
 

 

Witajcie w ósmym numerze „"Piątki" na 
Piątkę" w roku szkolnym 2008/2009 

    „Kwiecień plecień bo przeplata, trochę zimy trochę lata”. To stare 

ludowe przysłowie idealnie oddaje warunki pogodowe panujące w 

naszym kapryśnym klimacie. Nie ma co ukrywać, że pogoda ma 

ogromny wpływ na nasze samopoczucie i humor. Jeśli przez całe 

długie tygodnie pada deszcz i niebo zasnute jest ciężkimi chmurami, 

robimy się ospali, przygnębieni i markotni. Jeśli zaś, choć na chwilkę 

wyjrzy słonko, budzi naszą witalność i chęć do działania.  Dlatego 

też po raz kolejny, będę Was kochani, zachęcała do maksymalnego 

wykorzystania każdego pogodnego dnia na czynny wypoczynek. 

Jazda na rowerze, gry i zabawy z piłką, czy choćby energiczny 

spacer, mają nieoceniony wpływ, zarówno na Wasze zdrowie fizyczne, jak i na rozwój emocjonalny. 

Jednak musicie zawsze pamiętać o naczelnej zasadzie spędzania czasu na świeżym powietrzu – przede 

wszystkim bezpieczeństwo i zdrowy rozsądek. O tym, że bawić się można tylko w miejscach do tego 

wyznaczonych - z dala od ruchu ulicznego, nie muszę chyba nikomu przypominać. Chciałam Was również 

uczulić na to, abyście zawsze informowali rodziców, opiekunów lub 

pozostałych domowników z kim i gdzie zamierzacie spędzać czas.  

      Jeśli nie macie pomysłu na zabawy  na świeżym powietrzu, odsyłam 

was do KĄCIKA SPORTOWEGO, który może być dla Was doskonałą 

inspiracją.  

      Jeśli ktoś z Was, oprócz ćwiczenia ciała chciałby poćwiczyć i umysł, to 

niech spróbuje rozwiązać ciekawą zagadkę matematyczna, zamieszczoną w dziale CZY WIESZ, ŻE…  

      W ramach kontynuacji projektu MOJA MAŁA OJCZYZNA, w tym miesiącu zaprosiliśmy do rozmowy 

dyrektora Gimnazjum im. Św. Wincentego a’ Paulo, ks. Stanisława Janowiaka. Ponieważ każdego roku, 

wśród szóstoklasistów znajduje się spora grupa zainteresowana kontynuacją nauki w Gimnazjum im. 

Św. W. a’ Paulo, zadaliśmy naszemu Gościowi wiele pytań, dotyczących 

warunków przyjęcia i nauki w w/w szkole.  

       W dziale Z ŻYCIA SZKOŁY, znajdziecie sprawozdania ze wszystkich 

szkolnych imprez i konkursów miejskich, w których nasi uczniowie brali 

udział.  

        Przed nami świąteczny weekend. 1.05. obchodzimy Święto Pracy, 

2.05. Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, a 3.05 to rocznica uchwalenia 



Konstytucji 3 Maja. Więcej o samych świętach i ich obchodach w naszej szkole, przeczytacie w następnym 

numerze "<Piątki> na Piątkę". 

Serdecznie zapraszam do lektury i do zobaczenia za miesiąc.   

Redaktor opiekun 

 

   

  

  

  

ROZMOWA Z DYREKTOREM GIMNAZJUM  

IM. ŚW. W. a’PAULO 

Ks. Stanisławem Janowiakiem  

Kasia : Chciałybyśmy się dowiedzieć skąd Ksiądz pochodzi? 

Ksiądz dyrektor Stanisław Janowiak Cm (dalej 

S.J.) : Urodziłem się w domu rodzinnym w Lipnicy 

Wielkiej na Orawie, czyli mój adres urodzenia 

pokrywał się wówczas z miejscem zamieszkania. 

 Kinga : Jak układały się Księdza losy po ukończeniu 

szkoły podstawowej? 

S.J. : Tradycyjnie. Aby móc studiować trzeba  zdać 

maturę, więc naukę na poziomie średnim 

kontynuowałem w Liceum Ogólnokształcącym im. 

Bohaterów Westerplatte w Jabłonce Orawskiej.   

 Karolina :  Czy wspomina Ksiądz któregoś z 

nauczycieli szczególnie ciepło? 

S.J. : Większość swoich nauczycieli 

wspominam  ciepło i z dużym sentymentem.  Patrząc dziś wstecz, o żadnym ze swoich nauczycieli nie 

powiedziałbym, że pomylili się z wyborem zawodu lub byli złymi nauczycielami. 

 Kasia :  Kto lub co miało wpływ na wybór drogi życiowej? 

S.J. : To mój własny wybór. Myślę, że decyzji dotyczącej wyboru drogi życiowej nie można 

podejmować ani na zasadzie czyjejś namowy ani zimnej kalkulacji. Trzeba kierować się własnym 

rozumem i tym co serce podpowiada. W moim wypadku, to w stu procentach moja decyzja. 

 Kinga :  Gdyby nie został Ksiądz duchownym, to jaki zawód chciałby Ksiądz wykonywać? 

S.J. : Nigdy się nad tym nie zastanawiałem.  Karolina : Czy któraś z parafii, w której Ksiądz do tej 

pory pracował zapisała się w Księdza pamięci jakoś wyjątkowo? 

S.J. : Tak, moja pierwsza parafia – Zakopane w dzielnicy Olcza. Ta placówka była wyjątkowa z kilku 

powodów. Po pierwsze bliskość domu rodzinnego (ok. 40 km.), po drugie łatwość posługiwania się 

gwarą, która jest na Podhalu bardzo żywa i używana przez dzieci nawet w szkole, a po trzecie, to tak 

naprawdę zostałem u siebie, na terenach, które dobrze znam i wśród ludzi, których mentalność 

rozumiem. Sytuacja uległa diametralnej zmianie, gdy po czterech latach posługi duszpasterskiej w tej 



parafii, zostałem przeniesiony do Żmigrodu, (miasto w woj. dolnośląskim), kiedy to odległość od 

rodzinnego domu wynosiła już prawie 400 km., skąd po pięciu latach 

trafiłem do  Pabianic. 

 J.K. : Ciężko było opuszczać swoje rodzinne strony? 

S.J. : Tak. Myślę, że takie rozstania zawsze wywołują nostalgię i 

smutek, ale zmiany parafii są wpisane w życie osób duchownych, 

więc każdy z nas doskonale zdaje sobie sprawę, że po kilku latach 

posługi w jednym miejscu zostanie przeniesiony gdzie indziej – 

dokąd, to już zależy od woli Opatrzności i decyzji przełożonych. 

 Karolina : Czy lubi Ksiądz nasze miasto? 

S.J. : Powiem tak: choć wcześniej wiedziałem, że nasze 

Zgromadzenie ma tutaj swój dom,  nigdy wcześniej w Pabianicach nie 

byłem. Gdy decyzją zwierzchników trafiłem tutaj na placówkę, było to 

dla mnie zupełnie obce miasto. Wciąż je poznaję i trudno mi 

powiedzieć czy lubię je, czy nie. Ludzie wszędzie są podobni – i 

życzliwi i mniej przyjaźnie nastawieni, pogodni i ponurzy, weseli i 

smutni – a tak naprawdę to ludzie tworzą miasto, jego klimat i 

charakter. Co do architektury i urody miasta pod względem 

estetycznym, myślę, że choć Pabianice mogą pochwalić się pięknymi zabytkami, to jest jeszcze wiele 

do zrobienia. 

 Kinga : Czy jest w naszym mieście miejsce szczególnie Księdzu bliskie? 

S.J. : Tutaj mam problem, ponieważ nie bywam prawie nigdzie poza szkołą, kościołem i kilkoma 

sklepami. Mam za to ulubioną ścieżkę zdrowia, kiedy mam potrzebę pobycia na świeżym powietrzu, 

biegam wzdłuż torów w kierunku Górki Pabianickiej.  

 Kasia : Teraz chcielibyśmy spytać o Księdza pracę jako dyrektora szkoły. Proszę powiedzieć nam co 

najbardziej lubi ksiądz w swojej pracy? 

S.J. :  Są dwa momenty w ciągu dnia, które lubię najbardziej w swojej pracy, a mianowicie rano kiedy 

otwieram szkołę i po południu kiedy ją zamykam. To jest niezmienne od lat. 

 Kinga : Czego Ksiądz najbardziej nie lubi w swojej pracy? 

S.J. : Myślę, że tego co każdy dyrektor, czyli niektórych nieprzyjemnych, trudnych rozmów z rodzicami. 

 Kasia :  Czy sprawowanie funkcji dyrektora jest stresujące? 

S.J. : Oczywiście. Każda praca na stanowisku kierowniczym związana jest z dużą odpowiedzialnością , 

a to zawsze powoduje stresujące sytuacje.  

 Kinga : Czy ciężko pogodzić funkcje dyrektora szkoły z posługą kapłańską? 

S.J. : Dość ciężko, ale powiem Wam tak, jak zawsze mówię moim uczniom: przede wszystkim jestem 

kapłanem i moim zadaniem jest duszpasterstwo, natomiast bycie dyrektorem to tylko epizod w moim 

życiu.  

 Karolina : Jak ocenia Ksiądz dzisiejszą młodzież w porównaniu z własnym pokoleniem? 

S.J. : Dzieci czy młodzież w każdym pokoleniu jest taka sama, zmieniają się tylko warunki, w których 

dorasta. Kto wie co by było, gdybyśmy my w swoich młodzieńczych latach mieli komputery czy 

komórki? 

 Kasia : Czy współczesna szkoła, wg. Księdza oceny spełnia oczekiwane wymagania? 

S.J. : Ponieważ świat pędzi do przodu w zawrotnym tempie, pojawiło się wiele nowości i zmian choćby 

w samym systemie nauczania, to każda szkoła, która chce dotrzymać kroku współczesności musi się 

dostosowywać. 



 Kinga : Jak odnalazło się  Gimnazjum im. Św. W. 

a’ Paulo w nowej rzeczywistości?  

S.J. : Cały czas się odnajduje. Szkoła istnieje od 

1992 r. i przez ten okres co jakiś czas następują 

pewne zmiany, które mają na celu jak najlepsze 

dostosowanie się szkoły do potrzeb edukacyjnych 

uczniów. Teraz mamy dwie szkoły : gimnazjum i 

liceum, ale na początku naszej działalności były 

trzy, ponieważ zaczynało się od podstawówki. 

Następnie podstawówka przekształciła się w 

gimnazjum i otworzyliśmy dodatkowo liceum dla 

pracujących, ale ponieważ nabór był dość 

ograniczony, zostaliśmy w końcu przy gimnazjum i 

liceum dziennym.  

 J.K. : Ilu uczniów obecnie uczy się w gimnazjum?  

S.J. : Na dzień dzisiejszy mamy 111. 

Karolina : Czy Gimnazjum im. Św. W. a’ Paulo to szkoła bardziej nowoczesna, czy bardziej tradycyjna? 

S.J. : Gimnazjum im. Św. Wincentego a’ Paulo to szkoła katolicka, więc promująca tradycyjne wartości. 

Są to bardzo konkretne działania, choćby codzienny krótki apel i wspólna modlitwa, czy comiesięczne 

spotkania całej społeczności szkolnej na wspólnej mszy św. Promujemy te wartości, które dzieci i 

młodzież tak naprawdę powinna wynieść z domu, a z tym w dzisiejszych czasach bywa niestety różnie.  

 Kasia :  Co Gimnazjum im. Św. W. a’ Paulo ma do zaproponowania swoim uczniom ( koła 

zainteresowań, zajęcia pozalekcyjne) 

S.J. : Jeśli chodzi o gimnazjum, możemy poszczycić się bardzo wysokim poziomem nauczania.  Wyniki 

egzaminów gimnazjalnych zawsze o dobrych kilkanaście punktów przewyższają średnie wyniki krajowe, 

nie mówiąc już o średniej tu w Pabianicach. Myślę, że jest to spowodowane małą liczebnością klas – 

najwyżej 18 osób. Kolejnym atutem naszej szkoły jest podział grup językowych na zaawansowane i 

początkujące, co daje dzieciom równe szanse – nikt nie ciągnie nikogo w dół, ani nie stawia 

niemożliwych do przeskoczenia barier. Dbamy również o to, aby nasi uczniowie, którzy mają jakieś 

zaległości lub kłopoty ze zrozumieniem materiału, mogli wyrównać poziom wiedzy na kółkach 

wyrównawczych z każdego praktycznie przedmiotu, natomiast ci z naszych uczniów, których wiedza i 

zainteresowania wybiegają poza program szkolny, mogą rozwijać swoje pasje, uczestnicząc w zajęciach 

kół zainteresowań . Poza kołami przedmiotowymi prowadzimy również zajęcia artystyczne, teatralne 

oraz sportowe. Dodatkowy atut naszej szkoły to niewielka stosunkowo liczba uczniów, co ma ogromny 

wpływ na poziom bezpieczeństwa. W tak mało licznej szkole nie ma szans na jakąkolwiek 

anonimowość.  

 J.K. : Czy wszyscy absolwenci waszego gimnazjum przechodzą automatycznie do liceum ? 

S.J. :  Niestety, nie wszyscy i to jest naszą bolączką, ponieważ utrzymujemy w gimnazjum bardzo wysoki 

poziom nauczania i chcielibyśmy nadal pracować z tak dobrze przygotowanymi uczniami. Część 

absolwentów naszego gimnazjum z różnych względów – czasem nawet bardzo osobistych, nie kontynuuje 

nauki w naszym liceum. 

 Kinga : Czy Gimnazjum im. Św. W. a’ Paulo może pochwalić się jakimiś szczególnymi osiągnięciami w 

zakresie olimpiad lub konkursów przedmiotowych? 

S.J. : Bierzemy udział w licznych konkursach, szczególnie w tych organizowanych przez miasto czy 

powiat, ale również i w kuratoryjnych. W każdym roczniku do tej pory zawsze mieliśmy kilku laureatów, 

zarówno humanistów jak i pasjonatów przedmiotów  ścisłych,  którzy w nagrodę byli zwolnieni z 

egzaminu gimnazjalnego.  



 Karolina :  Czy szkoła ma jakieś osiągnięcia sportowe? 

S.J. : Jesteśmy małą szkołą, więc nie mamy takich możliwości wygrywania miejskich czy powiatowych 

zawodów jak duże szkoły. Natomiast staramy się 

brać udział we wszystkich rozgrywkach o ile uda 

nam się skompletować zawodników. Bierzemy 

również udział w rozgrywkach sportowych szkół 

katolickich. Jakimiś wielkimi osiągnięciami nie 

możemy się poszczycić, ale uważam, że już sam 

start w zawodach i gotowość zdrowej rywalizacji ma 

bardzo duże znaczenie wychowawcze. 

 Kasia : Jak wygląda sprawa naboru do klas 

pierwszych?  

S.J. : Na dzień dzisiejszy mamy już zaplanowane 

pełne dwie klasy, ale jest tak duże zainteresowanie 

ze strony rodziców i samych szóstoklasistów, że 

zastanawiamy się nad utworzeniem trzeciej. Jak wiecie w naszej szkole trzeba płacić tzw. „czesne”. Jest 

to czasem bariera dla uczniów, których rodzice mają kłopoty finansowe, dlatego też od lat 

organizowany jest miejski konkurs wiedzy religijnej: „Wierzę i wiem”, którego zwycięzcy są zwolnieni z 

opłaty za pełne trzy lata nauki w naszej szkole. Jest to szansa dla tych dzieci, które naprawdę chcą 

zostać uczniami Gimnazjum im. Św. W. a’ Paulo. Z prawdziwą radością złożę na Wasze ręce gratulacje 

dla zawodników z SP5, ponieważ to właśnie uczniowie z „Piątki” wygrali tegoroczną edycję konkursu 

„Wierzę i wiem”. Nasza szkoła również organizuje konkurs dający możliwość bezpłatnej lub częściowo 

odpłatnej nauki zarówno w gimnazjum jak i w liceum. Jest to konkurs przedmiotowy, nazywa się 

„Wincentiada” i poziomem swoim wybiega ponad zwykły program szkoły podstawowej czy gimnazjum, 

ponieważ ma wyłonić prawdziwego zwycięzcę.  

 Kinga : Czy absolwenci utrzymują kontakt ze szkołą, z nauczycielami? 

S.J. :  Tak. Odwiedzają nas nasi absolwenci i jest to miłe, gdy 

opowiadają o swoich sukcesach czy radzą się w różnych sytuacjach 

życiowych. 

 Karolina : Jak z punktu widzenia pedagoga ocenia Ksiądz sam 

fakt powołania gimnazjów ? 

S.J. :  Gdy uczeń był w szkole podstawowej od „zerówki” aż do 

ósmej klasy, to nauczyciel miał duże możliwości wychowawcze i 

pedagogiczne. Znał uczniów, ich zdolności i zamiłowania, sytuację 

rodzinną czy środowiskową i mógł wtedy naprawdę dużo i 

skutecznie zdziałać dla dobra swoich wychowanków. Utworzenie 

gimnazjów spowodowało „wyrwanie” dzieci ze swoich środowisk  i 

spod skrzydeł nauczycieli, przy których dorastali i z którymi czuli 

się bezpiecznie. Trzy lata to zbyt mało, aby naprawdę poznać 

ucznia i jego możliwości, z których on sam niejednokrotnie nie 

zdaje sobie sprawy. Dodatkowym minusem jest wielkość 

gimnazjów. Po ostatniej reformie edukacji potworzono prawdziwe 

molochy, w których młodzi ludzie nie mogą czuć się do końca 

bezpiecznie. Jeśli miałbym oceniać powstanie gimnazjów, powiem 

tak: oceni to historia.  

 Kasia : Czy lubi Ksiądz czytać książki? 

S.J. : Czytanie to nie tylko przyjemność, ale i obowiązek dyrektora szkoły.  



 Kinga : Czy ma Ksiądz swoją ulubioną książkę, którą chciałby polecić naszym rówieśnikom?  

S.J. : Moją ulubioną książką z dzieciństwa jest „Kubuś Puchatek”. To z dzieciństwa. Teraz swoich 

uczniów zachęcam do czytania Pisma Świętego. 

 Karolina : Czy lubi Ksiądz sport? 

S.J. : Jak głosi maksyma Towarzystwa Gimnastycznego <Sokół> : „w zdrowym ciele, zdrowy duch”, 

sport należy uprawiać dla siebie, dla swojego zdrowia, dla dobrego samopoczucia. Do niedawna było 

nie do pomyślenia, abym przynajmniej kilkunastu kilometrów dziennie nie przebiegł lub nie przejechał 

na rowerze.  

 Kasia : Czy lubi Ksiądz zwierzęta? 

S.J. : Dla mnie, jako osoby wychowanej na wsi, zwierzę to nie zabawka. Zwierzę w wiejskiej zagrodzie 

musi być po coś. Kot ma gonić myszy, pies bronić przed obcymi itd. 

 Kinga :  Która z masowych rozrywek jest Księdzu bliższa, teatr czy kino? 

S.J. : Zdecydowanie kino. Być może dlatego, że kino jest bardziej dostępne, do teatru jest to jeszcze 

wciąż wyprawa. 

 Karolina :  Czy lubi (umie) Ksiądz tańczyć?  

S.J. : Mało mam okazji do tańca - raz w roku na 

studniówce. O to czy umiem, trzeba by spytać 

innych. 

 DO: Po ciężkiej pracy wszystkim należy się 

odpoczynek. Chcielibyśmy spytać, gdzie najchętniej 

spędza Ksiądz wakacje? 

S.J. :  Najchętniej wypoczywam z dala od telewizora, 

kina czy telefonu komórkowego, od zgiełku i tłoku, 

czyli w rodzinnym domu bądź pod namiotem. Moja 

rodzinna miejscowość położona jest u stóp Babiej 

Góry, a kilometr od domu znajduje się piękne 

jezioro. Są to okolice tak urokliwe, a powietrze tak 

czyste , że nie sposób tam nie wypocząć. 

   Prosimy o dokończenie kilku zdań:  

Jestem szczęśliwy……..tak. 

Odpowiedzialność to według mnie……..ponoszenie konsekwencji za własne czyny. 

Przyjaźń to wg mnie……..coś bardzo potrzebnego, osobistego. 

Największym moim marzeniem jest……..na dzień dzisiejszy, to żeby mi się samochód nie psuł. 

Moje największe osiągniecie to……..nigdy się nad tym nie zastanawiałem, ale myślę, że największe 

osiągnięcie to sam fakt, że żyję, radość życia, umiejętność cieszenia się drobiazgami. 

Jestem dumny z ……..rodziców, rodzeństwa, uczniów. 

Najtrudniej pogodzić mi się z……..porażką. 

Nie lubię……..gotowanego mleka. Drażni mnie nie tylko smak, ale już sam zapach gotowanego mleka. 

Mój sposób na gorszy dzień…….. Górka Pabianicka. 

Najchętniej relaksuję się……..uprawiając sport. Jazda na rowerze, bieg, takie zdrowe zmęczenie. 

Nigdy nie……..mówię nigdy. 

Moja największa wada to……..oj, mam kilka takich największych wad, ale najpoważniejsza to upór, 

następna zaś to nadpobudliwość. 

Moja największa zaleta to……..trzeba by zapytać o to innych. 

Nigdy nie odmawiam sobie……..niedzielnej drzemki poobiedniej. 



 Kasia : Gdyby mógł  Ksiądz zmienić coś w swoim życiu, to, co by to było? 

S.J. : Nie wiem, ale chyba nic, bo bałbym się, że zmieniłbym na gorsze. 

 Kinga : Czy chciałby Ksiądz za pośrednictwem naszej gazetki przekazać coś naszym kolegom? 

S.J. : Chciałbym przekazać, aby korzystali z tego co daje im szkoła, nauczyciele i przede wszystkim 

rodzice. Wartości wyniesione z domu procentują przez całe życie. Wiedza i dobre wychowanie to 

prawdziwy skarb i życzę Wam, abyście umieli to docenić. 

 Karolina : Dziękując za miłą rozmowę, czego możemy Księdzu życzyć? 

S.J. : Zdrowia, bo jak to mówią „ jak zdrowie będzie, to wszystko będzie”. 

 DO: Serdecznie dziękujemy za rozmowę i życzymy dużo zdrowia, pogody ducha i satysfakcji z 

wykonywanej pracy i posługi. Szczęść Boże.  

 

 

Chcę, żeby była królową 

       Kiedyś, przed wieloma wiekami, było sobie pewne bardzo sławne miasto. Powstało ono w pięknej 

dolinie, a ponieważ jego mieszkańcy byli bardzo pracowici, nieprawdopodobnie się rozrosło w krótkim 

czasie. 

     Pielgrzymi dostrzegali je z daleka, urzeczeni i olśnieni pięknem marmurów i pozłacanych brązów. 

Było to, rzeczywiście, szczęśliwe miasto, którego wszyscy mieszkańcy żyli w zgodzie. 

Ale pewnego brzydkiego dnia postanowili oni wybrać swojego króla. 

Złote trąby heroldów zgromadziły wszystkich przed ratuszem miejskim. Nie brakowało nikogo. Biedni i 

bogaci, młodzi i starzy, wszyscy patrzyli sobie w twarz i szeptali coś przyciszonym głosem. 

Srebrzysty dźwięk potężnej trąby zmusił całe zgromadzenie do ciszy. Wtedy dumnie wysunął się 

przed gromadę pewien niski i tęgi typ. Był on najbogatszym człowiekiem miasta. 

Podniósł dłoń pełną błyszczących pierścienie i powiedział: 

- Mieszkańcy! Staliśmy się nieprawdopodobnie bogaci. Nie brakuje nam pieniędzy. Nasz król musi być 

człowiekiem dostojnym. Najlepiej hrabią, markizem, księciem, tak, aby wszyscy szanowali go za 

szlacheckie pochodzenie. 

Mniej bogaci natychmiast podnieśli na te słowa niemiłosierny wrzask: 

- Nie! Co też ty wygadujesz! Zamknij się! Chcemy na króla człowieka bogatego i wspaniałomyślnego, 

który rozwiąże wszystkie nasze problemy! 

W tym samym czasie żołnierze wznieśli na swoich ramionach barczystego olbrzyma i wygrażając 

złowrogo swoimi zbrojami wrzeszczeli: 

- To on będzie naszym królem! Musi być najsilniejszy! 



W tym strasznym rozgardiaszu nikt już nic nie rozumiał. Ze wszystkich stron dobiegały krzyki, 

pogróżki, chrzęst ścierających się o siebie zbroi. Zamieszanie stawało się coraz gorsze i było już wiele 

rannych. 

Znowu zabrzmiała trąba. Tłum powoli uspokajał się. Pewien dobroduszny i roztropny starzec 

wdrapał się na najwyższy stopień ratusza i przemówił: 

- Przyjaciele, nie popadajmy w szaleństwo z powodu króla, który jeszcze nie istnieje. Wybierzmy 

spośród nas jakieś niewinne dziecko i niech ono wyznaczy kto ma być naszym królem. 

Wzięli więc za rękę jakieś dziecko i wyprowadzili je przed wszystkich. 

Starzec spytał go: 

- Kogo chciałbyś uczynić królem tego wielkiego miasta? 

Chłopczyk spojrzał na nich wszystkich, włożył do buzi palec i odpowiedział: 

- Królowie są źli. Nie chcę żadnego króla. Chcę żeby była królowa: niech zostanie nią moja mama. 

 Rząd składający się z mam… to wspaniała idea.  Świat byłby wtedy na pewno mniej zepsuty, nie 

używałoby się tylu brzydkich słów, każdy chętnie podałby rękę starcu pragnącemu przejść przez ulice… 

W ten sam sposób wymyślił to Bóg. Dał nam Maryję. 

 B. Ferrero „Chcę, żeby była królową”, w: Czy jest tam ktoś, Krótkie opowiadania dla ducha, Warszawa 2000 

     Zbliża się najpiękniejszy miesiąc – maj. Wiosna w pełni, ozdobiła ziemię pięknymi kolorowymi 

kwiatami, zazieleniło się wszędzie. Śpiewające ptaki, cudowne motyle, długie spacery. Nie ma chyba 

osoby, która nie zachwycałaby się tym miesiącem. I to właśnie maj jest poświecony Maryi, Matce 

Jezusa. Ona, nasza Królowa, dba o nas, troszczy się. Możemy zwrócić się do Niej ze wszystkimi swoimi 

sprawami, wzywając Ją w Litanii Loretańskiej odmawianej w tym najpiękniejszym miesiącu. 

Nabożeństwo majowe odprawiane jest w kościołach, ale i przy przydrożnych kapliczkach, o które 

bardzo dbają mieszkańcy sąsiednich domów. 

Maryja jest otoczona szczególną czcią w naszym narodzie. W pierwszych dniach majowych obok 

świąt narodowych obchodzimy święto Matki Bożej Królowej Polski (3 maja).  

         Wiele osób każdego roku pielgrzymuje do Częstochowy, aby pokłonić się Jasnogórskiej Pani. Ten 

najbardziej znany nam Polakom obraz Maryi już za kilka miesięcy będzie nawiedzał nasze parafie. 

Będziemy mogli pokłonić się Maryi Królowej Polski w  kopii Jej Jasnogórskiego Obrazu. Od września 

rozpoczyna się peregrynacja Obrazu z Częstochowy w całej Archidiecezji Łódzkiej. Do Pabianic Maryja 

przybędzie w listopadzie. Choć przed nami jeszcze sporo czasu do tego ważnego wydarzenia, warto, 

abyście już w miesiącu Jej poświęconym zaprosili Ją do Waszych parafii, domów i serc. Zachęcam Was 

bardzo serdecznie do udziału w nabożeństwach majowych i oddania swych spraw Maryi, naszej Matce. 

Paulina Dziubczyk 

 

ŚWIETLICOWY KĄCIK NUDZIARZA 



         Książka- przyjaciel czy wróg ? Dla jednych radość, przyjemność, odpoczynek, a dla innych przykry 

obowiązek. Książki pozwalają poznawać świat, uczą, bawią, przenoszą nas w magiczne miejsca, czasami 

zasmucają, by znów innym razem rozbawić  do łez.  Czy potrafimy je docenić? 

23 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Książki. Święto to ma na celu promocję czytelnictwa, 

edytorstwa i ochronę własności intelektualnej prawem autorskim. Zostało ustanowione w 1995 r. 

UNESCO , jednak pomysł jego organizacji zrodził się znacznie wcześniej w Hiszpanii, gdzie jest 

oficjalnym świętem już od 1930 roku.  Zgodnie z długą tradycją, panie odwiedzające w tym dniu 

bibliotekę obdarowywano czerwonymi różami, z czasem kobiety zaczęły odwzajemniać się, dając 

mężczyznom książki.  

W Polsce święto obchodzimy po raz trzeci i poświecone jest głównie promowaniu czytelnictwa 

wśród Polaków. Tego dnia w wielu księgarniach można zakupić książki  za niewielkie, symboliczne 

kwoty. Organizowane są konkursy czytelnicze, spotkania z pisarzami oraz wiele innych ciekawych 

atrakcji, mających na celu zachęcenie do jak najczęstszego obcowania z książką.      

             Nasza świetlica już od wielu lat aktywnie promuje czytelnictwo. Ma to swoje odzwierciedlenie w 

rozmaitych akcjach, w których bierzemy udział. Od kilku lat włączamy się do ogólnopolskiej akcji CAŁA 

POLSKA CZYTA DZIECIOM, organizując we współpracy z biblioteką szkolną, akcje czytelnicze, w ramach 

których Świetliczaki poznają wiele ciekawych utworów literackich: BAŚNIE I LEGENDY KRAJÓW UNII 

EUROPEJSKIEJ, BAŚNIE I LEGENDY SŁOWIAŃSKIE. W tym roku szkolnym dzieci ze świetlicy mają 

możliwość poznania wybranych bajek o charakterze profilaktycznym, które czytane są przez nauczycieli 

z naszej szkoły. Do akcji czytelniczych  włączyli się również rodzice, którzy czasami odwiedzają świetlicę, 

by poczytać dzieciom książkę.  

          Świetliczaki chętnie sięgają po literaturę z świetlicowej biblioteczki, a teraz staje się to jeszcze 

atrakcyjniejsze, ponieważ podczas ostatnich zajęć ogłoszona została akcja „Uwolnić książkę” . Wybrane 

pozycje z naszego księgozbioru zostały oznaczone specjalnymi zakładkami, na których uczeń czytający 

ją, zapisuje swoje imię i nazwisko. W ten sposób dowiemy się jaką „drogę” przebyła książka, kto ją 

przeczytał. Książeczki te zostawiamy  na półkach  w świetlicy ,tak by każdy mógł mieć do nich dostęp. 

Książkę można przeczytać w świetlicy, a także można zabrać ją do domu. Należy jednak pamiętać ,po 

przeczytaniu odłożyć ją na półkę i zostawić dla innej osoby. Jak dotąd przedsięwzięcie to cieszy się dużym 

powodzeniem. Życzę miłej lektury. 

Joanna Pacześ – Andrzejewska - wychowawczyni świetlicy 

 

„Jestem bezpieczny na drodze” 

Już ósmy raz w naszej szkole odbył się miejski konkurs  „Jestem bezpieczny na drodze”. Konkurs 

adresowany  był do uczniów klas drugich, a jego celem było przede wszystkim doskonalenie 

umiejętności bezpiecznego zachowania się dzieci w ruchu ulicznym.  

Dwuosobowe drużyny wszystkich pabianickich szkół podstawowych rywalizowały o miano 

najlepszej. Zadanie nie było łatwe, bowiem uczestnicy musieli wykazać się znajomością przepisów 

ruchu drogowego, umiejętnością udzielenia pierwszej pomocy w nagłym wypadku, sprawnością 

fizyczną, szybkością działania, wyobraźnią, umiejętnością wykorzystania wiedzy w praktyce. Nad 

prawidłowością wykonania zadań czuwało jury, w skład którego weszli przedstawiciele policji, straży 

miejskiej i PZU.  

Także opiekunowie drużyn mieli do wykonania zadanie. Musieli pod kierunkiem swych wychowanków 

pokonać trasę z zawiązanymi oczami. Była to co prawda tylko zabawa, ale nie wszystkim się udało.  

Konkurs uświetnił występ chóru naszej szkoły oraz profesjonalny pokaz resuscytacji w wykonaniu 

starszych kolegów.  



Po zaciętych bojach pierwsze miejsce zajęła reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 17, na drugim 

uplasowała się 13, a trzecie miejsce zajęły uczennice naszej szkoły Klaudia Seliga i Weronika 

Luterek, które przygotował pan Henryk Kurasiewicz.  

Gratulujemy!!!! 

  
 

  
 

Wszyscy uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody.  

Patronat nad konkursem objął Urząd Miejski w Pabianicach, Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach, 

Straż Miejska, PZU Oddział w Pabianicach. 

Konkurs prowadziły i przygotowały panie Edyta Chrzęst, Joanna Jarmakowska, Alicja Zieja z 

pomocą pana Adama Suwalda oraz pań Ewy Skiby- Jaworowskiej i  Joanny Pacześ 

Andrzejewskiej . 

Edyta Chrzęst 

 

,, Wierzę i wiem’’ 

        Dnia  11.03.2009r w Szkole Podstawowej nr 3  odbył się konkurs pt. ,, Wierzę i wiem’’.  Brało w nim 

udział 8 szkół. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy VI c w składzie: Paulina Janiak, Kinga 



Stankiewicz i Grzegorz Janicki. Opiekunem naszej reprezentacji została Pani Paulina Dziubczyk. Konkurs 

obejmował wiedzę z pierwszego Listu  św. Pawła do Koryntian. Cały konkurs został podzielony 

na  trzy części. W pierwszej części uczestnicy  odpowiadali na pytania 

dotyczące  treści  pierwszego Listu do Koryntian. Zawodnicy zapisywali swoje odpowiedzi 

na  kartonach. Druga część polegała na przedstawieniu, w postaci plakatu, różnic pomiędzy 

człowiekiem  zmysłowym  a człowiekiem duchowym. Różnice te dokładnie opisywał św. Paweł w swoim 

liście. Po tych dwóch etapach nasza szkoła zajmowała  4 miejsce. Ostatnią częścią konkursu była scenka, 

w której uczestnicy mieli przedstawić ,, HUMN DO MIŁOŚCI ”. W tej konkurencji otrzymaliśmy 

maksymalną liczbę  punktów. Właśnie to przeważyło szalę.  Nasza szkoła zajęła I miejsce, a uczestnicy 

możliwość bezpłatnej nauki w Gimnazjum Wincentego a’ Paulo. Gratulujemy!  

Kinga Stankiewicz 

 

„ Chodź opowiem ci bajeczkę, bajka będzie długa…”  

        7 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 1 odbył się II Miejski Konkurs Czytelniczo – Literacki „Czy znasz 

tę baśń?”. Konkurs skierowany był do uczniów klas IV, którzy musieli wykazać się dobrą znajomością 

baśni H. Ch. Andersena, Braci Grimm oraz  baśni polskich, zebranych przez S. Wortmanową.  

      Reprezentacja naszej szkoły w składzie: Ania Bednarek, Ola Janczyk, Weronika Krawczyk i 

Dagmara Wojtczak dzielnie walczyła w dziesięciu konkurencjach, prezentując nie tylko wysoki poziom 

wiedzy, ale również wzorowy wręcz przykład pracy zespołowej. Ciężka praca, umiejętność prawidłowego 

kojarzenia  i logiczne myślenie zostało nagrodzone, ponieważ nasze zawodniczki wygrały konkurs. 

Dziewczyny spisały się na medal. Żmudne przygotowania do konkursu odbywały się pod czujnym okiem 

p. Doroty Stolińskiej i p. Doroty Olejnik.  

 Serdecznie gratulujemy wygranej. 

 Dorota Olejnik 

    



    

 

„Matematyczne potyczki” 

 16 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 13 odbył się miejski konkurs dla klas II  „Matematyczne 

potyczki”. Trzyosobowe reprezentacje wszystkich pabianickich szkół musiały wykazać się rozległą 

wiedzą matematyczną oraz szybkością rozwiązywania problemów matematycznych.  

Uczniowie naszej szkoły  Paulina Kaźmierczak, Andrzej Borzyński i Damian Szymczyk nie 

dali szansy swoim rywalom. Prowadzili już od pierwszej konkurencji. Spokojnie, dokładnie, a co 

najważniejsze bezbłędnie rozwiązywali kolejne, niełatwe zresztą zadania. I oczywiście wygrali ! To 

najlepsi matematycy klas II w naszym mieście! Tak trzymać! Jesteśmy z Was dumni! 

Edyta Chrzęst 

 

Gdy uczniów nie ma… Belfer harcuje! 

Nauczyciele z naszego amatorskiego teatru już 

szykują dla Was nową sztukę! A dzieje się to wtedy, 

gdy Wy jesteście po zajęciach, bo próby są ściśle 

tajne. Biegają wtedy po sali gimnastycznej, skaczą, 

tańczą, przewracają się. Obiektyw mojego aparatu 

uchwycił, specjalnie dla miłośników Belfra, 

kilka  sekretnych fotek. Może spróbujecie zgadnąć w 

jakie role będą się wcielać wasi opiekunowie? Kto 

tym razem zostanie królewną, a kto smokiem? Kto 

będzie dobry, a kto zły? Podpowiem tylko, że 

scenariusz przedstawienia jest bardzo oryginalny.  

  

 O czym tak intensywnie myśli pani Ula Bodył? Pewnie o jakimś księciu z bajki! Pozostała część ciała 

pedagogicznego szlifuje mocno tekst - oj trzeba będzie nauczyć się go na pamięć! Oj trzeba! 



  

Pani Dorota Olejnik odkryła właśnie jeden ze swoich wielu talentów - talent reżyserski! Czyżby znalazł 

się następca Andrzeja Wajdy? W każdym razie widać, że ma posłuch i uważanie.  

Pan Janusz Koźlenko porzucił jazdę samochodem na rzecz hulajnogi! Chyba chce wziąć korepetycje u 

pani Lidii Golewskiej! Tylko z jakiej bajki się oni wzięli?  

 Na te wszystkie nurtujące pytania znajdziecie odpowiedź już niedługo, bo do premiery zostały jeszcze 

tylko… dwa miesiące. A tymczasem życzymy miłego zgadywania! Może się Wam uda. 

 Ewa Skiba- Jaworowska 

 

 

Kto z Was nie chciałby odbyć wspaniałej podróży w czasie i przenieść 

się kilkadziesiąt lat wstecz, kiedy to Wasza prababcia była małą 

dziewczynką? Taka właśnie przygoda spotkała bohaterkę powieści, którą w 

tym miesiącu postanowiłyśmy wam zarekomendować. Anda ma dwoje 

starszego rodzeństwa i kochających rodziców. Wiedzie spokojne życie 

nastolatki, ma swoje małe problemy i duże radości i właściwie dzień , w 

którym poznajemy Andę 

byłby kolejnym dniem 

podobnym do innych, 

gdyby nie…. nowe spodnie, 

stary zabytkowy zegar  i 

portret ciotki Eleonory. 

    Maria Kruger, autorka 

doskonale znanej Wam 

„Karolci” i tym razem 

przenosi nas w świat 

fantazji i przygody. Książkę napisaną lekkim, 

przystępnym językiem czyta się z ogromnym 

zainteresowaniem. Akcja rozwija się wartko, a główna 

bohaterka ma tak zadziwiające przygody, że trudno oderwać się od lektury.  



  

     Jeśli szukacie ciekawej, odprężającej książki na weekend, właśnie „Godzina pąsowej róży”, bo o niej 

tu mowa, będzie strzałem w dziesiątkę. Serdecznie zapraszamy do biblioteki szkolnej po tę, jak i 

pozostałe powieści tej autorki.      

Redakcja  

 

 

     W bieżącym roku szkolnym w naszej szkole funkcjonuje grupa liderów. Są to uczniowie klas szóstych. 

W skład grupy wchodzą następujące osoby: O. Oracz, M. Fuks, E. Wolniak, K. Bolek, T. Kubala, M. 

Brzozowska.  Uczniowie wytypowani do pełnienia tej odpowiedzialnej funkcji zostali  przeszkoleni w 

OPiIS.  Ich zadaniem jest działalność na rzecz szkoły i  innych uczniów. Liderzy są szczególnie pomocni 

pedagogowi szkolnemu.  Widzą często problemy, których dorośli  nie zauważają. Ich spostrzeżenia i 

przemyślenia są bardzo cenne. Z uwagi na  liczne obowiązki szkolne, domowe, działalność w charakterze 

wolontariuszy (czworo liderów służy pomocą w nauce potrzebującym kolegom) itp. liderzy szkolni nie są 

obciążani zbyt wieloma zadaniami. Ich skromna działalność  w szkole podstawowej ma być 

przygotowaniem wytypowanej grupy do realizowania o wiele poważniejszych zadań w gimnazjum.   

     Jednakże warta upamiętnienia, opisania  jest akcja przeprowadzona przez liderów 

szkolnych w miesiącu kwietniu pod nazwą „Pudełko zaufania”. Pomysłodawczynią akcji 

jest Madzia Brzozowska, a wspierają ją kolega z klasy Tomek Kubala i Emila Wolniak. 

Akcja polegała na tym, że gospodarze klas lub wychowawcy otrzymali pudełka, do 

który uczniowie mogli wrzucać anonimowo pytania na nurtujące ich tematy. Często 

jest tak, że dzieci borykają się z wieloma problemami, mają wiele pytań, a brakuje im 

odwagi aby wprost szukać odpowiedzi. 

     Akcja „Pudełko zaufania” miała zachęcić uczniów do większej otwartości i umożliwić im zadawanie 

pytań w sposób bezpieczny, bo anonimowy. Liderzy zobowiązali się odpowiedzieć na zadane pytania w 

ciągu tygodnia, ale z uwagi na ilość pytań (około 400) i czas potrzebny na przygotowanie 

odpowiedzi,  akcja wydłużyła się o tydzień.  Rekordową ilość pytań zadała klasa IVa – 115 pytań. 

Pytania  były bardzo różnorodne. Na przykład „Dlaczego wszechświat jest taki wielki?, „W którym roku 

powstała szkoła?”, „Jak wyzdrowieć z astmy?”, „Czemu mój kot wariuje?” . Było też kilka pytań, które 

się powtarzały, mianowicie: „Skąd się biorą dzieci?”, „Jak poderwać dziewczynę/chłopaka ?”. Niestety, 

znalazły się również pytania, które obrażały innych uczniów. Oczywiście nikt nie udzieli odpowiedzi na 

pytania, które zostały zadane po to, aby wyrządzić komuś przykrość. O tym fakcie wszyscy uczniowie 

zostali poinformowani przed przystąpieniem do akcji. Większość zadanych pytań była pod adresem 

liderów, niektóre bezpośredni zadano Madzi lub Tomkowi, znalazły się również pytania do Pana Dyrektora 

i Pani Dyrektor oraz do pedagoga szkolnego. 

      Nadmienić należy, że akcja tego typu nie jest jakimś bardzo innowacyjnym przedsięwzięciem. 

Podobne akcje lub nawet taki same być może były już przeprowadzone w przeszłości. Jednakże istotne i 

godne uznania  jest to, że liderzy szkolni sami wyszli z inicjatywą zrobienia czegoś na rzecz swoich 

młodszych kolegów i koleżanek.  Podjęli się próby udzielenia odpowiedzi na zadane 

pytania.  Zorganizowali i przygotowali pudełka, przepisali pytania, aby żadna karteczka się nie 

zawieruszyła. Szukali odpowiedzi. BrawoJ 



Na kilka najczęściej powtarzających się pytań będziemy odpowiadać na łamach naszej gazetki już od 

przyszłego miesiąca.  

Odpowiedzi zamieścimy w dziele PUDEŁKO ZAUFANIA .  

Pedagog szkolny - Urszula Bodył 

 

 

...po majowym weekendzie, tj. od 4 maja do 

zakończenia roku szkolnego pozostaje nam jeszcze 

tylko 33 dni nauki?  

Ten wynik uwzględnia odliczone soboty i 

niedziele oraz święto Bożego Ciała wraz z wolnym od 

zajęć dydaktyczno – wychowawczych piątkiem, 12 

czerwca. Niektórzy dołożą jeszcze wycieczkę, bo 

przecież kto traktuje taki wyjazd jako dzień nauki?   

Gdyby hipotetycznie przyjąć, że pracujemy 24 

godziny na dobę, to oznaczałoby, iż mamy przed 

sobą 792 godziny albo 47 tysięcy 520 minut, albo 2 

miliony 851 tysięcy 200 sekund. 

A gdyby tak w tym czasie podróżować samochodem ze średnią prędkością 60 km/godz.? 

Zdążylibyśmy objechać równik (40 075km), przejechalibyśmy wzdłuż rzeki Nil (od jej źródeł do ujścia 6 

695km), dodatkowo całą Odrę w granicach Polski – 742 km, a pozostałe 8 km wystarczyłoby np. na 

przejażdżkę do Lasu Karolewskiego i z powrotem do szkoły. 

    

W tym samym czasie odgłos 

burzowego grzmotu pokona 

odległość 970 263 360 metrów. A 

światło? Otóż na to pytanie 

odpowiedzi poszukaj sam, Drogi 

Czytelniku. Korzystając z różnych 

źródeł informacji i ... kalkulatora oblicz, jaką odległość 

pokona impuls świetlny w czasie 33 dni Twojego 

oczekiwania na wakacje.   

  

Wydrukowaną i podpisaną własnoręcznie kartkę z odpowiedzią, zawierającą dane oraz poprawne 

obliczenia przynieś do szkolnej biblioteki – do redaktora opiekuna naszej gazetki. Spośród uczestników, 

którzy poprawnie określą odległość wylosujemy trzech zwycięzców, nagrodzonych drobnymi 

upominkami *). 

JerzyK 

 *) konkurs tylko dla uczniów SP5    

 



 

GRY I ZABAWY DOBRE NA WSZYSTKO 

We wtorek 21 kwietnia na hali Miejskiego Ośrodka Sportu i 

rekreacji odbyła się impreza sportowa pod hasłem  „Pięć milionów”. 

Rywalizacja sportowa oparta jest o gry i zabawy ruchowe, a jej motywem 

przewodnim jest przede wszystkim dobra zabawa i integracja uczniów ze 

wszystkich szkół podstawowych. W zawodach wzięli udział uczniowie ze 

wszystkich klas poczynając od pierwszych , a na szóstych kończąc. Widać 

było, które grupy wiekowe czują się w swoich konkurencjach najmocniej. 

Okazało się, że najlepiej wypadły klasy najmłodsze, którym gry i zabawy sprawiają najwięcej 

przyjemności, a szkoda bo to jedna z najprzyjemniejszych i najbardziej wszechstronnie wpływających 

na nasz organizm form aktywności fizycznej. Często jednak przekraczając pewien próg wiekowy 

czujemy się już „za dorośli” na zabawę w proste gry. A na to uwierzcie mi  nigdy nie jest się za starym.  

Gier i zabaw są tysiące na całym świecie, w tym gier i zabaw ruchowych. Jedna potrafi mieć 

kilka odmian różniących się zasadami punktowania, udziału itp. Gry i zabawy ruchowe zostały 

podzielone na grupy ze względu na charakter oraz kierunek oddziaływań. Wyróżniamy gry i zabawy: 

orientacyjno-porządkowe, bieżne, skoczne, rzutne, kopne, z podbijaniem, ze śpiewem, na czworaka, 

uspokajające . Są gry i zabawy doskonalące umiejętności techniczne z poszczególnych gier 

zespołowych, elementy gimnastyki artystycznej lub te stosowane w gimnastyce 

korekcyjnej. Jak widzicie jest tego mnóstwo.  

Na temat gier i zabaw powstało wiele publikacji, po  które warto sięgnąć i 

wykorzystać znajdujące się tam propozycje do wspólnej  zabawy z przyjaciółmi. Jak 

już napisałam wcześniej gry i zabawy ruchowe bardzo wszechstronnie oddziałują na 

nasz organizm. Kształtują szybkość, wytrzymałość, zwinność, równowagę, 

koordynację wzrokowo-ruchową, poczucie przynależności do grupy, 

odpowiedzialność za drugiego człowieka, umiejętność współpracy w zespole. Uczą 

jak wygrywać i jak traktować przegraną, jak bawić się w duchu zasady fair play. 

Pozwalają na spontaniczne zachowania i oderwanie od smutków dnia 

codziennego.  Uczą jak wykorzystywać wiedzę w praktyce, sprytu i logicznego 

myślenia. Ale przede wszystkim umożliwiają zawieranie nowych przyjaźni zwłaszcza 

wtedy, gdy wspólny wysiłek nagrodzony jest zwycięstwem. Polecam gorąco 

zwłaszcza gdy wakacje tuż, tuż  i nie każdemu będzie dane spędzać je poza miastem.  

Joanna Jarmakowska 

 


