
 

 

 

Witaj szkoło 
Wszystko co dobre, kiedyś się kończy. Szybko minęły tak wyczekiwane i wymarzone wakacje. Mam 
nadzieję, że wszyscy w czasie wolnym dobrze się bawiliście a teraz jesteście pełni sił i zapału do pracy 
w nowym roku szkolnym. Przed nami dziesięć miesięcy wytężonej pracy. To także będzie czas na 
zacieśnianie starych przyjaźni i zawiązywanie nowych. 



Zwłaszcza, że do szkoły przybyło kilkoro nowych uczniów. Będziecie mieli okazję ich poznać. 
Nadszedł koniec laby, czas się zabrać za naukę. Uczyć się można w różny sposób. 

Oprócz wkuwania książkowej wiedzy, możecie nabyć wiele 
umiejętności a także wiadomości poprzez angażowanie się w 
organizację uroczystości szkolnych, imprez klasowych, aktywnie 
uczestnicząc w lekcjach, biorąc udział w wyjazdach do kina, 
teatru, czy też bawiąc się na szkolnej dyskotece. Nauka wcale 
nie musi być nudna. To od nas samych zależy jak do niej 
podejdziemy  –  z zainteresowaniem, czy z niechęcią.  

 

Powitanie nowego roku szkolnego 2019 / 2020 nie było zwyczajne. Uczniowie klas siódmych i 
ósmych przywitali go w samo południe razem z zaproszonymi  gośćmi. W tym roku w murach piątki 
odbyła się główna uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego. Do naszej szkoły przybyło bardzo dużo 
gości m. in.: Prezydent Miasta Pabianic - Grzegorz Mackiewicz i Starosta pabianicki - 
Krzysztof Habura. Zaproszonych gości powitał pan dyrektor, a  nasi uczniowie przedstawili krótki 
program artystyczny przygotowany przez p. Sylwię Grzeszną i p. Alicję Zieję (scenariusz). Pan 
Adam Suwald zadbał o oprawę muzyczną a panie Ewa Owsik i Dorota Stolińska przygotowały 
oprawę plastyczną. 

Jeszcze o kilku zasadach bezpieczeństwa.       

Pamiętajcie, że na terenie szkoły 
obowiązkowo należy zmieniać obuwie. Nie wolno 
biegać po korytarzach, otwierać okien bez 
pozwolenia nauczyciela, rozlewać wody w 
toaletach i przebywać w części szkoły 
przeznaczonej dla innej grupy wiekowej. Wszyscy 
razem dbajmy o czystość i bezpieczeństwo. 
Pamiętajcie także, aby w drodze do szkoły i z 
powrotem  chodzić wyłącznie po chodniku, 
korzystać z oznakowanych przejść dla pieszych, 
oraz zawsze korzystać z pomocy Pana  Stopka, 
który na długo przed pierwszym dzwonkiem 
czeka na Was przy przejściu koło szkoły. 

Redaktor opiekun 

 

 

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 
2019 - 2020 

Miejska uroczystość inauguracji roku szkolnego 2019/2020 rozpoczęła się punktualnie 
w samo południe. Nawet dzisiejsza pogoda przypominała, że właśnie skończyły się 
wakacje. Mimo chłodniejszej aury mury szkoły były jeszcze mocno rozgrzane po 

ostatnich upałach.  



 

Naszymi gośćmi byli m. in.: Prezydent Miasta Pabianic - Grzegorz Mackiewicz, 
Przewodniczący Rady Miejskiej - Krzysztof Rąkowski, Starosta pabianicki - Krzysztof Habura, 
Aleksandra Jarmakowska – Jasiczek i Marek Gryglewski – Zastępcy Prezydenta Miasta, 
Iwona Marczak – Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej, radni 
miejscy: Joanna Kupś (rzecznik prasowy Starostwa) oraz Krzysztof Hile (jednocześnie jako 
reporter TV ProMOK), Renata Janiszewska – Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły, 
Waldemar Boryń - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu oraz Mirosłąw Niepsuj i 
Mariola Nowak – kadra kierownicza Wydziału, Małgorzata Biegajło – Dyrektor Powiatowego 
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego, ins. Tomasz Szwed – 
Komendant Powiatowy Policji oraz oficer prasowy KPP – Joanna Szczęsna, Tomasz Makrocki 
– Komendant Straży Miejskiej, st. bryg. Andrzej Bohdanowicz – Komendant Powiatowej 
Straży Pożarnej, ks. Jan Pracki reprezentujący Proboszcza Parafii NMP, dyrektorzy 
pabianickich przedszkoli i szkół podstawowych, przedstawiciele związków zawodowych 
środowiska oświaty – Wacława Czyżewska (ZO ZNP) i Andrzej Bartłomiejczyk (Komisja 
Zakładowa NSZZ Solidarność) oraz przedstawiciele pabianickich mediów.  

  



W uroczystości uczestniczyli także uczniowie 
klas starszych, nauczyciele i pracownicy szkoły. 
Prezydent Miasta wręczył akty powołania na 
stanowisko dyrektorów szkół i przedszkoli p. 
Renacie Włodarczyk (PM12), p, Beacie Jaśkiewicz 
(SP14) i p. Ilonie Paszkiewicz (SP16). 
Podziękowania za zaangażowanie w 
przygotowanie szkół i placówek oraz życzenia 
wielu sukcesów edukacyjnych i wychowawczych 
składane wszystkim pracownikom oświaty 
dominowały w przemówieniach Prezydenta, 
Starosty i przedstawicieli związków zawodowych. 
Dyrektor szkoły natomiast podkreślił problem 
bezpieczeństwa uczniów w szkole i w ruchu 

ulicznym, szczególnie w perspektywie zbliżających się remontów ul. Zamkowej i pobliskich przejazdów 
kolejowych. Uroczystość zakończył krótki program artystyczny przygotowany przez grupę uczniów klas 
starszych pod opieką p. Sylwii Grzesznej i p. Alicji Zieji (scenariusz) oraz p. Adama Suwalda 
(oprawa muzyczna) oraz p. Ewę Owsik i p. Dorotę Stolińską (oprawa plastyczna). (Zdjęcia: 
Tomasz Sujecki)  

Inauguracja roku szkolnego w relacji TV Pro-MOK: http://promok.pl/player/?id=3519 

 

WYBORY SAMORZĄDU 

UCZNIOWSKIEGO 
 

Dnia 10. 09. 2019 roku  odbyło się pierwsze, organizacyjne zebranie SU,  poprowadzone przez p. 
Małgorzatę Kunę. O godzinie 10:45 klasy II - VIII zebrały się punktualnie w pracowni nr 9. 

Po kilku słowach wstępu p. Małgosi  rozpoczęliśmy wybory nowego 
opiekuna samorządu. Kandydowały trzy osoby: p. Tomasz Sujecki, p. 
Joanna Wawrzyńska oraz p. Magdalena Cieśliczko. Przewagą 16 głosów 
wygrał p. Tomek, a p. Asia została opiekunem sekcji porządkowej. Sekcją 
artystyczną i imprezową niezmiennie zajmuje się p. Adam Suwald  z pomocą 
p. Lidii Golewskiej.  P. Kasia Dumka będzie opiekowała się pocztem 
sztandarowym i gazetką „Piątka na piątkę” oraz   Kołem  Wolontariatu 
„Pomocna Dłoń”. 

Następnie rozpoczęły się wybory na 
przewodniczącego/cą SU.  

  Kandydowali:  Miłosz z kl. 8b, Wiktor z kl. 7a i Amelka 
z kl.7b. Po paru minutach wszyscy oddali karteczki  i zaczęto zliczać głosy. 
Wygrała Amelia Otto. Pozostali automatycznie przeszli do kandydowania na 
zastępcę. Dodatkowo doszła kandydatka  Kinga z kl. 7 a. Głosowanie było 
jawne. Wygrała Kinga Bryńska.  Miłosz i Wiktor zostali protokolantami. 

   Życzymy owocnej współpracy w roku szkolnym 2019/2020.  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpromok.pl%2Fplayer%2F%3Fid%3D3519&h=AT3s0rr4wZivl2iDV9xM1h3RUcvH5R3NyQn05VQMAEOqi-9ZNb3i_Fyk_HO_nQlxTEh4UrzfPlfrY6UiKgxj39G6BfT1rRtwEaCasSEhY5fJeKOmgUdR05fuchrrhM7H6YM7oG6Kyp-UElVpdJwplpkx4yqS2bJCaz4ZCFnAVzsKNIua9twpDu9q68h91uGE73xOsp3Ui4leVEAjpBN16_vURa6slNwXHdCJCQzYTl2qV-QPL-4g8y0Y6LukgR4Nt1STJcjQ5iSm3pdv_LjTx4g6Wu4iyzfXzpmNhAwh06Ix3ukkExmp68MPzvKUo89qFgPgt6VOCd8FRunb5MOrso2Co1r6UkuIr1YwyDcBP206wVWRi0QfuGZkb6nYTNjQiRaT5Ap1x5RallUABPGtb7KShgfy_FopKv2rc5nimmhoJ3hD-Zs7IhZna6I4UhXF01r7qBC4lCeGJEFOtrPwHowCfcpNsrkVSKz_cvvcmyEYutkxmAZzVQxtM9v3I5ZQpi9D37EV16mJI-JAD32sitp-Adtv6s0niwrh9JIJyfA3TrswfsMtlsEufgBdCAcMKT7XqaZWq8F2Jzr2CZVK7tq-nR1a60CT9REfXyOVQpaqSZXh4zbhUHfj47SVMzq0w1y00s7r5sCRXpGv7SrWglWjk30BeGsrQxJR3wbgLWXzLsZSV8HO665MRy7FB4FsBCJeqPL7NzH4hb9KCqfH-P7KlHAbB-i--oWb4kQRTCSqSs3tq0uQPWxjOCxvaGEXkJpfFSEtKpjSHkEls4NiLXcoSs0S3-yshYRxMFeN3lNqyuZI9CadCljPwQXhdsorBzBB_ei4


 

Rajd „Bitwa Pabianicka 7 IX 1939 r.” 
W sobotę, 28 września, uroczyście zainaugurowany został szkolny sezon rajdowy. Rozpoczął się 

nie lada wydarzeniem, gdyż nasza „Piątka” była współorganizatorem XVI Rajdu „Bitwa Pabianicka 7 IX 
1939 r.”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Łódzkiego Pan Grzegorz 
Schreiber, a także Wójt Gminy Ksawerów Pan Adam Topolski. Idei rajdu przyświecało zapoznanie 
społeczności uczniowskiej pabianickich szkół z historią pierwszych dni września 1939 r. Wydarzenie 
rozpoczęło złożenie kwiatów pod Pomnikiem 15 Pułku Piechoty „Wilków” w Parku Wolności, 
następnie drużyny udały się w trasę spacerową, którą opracowano w oparciu o miejsca związane z 
bitwą pabianicką. Złożono kwiaty przy obelisku bohaterskiego Józefa Salwy, następnie rajdowicze 
przeszli pod Dworzec PKP, który był głównym punktem wymiany ognia między wojskami polskimi a 
niemieckimi (szczególnie w obronie wsławił się Józef Kuta).  

W naszej szkole przygotowano poczęstunek dla uczestników rajdu oraz przeprowadzono konkurs 
sportowy oraz konkurs wiedzy o bitwie 7 IX 1939 r. Uczniowie złożyli kwiaty pod tablicą pamięci 
poświęconą patronowi pabianickiego oddziału PTTK- Kazimierzowi Staszewskiemu. Po 
zregenerowaniu sił drużyny ruszyły ku ul. Zamkowej 6, gdzie znajduje się budynek, z okien którego 
Niemcy ostrzelali polskich żołnierzy dzielnie broniących naszego miasta. 

 

Dziś o tym wydarzeniu przypomina tablica pamiątkowa. Kolejnym punktem rajdowej trasy był 
Teklin, do którego uczestnicy rajdu dotarli tramwajem.  



Niepozorna rogowa kamienica to również miejsce, w okolicach którego doszło do dramatycznej 
potyczki późnym wieczorem 7 IX 1939 r. Uroczyste zakończenie rajdu miało miejsce na terenie 
Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie, gdzie złożono kwiaty pod obeliskiem 
upamiętniającym mieszkańców okolic poległych w obronie Ksawerowa, a także rozstrzygnięto konkursy 
wiedzy i wręczono nagrody.  

 

Dla uczestników przygotowano pyszny rajdowy bigos, gorącą herbatę i szereg pamiątkowych 
gadżetów tematycznie związanych z rajdem. Dodatkowo nie zabrakło czasu na wspólną integrację i 
szerzenie różnych form aktywności spędzania czasu na świeżym powietrzu. Serdeczne podziękowania 
dla Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 5 oraz nauczycieli: Katarzyny Dumki, Aleksandra Dudy, 
Małgorzaty Wójtowicz- Kuny oraz Lidii Golewskiej za pomoc w przeprowadzeniu rajdu na terenie 
placówki. 

Komandor rajdu, Maria Stencel 

 

Darczyńca 
 

Choroba nowotworowa to dla niektórych wyrok. Leczenie jest długotrwałe i rokowanie niepewne.  
Terapia "chemią" pomaga, ale niesie ze sobą skutki uboczne m.in.  choremu wypadają włosy.  
Do momentu odrośnięcia włosów lub nawet na całe życie pacjentom zostaje ofiarowana peruka, 
zrobiona z naturalnych włosów. Chodzi o to, by nie czuli się „oszpeceni” i nie krępowali się przebywać w 
miejscach publicznych. 
Postanowiłam i ja pomóc. Charytatywnie oddałam swoje włosy, tak aby posłużyły do zrobienie peruki 
dla chorej osoby. 



5 września w Dzień dobroczynności odwiedziłam łódzki salon fryzjerski. Nieodpłatnie obcięto mi 
włosy. Teraz mam nową fryzurę i jednocześnie jestem darczyńcą Fundacji Rak'n'Roll. 
Dowiedziałam się, że nie byłam pierwszą osobą z naszej szkoły, która uczyniła podobny gest serca. 
Wcześniej włosy oddała Aleksandra Goclik nasza już absolwentka.  

 
 

Aż dwukrotnie swoje długie warkocze podarowała nasza nauczycielka 
pani Joanna Wawrzyńska. 
W Pabianicach też są salony fryzjerskie, które współpracują z 
Fundacją Rak'n'Roll Wygraj Życie i zapraszają na ścięcie włosów, 
by pomóc chorym kobietom. Takie obcięcie jest całkowicie darmowe. 
 
To dar serca. Nic nie kosztuje, a jak wiele znaczy dla innych.  
Pomagajmy. 
 

Weronika Łuczak 8b 
 

 

Biegniemy dla Roksany 
 

14 września odbyła się w Pabianicach 7 edycja biegu 
charytatywnego "12h z koroną". Organizatorem był Klub biegacza 
"Korona". Całkowity dochód był przeznaczony na wsparcie leczenia 
chorej nastoletniej Roksany. Bieg, jak sama nazwa wskazuje, trwał 12 
godzin. 

Trasa zlokalizowana była na Lewitynie, wzdłuż zbiornika 
wodnego,  po wyznaczonych ścieżkach w parku. Każda  pętla to 
dystans 1260 m . Uczestnik zapłacił wpisowe 10 złotych. To 
symboliczna "cegiełka", która wesprze Roksanę. 

Dodatkowo główni pabianiccy sponsorzy: Aflofarm Formacja 
Polska, Hartman, Powiat Pabianicki zapłacili 3 złote za każde zaliczone przez uczestnika  okrążenie. 
Oczywiście nie trzeba być mistrzem biegania, aby przebiec dystans. Liczy się pokonanie okrążenia, 
nawet truchtem lub spacerkiem. Byli tacy uczestnicy, którzy tylko pokonali symboliczne kółko. Byli 
tacy, którzy biegali od 7.00 do 19.00 z krótkimi przerwami na posiłki regeneracyjne. 

Naszą „Piątkę” prężnie reprezentowała  p. Katarzyna Dumka, nauczycielka historii. Wysoka 
forma i duże doświadczenie w biegach pozwoliły pani Kasi  na przebiegnięcie 72 km (57 okrążeń)! 
 

Gratulujemy! 
Weronika Łuczak 8b 

 



 

Nasze przygody z językiem. Część 1 
W ostatni piątek września w pracowni języka angielskiego rozbrzmiewały trzy języki. Powodem tej 

trójjęzyczności był konkurs Be trilingual w ramach obchodów Dnia Języków Europejskich(26.09). W konkursie brali 
udział uczniowie klas 4 - 8, którzy reprezentowali w dwuosobowym składzie swoją klasę. Organizatorkami konkursu 
były nauczycielki języka angielskiego, niemieckiego i geografii: Małgorzata Wójtowicz-Kuna, Magdalena 
Omielczenkow -Cieśliczko i Maria Stencel.  

 

Przedstawiciele klas wykonywali zadania w trzech językach w języku angielskim, hiszpańskim i niemieckim w 
formie gier i zabaw. W pierwszym zadaniu uczestnicy rozpoznawali znane miejsca i budowle i podawali nazwę 
państwa z których pochodzą. W drugim ćwiczeniu wspólnie uczyliśmy się dni tygodnia w języku hiszpańskim na 



podstawie obejrzanego filmiku. W kolejnym zadaniu uczniowie wykazywali się umiejętnością słuchania ze 
zrozumieniem w języku angielskim, uzupełniając brakujące słowa w tekście piosenki, z uwzględnieniem poziomów 
trudności.  

Na zakończenie pojawił się język niemiecki, młodsi uczniowie z wielkim skupieniem uczyli się liczb do 12, by 
później ćwicząc swoją spostrzegawczość znaleźć ich nazwy w wykreślance. Starsi z kolei wyszukiwali słowa związane z 
rodziną , z nazwami państw i przedmiotów. To spotkanie z językami obcymi utwierdziło nas w przekonaniu, że warto 
uczyć się języków obcych i w tym celu można wykorzystać również bogactwo zasobów internetowych, a 
najważniejsze że można się przy tym doskonale bawić i integrować z innymi uczniami.  

 

Tekst i foto: M> Wójtowicz – Kuna  

Już wkrótce ogłoszenie wyników. Trzymamy kciuki, na zwycięzców czekają nagrody. 



LEKCJA OLIMPIJSKA 
W dniu 13.09.2019r.uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Olimpijskiej Lekcji W - F 

organizowanej przez Olimpijczyków z woj. Łódzkiego. Impreza miała charakter zabawy z 
Olimpijczykami i odbyła się w hali sportowej MOSiR. Była rozpoczęciem sportowego roku szkolnego 
2019/20. Dwudziestoosobowa grupa uczniów kl. V i VI uczestniczyła we wspaniale zorganizowanych 
zabawach dotyczących jednej z gier zespołowych, a mianowicie piłce koszykowej, która to ma w 
naszym mieście ogromne tradycje. Uczniowie przez dwie godziny z małymi przerwami szlifowali swoje 
umiejętności w tej dyscyplinie. Poznali również kilka znanych koszykarek,: Elżbietę Nowak ( 
Trześniewską), Katarzynę Dydek, Sylwię Wlaźlak, Marzenę Głaszcz, Edytę Koryznę i Leonę. 

  

1 września 2019r. odbyły się Mistrzostwa Pabianic w drużynowych biegach przełajowych. 
Uczniowie biegali w trzech grupach wiekowych tj. rocznik kl. IV,  rocznik kl. V i VI oraz kl. VII i VIII.  
Nasza szkoła wzięła udział w igrzyskach dzieci i igrzyskach młodzieży. Uczestniczyli w nich po sześciu 
zawodników i sześć zawodniczek danej grupy. Nasze wyniki to w obydwu grupach dziewcząt – szóste 
miejsce, a w grupie chłopców młodszych miejsce V i w grupie starszej IV. Niestety w dzień zawodów 
nie odliczyły się w całości wyznaczone zespoły. Niektóre dzieci nie dotarły na zawody z powodu 
choroby, co spowodowało, że już na wstępie nie mieliśmy szansy na wysokie miejsca. Jednak 
indywidualnie w grupie starszej dziewcząt szóste miejsce zajęła Nicola Sobańska uczennica kl. 
VIIa, a w grupie starszej chłopców wysokie drugie miejsce zajął Wiktor  Balcerzak z kl. VIIIb. To 
oni 20.09.2019r wzięli udział w zawodach Powiatowych, gdzie Nicola zajęła 13 miejsce, a Wiktor 9. To 

duży sukces naszych zawodników w zawodach rangi powiatowej. 

 

 



ROZPOCZĘCIE SZKOLNEGO SEZONU SPORTOWEGO 

17 września 2019r. na stadionie Włókniarza odbyły się zawody sportowe z biegów przełajowych. Wzięło w nich udział 11 
szkół. Konkurencje były podzielone na kategorie dziewczęta/chłopcy oraz kategorie wiekowe (klasy 4, 5, 6, 7, 8).  

Gdy nasza drużyna dotarła na miejsce, postanowiliśmy obejść tor, zapoznając się z trasą biegu. Klasy czwarte miały do 
przebiegnięcia jedno okrążenie na bieżni. Klasy piąte i szóste również biegły jedno okrążenie, ale ich trasa była dłuższa, ponieważ 
prowadziła wokół bieżni. Klasy siódme i ósme miały do pokonania dwa okrążenia.  

Po zapoznaniu się z zasadami zawodów, poszliśmy się przebrać i zrobiliśmy rozgrzewkę. Zawody rozpoczęły klasy czwarte. 
Mocno dopingowaliśmy naszych zawodników.  

Potem przyszedł czas na konkurencje  klas piątych i szóstych. Poszło nam całkiem nieźle. Nasza szkoła zdobyła w tej 
kategorii VI miejsce.  

Jako ostatni startowali zawodnicy z klas siódmych i ósmych. Tutaj również zdobyliśmy szóste miejsce. Nawet udało się 
nam zakwalifikować do następnych zawodów na poziomie powiatowym. Odbędą się 20 września.   

Agata Lenart z klasy 6c 

 

"Zabierz 5 z lasu" 
"Zabierz 5 z lasu" to ogólnopolska akcja zorganizowana przez Nadleśnictwo. Polega na zebraniu 

podczas spaceru, randki czy pikniku 5 szt. śmieci 
i wyrzucenia ich do leśnego, lub swojego 

śmietnika. Ma ona na celu zachęcenie osób do 
dbania o środowisko i zmniejszenie liczby 

odpadów w lasach. Odpady takie jak: torebki 
foliowe, opakowania po posiłkach lub puste 

butelki, które trafiają do lasu mogą być 
zagrożeniem dla żyjących tam zwierząt. 

Mniejsze, foliowe śmieci są połykane przez 
zwierzęta, co prowadzi do ich śmierci. Odłamki 
szkła lub metalu powodują okaleczenia, a linki 

oraz sznurki plątanie nóg. Uczniowie Naszej 
Szkoły chętnie wzięli udział w akcji.  

   
Pozdrawiam!  

 Paulina Krupa 
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Czym jest czytelnictwo? Jaką funkcję pełni 

czytanie w życiu człowieka? Czy warto czytać? 

Na te i inne pytania znajdziecie 

odpowiedź w Waszej szkolnej bibliotece. 

Kilkanaście lat temu październik został 

MIESIĄCEM BIBLIOTEK SZKONYCH.   

W bieżącym roku szkolnym hasłem 

przewodnim jest „Wyobraź sobie…” 

Właśnie! Wyobraźcie sobie świat bez książek, 

bez bibliotek, bez bibliotekarzy…  

Straszne!!! 
Dobra książka daje czytelnikowi wiele 

wartości estetycznych, wzorów, podpowiedzi 

rozstrzygnięć różnych sytuacji, wyborów moralnych. Trafnie dobrana lektura 

inspiruje odbiorcę do namysłu, do zastanowienia się nad czymś, np. nad 

własnym życiem, może być impulsem do przeprowadzenia zmian. Książka 

może kształtować myślenie, może być „partnerem w dialogu”, może kształtować 

w  człowieku poczucie dobra, piękna i prawdy. Za pośrednictwem słowa 

pisanego można łatwiej zrozumieć świat. Czytelnik utożsamiając się z 

bohaterami powieści, niejednokrotnie inaczej zaczyna patrzeć na swoje życie, 

czym jest życie, czym jest świat, kim ja jestem.  

W Waszej szkolnej bibliotece prócz lektur jest wiele ciekawych książek dla 

dzieci i młodzieży, jest wiele nowości wydawniczych, a może ktoś z Was chce 

sprawdzić co czytali rodzice czy dziadkowie będąc w Waszym wieku???  

 takie książki też się znajdą! 

Serdecznie zapraszam! 

WASZ BIBLIOTEKARZ 
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