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Witajcie marc(s)owo! 

            Trzecim miesiącem w kalendarzu gregoriańskim jest marzec. Nazwa pochodzi od łacińskiego 

słowa MARTIUS, co oznacza, że przeżywamy właśnie miesiąc boga wojny – Marsa. Dwudziestego 

pierwszego dnia tego miesiąca następuje wiosenna równonoc. Dzień trwa wtedy tyle samo, co noc, 

zwiastując nadejście wiosny to na  półkuli północnej. Drugie zjawisko równonocy występuje we wrześniu 

i wówczas zaczyna królować u nas 

jesień. Z pierwszym dniem wiosny 

związane jest wiele tradycji i 

obyczajów, z czego 

najpopularniejsze jest tzw. topienie 

marzanny - zwyczaj, którego 

początki sięgają XV wieku.  

     Dzisiaj obrząd ten jest 

symbolicznym pożegnaniem zimy, 

wiąże się ze wspólną zabawą i 

miłym spacerem. Kiedyś z  kukłą 

symbolizującą zimną i nieprzyjazna 

aurę obchodzono się niemalże 

brutalnie. Była ona obnoszona po 

całej wsi, poniewierana i szarpana, podpalana, a na koniec wrzucana do lodowatej rzeki. W taki sposób 

nasi przodkowie (do początków XX wieku było to  święto ruchome związane przede wszystkim z 

Wielkanocą) chcieli definitywnie odegnać zimę, jako czas martwoty, zastoju i uśpienia przyrody.  

        Teraz łatwiej zrozumieć, dlaczego  na wielkanocnych stołach królują kurczaczki, zajączki i mnóstwo 

zieleni. Młode życie ma symbolizować odrodzenie, przebudzenie i ożywienie się przyrody i nas samych, 

zarówno w wymiarze cielesnym jak i duchowym… . Prawda, że to ciekawe? Te i wiele, wiele innych 

fascynujących informacji znajdziecie w bibliotece, gdzie czekają nas Was słowniki, leksykony, 

encyklopedie, albumy, atlasy, książki popularno-naukowe, interesująca beletrystyka oraz wyjątkowo 

lubiana przez Was literatura terapeutyczna. Czytanie – poza tym, że jest przyjemne- daje mnóstwo 

korzyści. 
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           Poprawia pamięć, pomaga opanować ortografię, 

poszerza zasób słów, 

rozszerza horyzonty, 

opóźnia procesy starzenia 

się mózgu (czy wiecie, że 

mózg ludzki zaczyna 

starzec się w wieku 20-

25lat!), poprawia humor, 

uczy radzenia sobie ze 

stresem i spadkami nastroju.  To tylko niektóre z zalet czytania. Dlatego 

nieustannie będę Was zachęcała do sięgania po książkę najczęściej jak 

się da. Czytajcie regularnie, choćby pół godziny  dziennie, a po pewnym 

czasie zaczniecie  dostrzegać u siebie  korzyści, o których wspomniałam. 

Tymczasem, polecam Wam lekturę naszej szkolnej gazetki internetowej, w której każdy znajdzie coś dla 

siebie. 

Z okazji nadchodzących świąt życzę Wam, Kochani, pogody ducha, świetnego humoru, mokrego dyngusa 

(im bardziej mokry, tym większe powodzenie) i dużo czasu (oraz chęci) na czytanie książek .  

 Do zobaczenia za miesiąc. 

Redaktor Opiekun 

 

 

      W ramach kontynuacji wieloletniego projektu, którym zainicjowaliśmy przygotowania do 

obchodów setnej rocznicy powstania naszej szkoły, zaprosiłam do rozmowy absolwenta SP5, p. 

Michała Jabłońskiego. Nasz Gość z dużym entuzjazmem i życzliwością podzielił się wspomnieniami 

na temat „beztroskich, szkolnych lat”. Pan Michał jest księdzem, a właściwie pastorem, proboszczem 

w parafii ewangelicko-reformowanej w Warszawie. Zachęcam do wnikliwej lektury. 

Redaktor Opiekun 

D.O.: Proszę na początek dwa słowa o sobie. 

Michał Jabłoński (dalej M.J.): Nazywam się Michał Jabłoński. Mam 48 lat. Jestem pastorem 

ewangelickim w parafii ewangelicko-reformowanej w Warszawie. Mam żonę Agatę i 17-letniego syna 

Wojtka.  

 

D.O.: Urodził się Pan w Pabianicach? 

M.J.: Urodziłem się w Łodzi, lecz mieszkałem w Pabianicach. 

 

D.O.: Jak potoczyły się Pana  losy po ukończeniu SP5? 

M.J.: Poszedłem do  II Liceum w Pabianicach, przy ul. Partyzanckiej (nie pamiętam patrona – dzisiaj 

to prawdopodobnie Królowej Jadwigi). Cóż, z powodów „trudności w nauce” po pierwszej klasie 

przeniosłem się do I Liceum im. Śniadeckiego przy ul. Moniuszki. Szkołę średnią ukończyłem po 

czterech latach (powtarzałem trzecią klasę). 
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Po maturze wyjechałem na studia do Warszawy – studiowałem teologię ewangelicką w 

Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej przy ul. Miodowej. Po pięciu latach studiów i zakończeniu ich 

tytułem magistra teologii ewangelickiej wyjechałem na półtora roku do Szkocji,  by w Edynburgu 

podjąć tzw. postgraduate study (studia podyplomowe) na wydziale teologii ewangelickiej New 

College. Studia zakończyłem z tytułem Master of Theology w 1994 roku. 

Wróciłem do Polski, gdzie po rocznym stażu 

podyplomowym zostałem w maju 1995 roku 

ordynowany na duchownego ewangelickiego, 

by potem od czerwca 1995 do stycznia 2006 

roku służyć jako pastor w parafiach w 

Kudowie/Pstrążnej i Strzelinie pod 

Wrocławiem.  

W roku 1997 ożeniłem się z Agatą. Po roku 

przyszedł na świat nasz syn Wojtek.  

Od roku 2006 jestem pastorem w parafii 

ewangelicko-reformowanej w Warszawie, a 

w grudniu 2008 roku zostałem wybrany 

przez zbór na dziesięcioletnią kadencję jako 

proboszcz parafii.    

 

D.O.: Ma Pan swoje ulubione miejsce w 

naszym mieście?  

M.J.: Dawno nie byłem w Pabianicach na tyle długo, by przejść się na spacer i powspominać stare 

czasy – przyjeżdżam do Taty i sióstr na jeden dzień. Myślę, że nawet miejsca, które pamiętam, 

zmieniły się bardzo lub w ogóle zniknęły… . Pamiętam tak zwaną „Zieloną Górkę” - malutki park przy 

ul. Zielonej (równoległej do ul. Konopnickiej, przy której mieszkałem). Z tej górki (wydawała się 

taka niebotyczna!) zjeżdżaliśmy na sankach. Pamiętam również "Strzelnicę" - park leżący na trasie 

do Łasku. Jeździłem tam rowerem. W pamięci zostały także okoliczne wioski: Hermanów, Róża, 

Rypułtowice. Jeździłem tam na wycieczki rowerowe… . 

 

D.O.: Jak wspomina Pan lata spędzone w naszej szkole? 

M.J.: Nie mam jakichś szczególnie złych wspomnień z „Piątki”. Miło wspominam kolegów z klasy, 

których imiona i nazwiska wciąż pamiętam. Pamiętam kolegę, z którym zaprzyjaźniłem się już na 

początku naszej znajomości. Jarek Derendarz jest teraz, o ile wiem, wysokim funkcjonariusz 

pabianickiej policji. Do dobrych wspomnień należą także wycieczki klasowe, dyskoteki szkolne, lekcji 

WF-u i gry w piłkę.  

  

D.O.: Co najbardziej utkwiło w pamięci? 

M.J.: Pamiętam, że z niedowierzaniem przyjmowałem do wiadomości, iż w pewnym momencie jeden 

budynek szkoły mieścił dwie – „Jedenastkę” w głębi budynku i „Piątkę” z frontu, ale nie wiem, czy 

tak było naprawdę. W każdym razie, do pewnego czasu istniał jakiś podział, jakaś granica pomiędzy 

tymi dwiema szkołami.  

 

D.O.: Czy jest coś związanego z naszą szkołą, o czym chciałby  Pan zapomnieć (juniorki, fartuszki)? 

M.J.: Tarcze, juniorki, fartuszki to była rzecz przyjęta Nie pamiętam, żebym się buntował – nie było 

innej alternatywy. To pytanie uświadamia mi, że nie tyle chciałbym zapomnieć, ile sobie 

przypomnieć najwięcej z życia w szkole. A te wspomnienia są dobre, trauma szkolna pojawiła się 

dopiero w liceum. 
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D.O.: Jak wspomina Pan dzisiaj swoich nauczycieli? 

M.J.: Przypominam sobie naszą wychowawczynię, panią Iwonę Gajzler – kobietę, w której każdy z 

nas się podkochiwał (!). Ładna, spokojna, uśmiechnięta, miła i pełna ciepła kobieta – 

wychowawczyni przez całą podstawówkę.  

Wspominam również panią od języka 

rosyjskiego, drobną Panią Klupczewską  - a 

może z matematyki? Nie pamiętam 

dokładnie... . 

I oczywiście pan Ewaryst Chwalewski –  już 

wtedy starszy pan pracujący w bibliotece 

szkolnej. Ciekawy okaz, potrafiący być,  z 

jednej strony, przyjazny i wielce pomocny w 

poszukiwaniach książek, a z drugiej - 

humorzasty. Bałem się go trochę i byłem 

ostrożny w stosunku do niego. 

 

D.O.: Gdyby mógł Pan  przeżyć lata 

spędzone w „Piątce” raz jeszcze, czy jest 

coś, co chciałby Pan zmienić w ówczesnej 

szkole? 

M.J.: Absolutnie NIC! 

 

D.O.: Czy któryś z nauczycieli miał wpływ na to, kim jest Pan teraz?  

M.J.: Myślę, że to jeszcze za wczesny okres w rozwoju chłopca, żeby zapamiętał konkretną osobę i 

jej wpływ na swój rozwój.  

Z pewnością byli nauczyciele, ale też i koledzy i koleżanki, którzy wpłynęli niepostrzeżenie i 

niedostrzegalnie na mnie – w końcu tutaj rozpoczynało się edukację,  nie tylko szkolną, ale też tę 

pozaszkolną, życiową. 

Wspominam teraz imiona swych kolegów i koleżanek – Krzysiek Derendarz, Jarek Podczaski, Piotrek 

Zastróżny z ul. Zielonej, Jarek Janusz (świetnie grał w nogę!), Izydor Pawlak, Tomek Malec, Ilona 

Szymańska, Ania Walter, Gosia Brzezińska, moja siostra Justyna Jabłońska… . Co się z nimi dzieje 

teraz? Czasami myślę sobie, że dobrze byłoby się spotkać, popatrzeć na to, w jaki sposób się 

zestarzeliśmy... . Potem zastanawiam się, czy to ma sens? Czy jest to potrzebne?   

 

Proszę o dokończenie kilku zdań: 

„Piątka” to dla mnie… taka „Dolina Issy”, kraina beztroskiego dzieciństwa, do której - choć tylko w 

myślach - czasami wracam.  

Najmilej wspominam… przerwy między lekcjami! 

Mój ulubiony przedmiot… już wtedy język polski i historia. 

Przedmiot, który lubiłem najmniej…  także już wtedy matematyka i fizyka. 

Przedmiot, na którym była największa cisza…… język rosyjski i matematyka. 

Najbardziej bałem się… jak wyżej. 

Największym sentymentem darzę… wizyty w bibliotece – stąd  może doceniam tak ogromny skarb, 

jakim jest książka. 
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Najbardziej w ludziach cenię… przyzwoitość i prawość (choć te słowa – pojęcia powoli wychodzą 

jakoś z użycia…). 

Nigdy w życiu... doświadczenie nauczyło mnie jak najrzadziej mówić „nigdy”.  

Moja ulubiona książka z dzieciństwa… „Tomek w krainie kangurów” Alfreda Szklarskiego. 

Film, do którego chętnie wracam to… „Fanny i Aleksander” Bergmana – film o ewangelikach, 

nakręcony przez ewangelika, opowiadający o kimś takim, jak ja.  

Najchętniej wypoczywam… jeżdżąc na 

rowerze i strzelając sportowo.  

Podróż życia... to nie ilość kilometrów, ale 

jakość pokonania każdego z nich. Podróżą życia 

może więc okazać się droga do pracy ;-). 

W wolnym czasie… czytam, a potem 

obserwuję ludzi i słucham ich.  

Kiedy myślę „drugi człowiek”, to… myślę 

„miłość”. 

Myślą przewodnią mojego życia jest… 

„Zaiste, im więcej słów, tym więcej marności”( 

Kazn.6,11) i „Kochaj, i rób, co chcesz” (św. 

Augustyn). 

 

D.O.: Trzy życzenia do „złotej rybki”?  

M.J.: 3x zdrowie.  

 

D.O.: Plany na przyszłość?  

M.J.: Przeżyć dzień, starając się nie skrzywdzić żadnego ze stworzeń.  

 

D.O.: Może kilka słów do naszych młodych czytelników?  

M.J.: Zróbcie listę rzeczy w życiu, wszystko to, co chcecie zrobić: podróżować do różnych miejsc, 

nauczyć się czegoś, poznać jakiś język, spotkać kogoś wyjątkowego. Lista powinna być długa. Potem 

każdego roku róbcie coś z tej listy. Nie mówcie "Zrobię to jutro" (lub za miesiąc czy za rok). To 

najłatwiejszy sposób, żeby czegoś nie zrobić. Nie ma jutra i nie ma "odpowiedniego" momentu, by 

zacząć coś robić, poza teraz. 

D.O.: Dziękując za poświęcony nam czas, czego mogę Panu życzyć? 

M.J.: Bym się nie zestarzał „nieładnie”. 

D.O.: Życzę więc tego oraz wszystkiego najlepszego.  Jeszcze raz dziękuję  za poświecony czas. Do 

zobaczenia na uroczystości z okazji 200 lat SP5! 

 

  

„O tolerancji i odpowiedzialności z misiem Tymoteuszem” 

                 26 lutego dzieci z klasy III a i III b wybrały się do teatru Arlekin, gdzie obejrzały 

przedstawienie lalkowe zatytułowane „Tymoteusz wśród ptaków”. Głównym bohaterem był mały 



6 
 

niedźwiadek mieszkający z tatą w lesie. Pewnego dnia spotkała go niezwykła przygoda. Gdy wygrzewał 

w słońcu swoje misiowe futerko, pewna kukułka podrzuciła mu  swoje jajko.  Nie od dzisiaj wiadomo, 

że kukułki nie chcą wysiadywać swoich jajek, dlatego gdy tylko nadarzy się okazja,  aby pozbyć się 

problemu troski o potomstwo,  natychmiast zostanie przez kukułkę wykorzystana.  

            

     Odpowiedzialny miś Tymoteusz początkowo próbował znaleźć dla podrzutka nowe gniazdo, ale 

ponieważ żadna z ptasich rodzin nie chciała przygarnąć lokatora „na gapę”, sam zaopiekował się 

jajkiem. Żeby nikt go nie widział, schował się z jajkiem na drzewie,  gdzie  dbał o nie, ogrzewał i 

śpiewał kołysanki. Takie zachowanie było oczywiście wbrew naturze misia, który jednak okazał się na 

tyle dojrzały, że nie porzucił jajka, nawet za cenę śmieszności.  

To była bardzo pouczająca i wzruszająca bajka. Dziękujemy! 

Weronika Łuczak, klasa IIIb 

 

Stop przemocy!!! 

      Na przełomie lutego i marca 2015 r.  w naszej szkole, w ramach programu profilaktycznego  STOP 

PRZEMOCY,  odbył się  konkurs  literacki na wiersz lub rymowankę. Uczestnikami byli uczniowie klas 

IV – VI. Zgłoszono 11 wierszy 10 autorów.  

Jury konkursowe w składzie:   

p. Sylwia Grzeszna,  

p. Dorota  Stolińska,  

p. Tomasz Klimek  przyznało 2 nagrody i wyróżnienie. 

I miejsce zajęła  Aleksandra Janiszewska   z kl. IVA 

II miejsce zajęła Wiktoria  Jahn z kl. VB 

Wyróżnienie otrzymała Michalina Nowak  kl. VB 

 

 Nagrodzone prace: 
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I miejsce 

Nie bij mamy, nie bij dziecka 

Bo to rzecz jest wręcz zbójecka. 

„Stop przemocy!” – wykrzykujmy 

Bitym pomoc ofiarujmy. 

Nie stój z boku, otwórz oczy 

Wspieraj akcję:  STOP PRZEMOCY 

Bo to akcja w słusznej sprawie 

Służy wszystkim ku poprawie. 

  Autor:  Aleksandra Janiszewska  kl. IVA 

II miejsce 

Przemoc tylko przemoc rodzi, 

To co złe na zawsze szkodzi. 

Stop! Konflikty przezwyciężaj, 

Zło dobrem zwyciężaj. 

Bądź sobą, słuchaj siebie, 

Bo przyjdzie też czas na ciebie! 

 Autor:  Wiktoria Jahn  kl. VB 

 Wyróżnienie 

„Uczucia” 

Miłość, przyjaźń – moją mocą, 

Są jak wiele pięknych gwiazd, 

Jak listki na gałęzi się chybocą, 

Jak ptaki wracają do gniazd. 
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Przemoc, strach – to nie sława, 

Każde z nich jest pełne zła, 

To nie jest dobra zabawa, 

Gdy w oku pojawia się łza. 

 Autor : Michalina Nowak kl. VB 

 

Konkurs językowo - plastyczny „Stop violence” 

W ramach szkolnego programu profilaktyki przemocy realizowanego w roku szkolnym 2014 / 2015 

w Szkole Podstawowej nr 5 im. Grzegorza Piramowicza w Pabianicach, zorganizowany został konkurs 

językowo – plastyczny „Stop violence – Stop przemocy”. Celem głównym konkursu było propagowanie 

zasad bezpieczeństwa wśród uczniów klas I – VI, uświadamianie dzieciom zagrożeń wynikających ze 

stosowania agresji i przemocy, a także upowszechnianie postaw prospołecznych. Dodatkowo, uczniowie 

mieli możliwość zaprezentowania swoich uzdolnień językowych i plastycznych.  

 Konkurs dla klas młodszych 

           Jednym z działań przygotowanych dla uczniów I etapu edukacyjnego w ramach realizacji zadań z 

zakresu przeciwdziałania przemocy rówieśniczej było wykonanie dowolną techniką projektu-plakatu, 

którego hasłem przewodnim było hasło w języku angielskim „STOP VIOLENCE”. Prace miały 

nawiązywać do problemu przemocy i jej zapobiegania, jak również zawierać bogactwo językowe 

związane z tematem projektu. 

Jury oceniało: 

 

                    Zgodność tematu pracy z tematyką konkursową

                    Oryginalność podejścia do tematu i pomysł na pracę

                    Estetykę pracy

                    Zawartość merytoryczna

                    Bogactwo językowe i słownictwo związane z zapobieganiem przemocy rówieśniczej 

I miejsce – Nicola Krawczyk z klasy I d 

II miejsce – Joanna Suwald i Roksana Seliga z klasy III b 

III miejsce- Karolina Pietrzyk z klasy IIIa 

Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie za 

zaangażowanie i poświęcony czas otrzymali nagrody pocieszenia. 

Marlena Nowak 
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 Konkurs dla klas starszych 

Zadaniem uczniów klas IV-VI było przygotowanie plakatu z hasłem w języku angielskim 

związanym z przeciwdziałaniem przemocy (zwłaszcza rówieśniczej). Uczestnicy konkursu mogli wykonać 

prace w dowolnym formacie oraz przy użyciu dowolnej techniki plastycznej. Konkurs (wraz z 

obowiązującym regulaminem) ogłoszony był w styczniu, a prace przyjmowane były do 20 lutego 2015 r.  

W konkursie wzięło udział czternastu chętnych uczniów. Prace oceniało jury w 

składzie: 

p. Beata Florczak – wicedyrektor szkoły, nauczycielka matematyki 

p. Marta Tomczyk – nauczycielka języka angielskiego 

p. Adam Suwald – nauczyciel muzyki i plastyki 
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Komisja konkursowa oceniając prace brała 

pod uwagę: atrakcyjność hasła, jego 

poprawność gramatyczną, ortograficzną i 

stylistyczną w języku angielskim oraz walory 

artystyczne (opracowanie plastyczne). 

Wszystkie prace były bardzo pomysłowe i 

starannie przygotowane.  

Po długich obradach, jury wyłoniło autorów 

najlepszych prac, przyznając ex aequo dwa 

pierwsze miejsca. 

1. Aleksandra Janiszewska        klasa 4a 

1. Michalina Nowak                 klasa 5b 

2. Jakub Gorządek                  klasa 4a 

3. Julia Szymczak                   klasa 6b 

Pozostali uczestnicy: 

Kinga Łoboda                       klasa 5b 

Michał Subdzia                     klasa 4c 

Oliwia Grzegorzewska            klasa 6b 

Aleksander Koziróg               klasa 5a 

Aleksandra Koźlenko             klasa 6b 

Martyna Borowska               klasa 4c 

Paulina Krajewska                klasa 5b 

Oliwia Brauer                      klasa 4a 

Jakub Broniarczyk               klasa 5b 

Patryk Owczarek                klasa 5b 

    Wyniki zostały ogłoszone w trakcie apelu podsumowującego konkursy przeprowadzone w ramach 

programu profilaktyki przemocy w dn. 5 marca 2015 r. Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz drobne nagrody 

rzeczowe. Pozostali uczestnicy otrzymali gadżety (długopisy lub smyczki). Sponsorem nagród i 

upominków było wydawnictwo Oxford University Press. 

 Marta Tomczyk 

„Wołanie o pomoc” 
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      5 marca klasy I-III zostały zaproszone do sali gimnastycznej  na spektakl zatytułowany „Wołanie o 

pomoc”.  Reżyserem i  autorem scenariusza jest p. Dorota Olejnik, a mali aktorzy to uczestnicy 

szkolnego koła teatralnego „Żuki”.  Scenografię przygotowała p. Ula Bodył.  

      Historia, którą przedstawiły Żuki, może wydarzyć się wszędzie i w każdym czasie, czyli jej 

przesłanie jest uniwersalne. Spektakl opowiada o przemocy rówieśniczej. Grupa chuliganów ze 

starszych klas zastrasza młodszych kolegów i wymusza od nich wartościowe przedmioty oraz pieniądze 

na używki. Przerażone dzieci  starają się sprostać wciąż rosnącym wymaganiom wymuszaczy, szukając 

w ten sposób akceptacji, której brakuje im wśród rówieśników. Niestety, dorośli najczęściej na końcu 

dowiadują się o problemach własnych dzieci, dlatego też takie sytuacje mogą ciągnąć się latami. 

Bohaterka naszego przedstawienia znalazła w sobie, na szczęście, dość odwagi, aby poprosić rodziców 

o pomoc.  Tylko w ten sposób można przerwać zaklęty krąg przemocy rówieśniczej.  

 

      Po spektaklu odbyło się ogłoszenie wyników w konkursie plastycznym „Stop przemocy”. Nazwiska 

zwycięzców podamy w ogólnym podsumowaniu projektowych konkursów.  

 Weronika Łuczak, klasa IIIb 

 

 

„Dzień kobiet, dzień kobiet...” 

            6 marca klasa IIIb obchodziła klasowa uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. 
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            Bartek, Szymon, Adrian i Mateusz zaprezentowali dziewczynom i wychowawczyni 

okolicznościowe wiersze i życzenia. Chłopcy przygotowali miłe upominki - kolorowe kubeczki i lizaki. 

Nasza Pani  dostała piękną czerwoną różę. To był bardzo udany dzień, który nam, dziewczynom, 

sprawił sporo radości. Dziękujemy wszystkim naszym kolegom za pamięć i szarmanckie zachowanie.  

Weronika Łuczak, klasa IIIb 

 

 

SPRAWOZDANIE Z PRZEGLĄDU PIOSENKI ANGIELSKIEJ  

„CAN YOU SING IN ENGLISH?” 

       W tym roku z okazji Dnia Wiosny po raz pierwszy w naszej szkole został zorganizowany Przegląd 

piosenki angielskiej „Can you sing in English?”. Postanowiliśmy wzbudzić zainteresowanie dzieci językiem 

obcym poprzez muzykę, taniec i dobrą zabawę. W ten sposób chcieliśmy zachęcić uczniów klas starszych 

do propagowania i uczenia się języka angielskiego.  

Każda klasa prezentowała jeden utwór trwający ok. 3 min, w którym wybrany uczeń, uczniowie lub duet 

zaprezentowali swoje uzdolnienia artystyczne, językowe i wokalno-taneczne w dowolnym repertuarze. 

Piosenka musiała być wykonana w języku angielskim i nie mogła być śpiewana z playbacku.  
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Głównymi celami konkursu było: 

• kształcenie wymowy oraz wzbudzanie zainteresowania nauką języka angielskiego 

• propagowanie śpiewu jako formy wyrażania siebie 

• rozwijanie słownictwa 

• popularyzowanie języka angielskiego poprzez aktywność artystyczną 

• wspieranie wokalnie uzdolnionych uczniów i umożliwienie prezentacji ich talentów 

• kształtowanie umiejętności współzawodnictwa 

Jury w składzie: 

·        Pani Dorota Olejnik (przewodnicząca) 

·        Pani Małgorzata Grzywacz 

·        Pani Ewa Owsik 

W skali od 1-6 oceniało : 

a)  walory głosowe, 

b)  interpretację, 

c)  ciekawy dobór repertuaru, 

d)  muzykalność i poczucie rytmu, 

e)  poprawność językową, 

f)  dobór stroju do charakteru utworu, 

g)  ogólny wyraz artystyczny.  

 Wyniki  
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I miejsce – klasa Va w utworze Rihuanny „Diamonds” 

II miejsce – klasa IV b w utworze Pharella Williamsa „Happy” 

III miejsce- Klasa VI b w utworze Aqua „Barbie Girl” 

Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.  

 Organizatorką konkursu była nauczycielka języka angielskiego, p. Marlena Nowak. 

 

.... W GÓRĘ I W DÓŁ .... 

 

       Bieg Piastów jest najstarszym w Polsce biegiem narciarskim organizowanym zarówno dla amatorów, 

jak i zawodowców. Od 1976 roku uczestnicy spotykają się w Jakuszycach w Górach Izerskich (pasmo 

Karkonoszy) na trwających tydzień imprezach sportowych zakończonych biegiem na królewskim 

dystansie 50 km w stylu klasycznym. Bieg Piastów od 2008 roku jest włączony do światowej ligi biegów 

długodystansowych Worldlopped. Najstarszym i zarazem najdłuższym biegiem jest Vasaloppet 

organizowany od 1922 roku w Szwecji na dystansie 90 km techniką klasyczną. (Zainteresowanym 

polecam lekturę - link). 

W tym roku Bieg Piastów odbył się już po raz XXXIX, co oznacza, że za rok będziemy mieli 40-stą 

okrągłą rocznicę. W jubileuszowym festiwalu narciarskim na Polanie Jakuszyckiej swój udział 

zapowiedziała nasza wielka olimpijka, Justyna Kowalczyk. W tegorocznym uczestniczył nauczyciel SP5, 

https://www.youtube.com/watch?v=71CfgwjM1xw
http://www.bieg-piastow.pl/index.php/styles/historia/biegi-narciarskie-w-polsce
http://www.bieg-piastow.pl/index.php/styles/historia/biegi-narciarskie-w-polsce
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Dariusz Sauter, który krótko posumował całe wydarzenie: "To nie 

była taka łatwa sprawa". Po wielu godzinach biegu wśród prawie 2000 

entuzjastów "2 desek" z prawie 40 krajów z całego świata, dotarł do 

mety jako zwycięzca. Nie jedyny zresztą - wszyscy, którzy przebiegli 

linię mety, otrzymali medal z rąk wolontariuszy.  

Trasa biegu jest przepiękna, prowadzi szerokimi duktami, 

którymi latem podążają piechurzy i rowerzyści. Poszczególne ścieżki 

Biegu Piastów posiadają zabawne nazwy np: „Bez Łaski”, „Dzielne 

Klapki”, „Jelenie Łąki”, „Czekolada”, „Samolot”. Jakuszyce mogą się 

poszczycić ponad 60 km tras przygotowanych przy pomocy ratraka 

dla biegaczy stylem klasycznym (CT) i łyżwowym (FT). Tak amatorzy, 

jak i zawodnicy biegają dla zdrowia, choć ci drudzy przygotowują się 

jednocześnie do zawodów rangi światowej (dla nich dodatkowo 

przygotowana jest specjalna pętla – bardzo wymagająca). Jak można 

wyczytać w Wikipedii, narciarstwo biegowe należy do jednych z 

trudniejszych dyscyplin sportowych wymagających podobnej 

wytrzymałości jak przy pływaniu i wioślarstwie - także angażujących 

wszystkie mięśnie. Ważne, że jest również dyscypliną, która umożliwia kontakt z naturą. Śnieg, góry i 

narty biegowe – to jest TO!!!! 

   

 

Wiosna w  świetlicy 

             W ostatni piątek do naszej świetlicy przyleciały już… bociany. Na razie papierowe, wykonane 

pod czujnym okiem p. Ewy Owsik. Bociany powędrowały na korkową tablicę, na której zakwitły też 

bibułowe, kolorowe kwiaty i drzewa, pomiędzy których gałązkami fruwają motyle i biedronki. Dzieci 

spragnione wiosennego ciepła zaangażowały się w dekorowanie i porządkowanie sal. Wszędzie 

zapachniało wiosną, powiał delikatny wiatr… . W galerii świetlicowej można podziwiać obrazki malowane 

na folii oraz wiosenne pejzaże. 
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Zapraszamy 

   

 

I nastała ciemność…  

        W piątek, 20 marca, kilkanaście minut przed godziną dziewiątą otaczający nas krajobraz zaczął tracić 

swoje naturalne barwy. Godzinę później wydawało się, że ktoś przysłonił słoneczny blask przyciemnionym 

filtrem. Gdybyśmy żyli np. w starożytnym Egipcie, pewnie dotknęłoby nas poczucie strachu, niepokój 

przed nieznanym, obawa przed gniewem boga Re, który w ten sposób 

ostrzegał przed czasem nadchodzących klęsk i nieurodzajów. Tak 

wówczas kapłani egipscy tłumaczyli ludowi, oczywiste dzisiaj i doskonale 

rozpoznane i opisane, zjawisko zaćmienia Słońca. Nic w tym 

niepokojącego, ponieważ co kilka lub kilkanaście lat Księżyc znajduje się 

między Ziemią i Słońcem, które całkowicie lub częściowo przesłania. 

Możliwość obserwowania tego zjawiska astronomicznego uzależniona jest 

od miejsca naszego pobytu. Nie wszyscy mogą je obserwować, ponieważ 

cień Księżyca przesuwa się jedynie przez fragment kuli ziemskiej. 

Większość mieszkańców Ziemi nie ma takiej możliwości. „W ciągu roku 

występują (gdzieś na kuli ziemskiej) co najmniej dwa zaćmienia Słońca, 

ale nie więcej niż pięć (z tych najwyżej trzy są całkowite). I tak np. 1993 

był rokiem z dwoma zaćmieniami, 1935 – z pięcioma. Statystycznie rzecz 

biorąc, całkowite zaćmienie Słońca zdarza się na danym obszarze co 370 lat. Zdarza się, oczywiście, że 

w danym regionie możemy takie zjawisko obserwować częściej, np. w Brisbane w Australii (5 kwietnia 

1856 i 25 marca 1857) czy na wybrzeżu Angoli (21 czerwca 2001 i 4 grudnia 2002), natomiast na terenie 

Polski w okolicach Hrubieszowa w dniach 8 lipca 1842 i 28 lipca 1851)".*   

 

       Kolejne najbliższe zaćmienia (bardzo niewielkie) nastąpią w 2020r. i w 2021r. Bardziej widoczne 

będzie zaćmienie w 2075r., a całkowite dopiero w 2135r. Wobec takiej sytuacji, nie mogliśmy przegapić 

tego zjawiska w dniu 20 marca.  
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Tym bardziej, że pogoda była wręcz wymarzona do obserwacji. Wprawdzie, w tym samym czasie w naszej 

szkole odbywał się Przegląd piosenki angielskiej, ale w przerwie wszyscy uczniowie klas starszych wylegli 

na szkolne boisko i - zaopatrzeni  w specjalną folię zabezpieczającą oczy przed porażeniem - z 

zainteresowaniem oglądali, jak Księżyc nasuwa się na tarczę słoneczną i częściowo ją przesłania. Jestem 

przekonany, że uczniowie będą długo pamiętać tę improwizowaną krótką lekcję astronomii. 

  JerzyK 

*) http://pl.wikipedia.org/wiki/Za%C4%87mienie_S%C5%82o%C5%84ca 

 

Dopalaczom mówimy stanowcze „NIE” 

          Nasza szkoła przyłączyła się do pabianickiej kampanii społecznej przeciw dopalaczom. W ramach 

kampanii uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w 

warsztatach, których celem było wypracowanie 

działań mających na celu walkę z dopalaczami 

oraz hasła kampanii. W wyniku intensywnej pracy 

uczniów z różnych pabianickich szkół powstało 

hasło ""Całe miasto o tym trąbi: bierzesz dopy - 

będziesz zombie!".  Kartki z hasłem otrzymali do 

podpisu rodzice naszych uczniów, mieszkańcy 

Pabianic. W ten oto sposób dorośli mogli 

zaapelować do władz naszego kraju o 

wprowadzenie przepisów zakazujących handlu 

dopalaczami.  Podpisane kartki mają być wysłane 

do  sejmu.  
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         Ponadto, drużyna składająca się z  uczniów klas VI (sześć osób) wzięła udział w zawodach 

sportowych, które odbyły się w Szkole Podstawowej nr 17 w Pabianicach. 

        W naszej szkole zaś odbył się konkurs plastyczny na plakat uświadamiający szkodliwość 

zdrowotną i społeczną zażywania dopalaczy. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w dniu 20 marca. 

Pierwsze miejsce zajęły uczennice klasy Va: Natalia Rzepkowska, Daria Kudra, Martyna Nowakowska i 

Martyna Szakirow. Drugie miejsce przypadło w udziale Julce Szymczak z klasy VIb, a trzecie - Karolinie 

Geruli z klasy Vb. 

        W klasach IV-VI zostały przeprowadzone zajęcia profilaktyczne dotyczące szkodliwości dopalaczy. 

        26 marca odbyło się w naszej szkole także spotkanie rodziców z lekarzem, p. J. Koprowiczem 

poświecone problemowi zażywania substancji psychoaktywnych. Na spotkanie zostali zaproszeni 

wszyscy rodzice uczniów naszej szkoły. 

Podsumowanie kampanii odbyło się w MOK-u w dniu 23 marca 2015r.  

Pedagog szkolny 

 

Drzwi otwarte w SP5  

           18 marca Szkołą Podstawowa nr 5 w Pabianicach 

otworzyła swe podwoje dla przyszłych uczniów z 

naszego      (i nie tylko) obwodu szkolnego. Tym razem 

gospodarzem „drzwi otwartych” była klasa IIIb, która pod 

opieką wychowawcy oraz przy wsparciu starszych kolegów i koleżanek przygotowała sporo atrakcji dla 

przyszłych „piątkowych żaczków”.  Każdy odwiedzający dostał na wejściu obrazek, który w trakcie 

zwiedzania zapełniał kolorowymi naklejkami. Przedszkolaczki w towarzystwie swoich rodziców odwiedziły 

poszczególne klasopracownie, salę gimnastyczną, pracownię informatyczną, świetlicę i - oczywiście - 

bibliotekę. Z relacji zbieranych na gorąco dowiedzieliśmy się, że szkoła przypadła do gustu. My ze swej 

strony potwierdzamy – SP5 to wspaniała szkoła. Świetni wychowawcy i nauczyciele, przyjazna atmosfera 

i ciekawy księgozbiór w bibliotece, prawdziwie domowa świetlica oraz doskonałe obiadki – to największe 

atuty naszej szkoły. Wszyscy pracownicy szkoły są bardzo życzliwi i pomocni, dlatego czujemy się tutaj 

jak w domu. 

Weronika Łuczak, klasa IIIb 

 

Pierwszy dzień wiosny 

          20 marca, czyli w wigilię pierwszego dnia wiosny, dzieci z klas I-III wybrały się do kina Tomi na 

film pod tytułem” Spongebob na suchym lądzie”. Chcieliśmy w ten sposób przywitać wiosnę.  
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Akcja bajki rozgrywa się w Bikini Dolnym. Głównym bohaterem jest pan gąbka. Ze swoimi przyjaciółmi: 

wiewiórką, ośmiornica, rozgwiazdą i skorupiakiem prowadzi restaurację „Pod tłustym krabem”, gdzie 

serwują przepyszne kraboburgery. Pewnego razu ginie im księga z tajną recepturą przysmaków. Grupa 

przyjaciół postanawia wyjść na ląd w poszukiwaniu zaginionej księgi. Cała historia kończy się, 

oczywiście, happy endem.        

              Po seansie nasza Pani zaproponowała spacer po bulwarach nad Dobrzynką 

oraz obserwację częściowego zaćmienia słońca, które właśnie tego dnia było w Polsce 

dobrze widoczne. Przez specjalne, ciemne szkoło mogliśmy obserwować to niezwykłe 

zjawisko, które występuje na tyle rzadko, że stało się wydarzeniem dnia! 

To było bardzo miłe powitanie wiosny. 

Weronika Łuczak, klasa IIIb 
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          Wiosna zawitała do nas na dobre. Dni są już zauważalnie dłuższe, słonko coraz śmielej 

przygrzewa, a na drzewach zaczynają pojawiać się zielone listki. Aż chce się żyć.  Już dawno 

udowodniono, że wraz z budzącą się do życia przyrodą u wielu ludzi budzi się tęsknota za podróżami. To 

prawdopodobnie pozostałość po naszych przodkach, którzy w czasach, gdy prowadzili koczowniczy styl 

życia, właśnie wiosną ruszali na poszukiwanie nowych, niezajętych 

jeszcze terenów. Niesamowite jest to, że odpowiednio dobrana i we 

właściwym czasie przeczytana książka może rozbudzić w nas pasje 

- nie tylko zresztą podróżnicze… . Ja, na przykład,  „zapadłam na 

przypadłość podróżniczą”  we wczesnym dzieciństwie, kiedy mama 

kupiła mi książkę „120 

przygód Koziołka Matołka”. 

Do dzisiaj mnie ona 

fascynuje, o czym chętnie 

napiszę przy najbliższej 

okazji. Dzisiaj 

chciałabym  polecić Wam 

serię „Miki GEO. Niezwykłe 

podróże po świecie”, 

wydaną przez De Adostini. 

Całość wydawnictwa 

obejmuje 52 numery, z 

czego w  naszej bibliotece znajduje się prawie połowa - bo 25 

egzemplarzy. Każdy tom  to inny zakątek świata.  Zwięzłe 

informacje okraszone są wspaniałymi ilustracjami, fotografiami, 

mapami i tym wszystkim, co może przybliżyć nam kulturę, 

obyczaje, historię i teraźniejszość danego kraju. Powiem 

szczerze, trudno oderwać się od czytania… . 

 Gorąco polecam!  

Bibliotekarz szkolny 


