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Witajcie majowo 

     Bez tej miłości można żyć, 

mieć serce suche jak orzeszek, 

malutki los naparstkiem pić 

z dala od zgryzot i pocieszeń, 

na własną miarę znać nadzieję, 

w mroku kryjówkę sobie uwić, 

o blasku próchna mówić „dnieje”, 

o blasku słońca nic nie mówić. 

    Jakiej miłości brakło im, 

rozbite szkło, rozwiany dym, 

jak drzewo z nagła powalone, 

które za płytko wrosło w ziemię, 

któremu wyrwał wiatr korzenie 

i jeszcze żyje cząstkę czasu, 

ale już traci swe zielenie 

i już nie szumi w chórze lasu? 

      Ziemio ojczysta, ziemio jasna, 

nie będę powalonym drzewem. 

Codziennie mocniej w ciebie wrastam 

radością, smutkiem, dumą, gniewem. 

Nie będę jak zerwana nić. 

Odrzucam pusto brzmiące słowa. 

Można nie kochać cię – i żyć, 

ale nie można owocować. 

Wisława Szymborska 

         Naród to zbiorowość ludzi, których łączy wspólna historia, tradycja, język, religia, kultura oraz 

poczucie przynależności. Naród to my. To groby naszych ojców, to dorocznie obchodzone rocznice 

ważnych zrywów narodowościowych, to na co dzień 

używana piękna poprawna polszczyzna, to znajomość 

polskiej literatury i historii własnego narodu. To 

wreszcie szacunek do symboli, które nas jako naród 

wyróżniają spośród innych. Nasze pokolenie nie wie co 

to znaczy żyć w niewoli. I dobrze. Nigdy więcej wojny. 

Istnieje jednak pewne niebezpieczeństwo – jeśli coś 

nam powszednieje przestajemy o to dbać. Dlatego z 

uporem nadal będę przypominała o wszystkich ważnych 

dla naszego narodu świętach i rocznicach. Z całych sił 

będę promowała polską literaturę i sztukę oraz 
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zachęcała Was do używania pięknej polszczyzny, bo to wszystko stanowi o naszej tożsamości. Naród 

bez tożsamości ginie… 

 

       Do końca roku zostało już niewiele czasu, dlatego bierzcie się do roboty. Co wymaga poprawek - 

poprawcie, co zalega - zróbcie. Nie odkładajcie niczego na ostatnią chwile, tak aby wakacje były 

autentycznie nagrodą za dziesięć miesięcy uczciwej i rzetelnej pracy.  

Do zobaczenia za miesiąc  

Redaktor opiekun 

 

Życie jest teatrem cz.10 

Pora na zapoznanie się z tajnikami pracy ludzi teatru.   

Zaczniemy od autora scenariusza. Wiele razy pytano mnie: Czy można nauczyć się pisania 

scenariuszy? Otóż  można. Tak samo jak wszystkiego innego.  Na początku trzeba sobie odpowiedzieć 

na trzy podstawowe pytania:  

·        Po co? 

·         Dla kogo?  

·        W jaki sposób? 

Po pierwsze - Po co?  Zanim zaczniemy pisać scenariusz musimy sobie uświadomić na jaki problem 

chcemy zwrócić uwagę widza.  Na przykład 

można napisać sztukę dotykającą trudnego 

okresu dojrzewania, problemu przemocy lub 

pochwałę  radości życia.  Wybór zależy od 

kreatywności i wyobraźni twórcy, a tematy 

podsuwa najczęściej samo życie.  Gdy ustalimy 

już o czym będziemy pisać, należy się 

zastanowić do kogo chcemy skierować nasz 

spektakl, ponieważ inaczej pisze się dla dzieci i 

inaczej dla widza dorosłego.  

Równie ważne jest określenie kto będzie grał: 

dzieci czy dorośli?  I ostatnie pytania: W jakiej 

konwencji będzie nasz spektakl? Czy chcemy 

napisać dramat czy komedię? Czy będzie to 
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krótka jednoaktówka czy wręcz przeciwnie, pełnowymiarowy spektakl z przerwą? Czy cała akcja będzie 

oparta wyłącznie na dialogach, czy na konwencji musicalu? I tak dalej. Możliwości jest bez liku, a 

wybór  jednej z nich ogranicza tylko wyobraźnia twórcy.  Musimy się tu oczywiście liczyć z pewnymi 

ograniczeniami charakterystycznymi dla sceny teatralnej, ale jak ktoś kiedyś powiedział „w teatrze 

wszystko jest możliwe”, zatem pewne zagadnienia mogą pozostać w sferze domysłu lub 

niedopowiedzenia.   

Chcę Was jednak  uprzedzić, że sztuka pisania scenariuszy to wymagające i trudne zajęcie.  Tekst musi 

- mówiąc kolokwialnie - „ trzymać się kupy”, być spójny i logiczny. Kolejne sceny muszą wynikać z 

poprzednich. Bohater powinien być wyrazisty, a nawet lekko przerysowany. No i co najważniejsze, 

spektakl powinien mieć wyraźną pointę, która będzie podsumowaniem nakreślonej akcji. Jeśli ktoś z Was 

poczuje nagłą chęć spróbowania swoich sił w dramatopisarstwie, zapraszam do biblioteki szkolnej na 

indywidualne konsultacje, podczas których chętnie służę radą i doświadczeniem.   

  Dorota Olejnik 

 

Czytam sobie… bo lubię 

        12 maja 2017 roku klasa III d pod opieką p. Renaty Kołodziejskiej oraz p. Doroty Olejnik wzięła 

udział w kolejnej edycji akcji  „Z książką na walizkach”, którą organizuje i koordynuje łódzkie 

wydawnictwo dla dzieci i młodzieży Literatura.  W ramach akcji czytelnicy mają okazję spotkać się ze 

swoimi ulubionymi autorami, zadać pytanie, porozmawiać, posłuchać wybranych fragmentów ich dzieł 

oraz zakupić konkretne książki, które na miejscu podpisze dla nich autor. Każde spotkanie z twórcą 

kultury to niezapomniane przeżycie.  Nagle się okazuje, że pisarz, którego znamy tylko  z okładki i suchej 

biograficznej informacji  jest takim samym człowiekiem jak my. Ma swoje słabości, zamiłowania, 

upodobania. Czasami ma psa, a czasami kota. Lubi zupę pomidorową lub wprost przeciwnie - zajada się 

prawie samymi słodyczami. Jeden twórca pracuje nocą, inny tylko o świcie.  I tak w nieskończoność 

moglibyśmy wymieniać, ale to przecież nie jest najważniejsze. Ważne natomiast jest to, że każde takie 

spotkanie zostawia  ślad i przynosi efekty. Czasami - choć bardzo rzadko  –  od razu, czasami dopiero po 

latach.  Jak pokazały amerykańskie badania (!), spotkanie z pisarzem ulubionej książki ma znaczny 

wpływ na rozwój zainteresowań czytelniczych. Wynika to pewnie z tego, że podświadomie chcemy 

utożsamiać się z kimś, kto jest dla nas ważny.  
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Tym razem mięliśmy ogromną przyjemność spotkania  pani Katarzyny Wasilkowskiej, która wydała 4 

książki, a kilka kolejnych jest w fazie przygotowań do publikacji.  

Pani Kasia  okazała się ciepłą, przemiłą osobą, z ogromnym poczuciem humoru i dystansem do świata.  

Spotkanie z panią Kasią to już szósta impreza czytelnicza, w której wzięli udział nasi 

uczniowie.  Zaproszenia na tego typu imprezy zawdzięczamy  doskonałej współpracy  naszego 

szkolnego bibliotekarza z miejskim instytucjami kultury.  

Szkolny reporter 

 

MISTRZ ORTOGRAFII 

       W dniu 12 maja 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 14 w Pabianicach odbył się konkurs 

ortograficzny „Zabawa z baśniową ortografią”. Wybrani uczniowie klas czwartych mieli okazję sprawdzić 

swoją wiedzę dotyczącą najważniejszych zasad pisowni. Dodatkowe punkty można było zdobyć za strój 

nawiązujący do baśni. Naszą szkołę reprezentowali: Martyna Barłożewska (IVb), Szymon 

Kopczyński (IVb) i Wiktor Skrzydlewski (IVa), którzy wystąpili jako: wróżka z Jeziora Łabędziego, 

czarnoksiężnik i diabeł. Konkurs składał się z krzyżówki, dyktanda oraz testu.  

 

   Wszyscy uczestnicy udowodnili, że nie bez powodu zostali wytypowani do konkursu. Zwycięzcą 

ortograficznych rozgrywek został Szymon Kopczyński, który napisał dyktando bez żadnego błędu 

ortograficznego i zdobył dużą przewagę punktową nad innymi czwartoklasistami. To ogromny sukces, a 

także dowód na to, że z zasadami polskiej pisowni można się zaprzyjaźnić. Dziękujemy wszystkim 

uczestnikom i życzymy dalszych sukcesów w ortograficznych zmaganiach.  
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 Sylwia Grzeszna 

... galeria zdjęć na naszym profilu FACEBOOK. 

 

RAJD ZDROWOTNY 
      W piątek 19 maja o godz. 9.45 wyruszyliśmy spod szkoły. Już było wiadomo, że Ci, którzy przybyli, 

to prawdziwi rajdowicze. Im nie straszny był żar z nieba. Przybyliśmy do parku Słowackiego, gdzie 

czekały na nas do wykonania zadania promujące zdrowy styl życia. Na początku musieliśmy odnaleźć 

ukryte w parku zdjęcia z warzywami i owocami i podać ich nazwy, a to wcale nie było łatwe. Następnie 

uczestniczyliśmy w zabawach ruchowych z trenerem Formowni. Niby zabawy, ale mięśnie bolały. 

 

       Z parku Słowackiego przeszliśmy bulwarami, gdzie rozwiązywaliśmy krzyżówkę i rozpoznawaliśmy 

prawdziwe owoce i warzywa. Dla utrudnienia trzeba było podać pełne nazwy owoców i warzyw, a z tym 

było nieco gorzej. Czy zastanawialiście się, jaki rodzaj sałaty jecie, może rzymską, masłową lub kruchą?. 

My już teraz wiemy, co jemy!!!. Ostatnim punktem rajdu był piknik zdrowotny w Ośrodku Profilaktyki i 

Integracji Społecznej, gdzie organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji: miasteczko zdrowia, animacje, 

dmuchańce i zdrowy grill… O 13.30 rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Mój zdrowy dzień”. Byliśmy 

dumni, ponieważ uczeń klasy 2c, Adam Włodarczyk, zajął I miejsce, a uczennica klasy 3a, Marta 

Mamińska - II miejsce. Były również wyróżnienia dla Eweliny Łudzeń i Olgi Lubońskiej z 2a. Szkoda było 

wracać do szkoły, więc na poprawienie humoru wszyscy udaliśmy się do kolejki po watę cukrową... Jak 

myślicie, czy to odpowiedni smakołyk na piknik zdrowotny? 

Małgorzata Kuna 

.. galeria zdjęć na naszym profilu FACEBOOK. 

 

https://www.facebook.com/pg/sp5pabianice/photos/?tab=album&album_id=607347589471790
https://www.facebook.com/pg/sp5pabianice/photos/?tab=album&album_id=611890209017528
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        Dzisiaj, zgodnie z zapowiedziami  chcę napisać o zagrożeniach 

płynących z sięgania po używki.  

Zażywanie środków psychoaktywnych prowadzi do: 

niszczenia życia uczuciowego, 

utraty kontaktu i zrozumienia ze strony otoczenia, 

izolacji od świata zewnętrznego, 

wyczerpania zasobów materialnych, 

utraty zdrowia, 

utraty wiarygodności, 

konfliktów, agresji, wchodzenia w kolizje z prawem, 

utraty zdrowia psychicznego i fizycznego, 

powstawania nowotworów, 

zaburzeń zarządów zmysłu, 

degradacji wydolności intelektualnej, 

przyspieszenia  procesów starzenia się organizmu. 

       Chcę Was przestrzec kochani przed jakimkolwiek kontaktem z 

nikotyną, alkoholem, dopalaczami czy narkotykami, ponieważ w Waszym 

wieku wystarczy tylko kilka razy spróbować aby się uzależnić.  W 

skrajnych przypadkach już po trzecim razie mogą pojawić się 

dolegliwości podobne do objawów odstawienia.  Pozostawiam Wam te 

informacje do głębokiej refleksji. 

 Wasza szkolna pielęgniarka 
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Wszystkim czytelnikom naszej gazetki szkolnej 

chciałabym polecić i zachęcić do lektury książki  „Piątka z 

Zakątka” autorstwa Krystyny Drzewieckiej. 

Głównym bohaterem jest chłopiec - Krzyś Paszkowski, który 

w książce przedstawia swoją paczkę kolegów. Dzieci chodzą 

do lll klasy szkoły podstawowej.  

Codziennie przeżywają niesamowite przygody. Jakie? Nie 

zdradzę Wam...  

Zachęcam do przeczytania powieści.  

Dodam, że można tę książkę wypożyczyć w szkolnej 

bibliotece. 

  

Weronika Łuczak 5b 

 


