
 

 

Październik to miesiąc, w którym cieszymy się z 
pięknej złotej jesieni. Rośliny przybierają różne barwy, 
oczarowując nasz wzrok kolorami. Poranki i wieczory 
bywają już chłodne ale dzień jest jeszcze ciepły. Zmiana 
temperatury sprawia, że częściej się przeziębiamy, 
chorujemy i nie możemy korzystać jeszcze ze słonecznej 
pogody. W październikowym numerze nasze redaktorki 
znalazły porady na przeziębienie – co robić, jeśli nas już 
dopadnie i jak go możemy uniknąć? Poznacie także zwyczaj 
zwierzątka najbardziej kojarzonego z jesienią – małego 

jeża. 

Październik to także czas, w którym mamy wszyscy swoje małe święto – Dzień Edukacji 
Narodowej. Odświętnie ubrani tego dnia przychodzimy do szkoły i uświadamiamy sobie, że jest 
to święto całej społeczności szkolnej, wszystkich pracowników, uczniów i nauczycieli. 

Październik to miesiąc pisania listów. Dawniej listy jak liście wędrowały do adresata. 
Pisane odręcznie były jedyną formą komunikacji na odległość. Zawierały w sobie wiele emocji, 
uczuć a może i trochę nostalgii. Wypierane przez współczesną technologię, powoli odkładane 
do lamusa, stają się zapomnianą formą przekazywania informacji.  

Październik jest także nostalgiczny. Pod koniec miesiąca zaczynamy myśleć o naszych 
bliskich. W domach wspomina się o wyjściu na cmentarz 1 listopada aby odwiedzić groby tych, 
którzy od nas odeszli.  

Miesiąc ten jest pełen kolorów, wielu emocji, zmian w pogodzie. Przeplata trochę w 
sobie lata i już zbliżającej się zimy. Zapraszam do czytania naszego numeru przy gorącej 
herbacie z cytryną albo z miodem, otuleni w ciepły kocyk w chłodny jesienny wieczór. 

Katarzyna Dumka 

 



 

 

 

 

Uczniowie klasy III a przez jeden dzień poczuli się jak studenci Politechniki Łódzkiej. Dzieciaki uczestniczyły w zajęciach 
prowadzonych przez dr Ilonę Gałązkę-Czarnecką na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności. W prawdziwym 
laboratorium miały możliwość wykonywania doświadczeń wykorzystujących produkty spożywcze. Dowiedziały się, 
które substancje są szkodliwe dla zdrowia, jak można tworzyć mieszaniny, jak z herbaty zrobić colę, czy w jaki sposób 
włożyć jajko do wąskiej butelki? 

Uczniowie mogli też rozwiązywać zagadki matematyczne, wykonywać samodzielnie przestrzenne prace pokazujące 
złudzenia optyczne.  

Trzeba przyznać, że czasami były to prawdziwe czary. Zachwytom nie było końca! Tekst i foto: Edyta Chrzęst 

 



 

W poniedziałek, 7 października 2019, odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu językowego "Be 
Trilingual", zorganizowanego w ramach obchodów Dnia Języków Europejskich. Wszyscy uczestnicy doskonale 
wywiązali się z zadań konkursowych z zakresu trzech języków (angielski, niemiecki i hiszpański), a najlepiej poradziły 
sobie uczennice klasy 6b: Kinga Wójcik i Julia Warzycha. Drugie miejsce ex aequo zajęły uczennice klasy 8b: Angela 
Budz i Roksana Seliga i uczniowie klasy 6c: Patrycja Słabiak oraz Aleksander Pogocki. Trzecie miejsce zajęli uczniowie 
klasy 7b: Maja Kozakowska i Szymon Kopczyński. Na zwycięzców, oprócz gratulacji, czekały dyplomy i nagrody 
ufundowane przez wydawnictwa językowe oraz szkołę językową. 

 

14 października 
Co roku w Polsce, dnia 14 października obchodzone jest Święto Edukacji Narodowej. 

Potocznie mówi się na nie „dzień nauczyciela”. Należy wtedy pamiętać także o innych 
pracownikach szkoły, takich jak panie woźne, panie kucharki lub pracownicy sekretariatu 
szkolnego. Warto dać im mały upominek, a przede wszystkim ze szczerego serca podziękować 
za cierpliwość i poświęcony czas.  

 



 

 

My jako uczennice, pragniemy podziękować wszystkim nauczycielom i pracownikom. 
Szczególne ukłony kierujemy do pani Kasi Dumki, która zmotywowała nas do pracy w szkolnej 
gazetce. 

Fakty i ciekawostki 

• Dzień Edukacji Narodowej został utworzony z inicjatywy króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego i zrealizowany przez Sejm Rozbiorowy. Świętem ogłosiła go ustawa z 
dnia 27 kwietnia 1972 roku. 

• Od 1982 roku to święto nazywane jest potocznie „Dniem Nauczyciela”. 
• Natomiast  Światowy Dzień Nauczyciela przypada 5 października. 

 

Julia Niewiadomska i Lena Ledzion 

Z uwagi na kalendarz wydarzeń najbliższych dni uroczystość z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej odbyła się kilka dni wcześniej, 10 października. Uczniowie klas 
pierwszych przygotowywali się do tego wydarzenia od kilku tygodni. Salę gimnastyczną 
wypełnili rodzice i najbliżsi, towarzyszący pierwszakom w tej ważnej chwili. Uroczystość 
rozpoczęła część artystyczna przygotowana pod kierunkiem wychowawczyń: p. Renaty 
Adler i p. Renaty Kołodziejskiej w oprawie muzycznej opracowanej przez p. Adama 
Suwalda i prowadzony przez niego zespół wokalny. Po uroczystym ślubowaniu dyrektor 
szkoły dokonał aktu pasowania uczniów klas pierwszych, życząc im wielu radosnych 
przeżyć i sukcesów na kolejnych etapach edukacji. Zwracając się do rodziców życzył 
owocnej i satysfakcjonującej współpracy ze szkołą. Podkreślił, że Dzień Edukacji 
Narodowej to święto nie tylko nauczycieli, ale wszystkich pracowników oświaty, a 
także całego szkolnego środowiska. Podziękował również nauczycielom, pracownikom 
administracji i obsługi szkoły za zaangażowanie i poświęcenie na rzecz wzmacniania 
wizerunku szkoły i pracę dla dobra szkolnej społeczności.  



  

Nagrody Dyrektora szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej otrzymali: p. 
Małgorzata Wójtowicz – Kuna, p. Urszula Bodył, p. Katarzyna Dumka, p. Sylwia 
Grzeszna, p. Tomasz Klimek, p. Anna Kmiecik, p. Janusz Koźlenko, p. Marlena 
Nowak – Czestkowska, p. Dorota Stolińska, p. Wojciech Woźniak. 

  

 

 

14 i 15 października „Piątkowiczom” upłynął pod znakiem zwiedzania Poznania. 
Cztery klasy z SP5 (4a, 5b, 5c oraz 6b) przeniosły się na te dwa dni do stolicy 
Wielkopolski.  

Wycieczkowiczom tego dnia sprzyjała piękna jesienna aura. Naszą przygodę z 
Poznaniem rozpoczęliśmy od wizyty w Rogalowym Muzeum, gdzie poznawaliśmy tajniki 
wypieku tego tradycyjnego poznańskiego wyrobu, a także zostaliśmy zapoznani z gwarą 
poznańską.  

Niejednego ucznia wprawiły w osłupienie sformułowania typu: „mela” (dziewczyna), 
„szczun” (chłopak), „szkieł” (policjant), czy też nazewnictwo wielkopolskich potraw: 
pyry z gzikiem, szneka z glancem, czy zupa „ślepe ryby” ! Uczniowie mieli okazję 
sprawdzić się na polu wypiekaczy rogali, a na dowód swoich umiejętności otrzymali 
certyfikaty Rogalowego Czeladnika. Nie mogło zabraknąć oczywiści degustacji tego 
specjału. Wizyta na Starym Rynku również była punktem obowiązkowym, stąd też 
spacer i podziwianie malowniczych kamieniczek czekały nas tuż po rogalowych 
podbojach. 

Zwiedzaliśmy Poznań 



 

Pomnik Bamberki, koziołki trykające się punktualnie o godzinie 12.00 na Wieży 
Ratuszowej czy okoliczne uliczki to tylko nieliczne atrakcje tego dnia. Udaliśmy się 
również do jednej z poznańskich szkół, gdzie funkcjonuje Modelarski Klub Kolejowy i 
podziwialiśmy niezwykłe i pełne detali makiety kolejowe. Tutaj sokoli wzrok to 
konieczność. Na zakończenie wycieczki czekało nas istne szaleństwo w Muzeum 
Interaktywnym „Blubry 6D”. Poznawanie legend poznańskich może być nie lada gratką- 
w towarzystwie neonów, okularów trójwymiarowych i feerii barw i dźwięków jest 
świetną rozrywką. Dzień upłynął nam niezwykle aktywnie, ale kolejny punkt na mapie 
Polski zaliczony ! A kolejnego dnia w szkole ... podsumowaliśmy naszą wiedzę zdobytą 
na wycieczce. Wszak cel edukacyjny wycieczki ponad wszystko : - )  

Tekst i foto: Maria Stencel 



Dźwięk dzwonka szkolnego znają niewątpliwie wszyscy. Ale gdy zadzwoni on 
kilka minut po rozpoczęciu lekcji i do tego trzy razy z krótkimi przerwami oznacza to 

sygnał do opuszczenia szkoły. I naprawdę nigdy nie wiadomo, czy sygnalizowane 
zagrożenie jest realne czy to „tylko” próba ewakuacji. Na szczęście i tym razem było 

to praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji obiektów szkoły.  

W piątek o godz. 11.00 rozległy się trzy przerywane dzwonki, a kilka minut 
później zgromadzeni już na szkolnym boisku uczniowie usłyszeli przeraźliwy sygnał 
wozu bojowego Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pabianicach, który wjeżdżał na 
teren szkoły. Akcja ewakuacji przebiegła sprawnie, a uczniowie klas pierwszych 
dodatkowo mieli możliwość obejrzeć jeden z najnowszych samochodów ratowniczych i 
jego nowoczesne wyposażenie. 

 

III a w IX Konkursie Recytatorskim 

24 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pabianicach odbyła się IX 
Edycja Konkursu Recytatorskiego „Na złamanie języka”. Reprezentujące naszą szkołę 
dziewczynki: Ania Sułat, Pola Gorzkiewicz i Kinga Mamińska z klasy III a musiały się 
wykazać porywającą recytacją, właściwą dykcją i umiejętnością poprawnej wymowy. 
Wybrane wiersze zawierały bowiem trudności logopedyczne. Jak zaznaczyło jury poziom 
tegorocznego konkursu był bardzo wysoki, a uczestnicy zachwycili publiczność zarówno 
recytacją, jak i doborem utworów. Kinga Mamińska, dla której to kolejny sukces 
recytatorski, otrzymała wyróżnienie oraz nagrodę książkową, Ania i Pola – dyplomy. 
Gratulujemy!  



 

Tekst i foto: Edyta Chrzęst, wychowawca klasy 

Z wizytą u strażaków 
Uczniowie klasy 4a, 6c i 3b odwiedzili siedzibę Państwowej Straży Pożarnej w 

Pabianicach. Podczas tej wizyty obejrzeli symulację pożaru, poznali sytuacje 
zagrażające bezpieczeństwu i wywołujące pożar. Uczyli się również zasad pierwszej 
pomocy, ewakuacji oraz jak i kogo informować w sytuacjach niebezpiecznych. Poznali 
także trudną pracę strażaka, a szczęśliwcy mogli przymierzyć ich stroje i wyposażenie. 
Największą frajdą dla dzieci było wjechanie specjalnym sprzętem na ponad 20 metrów 
w górę, tak by zobaczyć naszą szkołę z daleka. 



  

Tekst i foto: Joanna Wawrzyńska 

Nasi absolwenci: Robert Łaguniak 
Gidaszewska/ Łaguniak Duo zagra dla pabianickiej publiczności 1 grudnia 

2019r. (niedziela ) o godz. 18.00 w Fabryce Wełny.  

W imieniu artystów serdecznie zapraszamy na koncert. ROBERT ŁAGUNIAK 
ukończył z wyróżnieniem studia I stopnia na Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta 
Bacewiczów w Łodzi. Obecnie jest studentem I roku II studiów magisterskich na tej 
samej uczelni w klasie skrzypiec dr Kariny Gidaszewskiej. Przez ostatni rok dużo 
koncertował w kraju i za granicą , zarówno solo, jak i z zespołami kameralnymi: Vene 
Piano Quartet, którego jest założycielem oraz Gidaszewska/ Łaguniak Duo, w którym 
współpracuje ze skrzypaczką Martą Gidaszewską.  

Muzycy są studentami 
akademii muzycznych w 
Poznaniu i Łodzi, wcześniej 
natomiast uczyli się w 
Poznańskiej 
Ogólnokształcącej Szkole 
Muzycznej im. Mieczysława 
Karłowicza w klasie Kariny 
Gidaszewskiej. Swoje 
początki jako duet mieli 
właśnie w klasie swojej 
nauczycielki w 2014 roku. 
Jako soliści brali udział w 
międzynarodowych i 
ogólnopolskich konkursach 
skrzypcowych, zdobywając 
czołowe lokaty (razem ponad 150 nagród m.in. z Japonii, Serbii, Grecji, Szwecji, Anglii, 
Francji, Włoch, Bośni i Hercegowiny, Niemiec i Polski). Zespół sięgnął m.in. po I nagrodę 
(2014) i Grand Prix (2015) Turnieju Kameralnego w Trzech Odsłonach w Bydgoszczy, I 
nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Kameralnych w Łodzi, II nagrodę na 
Warszawskim Forum Kameralnym, tytuł wicemistrza Międzynarodowego Turnieju 
Mistrzów w Bydgoszczy (wszystko w 2015 r.). W tym roku we wrześniu zdobyli I 



Nagrodę oraz 6 nagród pozaregulaminowych na Międzynarodowym Konkursie Muzyki 
Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie. Konkurs miał na celu promowanie 
zapomnianej polskiej muzyki w kraju i za granicą. Przesłuchania były transmitowane na 
żywo oraz na antenach drugiego programu radia oraz telewizji TVP Kultura. W 
listopadzie duet wybiera się na znany na całym świecie konkurs muzyki kameralnej w 
Düsseldorfie. Planują zagrać koncert promujący muzykę polską w Waszyngtonie oraz 
zagrają w audycji promującej młode talenty w siedzibie telewizji TVP Kultura. W 
przyszłym roku ukaże się również płyta nagrana przez Gidaszewska/Łaguniak Duo 
wydana przez wytwórnię płytową muzyki klasycznej -DUX. Więcej o zespole na na 
fanpegu zespołu na FB. Po ogromnym sukcesie w Rzeszowie, na początku października 
Robert jako solista zdobył II Nagrodę oraz 7 nagród pozaregulaminowych na V 
Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Karola Lipińskiego w Toruniu, który po 
konkursie im. Henryka Wieniawskiego jest drugim najbardziej prestiżowym 
wydarzeniem tego typu w Polsce. Warto również wspomnieć, że Robert był jedynym 
reprezentantem naszego kraju, który zakwalifikował się do udziału w tym prestiżowym 
wydarzeniu, a konkurencja przybyła z 11 krajów. Obydwie nagrody otwierają mu nowe 
możliwości koncertowe w wielu filharmoniach w Polsce, Holandii, Ukrainie, Niemczech i 
Stanach Zjednoczonych. 

eliminacje XIV Edycji "Konkursu sprawności 
fizycznej oraz wiedzy o bezpieczeństwie" 

Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach w dniu 29 października br. przeprowadziła w 
Powiatowej Hali Sportowej przy ulicy św. Jana eliminacje XIV Edycji "Konkursu sprawności 
fizycznej oraz wiedzy o bezpieczeństwie". 

Uczestniczyły w nim reprezentacje szkół podstawowych z całego powiatu pabianickiego. 
W szranki i w tym roku stanęli uczniowie naszej szkoły: Aleksandra Plucińska, Miłosz 
Załęczny oraz rezerwowy Dawid Jaksa z klasy IIb. 

Zadaniem uczestników w ramach konkursu było rozwiązanie testu i pokonanie toru 
przeszkód zbliżonego do tego, który pokonują kandydaci do służby w Policji. Nasza drużyna 
musiała wykazać się nie tylko wiedzą ale również dużą sprawnością fizyczną. Gratulujemy 
odwagi i determinacji wykazanej podczas zmagań konkursowych. 

  



 

16 października uczniowie naszej 
szkoły: Stanisław Karcz, Krystian 
Śliwiński, Kacper Parteka i Aleksander 
Kułek brali udział w biciu rekordu w 
udzielaniu pierwszej pomocy 
przedmedycznej w ramach programu 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
„Ratujemy i uczymy ratować”.   

Reprezentanci szkół Miasta i 
Powiatu Pabianickiego wykonywali w ciągu 

30 min., resuscytację krążeniowo - oddechową przy użyciu fantomów pod czujnym okiem 
ratowników medycznych.  Wydarzenie zostało zorganizowane w Hali Powiatowej w Pabianicach 
przez Szkołę Podstawową nr 1  z udziałem przedstawicieli Policji, Straży Pożarnej, Straży 
miejskiej oraz Pogotowia Ratunkowego.  Tegoroczny rekord po zsumowaniu wszystkich 
wykonanych przez uczestników cykli RKO to 2022.  

Opiekę nad uczniami sprawował p. Paweł Szafrański. 

   



 

Uwaga na jeże ! 
Zawitała już do nas jesień. Wiele zwierząt szuka teraz schronienia na zimę. I nawet 

jeśli mieszkamy w mieście, możemy się z niektórymi spotkać. Częstymi gośćmi o tej porze 
roku są w naszych ogrodach jeże. 

  

Co zrobić gdy jeż odwiedzi nasze podwórko?  Takie pytanie zadaje sobie wiele osób. 



Jeż jest spokojnym i pożytecznym zwierzątkiem, więc na pewno nie należy go płoszyć ani 
wyganiać. Jeśli zadomowi się w waszym ogródku na stałe, pomoże wam walczyć ze 
szkodnikami takimi jak: ślimaki, czy owady. Są to bowiem jego przysmaki. Aby ułatwić  mu 
przetrwanie zimy możecie dokarmiać go karmą dla kotów lub rozdrobnioną wołowiną. 
Pamiętajcie jeże NIE jedzą jabłek, to mięsożercy. W zacisznym kącie ogrodu możecie 
również zbudować mu schronienie z liści i suchych gałęzi.  

Nawet jeśli jeż wyda wam się uroczy i słodki, to lepiej go nie dotykajcie. Chociaż 
powszechna opinia o tym, że często chorują na wściekliznę nie jest prawdą, mogą mieć one 
pasożyty lub po prostu was pokłuć. Próby złapania są też stresujące dla zwierzęcia – lepiej 
podziwiać go z pewnej odległości. 

Po zapoznaniu się z tym artykułem jesteście już gotowi na przyjęcie nowego mieszkańca w 
ogrodzie! 

Wiktoria Szymańska 6B 

O jeżach raz jeszcze! 
Jeże to wbrew pozorom nocne drapieżniki.  

Na świecie żyje kilka gatunków jeży. Do najbardziej znanych należą: 
- jeż europejski (jeż zachodni) - występuje w Polsce, ma do 35 cm długości, waży między 
400-1900 g, ma brązowy brzuch; 
- jeż amurski - blisko spokrewniony z jeżem zachodnim, żyje w Rosji, Chinach i Korei 
- jeż wschodni - występuje w Polsce w stanie dzikim, ma biały brzuch; 
- jeż anatolijski (jeż wschodnioeuropejski) - podobny do jeża wschodniego, odróżnia go 
jedynie biała plamka na piersi.  

  

Czy jeż jest ssakiem? Podstawowe informacje 



Jeż to wszystkożerny ssak, który występuje w Europie i Azji. Prowadzi nocny i samotniczy 
tryb życia. W Polsce wszystkie występujące naturalnie gatunki jeży są objęte ochroną 
częściową. 

Jak wygląda jeż? 
 Cechą charakterystyczną są kolce na plecach. Każdy jeż ma ich aż ok. 5 tys. U dorosłych 
jeży zachodnich, wschodnich i anatolijskich żyjących na wolności mają one kolor czarno-
biały (prążkowany). Jeże afrykańskie mają z kolei różne umaszczenia i biały brzuszek. 

W sytuacji zagrożenia jeże zwijają się w kulkę tak, by z każdej strony chroniły je kolce. 
Oprócz tego jeże zaczynają się trząść, zwiększając tym samym szansę na ukłucie 
drapieżnika. 

Pyszczek jeża jest wydłużony, zakończony mokrym nosem. Jeże mają ostre zęby. 

Młode jeże mają białe, miękkie kolce ukryte pod skórą. 

Ile żyje jeż?    

Jeż  żyje do 10 lat, 

Gdzie mieszkają jeże? 

Naturalnym środowiskiem jeży są lasy. Ale można je spotkać także w parkach czy ogrodach, 
na obrzeżach obszarów zamieszkałych przez człowieka, a nawet na terenach zabudowanych. 
Jeż w ogrodzie może korzystać z obfitości pożywienia, a w zakamarkach znajdzie miejsce do 
przezimowania.  

Co jedzą jeże? 

 Wbrew znanemu wszystkim wizerunkowi jeża niosącego jabłko na plecach, jeże nie jedzą 
jabłek ani innych owoców. Są głównie owadożerne, w ich diecie występują np. dżdżownice, 
szarańcza, chrząszcze, ślimaki. 

Dzięki ostrym zębom potrafią zagryźć także węża lub jaszczurkę, upolować małego 
gryzonia, żabę czy pisklę. Niekiedy uzupełniają dietę o grzyby i owoce. 

Jakie choroby przenosi jeż? 

Jeże mogą mieć pchły. Nie są one jednak groźne dla człowieka. U jeża dość często występują 
także kleszcze. Jeże mogą wywołać reakcję alergiczną. Nie są to jednak tak częste przypadki, 
jak alergie na psa czy kota. 

Co zrobić ze znalezionym jeżem? 



Znalezionych jeży nie dotykamy ani nie przenosimy. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy jeż 
potrzebuje pomocy - jest ranny lub chory. Wtedy możemy wziąć jeża (przez szmatkę) i 
zawieźć do weterynarza lub 
ośrodka rehabilitacji zwierząt. 
Nawet na terenie zabudowanym 
do chwytania jeży są 
upoważnione konkretne 
organizacje. 

Schwytanie jeża i odniesienie go 
w inne miejsce może poważnie 
zaszkodzić, np. jeśli jeż 
poszukuje pokarmu dla swoich 
młodych. Jeśli go gdzieś 
odniesiemy - młode jeże zginą.  

 

Ludzie listy piszą… ??? 
Ludzie pisali listy i komunikowali się ze sobą od zarania dziejów. Obecnie tradycyjna (papierowa) 

forma pisania listów praktycznie zanikła. Nadeszła epoka telefonu komórkowego i komputera.  

Narodziny pisma i listu.  

List prawdopodobnie jest tak stary, jak stare 
jest samo pismo. Pisanie listów 
rozpowszechnione było już w starożytnym 
Egipcie., Chinach i państwie Sumerów, 
później w Imperium Rzymskim oraz 
starożytnej Grecji. Przeważnie listy były 
krótkie, ale inne zajmowały na dużej 
tabliczce aż kilkaset wierszy pisma. 
Korespondencja dotyczyła wyłącznie 
interesów.                                                              

Najstarszy znany list egipski, pisany hieroglifami, wysłał około 2400 roku p.n.e. faraon Pepi II niejakiemu 
Hirchufowinpo jego powrocie z badawczej podróży po Afryce.  

Egipcjanie korespondowali dużo i ochoczo. Rzymianie przesyłali listy albo przez własnych niewolników, 
albo przez znajomych. Jako papier listowy służyły im tabliczki drewniane i metalowe, skorupki gliniane, 
płótno, skóra, papirus, drogi pergamin. List był opatrzony pieczęcią i zaadresowany. 

Jak wyglądał adres? 



Dzisiaj nie ma problemu z oznaczeniem ulicy, domu i mieszkania. W starożytności domy nie były 
numerowane, a wiele ulic nie miało nawet nazwy. Starożytne adresy listowe mogły być tylko przybliżone, 
chyba że dotyczyły jakiejś postaci znanej w 
całej okolicy. Dlatego odnosiły się zwykle do 
pobliskiego punktu orientacyjnego. Były nimi 
zwykle posągi, ołtarze, świątynie, święte 
gaje, gmachy publiczne, bramy, ogrody, 
drzewa. Punkty te nadawały najczęściej 
nazwy dzielnicom i placom miast. 

 

A już od średniowiecza….. 

 

W późnym średniowieczu wraz z rozwojem handlu wzrastała korespondencja handlowa. Najszerszy i 
najbardziej regularny system pocztowy miały od połowy XIII wieku włoskie stowarzyszenia handlowe. 
Również Rosja miała w XIII wieku dobrze działającą na głównych szlakach zaprzęgową pocztę kurierską. 
W drugiej połowie XV wieku, w związku z wynalezieniem druku bardzo wzrosło zapotrzebowanie na 
przewóz korespondencji. Powstało wiele poczt prywatnych o zasięgu lokalnym. 

Gołębie pocztowe 

 

Krótkie listy można było przesyłać za pomocą 
gołębi. Ptaki te wracają zawsze do swoich 
gniazd. Zabierano więc gołębie do miejsc, z 
których trzeba było wysłać wiadomość. List 
wkładano pod specjalną obrączkę na nóżce 
gołębia. Lecąc do gniazda gołąb przebywał w 
ciągu godziny około stu kilometrów. 

Można było też inaczej… 

Niekiedy list zastępowano jakimś znakiem umownym. Był to często pierścień przekazany przez posłańca. 
Takie „pisma” dostarczali często posłańcy piesi lub konni.  

Indianie z Ameryki Północnej do przekazywania informacji wykorzystywali dym z ognisk.       W Afryce 
wiadomości rozchodziły się szybko dzięki tam-tamom – specjalnym bębnom, na których wystukiwano list. 

A u nas … 

W dawnej Polsce znane były „wici” (to znaczy witki, laski lub żerdzie), za pomocą których zwoływano 
wojowników i rycerzy na wyprawy wojenne. Już pierwsi Piastowie mieli posłańców książęcych na użytek 
dworu. 

Pierwsza regularna linia pocztowa w Polsce została utworzona przez króla Zygmunta II Augusta i powstała 
w 1558 roku. Wiodła z Krakowa do Wenecji. Listy w oznaczonych dniach wozili posłańcy, na których 
oczekiwały rozstawione konie. Od roku 1808 listy przewożono dyliżansami. Podróż trwała około dwóch 
tygodni. 



Znaczek pocztowy 

Pierwszy znaczek pocztowy wydano w 
Anglii 6 maja 1840 roku, a w Polsce 1 
stycznia 1860 roku. 

Czy ludzie przestali pisać listy?? 

Do momentu wynalezienia telegrafu a 
później telefonu i internetu listy były 
jedynym sposobem porozumiewania się ludzi 
na odległość. Współcześnie wysyłanie 
prywatnych listów należy do rzadkości i 
związane jest zwykle z koniecznością 
przesłania w kopercie obok wiadomości, 
innych przedmiotów: zdjęć, dokumentów czy 
zaproszeń. Najszybsza jest poczta elektroniczna. Pierwszy e-mail wysłano w Stanach Zjednoczonych w 
1972 roku. 

Czy list to przeżytek? 

Każdy z nas lubi otrzymywać kartki świąteczne, imieninowe, wakacyjne czy urodzinowe. Ale królują teraz 
e-maile, sms-y  –  takie formy bez duszy. Może warto je zastąpić – chociaż czasami – listem lub pocztówką? 

 

Urok listów nigdy nie przeminie a najprzyjemniejszym momentem zawsze pozostanie niecierpliwe 
otwieranie koperty. 

 

Katarzyna Dumka 

Wykorzystano materiał ze strony: 

www.bibliotekawszkole.pl/inne/gazetki/93/index.php 

Po raz drugi bierzemy udział w akcji.  

Zadaniem klas jest uzbieranie, jak największej wartości „złotych” monet                
o nominałach 1,2 i 5 groszy.  

W ubiegły roku zwycięzcą została obecna klasa 6c.  



Organizatorem akcji jest Pabianicki Sztab 28 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przy Hufcu ZHP 
Pabianice. Osoba odpowiedzialna za akcję: Rafał Jaruga. 

Monety zbieramy do 16 grudnia 2019r. 

Potem pani Katarzyna Dumka wraz z pomocnikami dostarczy nasze zbiory do siedziby Pabianickiego 

Sztabu 28 Finału WOŚP mieszczącego się w Hufcu ZHP Pabianice przy ul. Konopnickiej 39. 

Prosimy abyście zbierali monety w trwałych opakowaniach, tak aby się one nie rozpadły. Podpisujcie także 

każdy pojemnik – Klasa i szkoła. 

Wyniki konkursu zostaną przedstawione podczas głównego finału 28 WOŚP,  tj. w dniu 12.01.2020 r. 

Akcja odbywa się z podziałem na kategorie:  

a. szkoły podstawowe, klasy 1-3;  

b. szkoły podstawowe, klasy 4-8;  

c. szkoły ponadpodstawowe.  

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody (I-III miejsce) oraz dyplom z tytułem: 

„Złota Klasa” 28 Pabianickiego Finału WOŚP w kategorii Szkoły podstawowe klasy 1-3”,  

„Złota Klasa 28 Pabianickiego Finału WOŚP w kategorii Szkoły podstawowe klasy 4-8” oraz  

„Złota Klasa 28 Pabianickiego Finału WOŚP w kategorii Szkoły ponadpodstawowe”. 

Wszystkie pozostałe placówki biorące udział w wydarzeniu otrzymają dyplom uczestnictwa.  

 

Dzień Wszystkich Świętych na Ukrainie 
 

Dzień Wszystkich Świętych obchodzi się na świecie na różne sposoby. 
U naszych wschodnich sąsiadów, na Ukrainie, 1 listopada nie jest dniem wolnym od pracy, 
ani świętem religijnym. Wydaje się, że jest to zwyczajny dzień, jak co dzień. 

„Hrobki", czyli Święto Zmarłych nie są obchodzone na całej Ukrainie. W ten dzień na groby 
bliskich przybywają mieszkańcy Ukrainy w rejonie Zakarpacia. W powietrzu panuje duch 
tajemniczości i wydaje się, że na całej Ukrainie w Dniu Wszystkich Świętych groby bliskich 
są ozdabiane chryzantemami i zniczami.  Tak się dzieje w kilku zachodnich obwodach, 
położonych na terenach, które przed II wojną światową należały do Rzeczpospolitej: dawnych 
województwach wołyńskim, lwowskim, tarnopolskim, stanisławowskim.  

„Hrobki" to najważniejsze święto rodzinne na Ukrainie. Zwyczaj nakazuje, by tego dnia na 
mogiłach bliskich spotykała się cała żyjąca rodzina. W przeciwieństwie do polskich tradycji, 
na Ukrainie rzadziej zapala się ognie na mogiłach, absolutną przewagę mają kwiaty. Dominują 
żywe, najlepiej posadzone tak, aby okres kwitnienia przypadł na czas święta. Można też 
przynieść kwiaty w donicach i przesadzić je do ziemi. Ludzie przychodzą do grobu, aby 



pamiętać o zmarłych. Po zebraniu się całej rodziny przy grobach bliskich, wszyscy wracają do 
domu aby wspominać zmarłych. 

  

Jesień to okres, w którym nasza odporność 
jest bardzo słaba. Między innymi wpływa na to 
pogoda. Dlatego w tej prze roku warto jest 
pomyśleć o swoim zdrowiu. Jak więc wzmocnić 
odporność jesienią? Wystarczy, że będziesz 
przestrzegać kilku podstawowych zasad, 
wymienionych poniżej. 

 
1. WYSYPIAJ SIĘ! 
Sen jest czynnikiem, który wpływa na wiele obszarów naszego życia. Ma wpływ także na organizm, który 
jest silniejszy kiedy jesteśmy bardziej wyspani. Jak zadbać o dobry sen? Przede wszystkim śpijcie co 
najmniej 6 godzin (to jest minimum). 
- Nie korzystajcie z urządzeń elektronicznych. 
- Warto jest też przed spaniem przewietrzyć sypialnie. 
Wasz organizm na pewno Wam się odwdzięczy. 

 
2. REDUKUJ POZIOM STRESU. 
Ograniczenie do minimum sytuacji wywołujących stres. 

 
3. JEDZ DUŻO CIEPŁYCH POSIŁÓW! 
Dieta ma kluczowe znaczenie , gdy zależy nam na 
wzmocnieniu odporności. W ty okresie ważne jest 

regularne spożywanie ciepłych posiłków. Można też dodawać 
przyprawy 
rozgrzewające, np. imbir lub kurkuma. 

 
4. Ruszaj się!  
Sport wzmacnia odporność, niezależnie od 
pory roku. 

 
5. „Witaminki, witaminki dla chłopczyka 
i dziewczynki„  
Witaminy i minerały są niezbędne do 
prawidłowego funkcjonowania organizmu, 



zachowania odporności oraz wzrostu i rozwoju. 
- WITAMINA C - najbardziej znana w leczeniu infekcji, ponieważ pobudza wzrost i sprawność komórek 
odporności. 
-WITAMINA B6 - bierze udział przy tworzeniu przeciwciał i w dużym 
stopniu wpływa na odporność. 
- WITAMINA D - podnosi odporność, wzmacnia kości, dobrze działa 
na system nerwowy i serce. 
- WITAMINA A i E - witamina A zwiększa odporność organizmu na 
choroby. Obie witaminy są przeciwutleniaczami chroniącymi organizm 
przed przedwczesnym starzeniem się. 
Są to proste zasady, dzięki którym Wasza odporność na pewno poprawi 
się na lepsze. 

Amelka Otto i Julia Pastusiak 

 

 

 



    

    

 

 

„Człowiek powinien się uczyć na cudzych błędach, bo sam 
wszystkich popełnić nie zdoła” 

Joanna Chmielewska – Zbieg okoliczności 

 Tym cytatem chcę Was,  moi drodzy czytelnicy zachęcić do sięgnięcia po książki pani 
Joanny Chmielewskiej, autorki powieści sensacyjnych, komedii kryminalnych  
i obyczajowych, jak i również książek dla dzieci i młodzieży. Co prawda rodzice Joanny marzyli 
by ich córka została znanym lekarzem, jednak przewrotna natura Chmielewskiej kazała jej pisać 
książki, osobiście uważam że dobrze zrobiła. Zadebiutowała w 1964 r. powieścią „Klin” 

http://lubimyczytac.pl/autor/6712/joanna-chmielewska
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/56573/zbieg-okolicznosci


 Cykl powieści dla młodzieży: 

• Zwyczajne życie 
• Większy kawałek świata 
• Nawiedzony dom 
• Wielkie zasługi 
• Duch (wydany później, pod zmienionym tytułem - Ślepe 

szczęście) 
• Skarby 
• 2/3 sukcesu 
• Ślepe szczęście 
• Wszelki wypadek 

 

i ponad czterdzieści powieści dla dorosłych.  

Przeczytałam prawie wszystkie 
napisane przez Chmielewską książki i z 
czystym sumieniem mogę polecić kilka z 
nich: 

• Wszyscy jesteśmy podejrzani 
• Krokodyl z Kraju Karoliny 
• Całe zdanie nieboszczyka 
• Lesio 
• Wszystko czerwone 
• Romans wszechczasów 
• Boczne drogi  
• Studnie przodków 
• Florencja, córka Diabła 
• Upiorny legat 

 

Kilka z jej powieści doczekało się ekranizacji, powstało również wiele słuchowisk.  
Każda powieść jest inna, w każdej jest duża dawka humoru, a mocno zakręcone wątki miłosno-
kryminalne pozwalają zapomnieć o własnych problemach i na chwilę przenieść się w inny świat.  

Przekonajcie się sami 

Zapraszam do biblioteki… po Chmielewską  
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwyczajne_%C5%BCycie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wi%C4%99kszy_kawa%C5%82ek_%C5%9Bwiata
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nawiedzony_dom_(powie%C5%9B%C4%87_Joanny_Chmielewskiej)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krokodyl_z_Kraju_Karoliny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ca%C5%82e_zdanie_nieboszczyka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lesio_(powie%C5%9B%C4%87)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wszystko_czerwone
https://pl.wikipedia.org/wiki/Romans_wszech_czas%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Boczne_drogi

