie, te konewki exemplum 12 miesięcy. Tandem 

52 baryłek, także srebrnych,  in gratian 52 tygodni i było w nich wino cypryjskie, hiszpańskie i włoskie. 

Dalej zaś 365 gąsiorów z winem węgierskim, alias tyle gąsiorów ile dni w roku. Ale dla czeladzi dworskiej 

8700 kwart miodu, to jest ile godzin w roku (pisownia oryginalna).”*)   

*) na podstawie tekstu p. E. Aszkiewicz pt. „Święta wielkanocne w staropolskiej tradycji i obyczajach”        

JerzyK 

 

 

        „Jak zamierzasz spędzić pierwszy dzień wiosny” – pytały Agata i Natalia swoje koleżanki, kolegów 

oraz nauczycieli. Popularny jeszcze do niedawna „dzień wagarowicza”, zwyczajowo obchodzony właśnie 

pierwszego dnia kalendarzowej wiosny, został zamieniony na imprezy szkolne i klasowe.  W SP5 

kilkakrotnie obchodziliśmy go jako „SPRING DAY IN EUROPE. W tym roku pierwszy dzień wiosny 

przypadł w niedzielę, dlatego tez każdy z nas inaczej świętował nadejście najpiękniejszej pory roku. 

Zapraszamy do lektury. 

 Jak zamierzasz spędzić pierwszy dzień wiosny ? 

Większość czasu będę spędzała na dworze. 

Przed telewizorem. 

Na wagarach. 

Ucząc się. 

W domu z koleżankami. 

Mam tego dnia uroczystość. 

Wybiorę się na spacer do lasu z rodziną, poszukać pierwszych oznak 

wiosny, choć obawiam się, że będzie problem ze znaleźć coś przy takiej 

zimowej pogodzie. 

Czy zauważyłeś/łaś pierwsze oznaki  wiosny ? 

Oczywiście. Zauważyłam przebiśniegi i śniegi już stopniały, jest dużo 



cieplej. 

Tak, topi się śnieg. 

Topi się śnieg, … ale potem znowu pada. 

Nie. 

Tak. 

Najbardziej cieszy mnie to, że gdy rano idę do szkoły, świeci słoneczko. Jest od razu weselej. 

Na razie widzę tylko, że zima zadomowiła się u nas na dobre i wciąż dosypuje nam nowe płatki śniegu.  

Czy cieszysz się, że niedługo zacznie się wiosna ? 

Bardzo się cieszę. 

Nie, wolałabym lato. 

Tak, bo coraz bliżej do lata. 

Oczywiście, że tak. 

Bardzo. 

Jasne-jak każdy. 

Już mam tak dość zimy, że z niecierpliwością oczekuje wiosny. 

 

 

Wolisz wiosnę, czy zimę ? 

Oczywiście, że wiosnę. 

Lato. 

Wiosnę. Oczywiście. 

Wiosnę !!! (3 razy) 

Wiosnę, wiosnę bez dwóch zdań. 

Lubię zimę, ale jak jest śnieżna i krótka, taka jak podczas kuligu mojej klasy 4c.  

 Czy lubisz wiosenne porządki ? 

Dla mnie mogą być. 

Nie, za dużo z nimi bałaganu. 

Nie. Trzeba sprzątać. 

Bardzo. 

Tak. 

Trudno mi stwierdzić, że je lubię, ale bardzo cieszy mnie, gdy są już zrobione. 

Agata Otto i Natalia Błońska z klasy 4c 

 



 

„Wierzę i wiem” 

W środę, 3 marca 2010r. w naszej szkole odbył się 

konkurs wiedzy religijnej „Wierzę i wiem”.  Konkurs 

jest organizowany we współpracy z Gimnazjum im. św. 

Wincentego a Paulo. Już od 10 lat uczniowie klas VI 

zmagają się z pytaniami i zadaniami, które mają 

sprawdzić ich wiedzę. Główną nagrodą jest trzyletnia 

bezpłatna nauka w Gimnazjum im. św. Wincentego a 

Paulo w Pabianicach. Dzięki trójce uczniów : Paulinie 

Janiak, Kindze Stankiewicz i Grzegorzowi 

Janickiemu, którzy w ubiegłym roku wygrali tenże 

konkurs, organizacja tegorocznych 

zmagań przypadła w udziale SP5.   

   Trzyosobowe drużyny wraz z opiekunami, swoimi katechetami, przybyły z 

dziewięciu szkół podstawowych (SP 1, SP 3, SP 5, SP 9, SP 13, SP 14, SP 17, 

SP w Bychlewie, SP w Ksawerowie). Uczestnicy zmierzyli się najpierw z 

pytaniami sprawdzającymi znajomość Ewangelii wg św. Mateusza. Następnie, na 

podstawie obrazków rozpoznawali postacie świętych; łączyli w pary 

błogosławieństwa i układali rozsypankę wyrazową. Ich zadaniem było również 

rozwiązać krzyżówki i rebusy. A na koniec, jakby na deser, przygotowywali plakat 

informacyjny o Roku Kapłańskim. Nad przebiegiem całego konkursu czuwali ks. 

Stanisław Janowiak, dyrektor Gimnazjum im. św. Wincentego a Paulo oraz 

pan Jerzy Kaczmarek, dyrektor SP 5. 

Zadania nie przysporzyły większych kłopotów, rywalizacja była duża, ale udało się wyłonić 

zwycięzców. Nagrodę główną - trzyletnią bezpłatną naukę w Gimnazjum im. św. Wincentego a Paulo 

wygrała drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 14. Agnieszka Jałocha, Paulina Wróbel, Adrianna 

Oset już we wrześniu rozpoczną naukę w wymarzonym gimnazjum. Ich radość była wielka, choć 

najbardziej cieszyła się ze swych uczniów s. Katarzyna Wójcik, która włożyła wiele trudu w ich 

przygotowanie. 

 

 

   Ogromnie się cieszę, że nasza szkoła mogła gościć uczestników konkursu i ich katechetów. A oto 

kilka pamiątkowych zdjęć. 



    Dziękuję sponsorom konkursu : Gimnazjum im. św. Wincentego a Paulo, Radzie Rodziców SP 5, 

Urzędowi Miasta Pabianic, Firmie Biuro Plus i panu Dariuszowi Świerkowskiemu oraz panu Dariuszowi 

Łaguniakowi. 

Paulina Dziubczyk 

 

 

Konkurs o Fryderyku Chopinie.. 

Dnia 16.03.2010 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Pabianicach odbył się konkurs 

poświęcony wybitnemu polskiemu kompozytorowi Fryderykowi Chopinowi, którego dwusetną 

rocznicę urodzin, obchodzimy w tym roku.  

 

 

W konkursie brało udział osiem szkół, w tym trzy gimnazja i pięć szkół podstawowych. Naszą 

szkołę reprezentowali w szczególności Sandra Romanowska i Robert Wyrębski oraz Natalia 

Łukasik, Ewelina Walas i Angelika Krawczyk, których przygotowywał pan Adam Suwald.  

Konkurs składał się z dwóch etapów.  

W pierwszym jurorzy sprawdzali umiejętność rozpoznawania utworów Chopina oraz ogólną wiedzę na 

jego temat. Ocenie podlegał również plakat, który został wykonany i zaniesiony wcześniej przez 

reprezentantów. Na koniec tego etapu szkoły musiały przedstawić taniec narodowy. Nasza szkoła 

zatańczyła wspaniałego krakowiaka. 



 

 

W rezultacie w tym etapie zdobyliśmy 10 punktów. 

 Taki sam wynik miało jeszcze pięć szkół, więc odbyła się dogrywka. Niestety nie udało nam się przejść 

do drugiego etapu, w którym znalazły się : SP nr 13 , Gim. nr 1 oraz Gim. nr 2. Po zaciętym pojedynku 

pomiędzy tymi szkołami jury udało się na naradę. Ostatecznie wśród szkół podstawowych nasza szkoła 

zajęła 2 miejsce, a wśród wszystkich szkół miejsce czwarte.  

 

 

Wysiłek naszych rówieśników nie poszedł na marne. Gratulujemy i życzymy dalszych takich sukcesów!! 

 Dla gazetki „Piątka na Piątkę” – Angelika Szynka  

 

Sprawozdanie „Teatr Pinokio” wyjazd w dniu 5 marca 

 klas IV i V na przedstawienie pt: „PINOKIO” 



 W dniu 5 marca 2010r. byliśmy w teatrze „Pinokio” w Łodzi na przedstawieniu pt.: „Pinokio”. 

Spektakl był bardzo śmieszny i miał rockowy charakter. W pierwszej chwili 

wszyscy się wystraszyli, że się nie odbędzie, ponieważ weszła policja i zapaliły się 

światła. Na szczęście okazało się, że tradycyjną wersję „Pinokia” połączono z 

nową i była to część przedstawienia. 

Bohaterem bajki był Pinokio – kukła, której z powodu kłamstw rósł nos, ale 

pod koniec przedstawienia zamienił się w dobrego i grzecznego chłopca. W czasie 

trwania przedstawienia były rockowe piosenki. 

Bajka bardzo nam się podobała. Nigdy jej nie zapomnimy i polecamy ją innym dzieciom. 

 Miłosz Omiotek klasa IV b 

Krystian Gorzelański klasa IV b 

Janusz Koźlenko 

 

BEZPIECZNY PUCHATEK 

      Na bezpieczeństwo pierwszoklasistów czyha wiele zagrożeń zarówno w drodze 

do szkoły, podczas zajęć, jak i w domu, kiedy zostają same. Istnieje zatem 

niezwykle ważna potrzeba skutecznej edukacji najmłodszych w zakresie 

bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym, a także przekazania im 

praktycznych rad postępowania w niebezpiecznych sytuacjach. 

 

 

     W praktyce nie wszystkie dzieci, które pokonują samodzielnie drogę do szkoły, znają i rozumieją 

obowiązujące przepisy. Taki stan rzeczy stanowi ogromne wyzwanie dla szkół oraz nauczycieli.  



 

 

     Na pomoc w realizacji tych zadań z pierwszoklasistami naszej szkoły przybył Puchatek – bohater 

programu „Klub Bezpiecznego Puchatka”. Dla każdego ucznia klasy pierwszej przygotował książeczkę, 

 

 

w której każdą grę, rebus lub zabawę wypełniały rady lub ostrzeżenia. Wychowawcy pierwszaków 

otrzymali w prezencie scenariusze lekcji i materiały pomocnicze, by jak najlepiej przekazali uczniom 

zakres wiedzy i umiejętności, które pozwolą im na bezpieczne uczestnictwo w ruchu drogowym,  

 

 

 kontakty z obcymi osobami oraz  radzenie sobie w niebezpiecznych sytuacjach.   



 

 

 Uczniowi klasy I b na zajęciach komputerowych poznają stronę www.bezpiecznypuchatek.pl 

 Dla „<Piątki > na Piątkę H. Kurasiewicz 

 

    

22 marca 2010 r kl. V b uczestniczyła   w obchodach 

I  Światowego Dnia  Wody pod hasłem „Czysta woda 

dla zdrowego świata”.      W ramach dnia otwartego 

odbyła się wycieczka do Stacji Uzdatniania Wody na SUW 

Zagajnikowa przy ul. 15 Pułku Piechoty 

„Wilków”. Uczniowie mogli zobaczyć proces wydobycia 

wody  a następnie to, jak jest ona oczyszczana, poddana 

procesom filtracji  i przesyłana do naszych kranów. Po 

ciekawej prelekcji  odbyły się konkursy z nagrodami na 

temat  oszczędzania wody oraz konkurs plastyczny. Na 

zakończenie  każdy z uczestników otrzymał wodę 

mineralną w butelce oraz rysunek symbolicznej kropli 

wody…..na policzek.  

Małgorzata Wójtowicz -Kuna 

 

      Nadeszła wiosna, a wraz z nią dłuższe, słoneczne dni, co oczywiście zachęca do przebywania na 

świeżym powietrzu, do spacerów czy wycieczek rowerowych . To bardzo dobrze, ponieważ ruch 

wzmaga rozwój i  poprawia samopoczucie. Niezbędne jest tu jednak zachowanie maksymalnego 

rozsądku, ponieważ bezmyślność, brak wyobraźni oraz brawura w wielu przypadkach kończy się 

tragicznie. Poniżej przytaczamy dane z policyjnych statystyk, które unaocznią Wam skalę zagrożenia.    

Dariusz Sauter 

Koordynator WK 

Alarmujący raport policji nt. wypadków z udziałem 

dzieci 

     W 2009 roku w Polsce doszło do ponad 5 tys. wypadków drogowych z udziałem dzieci. 

Zginęło 128 dzieci w wieku do 14 lat, a ponad 5 tys. zostało rannych - wynika z danych 

http://www.bezpiecznypuchatek.pl/


Komendy Głównej Policji. Z tego ponad 1,5 tys. 

wypadków spowodowali piesi i rowerzyści.  

 

W stosunku do roku 2008 liczba wypadków zmalała o 705 

(tj. o 12,3%), liczba rannych - o 695 (12,1%), a zabitych 

- o 18 (12,4%).  

 

- Niepokoi jednak fakt, że często dochodzi do tych 

wypadków z powodu błędów dorosłych oraz że sprawcami 

wypadków są wśród najmłodszych głównie piesi i 

rowerzyści - przyznał rzecznik Komendanta Głównego 

Policji Mariusz Sokołowski.  

Jeżeli chodzi o dzieci w wieku od 7 do 14 lat, to najwięcej ofiar stanowią piesi - 39,7% wszystkich ofiar 

w tej grupie wiekowej.  

 

Najczęściej do wypadków z udziałem dzieci dochodzi 

podczas wakacji. W lipcu i w sierpniu w ponad 1,2 tys. 

wypadkach zginęło 44 dzieci, co stanowi 34,3% 

wszystkich ofiar śmiertelnych wśród najmłodszych.  

 

W 2009 r. dzieci w wieku do 14 lat były sprawcami ponad 

1,5 tys. wypadków drogowych. Większość sprawców w 

tej grupie wiekowej to piesi uczestnicy ruchu drogowego 

- przyczynili się oni do spowodowania 1027 wypadków. - 

Główną przyczyną było tu nagłe wtargnięcie na jezdnię - 

wyjaśnił Sokołowski.  

 

W ubiegłym roku ponad 560 wypadków spowodowali 

młodzi rowerzyści. 

 
Źródło: http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Alarmujacy-raport-policji-nt-wypadkow-z-udzialem-dzieci,wid,12071851,wiadomosc.html 

 

  

 
  

Wytrwałością i pracą ludzie… 

Choć olimpiada w Vancouver już dawno za nami to myślę, że wszyscy 

jesteśmy wciąż pod wrażeniem osiągnięć naszych polskich sportowców, a w 

szczególności Adama Małysza i Justyny Kowalczyk. Są to dwie postaci, które 

udowodniły, że ciężka i wytrwała praca, zaangażowanie i skromność to 

najlepsza droga do odniesienia sukcesu – zwycięstwa. 

Na łamach naszej gazetki chciałabym Wam przybliżyć postać Justyny 

Kowalczyk i opowiedzieć jak wygląda jeden dzień z życia mistrzyni olimpijskiej.  

Justyna pochodzi z rodziny nauczycielsko – lekarskiej i jest czwartym najmłodszym dzieckiem 

swoich rodziców. Jej tata pracował w schronisku na Śnieżnicy na wysokości ponad 1000m. Często zabierał 

Justynę do pracy, Która będąc pięcioletnim dzieckiem pokonywała trasę pod górę sama na własnych 

nogach. Pomimo, iż pamięta jaki sprawiało jej to ból, to właśnie  podchodzenie pod górę pokochała 



najbardziej. Sama przyznaje wielokrotnie, ze nienawidzi zjazdów. Na pytanie jak doszła do sukcesu 

odpowiada wprost: tylko i wyłącznie mordercza pracą. 

A jak wygląda jeden dzień z życia Justyny? Nasza mistrzyni wstaje codziennie o 5 

rano (dla niektórych to jeszcze głęboka noc ) i ma dla siebie pół godziny, podczas której 

najczęściej pije kawę i czyta książkę. Potem przygotowania do półtoragodzinnego rozruchu. 

Najczęściej jest to bieg lub ćwiczenia na przyrządach. Potem śniadanie i godzina przerwy 

na tzw. trawienie. Między godziną 8 a 9 rano rozpoczyna kolejny trening, na który składają 

się cztery godziny solidnego wysiłku i wtedy Justyna pracuje naprawdę ponad ludzkie 

możliwości. Biega na nartach lub rolkach, biega z kijami po górach lub robi tak zwaną 

imitację. Są to podskoki pod górę lub bieg po płaskim terenie z użyciem kijków i pchaniem rękami. Tego 

nie lubi najbardziej, a jest to jej trening maksymalny. Czasami podczas tych 4 godzin jeździ na rowerze 

i pokonuje wtedy ponad 100 km. Na wolnych nartorolkach w tym czasie pokonuje ok.30km., a na 

szybkich nawet 150 km. Czasami ćwiczy tzw. siłę specjalną na nartorolkach, na których wykonuje tylko 

pchanie rękami, nogi są w bezruchu. I tak ok. 20 km. pod górę. Taki 

wysiłek to obciążenie startowe i ogromny ból. 

Wczesnym popołudniem 

Justyna kończy trening i ma czas na 

prysznic oraz posiłek, a nie ukrywa, 

ze jest wtedy strasznie głodna. Po 

obiedzie śpi ok. 2 – 3 godzin ( jeśli 

może zasnąć, a po takim wysiłku 

ciężko ) i cieszy się, że przed nią 

został już tylko jeden trening. Trzeci 

wysiłek rozpoczyna między godzina 17 a 18 i trwa on ok. 2,5 godziny. 

Idzie wtedy na siłownię ( raz na trzy dni ) i dźwiga podobno bardzo duże 

ciężary, ale nie chce się przyznać ile, bo uważa, że i tak nikt jej nie 

uwierzy. Pracuje 

głównie nad 

mięśniami rąk i 

tułowia. Nogi musi 

oszczędzać, ponieważ zbyt duże obciążenia wpływają 

negatywnie na kolana i ścięgna Achillesa ( to te małe 

górki z tyłu stopy ). Jeśli nie ma siłowni,  idzie na rolki, 

ale trenuje wtedy w spokojnym tempie. 

Zgadnijcie ile wynosi tętno spoczynkowe 

Justyny ( ilość uderzeń serca na minutę ). U dorosłego 

człowieka przeciętnie wynosi ono od 60 do 80 

uderzeń, a u Justyny 30. Co to oznacza? Że jej serce 

pracuje wolniej, ale dużo bardziej wydajnie, to bardzo ważne w sporcie wyczynowym. Po kolacji Justyna 

ma czas dla siebie i wtedy najchętniej lubi oglądać filmy, ale rzadko kiedy udaje jej się do końca. Zasypia 

o 22.  

Oczywiście intensywność treningów zmienia się w roku 

w zależności od pór i okresów startowych. Maj i czerwiec to czas 

na wybieganie i siłę maksymalną. Lipiec i sierpień to czas na 

intensywność. We wrześniu przez 10 dni nie robi nic ( trochę 

truchta lub pływa ) i jest to czas na regenerację. W październiku 

wyjeżdża na lodowiec i zaczyna trenować na nartach. Pracuje 

wtedy nad wytrzymałością, a jej treningi są dłuższe. W 

październiku robi to samo co w maju, tylko na śniegu,  Justyna 



uważa, że te treningi zdecydowanie mniej ją bolą, bo przez 5 ostatnich miesięcy organizm przyzwyczaił 

się do wysiłku. 

Nasza mistrzyni uważa, że nie jest robotem i jak każdy człowiek musi odpoczywać. W trakcie 

odpoczynku dużo śpi, lubi chodzić po sklepach i wychodzić do ludzi. Uwielbia jeść i twierdzi, że lodówkę 

uzupełniać musi często. Trener nazwał ją koszem na śmieci, bo lubi jeść wszystko. 

  
J.J. 

 

 

Nareszcie, choć jeszcze nieśmiało i powoli ,ale zbliża się do nas 

wiosna. Przyroda budzi się do życia, dzień wyraźnie się wydłużył i coraz 

częściej słychać śpiew ptaków, dlatego też w tym miesiącu polecamy 

Wam książkę, której akcja rozgrywa się w lesie.  

„Wielkie zmiany w dużym lesie” autorstwa Grażyny 

Ruszewskiej, to zbiór trzech krótkich opowiadań, każde o przygodach 

innego zwierzątka, które zmagając się z własnymi ograniczeniami i 

kompleksami, uczy nas jak przy pomocy przyjaciół i rodziny radzić 

sobie z kłopotami.                      Zainteresowanych zapraszamy do 

odwiedzenia biblioteki szkolnej,  gdzie można wypożyczyć te oraz wiele 

innych ciekawych książek. 

      Redakcja 

 


