
 

 

Witajcie w majowym numerze naszego periodyku 

       Nareszcie aura zrobiła się dla nas łaskawa i po długiej,  kapryśnej 

zimie,  przyszły naprawdę ciepłe i słoneczne dni.  Teraz można każdą wolną 

chwilę spędzać na świeżym powietrzu, rozkoszując się ciepłymi promieniami 

słońca oraz nacieszyć oczy piękną świeżą zielenią. Przyznam się Wam 

Kochani, że maj to mój ulubiony miesiąc. Niezwykle cieszy mnie 

dłuższy  dzień, ciepło oraz „rozbuchana” przyroda.  Lubię też majowe 

święta, z których najbliższy mojemu sercu jest Dzień Matki. Mama to 

zupełnie wyjątkowa osoba, która nie dość , że dała nam życie, to dodatkowo 

kocha nas zupełnie bezinteresownie, kocha  za sam fakt istnienia. Mama to 

ktoś, na kogo zawsze można liczyć. Ona  nigdy się od nas nie odwróci, nigdy 

nie zdradzi ani nie zawiedzie. Dopóki jesteśmy mali troszczy się o nas, 

podtyka smakowite kąski, pielęgnuje w chorobie,  leczy skaleczony palec , 

składa „złamane” serce.  

       Gdy dorastamy, 

pomaga przetrwać  okres 

buntu i młodzieńczej 

rewolucji, a gdy jesteśmy 

już całkiem dorośli i zaczynamy życie na własny 

rachunek -   mama zawsze stoi gdzieś z boku, gotowa 

do pomocy i wsparcia. Kiedyś czytałam ,że trudy 

wychowania i matczynej opieki docenia się dopiero 

wtedy, gdy ma się własne dzieci. Jako matka dorosłego 

syna  i dorastającej nastolatki, podpisuję się pod tym 

obiema rękami. W związku z tym , chciałabym Was 

Kochani prosić, abyście z całych sił starali się oszczędzić 

swoim mamom trosk i zmartwień. Chciałabym abyście 

zawsze – a w tym dniu szczególnie  - podziękowali 

swoim mamom za troskę, za nieprzespane noce, za 

wielka miłość jaką Was obdarzają.  Chciałabym , abyście przeprosili za wszystkie przykre i bezmyślnie 

powiedziane słowa,  za nieposłuszeństwo i kłopoty, których czasem im przysparzacie. Mama nie czeka 

na podarunki  ani wielkie słowa, gdyż słowo KOCHAM, powiedziane szczerze i z głębi serca jest dla niej 

najbardziej wyczekiwanym prezentem. Pamiętajcie o tym. 

        W wolnej chwili zapraszam do wnikliwej lektury naszego periodyku, gdzie znajdziecie miedzy 

innymi: sprawozdania z życia szkoły,  relację z miejskich uroczystości poświeconych  obchodom  3 

Maja, sprawozdanie z rewelacyjnego występu męskiej reprezentacji  naszej szkoły w lekkiej atletyce 

oraz wiele innych ciekawych materiałów. 

Życzę Wam miłej lektury oraz do zobaczenia za miesiąc. 



  

 Redaktor opiekun 

 

  

X edycja konkursu ,,Jestem bezpieczny na drodze” 

         Dnia  16 maja w naszej szkole odbyło się uroczyste podsumowanie X edycji konkursu ,,Jestem 

bezpieczny na drodze”. Przygotowaniem i prowadzeniem konkursu zajęły się : p. Edyta Chrzęst, p. 

Joanna Jarmakowska oraz p. Alicja Zieja. W tym roku konkurs polegał na wykonaniu dowolną 

techniką  komiksu pt. ,,Tola i Olek bezpieczni w drodze i w szkole.” 

                      Zanim dzieci przygotowały prace plastyczne, uczestniczyły w zajęciach o ruchu 

drogowym , którego scenariusz opracowały organizatorki konkursu. W komiksie musiały znaleźć się 

zasady ruchu drogowego, omawiane na zajęciach, a bohaterami pracy byli tytułowi  Tola i Olek. 

Patronat nad imprezą , jak co roku, objął Urząd Miejski w Pabianicach, który reprezentowała p. 

Małgorzata Biegajło - wiceprezydent naszego miasta, Powiatowa Komenda Policji w Pabianicach 

reprezentowana przez p. Joannę Szczęsną oraz Straż Miejska w Pabianicach reprezentowana przez 

komendanta p. Andrzeja Wojkowskiego. 

  

 

         W skład jury weszli przedstawiciele w/w  instytucji. W tegorocznym konkursie brali  udział 



drugoklasiści z 9 szkół podstawowych naszego powiatu. Po burzliwych obradach jury przyznało I miejsce 

pabianickiej Szkole Podstawowej Nr 9,  II miejsce zajęły dzieci ze szkoły w Guzewie,  III miejsce 

przypadło drużynie z naszej szkoły, którą reprezentowały Martyna Socha i  Angelika 

Wieścicka.                       

          Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymali  wysokiej klasy  akcesoria komputerowe. 

Wszystkim  uczestnikom konkursu wręczono również dyplomy, gry planszowe, książeczki o ruchu 

drogowym i udzielaniu pierwszej pomocy oraz przybory szkolne, a opiekunowie drużyn 

otrzymali  dyplomy z podziękowaniem. Wszystkie prace konkursowe wyeksponowane zostały na szkolnej 

wystawie. Sponsorami nagród w tegorocznej edycji konkursu byli: Urząd Miejski w Pabianicach, 

Stacja Paliw STATOIL, Szkoła Kierowców Andrzeja Rybaka,  Powiatowa Komenda Policji w 

Pabianicach oraz Rada Rodziców naszej szkoły.   

  

 

        W spotkaniu wzięli udział zaproszeni wolontariusze z pabianickiego oddziału PCK. Zaprezentowali 

oni pod kierunkiem pani Małgorzaty Grabarz sposoby udzielania pierwszej pomocy. Stroną 

artystyczną  imprezy zajęła się p. Joanna Pacześ-Andrzejewska, która przygotowała dekoracje, zaś 

zespół wokalny p.Adama Suwalda   śpiewająco wprowadził uczestników spotkania w konkursową 

tematykę o ruchu drogowym. 

 Alicja Zieja 

 

Królowa na rok? 

W PIĄTCE postanowiła zamieszkać królowa sportu i pozostanie u nas przynajmniej do maja 

przyszłego roku. To wszystko za sprawą „siedmiu wspaniałych”, którzy postanowili pokazać swoim 

rywalom ze szkół powiatu pabianickiego, łęczyckiego, zgierskiego i poddębickiego, że rywalizacja na 

wysokim poziomie nie jest im ani straszna, ani obca.  

      To podejście pozwoliło waszym kolegom pokonać 

wszystkie szkoły z Pabianic (a było ich osiem), w drugim 

etapie cztery szkoły z gmin ościennych (Petrykozy, 

Bychlew, Chechło, Piątkowisko), by w rywalizacji 

rejonowej zająć czwarte miejsce, walcząc ze szkołami o 

profilu sportowym jak równy z równym. Przykładem 

waleczności śmiałków niech będą  proste fakty: 

Bieg na 60m- Szczerkowski Artur wynik uzyskany 

podczas zawodów powiatowych to: 9,88s, a na 

zawodach rejonowych 9,26s, Pawlik Damian 

odpowiednio w powiecie: 9,74,  

a w rejonie: 9,56s;  



Rzut piłeczką palantową- Owczarek Piotr w powiecie 37m, w rejonie 38,5m, Pikula Daniel  

w powiecie rzucił 46m, a w rejonie 48m;  

Skok w dal- Owczarek Piotr w zawodach powiatowych skoczył na odległość 4,55m,  

a podczas zawodów rejonowych 4,78m,  Grzelczak Dawid w powiecie skoczył 4,05m,  

a w rejonie 4,17m, Pawlik Damian w powiecie skoczył 3,70m, a w rejonie 3,96m, Szczerkowski 

Artur w powiecie skoczył 3,43m, a w rejonie 3,80m;  

Bieg na dystansie 1000m- Kuba Mateusz  w powiecie 3min50sek,14, w rejonie 3,46,21, Grzelczak 

Dawid w powiecie 3,42,41, a w rejonie 3,36,84, Pikula Daniel w powiecie  pobiegł  3,35,50, a w 

rejonie 3,31,68,i to był siódmy czas dnia, Owczarek Piotr  

w powiecie uzyskał czas 3,25,71, a w rejonie 3,17,95;  

Wspominając rywalizację podczas zawodów na szczeblu powiatu 

spośród trzech najlepszych zawodników w każdej z czterech 

konkurencji, reprezentanci naszej szkoły zajmowali: 

Rzut piłeczką palantową: 2m Daniel Pikula z wynikiem 46m; 

Bieg na 60m: Piotrek Owczarek -1m z wynikiem 8,35s, Daniel 

Pikula -2m z wynikiem 8,49; 

Skok w dal: Piotrek Owczarek -1m z wynikiem 4,55m; 

Bieg na 1000m: Piotrek Owczarek -1m z wynikiem 3,25,71, 

Daniel Pikula -2m z wynikiem 3,35,50, Dawid Grzelczak -3m z 

wynikiem 3,42,41. 

W zawodach rejonowych, w rywalizacji z uczniami szkół 

sportowych: 

Bieg na 60m: Pierwszy czas dnia to 7,96s- Piotrek Owczarek 

zdobył szósty czas dnia -8,74s; 

Skok w dal: Najlepszy wynik to 5,34m, - Piotrek Owczarek miał czwarty wynik zawodów – 4,78m; 

Rzut piłeczką palantową: Najlepszy wynik to 60,50m, - Daniel Pikula miał drugi rezultat dnia – 48m; 

Bieg na dystansie 1000m: Najlepszy czas dnia należy do Piotrka Owczarka 3,17,95. 

W łącznej punktacji indywidualnej Piotrek Owczarek uplasował się na piątym miejscu,  

a Daniel Pikula na siódmym na 35 klasyfikowanych uczestników zawodów. 

Składając gratulacje podopiecznym, chciałbym zaznaczyć że jestem dumny z postawy wszystkich 

zawodników zarówno tych walczących w bezpośredniej rywalizacji, jak i tych, którzy wystawieni byli jako 

rezerwowi. Sukces drużyny z pewnością opiera się na woli walki lecz również na ciężkiej pracy podczas 

treningów w klubach sportowych, w których trenują chłopcy. Zachęcam wszystkich do podejmowania 

małych poświęceń i wstępowanie w szeregi zawodników pabianickich klubów sportowych. 

Skład reprezentacji „PIĄTKI” na  zawodach  w czwórboju lekkoatletycznym:  

Piotr Owczarek (trenuje piłkę nożną), Daniel Pikula, Damian Pawlik, Artur Szczerkowski,  

Robert Kukieła (zawodnicy Pabianickiego Klubu Koszykówki PKK 99), Dawid Grzelczak,  

Kuba Mateusz (nie zrzeszeni).  

 Wojciech Woźniak 

 

NIE SZATA ZDOBI CZŁOWIEKA 



        Wielu ludzi, przeważnie młodzież, uważa iż 

największe znaczenie ma dla nich wygląd, markowe 

ubrania, buty, makijaż, itp. Z całą pewnością można 

stwierdzić, iż  nie powinno się poznawać ludzi po 

wyglądzie, ale po tym co mają w środku. Wiadome to i 

oczywiste, że wartość człowieka tkwi w jego wnętrzu, 

głęboko w sercu . Szata człowieka może ulegać zmianie, 

ale tak naprawdę to, co człowiek sobą reprezentuje, 

jest wartością  przede wszystkim, trzeba dobrze go 

poznać ,a potem  wyrabiać sobie o nim zdanie . Dobry 

człowiek powinien okazywać miłość do bliźniego, 

pomagać, być czułym przyjaznym dla otoczenia. Często 

obserwujmy jednak, że ludzie  krzywdzą się. 

Powinniśmy, więc nie po wyglądzie ,a po ich myślach, 

słowach,  czynach, oraz pamiętać, że ubiór nie ma 

znaczenia na to, jak będą o nas sądzić inni . Znane 

przysłowie mówi: ”NIE SZATA ZDOBI CZŁOWIEKA’’. 

        Powyższego powiedzenia często używamy bez zastanowienia. Słowa te są ważne we w spółczesnym 

świecie i powinniśmy zastanowić się  nad ich sensem. Jeśli naprawdę nieważne jest to, jak wygląda 

człowiek, to gdzie szukać wskazówek do jego oceny 

?Gdzie tkwi wartość człowieka? Często bywa, że gdy 

poznajemy kogoś nowego, wyrabiamy sobie o nim jakąś 

opinie. Człowiek, który na pierwszy rzut oka wydaje się 

łagodny i uczciwy, może tak naprawdę być 

wyrachowanym oszustem, lub agresywnym 

okrutnikiem. Ktoś taki może żerować na innych 

ludziach, wykorzystując swój dobroduszny wygląd jako 

kamuflaż. 

         Dlatego właśnie nie możemy ufać tylko temu , co 

widzimy. Nie kochamy przecież stroju, czy wyglądu , ale 

wnętrze i duszę danej osoby. Czasem piękny wygląd 

maskuje złą i perfidną osobowość, czasem odwrotnie- 

wnętrze piękna pokrywa ohydna powłoka. Nie ma 

wątpliwości, przysłowie: „NIE SZATA ZDOBI 

CZŁOWIEKA’’ jest trafne i prawdziwe. Wygląd zmienia się w ciągu upływu lat. Charakter i  piękno 

wewnętrzne, które są prawdziwą oznaką wartości człowieka, pozostaje względnie stałe. 

 Przemek Klimek klasa IVb 

 

 JAN PAWEŁ  II ŚWIĘTY 

  



 W dn. 28. 04. 2011 odbyło się rozstrzygnięcie miejskiego konkursu plastycznego Jan Paweł II święty, 

zorganizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Pabianicach. Konkurs cieszył się dużą popularnością. 

Dzieci ze świetlicy wykonały 20 prac.  Z naszej szkoły zostały nagrodzone i wyróżnione prace 

następujących uczniów:  

I miejsce- Paula Rosiak z kl. II b 

III miejsce- Julia Tadejczyk z kl. III b 

                   - Michał Marciniak z kl. II b  

wyróżnienia: 

- Wiktoria Woch z kl. III a 

-Joanna Skowronek z kl. I b 

- Aleksandra Koźlenko z kl. II b 

- Marek Graliński z kl. III b 

Prace te wystawione były w MOK- u a obecnie są wyeksponowane w świetlicy szkolnej.  

Ewa Owsik 

  

 

WYCIECZKA DO PLANETARIUM 

        Dnia 20 maja 2011 uczniowie klasy III a i III b wybrali się do Łodzi na zajęcia do Specjalistycznego 

Ogniska Pracy Pozaszkolnej Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Arego 

Sternfelda.  Zajęcia obejmowały dwie lekcje. Pierwsza dotyczyła budowy układu słonecznego 

oraz „kosmomuzyki”, czyli dźwięków w kosmosie. Wykorzystując różne pomoce naukowe, 

uczniowie  poznawali  budowę organów ludzkich odpowiedzialnych za wysyłanie i odbiór dźwięków oraz 

starali się ustalić, czy w przestrzeni kosmicznej można porozmawiać.  

  



  

  

             Druga lekcja odbyła się pod kopułą, na której przedstawiono wizualizację nieba. Uczniowie 

mogli obserwować zmiany zachodzące na niebie w trakcie zmian pór dnia i pór roku. Zajęcia były 

niezwykle ciekawe i inspirujące do własnych obserwacji nieba. Lekcje w łódzkim planetarium polecamy 

wszystkim  uczniom naszej szkoły. 

 

 

     W dniu święta z okazji 220 rocznicy uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja uczniowie i nauczyciele naszej szkoły 

reprezentowali szkoły podstawowe na uroczystościach 

miejskich, które tradycyjnie odbyły się na Starym 

Mieście. Delegacje przeszły do Kościoła Św. Mateusza, 

gdzie odbyła się uroczysta msza, a po niej złożone 

zostały kwiaty pod Pomnikiem Legionisty.  Historia 

pomnika sięga 1933r. kiedy to został uroczyście 

odsłonięty, a był dowodem pamięci o mieszkańcach 

naszego  miasta, którzy zginęli w latach 1914 – 1921. 

Jednak już we wrześniu 1939r. hitlerowcy wysadzili 

obiekt w powietrze, niszcząc wszystko co mogło 

Polakom kojarzyć się z wolnością narodu i 

niepodległością państwa polskiego. Wszak takie było 

znaczenie upamiętnionej postaci oraz popiersia Marszałka Józefa Piłsudskiego, umieszczonego na cokole 

pomnika.   Pomnik stanął w miejscu,  w którym w  1914 roku zatrzymali się wysłannicy Józefa 

Piłsudskiego, którzy prowadzili akcję werbunkową do legionów. Tutaj także pabianicki oddział wojska 

polskiego pod dowództwem Antoniego Jankowskiego składał przysięgę, przed wyruszeniem na front walki 



o granice nowo tworzącego się państwa. Dopiero pod 

koniec lat osiemdziesiątych zaistniały warunki 

sprzyjające podjęciu inicjatywy rekonstrukcji i 

odbudowy pomnika. Dużą rolę odegrali wówczas 

działacze Towarzystwa Przyjaciół Pabianic, którzy 

rozpoczęli zbiórkę funduszy i przy współpracy wielu 

osób, specjalistów  z  różnych  dziedzin,  potrafili 

pokonać  trudności natury formalnoprawnej, 

technicznej, finansowej i organizacyjnej i doprowadzili 

w efekcie do wyznaczonego celu: „miasto musi 

odzyskać symbol aspiracji wolnościowych, a zarazem 

istotny fragment kultury materialnej i 

artystycznej.”  Uroczystość odsłonięcia Pomnika 

Legionisty odbyła się w dniu 11 listopada 1989r. i 

zbiegła się z przywróconymi uchwałą parlamentu 

polskiego obchodami Święta Niepodległości, pierwszymi po pięćdziesięcioletniej przerwie. Dzisiaj miejsce 

to nabiera szczególnego znaczenia właśnie z okazji narodowych i państwowych świąt i uroczystości.   

Jerzy Kaczmarek 

 

 

 

 

 

W tym miesiącu spytaliśmy panią Małgorzatę Rutkowską, nauczyciela religii i panią Dorotę 

Stolińską, nauczyciela języka polskiego o to, jakie książki polecają do przeczytania dla młodych 

czytelników. 

         P. Dorota Stolińska : Polecam baśnie pana Andersena i braci Grimm, ponieważ uważam, że każde 

dziecko powinno je znać. Baśnie opowiadała mi babcia, mama i opiekunka. Marzyłam żeby zagrać w 

bajce pt. „Królewna Śnieżka” jako sama Królewna Śnieżka. Pierwszą książkę, którą przeczytałam to 

była baśń „O rybaku i złotej rybce”. Bardzo wierzyłam, że wszystko, co jest w baśniach,  zdarzyło się 

naprawdę. Moje ulubione książki z czasów szkoły podstawowej to były „O to jest Kasia” oraz „Karolcia”. 

Historia, którą pamiętam, ponieważ poruszyła mnie bardzo, została przedstawiona w powieści 

psychologicznej Zofii Nałkowskiej pt. „ Granica”. Przeczytałam tę książkę już dawno, bo w liceum. To 

była wtedy lektura obowiązkowa. Wielokrotnie już jako dorosła osoba wracałam i wracam do głównej 

myśli zapisanej w tej książce: w życiu nie można przekroczyć pewnej granicy, bo wtedy przestaje się 

być sobą. To co Wam mówię jest trudne, ale ważne, dlatego, gdy będziecie starsi, polecam 

przeczytajcie „ Granicę”. Jest wiele książek, które cenię. Są to nie tylko powieści. Uwielbiam poezję. Im 



jestem starsza, tym coraz więcej widzę w niej piękna i mądrości. Teraz fascynuję się wierszami Wisławy 

Szymborskiej. Każda książka czegoś uczy, a dzień bez czytania, to dzień stracony. Dlatego czytajcie, 

czytajcie, czytajcie… 

   

        Małgorzata Rutkowska : Polecam książki religijne jak np. Pismo Święte. Polecam również książki 

przygodowe i fantastyczne, baśnie i bajki - często czytam je swoim dzieciom. Na studiach czytałam 

Biblię. Ciekawiły mnie najpierw słowa Pana Boga, a później słowa Pana Jezusa. Teraz czytam książki o 

Janie Pawle II. Lubię także książki księdza Rogowskiego i księdza Twardowskiego. W młodości lubiłam 

czytać lektury. Przeczytałam również klasykę z literatury polskiej, to znaczy : „Potop” , „Krzyżacy” i 

„Nad Niemnem”. 

 Rozmawiali Andrzej i Sławek 

 

   

Wieści z bieżni 

Miłe informacje dotarły do naszej szkoły 10 maja. Tego dnia na obiekcie dawnego klubu „Włókniarz” 

rozgrywano monarsze zawody szkół podstawowych. Zgłosiły się reprezentacje wszystkich pabianickich 

podstawówek. Pogoda również spisała się na medal, bo nie poskąpiła dobrej temperatury i sporej dawki 

słoneczka. Naszą szkołę, w najcięższej indywidualnej letniej dyscyplinie- czwórboju 

lekkoatletycznym reprezentowali: Piotr Owczarek, Daniel Pikula, Artur Szczerkowski, Mateusz 

Kuba, Damian Pawlik i Robert Kukieła.  

       Chłopcy walczyli na tyle mocno, że:  

1.      Każdy z nich poprawił osobiste rekordy w czterech konkurencjach; 

2.      Oddali dwa najdalsze skoki w mieście; 

3.      Nie było szybszego zawodnika w biegu na 60m od Piotrka; 

4.      Spośród sześciu biegów na długim dystansie – wygrali pięć; 

5.      Z trzech nagród indywidualnych dla zawodników, którzy zdobyli najwięcej punktów pierwsze i drugie 

miejsce przypadło Piotrkowi i Danielowi. 

Te sukcesy musiały zanieść reprezentację SP 5 na pierwsze miejsce w rywalizacji szkół pabianickich. 

Warto wiedzieć, iż nasz „team” zdobył 1101pkt, druga SP 17- 994pkt, a trzecia SP14- 781pkt. 



      Dzięki osiągniętym wynikom królowa sportu, jaką jest lekkoatletyka, staje się mocną stroną „piątki”. 

       Chłopcom serdecznie jeszcze raz GRATULUJĘ i życzę dalszych sukcesów w rywalizacji  

na szczeblu powiatowym. 

 Wojtek Woźniak 

  

W dniu 9.05.2011r. odbyły się Mistrzostwa Pabianic w czwórboju lekkoatletycznym dziewcząt klas 

szóstych. Naszą szkołę pod opieką p. Lidii Golewskiej reprezentowały:  Janczyk  Aleksandra, 

Krawczyk Weronika, Janiak Karolina, Dudek Adrianna,  Lesiak Weronika i Kubiak Aurora. 

         Udział wzięło 7 szkół. Uczennice  startowały w czterech konkurencjach: bieg na 60m,skok w dal, 

rzut piłeczką palantową, bieg na 400m. Pięć najlepszych zawodniczek zdobywało punkty dla danej 

szkoły. Zajęliśmy tradycyjnie 5 miejsce. Najlepszą naszą zawodniczką okazała się piątoklasistka 

Weronika Lesiak . Gratulujemy. 

Lidka Golewska 
 


