
 

 

Tadeusz Różewicz    Edward Stachura 

Jesień                                                                                  Zanurzać, zanurzać się 
ptaszek bursztynowy                                                       w ogrody rudej jesieni  
przejrzysty                                                                         i liście zrywać kolejno  
z gałązki na gałązkę                                                          jakby godziny istnienia 
nosi kroplę złota.  
                                                                                            Chodzić od drzewa do drzewa 
Jesień                                                                                 od bólu i znowu do bólu 
ptaszek rubinowy                                                            cichutko krokiem cierpienia 
świetlisty                                                                           by wiatru nie zbudzić ze snu 
z gałązki na gałązkę  
nosi kroplę krwi.                                                              I liście zrywać bez żalu 
                                                                                            z uśmiechem ciepłym i smut-
nym 
Jesień                                                                                 a mały listek ostatni  
ptaszek lazurowy                                                             zostawić komuś i umrzeć 
umiera  
z gałązki na gałązkę  
kropla deszczu spada. 
 

Witam Was serdecznie poezją Tadeusza 
Różewicza i Edwarda Stachury. Jesienią atmosfera 
staje się melancholijna. Warto w tym czasie 
sięgnąć po wiersze o jesieni.  

Co lepiej odda emocje, myśli i nastroje?  

Poezja jest najpiękniejszą formą 
wyrażania uczuć. Nadszedł okres wspominania o 
tych bliskich i dalekich. Jesienią korzystamy z 
darów ogrodów i sadów – jabłek, gruszek, śliwek, 
orzechów, które dają nam odporność w słotne, 
chłodne dni.  



Jesień to wbrew powszechnej 
opinii całkiem miła pora roku. Dni co 
prawda robią się coraz krótsze i 
zimniejsze, ale za to długie wieczory 
można „bezkarnie” poświecić na 
rozwijanie pasji i zainteresowań. To 
czas powrotów do letnich dni, do 
wspomnień o podróżach, tych małych i 
dużych. Na taką podróż po słonecznej 
Grecji, w zimny deszczowy wieczór 
zaprosiła nas pani Maria Stencel. 

 Listopad to miesiąc, w którym 
obchodzimy dwa ważne święta. Jedno 
niezwykle istotne dla całego narodu, 
drugie dla naszej szkolnej społeczności. 
11 listopada świętujemy 101. rocznicę 
odzyskania niepodległości. 25 listopada 
obchodzimy święto patrona naszej 
„Piątki”. W naszym numerze 
przypomnimy kilka wydarzeń z życia 
Grzegorza Piramowicza. 

 Jesienią świętujemy również czas 
pisania listów. Przedstawimy Wam zwycięskie listy z konkursu na odręcznie napisany 
list do ulubionego bohatera książkowego. W listopadzie także wolontariusze 
podsumowują działania i przygotowują się intensywnie do obchodów Dnia 
Wolontariusza. Wspólnie świętują bawiąc się na turnieju w piłkę siatkową, 
integrującym całą społeczność wolontariuszy. Pamiętajmy jeszcze o naszym 
bezpieczeństwie i nośmy odblaski, nawet spacerując ulicami miasta. Szybko robi się 
ciemno i chociaż przejścia dla pieszych są oświetlone, to dla kierowcy nie zawsze 
jesteśmy dobrze widoczni. Stosujcie wszelkie normy i zasady bezpiecznego poruszania 
się po drogach.  Dni są coraz chłodniejsze, gdy spadnie śnieg nie zapomnijcie o 
dokarmianiu ptaków, które zostają razem z nami na zimę.  

Życzę przyjemnego czytania listopadowego numeru Szkolnej Gazetki „Piątka na 
Piątkę”. 

Katarzyna Dumka 

 

Wywiad z Panią Pauliną Krupą,  



nauczycielem biologii i chemii w naszej szkole. 
 

 
Redakcja:  Jak podoba się pani w naszej szkole? 
 

Pani Paulina Krupa (dalej PK): W szkole podoba mi się bardzo. Choć przyznam, że jest dosyć duża i 
chwilkę mi zajęło, aby zapoznać się z całym jej układem. Plus jest taki, z czego bardzo się cieszę, że sala  w 
której na co dzień prowadzę lekcje jest bardzo blisko wejścia i nie musiałam się błąkać by ją odnaleźć. 
 
Redakcja:  Gdzie pani wcześniej pracowała? 
 

PK: Ostatnie 3 lata pracowałam w szkole na wsi, w okolicach Sieradza. Była o wiele mniejsza od tej. W 
każdym razie była to moja pierwsza praca w trakcie i po studiach w roli nauczyciela, więc traktuję ten czas z 
ogromnym sentymentem. 
 
Redakcja:  Czy jest pani wychowawczynią? 
 

PK: Zastępuję panią Sylwię Łaguniak tylko przez rok. Dlatego nie otrzymałam wychowawstwa. 
 

Redakcja:  Czy zapoznała się pani ze wszystkimi nauczycielami? 
 

PK: Tak! Myślę, że poznałam już całe grono pedagogiczne oraz pozostałych pracowników szkoły. 
Nauczyciele uczący w Szkole Podstawowej nr 5 są wspaniali i cieszę się, że mogłam dołączyć do tak 
wyjątkowego zespołu. 

 
Redakcja:  Czy pamięta pani już wszystkie imiona uczniów? 
 

PK: Ciągle nad tym pracuję. Na pewno pamiętam uczniów z klas, z którymi mam lekcje prawie 
codziennie, było to całkiem naturalne i dosyć dobrze mi się utrwaliło. Mam jeszcze drobny problem z 
zapamiętaniem imion uczniów, z którymi widzę się tylko raz w tygodniu, ale jestem w tym wytrwała i coraz 
lepiej mi idzie. Mam nadzieję, że za niedługi czas będę pamiętać już wszystkie imiona. 
 
Redakcja:  Skąd pani pochodzi? 
 

PK: Urodziłam się i wychowałam w Bełchatowie, studiowałam w Łodzi, do niedawna mieszkałam w 
okolicach Sieradza, a od lipca w Pabianicach. 

 
Redakcja:  Czy jest pani zadowolona z tej pracy? 
 
    PK: Jestem zadowolona z pracy nauczyciela, bardzo ją lubię i cieszę się że mogę przekazywać swoją 
wiedzę innym. 
 
Redakcja:  Czy uważa pani że uczniowie są grzeczni? 
 
(śmiech) To trudne pytanie. Myślę że każdy ma raz lepszy raz gorszy dzień i na lekcjach bywa różnie, ale 
szczególnie dlatego, że każdy chce dużo powiedzieć i czasem przez to robi się chaos. Mimo wszystko, po 
krótkim namyśle powiem, że uczniowie są bardzo grzeczni, choć niektórzy na swój oryginalny sposób. 
 
Redakcja:  Dlaczego wybrała pani akurat taką pracę i dlaczego w naszej szkole? 
 

PK: Bycie nauczycielem to bardzo trudna i odpowiedzialna praca, trzeba naprawdę mieć do tego 
powołanie, dużo determinacji, motywacji i ogromną chęć niesienia wiedzy. Ja od zawsze chciałam uczyć 
dzieci i młodzież, bo uwielbiam was wszystkich i wspaniale jest patrzeć jak się rozwijacie, zmieniacie i 



zdobywacie nowe umiejętności. Jesteście fantastyczni i cudownie chłoniecie wiedzę, daje mi to dużo 
satysfakcji i chęci do dalszej pracy i rozwoju.  

A dlaczego w waszej szkole? Prosta sprawa, pan Dyrektor potrzebował pracownika, ja się zgłosiłam i 
udało mi się zdobyć tę pracę. 

 
Redakcja: Dziękujemy za rozmowę. 

 

KLUB PODRÓŻNIKA 
Maria Stecel– nauczycielka przyrody i geografii w SP nr 5 – opowiedziała w Klubie 

Podróżnika o swoim zauroczeniu do greckich wysp.Podróżniczka była trzykrotnie na Krecie, a 
także na Rodos, Korfu i Kos. Uważa, że raj na ziemi jest właśnie tam. Lazur morza i błękit 
nieba, które czarodziejsko przenikają się tworzą klimat niepowtarzalny. Na spotkaniu w 
bibliotece pokazała na zdjęciach życie codzienne Greków, miejscową kuchnię oraz świat 
pełnych kolorów kwiatów. W wyprawach ma greckie wyspy towarzyszyli jej rodzice. Maria 
Stencel uwielbia również krajoznawstwo. Niedawno była komandorem rajdu pieszego PTTK 
„Bitwa pabianicka 1939 r.”. 

 



 

„Łatwo jest mówić o Polsce 

Trudniej dla niej pracować 

Jeszcze trudniej umrzeć 

A najtrudniej cierpieć!” 

[słowa wydrapane na ścianie celi aresztu Gestapo w al. Szucha] 

 

Refleksje po wycieczce do Muzeum Powstania Warszawskiego 
 W listopadzie szukamy smutnych wierszy o tematyce wojennej1, a w wielu z nas wciąż 
żyją refleksje związane z historyczną wycieczką do Warszawy… 

25 października 2019 roku klasy siódme wraz w VIc i kilkoma uczniami z VIIIb wybrały 
się po raz drugi do stolicy. Tym razem nie spacerowaliśmy tradycyjnym turystycznym 
szklakiem po tym mieście.  Znaliśmy już najczęściej odwiedzane w Warszawie miejsca, z 
Grobem Nieznanego Żołnierza na czele. Chcieliśmy dowiedzieć się więcej.  Postanowiliśmy, że 
szlak naszej wędrówki po stolicy będzie wyznaczać historia II wojny światowej.  

Zaczęliśmy od miejsca, w którym rozegrała się jedna z najbardziej znanych akcji 
Szarych Szeregów:  odbicie Rudego. Staliśmy na zbiegu ulic Bielańskiej, Długiej i Nalewki, 
nieopodal Arsenału i słuchaliśmy opowieści naszej Pani przewodnik. Wyłaniała się z niej 
historia przyjaźni trzech chłopaków: Janka Bytnara (ps. Rudy), Aleksa Dawidowskiego (Alek)) 
i Tadeusza Zawadzkiego (Zośka).  Chodzili razem do liceum, byli harcerzami, a w czasie 
wojny brali udział w działaniach Szarych Szeregów. Kiedy jeden z nich – „Rudy” – został 
złapany przez Niemców, pozostali od razu chcieli go odbić. „Zośka” opracował plan, a „Alek” 
poświęcił życie, by uwolnić przyjaciela.  W akcji pod Arsenałem (26 marca 1943 r.) wzięło 
udział 29 osób. Drugą wojnę światową przeżyło tylko 11 z nich. Średnia wieku uczestników to 
21 lat… Tak poznaliśmy bohaterów słynnej książki „Kamienie na szaniec” Aleksandra 
Kamińskiego.  

Podążając śladami Janka Bytnara, dotarliśmy do Muzeum Więzienia Pawiak, miejsca 
upamiętniającego więzienie funkcjonujące w latach 1835 – 1944. Pawiak cieszył się w czasie 
wojny wyjątkowo złą sławą. Zabranie na Pawiak oznaczało tortury, a często i śmierć. W latach 
1939 – 1944 było to największe niemieckie więzienie w Genaralnym Gubernatorstwie. Na 
Pawiak trafiali mężczyźni, kobiety, a nawet całe rodziny, malutkie dzieci i kobiety w ciąży. Tu 
byli przesłuchiwani Janek Bytnar i jego ojciec. W czasie II wojny światowej przez Pawiak 
przeszło około 100 tysięcy więźniów, wielu rozstrzelano w egzekucjach lub wywieziono do 
obozów koncentracyjnych. 

                                                           
1 W ramach akcji pt. „Polubić poezję – czytamy utwory polskich poetów”. Tematy wierszy losowane są w każdym miesiącu. W 
listopadzie do kategorii „najsmutniejszy wiersz” wylosowano temat „wojna”.  



 

Po obejrzeniu ekspozycji muzealnych, zaproszono nas do cel, odtworzonych po wojnie 
(w 1944 roku Niemcy wysadzili kompleks więzienny, by zatrzeć ślady swoich zbrodni). 
Siedząc  w jednej z nich, słuchaliśmy grypsów, czyli nagrań listów pisanych przez więźniów do 
bliskich. Uwięzieni opowiadali o przerażeniu, cierpieniu, torturach psychicznych i fizycznych. 
Powtarzały się stwierdzenia, że nikt, kto bezpośrednio nie doświadczył bestialstwa okupantów, 
nie zrozumie tych przeżyć. Niektóre listy powstały chwilę przed śmiercią nadawcy. Myślę, że 
dla wielu z nas był to najtrudniejszy moment wycieczki. Trudno było powstrzymać łzy.  

 



Kolejnym miejscem poświęconym poległym w czasie II wojny światowej było 
Mauzoleum Walki i Męczeństwa.  

 

To dawny areszt gestapo w al. Szucha, który jako jedyny w Warszawie został 
zachowany w stanie nienaruszonym od czasów wojny. Na ścianach w celach zbiorowych (tzw. 
tramwajach) i celach izolatkach zachowały się oryginalne zapisy więźniów, wykonane 
ołówkiem lub okruchem węgla, najczęściej jednak – wydrapane paznokciami. Chodziliśmy od 
celi do celi, słuchając przerażających opowieści o różnych metodach wyniszczania 
psychicznego i fizycznego Polaków. Tu również zostały nagrane wspomnienia więźniów, a 
także krzyki torturowanych. Widzieliśmy pokój dyżurnego gestapowca, w którym znęcano się 
nad więźniami, często na oczach bliskich. 
Do gmachu w al. Szucha dwa razy 
dziennie przewożono aresztowanych z 
Pawiaka, przesłuchiwano tutaj też dopiero 
zatrzymanych. Wielu w ten sposób 
kończyło życie. W czasie powstania 
warszawskiego było to miejsce zbiorowych 
egzekucji Polaków. Duże wrażenie zrobiły 
na nas uzupełniające wystawę elementy 
multimedialne: etiuda „Twarze 
zamęczonych i wieczny płomień”, 
nagrania (w tym m.in. muzyka 
zagłuszająca krzyki więźniów) oraz 
projekcja zatytułowana „Wola 
przetrwania”, pokazująca upadającego i 
podnoszącego się więźnia.  

Naszą lekcję o historii dopełniła 
wizyta w Muzeum Powstania 
Warszawskiego. Placówka, otwarta 
prawie 40 lat temu, prowadzi działania 
poświęcone dziejom powstania, a także 
historii i działalności Polskiego Państwa 
Podziemnego. Muzeum można zwiedzać z 
przewodnikiem lub w ramach tzw. lekcji 
muzealnej. Wybraliśmy tę druga opcję i 
podzieleni na dwie grupy wzięliśmy udział w wybranych wcześniej zajęciach. Klasa szósta 
uczestniczyła w lekcji zatytułowanej „Powstańczy dzień powszedni”, starsze – 
„Śladami batalionów «Zośka» i «Parasol»”. Spotkanie pozwoliło klasom siódmym 
przygotować się do omawiania „Kamieni na szaniec”. Poznaliśmy nazwiska przywódców 
batalionów, metody walki z okupantem i najważniejsze dokonania młodych żołnierzy. W 
ramach zajęć oglądaliśmy także ekspozycję przedstawiającą codzienność powstania. Był też 
moment, kiedy jeden z uczniów klas siódmych czytał wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, 
żebyśmy mogli lepiej zrozumieć uczucia towarzyszące walczącym. Niektórzy z nas nie 
wiedzieli, jak wiele sprzeczności targało tymi młodymi ludźmi. Lekcję zakończyło 
podsumowanie. Zostaliśmy podzieleni na mniejsze grupki, każda miała zadanie ułożyć pytania 
dla pozostałych grup. Niektóre polecenia były naprawdę trudne, ale okazało się, że – dzięki 
zdobytym wcześniej wiadomościom – dużo zapamiętaliśmy. Na koniec obejrzeliśmy projekcję 



filmu „Miasto ruin”. W ciągu kilkuminutowego seansu 3D mogliśmy zobaczyć, jak bardzo 
została zniszczona nasza stolica w wyniku działań wojennych.  

Rozmyślając o tym, jak było kiedyś, a jak jest teraz, ruszyliśmy w drogę powrotną. 
Czuliśmy wyraźnie, że wzięliśmy udział w bardzo ważnej lekcji związanej nie tylko z historią.  

Do Pabianic wróciliśmy zgodnie z planem, choć po drodze pojawiła się pokusa, by 
zorganizować prawdziwy obóz przetrwania i spędzić razem jeszcze noc. Dotarliśmy jednak 
pod szkołę z myślą, że w zasadzie ona jest dla nas takim surwiwalem: z innymi, z samym 
sobą, z obowiązkami, które zmuszają do przekraczania własnych ograniczeń, a którym - 
koniec końców - udaje nam się jakoś sprostać.  

Sylwia Grzeszna 

 

My też chcemy być strażakami !!!.... 
„My też chcemy być strażakami”- stwierdziły maluchy z klas I-III, które 

pozazdrościły starszym kolegom wizyty w Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach i 
również odwiedziły naszych dzielnych strażaków. Obejrzeliśmy stanowisko dowodzenia i 
dyspozytora, mogliśmy usiąść w najnowszym samochodzie strażackim, a co najfajniejsze 
zobaczyliśmy ześlizg strażaków po rurze. Oczywiście zapamiętaliśmy z symulatora pożaru jak 
zapobiegać pożarom i jak się zachować w czasie zagrożenia. Myślicie, że tylko chłopcy chcą 
zostać strażakami ? Mylicie się, dziewczyny też połknęły bakcyla. Zachwyceni uczniowie Ia, 
IIa, IIb, IIIa. 

 

 



 
11 LISTOPADA 

Punktualnie o 11.11 cała szkolna 
społeczność włączyła się w ogólnopolską 
inicjatywę upamiętnienia 101 rocznicy 
odzyskania niepodległości. Odświętnie ubrani 
uczniowie z udziałem nauczycieli i wszystkich 
pracowników szkoły gromko zaśpiewali 
Mazurka Dąbrowskiego, który oficjalnie od 
1926r. jako hymn Polski towarzyszy 
najważniejszym wydarzeniom. Również 
wychowankowie szkolnej świetlicy włączyli 
się w akcję upamiętnienia naszego Święta 
poprzez pisanie "Listów do Naszej Ojczyzny". 
W ramach prac plastycznych przygotowano 
także kotyliony oraz biało - czerwone wstążki, którymi uczniowie, nauczyciele i pracownicy 
szkoły dekorowali swoje ubrania. W poniedziałek, 11 listopada, przy Pomniku Niepodległości 
odbędą się uroczystości związane z obchodami Narodowego Święta Niepodległości, na które 
zapraszają Rada Powiatu Pabianickiego i Rada Miejska oraz Starosta Pabianicki i Prezydent 
Miasta Pabianic. 



 
 

 
 

Nie zapominamy - pamiętamy... 

 

 
W słoneczny, chłodny i jesienny poranek 30 października 2019 roku delegacja uczniów klasy 8A zapaliła znicze przy 

tablicy Stanisława, Kazimierza i Kazika Staszewskich oraz przy Dębach Pamięci. W tej symbolicznej i skromnej formie 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Grzegorza Piramowicza w Pabianicach podtrzymują tradycję. Pamiętają o 
tych Pabianiczanach, którzy oddali swoje życie podczas zawieruchy wojennej. Składają także podziękowania tym, 

którzy swoją działalnością wpisali się w rozwój kulturalny naszego miasta i szkoły. 
 



KONKURS – TABLICA 11 LISTOPADA 
Ósmego listopada uczniowie Szkoły 

Podstawowej nr 5 uczcili Święto 
Odzyskania Niepodległości śpiewając 
wspólnie Narodowy Hymn. Tego dnia 
patriotyczny duch unosił się w całym 
gmachu szkoły. Tematyczne lekcje i 
wystrój pracowni przenosił wszystkich w 
czasy początków odzyskania 
niepodległości. Przygotowane dekoracje 
były częściowo wynikiem ogłoszonego 
konkursu na najładniej opracowaną tablicę 
klasową z okazji dnia 11 listopada. 
Uczniowie wykazali się dużą 
pomysłowością i znajomością historii 
Polski. Komisja miała ogromny problem z 
wyborem tej najładniejszej tablicy. Klasa 
7B przedstawiła swoje refleksje z 
wycieczki do Muzeum Powstania 
Warszawskiego. Klasa 7A pokazała piękne 
drzewo Drogi Polski do Niepodległości. 
Piąta B zaprezentowała portret Józefa 
Piłsudskiego, wykonany ołówkiem. Klasy 
6C, 8A, 8B, 5C pokazały przemyślane, 
tematyczne gazetki. Pracownie 
udekorowane były w biało-czerwone róże z 
bibuły, kotyliony oraz polskie symbole 
narodowe. Wybór tej najładniejszej tablicy 
okazał się bardzo trudny. W ocenieniu ich w klasach młodszych pomogła pani Katarzynie 
Dumka, pani Edyta Chrzęst.  

 

 
 



 
 

 
 
W klasach starszych o pomoc zostały poproszone uczennice z klasy 7A w składzie: 

Julia Lipińska, Magdalena Milińska, Kinga Panfilak, Aleksandra Michalak. Po długiej i aż 
godzinnej dyskusji decyzję podjęto. Oto wyniki: W kategorii klas I – III: zwyciężyła pracownia 
nr 4 ( klasy IB i IIB ); II miejsce – pracownia nr 3 ( klasy IIIA i IIIB ); III miejsce – pracownia 
nr 1 ( klasy IA i IIA ). W kategorii klas IV – VIII: I miejsce – klasa VB (pracownia nr 7); II 
miejsce – klasa 7B (pracownia nr 14) i klasa 7A (pracownia 11); III miejsce – klasa 8A 
(pracownia nr 9); Przyznano także dwa wyróżnienia. (tekst i foto: Katarzyna Dumka) 
Otrzymują je: klasa 5C (pracownia nr 8) i klasa 6C (pracownia nr 11). Wszystkim klasom 
Gratulujemy!!!  

Katarzyna Dumka 
 

MOST TOLERANCJI 
Na placu Starego Rynku 15 listopada o godz. 13.00 zebrało się wielu ludzi. Przyszli 

tam, aby zbudować „most tolerancji”. Most tworzyły dzieci i młodzież, seniorzy, osoby 
niepełnosprawne, policjanci, członkowie centrum seniora, warsztatu terapii zajęciowej, 
środowiskowego domu samopomocy oraz uczniowie pabianickich szkół . Nie zabrakło również 
wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Pabianicach. W sumie w akcji wzięło udział około 
200 uczestników. Happening zorganizowała grupa wolontarystyczna„Agrafka” z okazji 
zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Tolerancji. Jego głównym założeniem była budowa 
symbolicznego „mostu tolerancji”, który zaczynał się od dużego napisu „Nie toleruję, nie 
akceptuję”, a kończy na słowach „Toleruję, akceptuję”. Uczestnicy przynieśli ze sobą kartki z 
pomysłami na działania budujące tolerancję i akceptację wśród ludzi. W ten właśnie sposób 



powstał „Most tolerancji”. Razem z uczniami most budowała pani wiceprezydent miasta 
Aleksandra Jarmakowska, seniorzy z Centrum Seniora oraz uczniowie Piątki. 

opiekun Koła Wolontariatu, Katarzyna Dumka 
 

 
 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE cz. 1 
 
Uczniowie klas VIII szkół podstawowych stoją na progu podjęcia ważnej decyzji o wyborze szkoły średniej. 
Dziś prezentujemy jedną z propozycji. 
 
Zespół Szkół nr 1 w Pabianicach przy ul. Piotra Skargi 21 stoi otworem dla kandydatów szkół 
podstawowych. Uczniowie zainteresowani tą szkołą odnajdą tu szeroki wachlarz kierunków kształcenia. 
Szkoła oferuje naukę: 
 
w Technikum z różnymi specjalizacjami 
- Technik pojazdów samochodowych 
- Technik mechanik 
- Technik budownictwa i architektury wnętrz 
 
w Szkole Branżowej I stopnia w specjalizacji 
-  Mechanik pojazdów samochodowych 
- Kierowca mechanik 
- Blacharz samochodowy 
- Lakiernik 
- Mechanik 



- Operator obrabiarek skrawających  
- Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 
- Monter sieci i instalacji sanitarnych 
- Stolarz  
- Fryzjer  
- Sprzedawca 
- Kucharz 
- Cukiernik 
- Piekarz 
- Tapicer 
oraz w Liceum Ogólnokształcącym. 
 Szkoła poza dobrymi efektami kształcenia słynie z prężnie działającego koła Honorowych Dawców Krwi, 
licznych sukcesów sportowych oraz bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych  
Słynny "Mechanik"w 2015 roku obchodził 100. rocznicę powstania. 
 
W tych zacnych murach uczyli się między innymi: 
- Ks. Ireneusz Kulesza obecnie proboszcz Bazyliki w Łodzi, 
- Paweł Janas piłkarz i trener Kadry Narodowej, 
- Andrzej Skrzydlewski medalista Olimpiady i Mistrzostw Świata 
- Zbigniew Dychto były prezydent Pabianic. 
 

Zapraszamy do "Mechanika". 
Weronika Łuczak 8b. 

 

Szkoły ponadpodstawowe cz. 2 
Wizyta uczniów klas ósmych w Zespole Szkół nr 3 w Pabianicach 

W dniu 18 listopada 2019 roku dwie klasy 
ósme - VIII a i VIII b, w ramach zajęć 
doradztwa zawodowego, udały się do 
Zespołu Szkół nr 3 im. Legionistów Miasta 
Pabianic przy ulicy Gdańskiej. 
Celem wycieczki było poznanie ofert, jakimi 
dysponuje ta placówka. 

Pani pedagog z ZS3 przedstawiła nam profile, 
na których możemy kontynuować naukę. 
 

Są one następujące: 
- technik logistyk, 
- technik usług fryzjerskich, 
- technik organizacji reklamy, 
- technik usług hotelarstwa, 
- technik fotografii multimediów, 
- technik ekonomista. 
 

Priorytetem jest ukierunkowanie na zawód związany z szeroko rozumianą branżą usługową. 
Nie zabrakło również oprowadzania po salach lekcyjnych. Mieliśmy okazję zobaczyć miejsca, w których 
uczniowie kształcą się w kierunkach: informatycznym, fryzjerskim bądź hotelarskim. 



Zachęcano nas, byśmy od następnego roku szkolnego zostali uczniami tej szkoły. Podkreślano, iż atmosfera 
w placówce jest bezpieczna i przyjazna, i że jest to miejsce dysponujące nowoczesnymi technologiami 
kształcenia. 

Szkoła wywarła na nas pozytywne wrażenie. Bogatsi w wiedzę o kolejnych kierunkach nauczania 
powróciliśmy  do naszej "Piątki" :). 

Angela Budz 

Trzecie "Jesienne drzewo" 
Już po raz trzeci nasza świetlica zorganizowała miejski konkurs plastyczny pt. 

„Jesienne drzewo”. Konkurs niesłabnąco cieszy się ogromnym zainteresowaniem, gdyż tak jak 
wcześniej wzięły w nim udział świetlice wszystkich pabianickich szkół podstawowych. 
Wpłynęło aż 191 prac plastycznych. Jury pod przewodnictwem p. Ewy Owsik miało nie lada 
zadanie, by spośród nich wybrać te najlepsze! Ostatecznie nagrodzono i wyróżniono 18 prac.  

 



 

 

 

 

Nagrody ufundowane przez Radę Rodziców naszej szkoły wręczone zostały w dniu 
28.11.2019. podczas uroczystego podsumowania konkursu. Stroną organizacyjną zajęły się p. 
Ewa Owsik i p. Dorota Stolińska, natomiast oprawę plastyczną przygotowali: p. Małgorzata 
Naumowicz i p. Paweł Szafrański. Należy dodać, że powstała wspaniała galeria, gdzie można 
podziwiać wszystkie nadesłane na konkurs prace. Składamy gratulacje dla autorów wszystkich 
prac, a także serdeczne podziękowania dla wychowawców świetlic szkolnych za tak aktywny 
udział w tegorocznym konkursie.  

DorotaStolińska 

 



PATRON NASZEJ SZKOŁY 
25 listopada obchodzimy urodziny patrona 

szkoły Grzegorza Piramowicza. Z tej okazji 
warto przypomnieć jego biografię. Urodził się w 
1735 roku we Lwowie, w kupieckiej rodzinie 
mieszczańskiej, jako najstarszy syn Jakuba 
Piramowicza – tytularnego sekretarza królewskiego 
i Anny z Nikorowiczów. Rodzina Piramowicza była 
pochodzenia ormiańskiego. Ormianie to najstarszy 
chrześcijański naród szczycący się historią, mającą 
już 3000 lat. Przyjęli chrzest w 301r.n.e. Ksiądz 
Grzegorz Piramowicz był: pedagogiem, 
nauczycielem, wychowawcą, zaangażowanym 
pisarzem oświeceniowym i wybitnym mówcą, 
filozofem, teologiem,  a także teoretykiem wymowy 

i poezji. Obszar państwa polskiego za jego czasów 
wykraczał znacznie poza obecne granice naszego 
kraju. Nasze państwo miało wówczas godło 
reprezentujące dwa narody: 
polskiego orła i litewską 
pogoń.  Grzegorz Piramowicz 
jako dziecko także uczęszczał 
do szkoły. W roku 1744 
rozpoczął naukę we lwowskim 
kolegium jezuitów, najlepszej 
wówczas szkole zakonnej w 
Polsce. Odbył tam kurs szkoły 
średniej. Uczył się: języka 
polskiego, historii, geografii, matematyki, nauk 
przyrodniczych, a potem ukończył kurs filozofii. Po 

skończeniu nauk dziewiętnastoletni Grzegorz wstąpił do Zgromadzenia Jezuitów. 
Zrobił to wbrew woli rodziców, którzy liczyli na pomoc w prowadzeniu interesów 
handlowych i utrzymaniu rodziny. Nowicjat rozpoczął w Krakowie 10 stycznia 1754 
roku.  

Lata następne to okres działalności pedagogicznej Piramowicza. W 1770 roku 
władze zakonne we Lwowie skierowały go do pracy w roli nauczyciela. Jednocześnie 
ksiądz Piramowicz pełnił funkcję proboszcza w Kurowie na Lubelszczyźnie, potem w 
Końskowoli i Międzyrzeczu Podlaskim. Uczestniczył w słynnych Obiadach 
Czwartkowych, organizowanych przez samego króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego, gdzie poznał wielu przedstawicieli nauki i kultury. Goście zasiadali 
przy skromnie ozdobionym stole. Rozmowy toczyły się na różne tematy m.in. 



rozmawiano o komisji edukacyjnej, o potrzebie reform w kraju, o literaturze, sztuce i 
malarstwie. Grzegorz 
Piramowicz pełnił ważną 
funkcję sekretarza w 
Towarzystwie do Ksiąg 
Elementarnych. Był 
współautorem „Elementarza dla 
szkół Parafialnych” oraz 
autorem „Powinności 
nauczyciela”, gdzie jako 
pierwszy zwrócił uwagę na rolę 
wychowania zdrowotnego. 
Wprowadził do lekcji szkolnych 
zajęcia sportowe. W XVIII 
wieku dzieci na lekcjach 
wychowania fizycznego 
„ćwiczyły bieganie, skoki i 
obroty różne”. Do zajęć w-fu 
należały również jazda konna i pływanie. Uczniowie pływali w stawie lub w rzece, gdyż 
pływalnie jeszcze nie istniały. Patron naszej szkoły szczególnie był związany z 
działalnością Komisji Edukacji Narodowej, która była jednym z pierwszych ministerstw 
oświaty w Europie. Jako przyjaciel dzieci dbał również nie tylko o dobre wykształcenie, 
lecz także o odpoczynek i higienę. Z jego inicjatywy w sejmie pojawiła się ustawa o 
wprowadzeniu przerw międzylekcyjnych oraz ustawa o edukacji fizycznej. Jego 
zaangażowanie i pracę docenił sam król Stanisław August Poniatowski, przyznając 
medal „Sapereauso” – temu, który ośmielił się być mądry. Ksiądz Grzegorz 
Piramowicz zmarł 14 listopada 1801 roku. Został pochowany w Kurowie obok swojej 
matki. Historycy napisali o nim i o jego pracy wiele książek, wydano wiele 
pamiątkowych medali i znaczków pocztowych. 

Katarzyna Dumka 

 

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ DLA WOLONTARIUSZY 
Dnia 21.11.2019 roku, w godzinach 9.00 – 13.00 odbył się TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ 

dla WOLONTARIUSZY. Zawody podzielone były na dwie kategorie: SZKOŁY PODSTAWOWE i 
PONADPODSTAWOWE. Rywalizacja była zacięta! 

W skład naszej drużyny wchodziły: Julia Pastusiak, Marysia Starzyńska, Ewa Gerula, 
Roksana Seliga, Martyna Mendak, Amelia Otto, Mateusz Łowicki oraz kapitan - Bartek 
Zastrużny. Opiekunem była pani Katarzyna Dumka, która kibicowała i motywowała wszystkie 
drużyny do działania. 

O godzinie 8.00 zebraliśmy się pod szkołą i ruszyliśmy w drogę. Turniej odbywał się w 
Hali Powiatowej, gdzie dotarliśmy około 8:40. Po przebraniu się w stroje reprezentacyjne, 



rozpoczęliśmy intensywną rozgrzewkę. Po godzinie przygotowań, gdy już dotarli reprezentanci 
wszystkich szkół, rozpoczęły się rozgrywki. Pierwszy jak i drugi mecz niestety okazały się 
przegrane, jednak bardzo małą różnicą punktów. Kolejne 2 starcia stały się zwycięskie. 
Graliśmy z SP3, SP9 i SP16 oraz harcerską drużyną „Czarna Trójka” . 

 

 

Po zaciętej walce, która toczyła się również w poziomie szkół ponadpodstawowych, 
wszyscy razem zatańczyliśmy BELGIJKĘ. Później zostały ogłoszone wyniki. Nasza szkoła 
zajęła 4 miejsce na 7 drużyn. Zwyciężyła SP3, a wśród szkół ponadpodstawowych II LO. 
 

GRATULUJEMY I DO ZOBACZENIA ZA ROK! 

Amelia Otto klasa 7b 

Dlaczego warto jeść śliwki? 
Śliwki to jedne z najzdrowszych polskich owoców. Królują na stole jesienią. 

Węgierki, mirabelki czy renklody – niezależnie od gatunku śliwki zawierają podobne 
wartości odżywcze. Na skali kaloryczności należą do owoców o średniej wartości kalorycznej, 
bo w 100 gramach mają od 80 do 120 kalorii, co oznacza, że nie należą do owoców, które 



możemy bezkarnie spożywać na diecie. Porcja 100 g to około 12 g węglowodanów, 1,4 g 
błonnika oraz niewielkie ilości białka. Jednak śliwka to prawdziwa bomba witaminowa, która 
zapewni nam: witaminę A, witaminę E, witaminy z grupy B,wapń, żelazo, magnez i fosfor. 

Tak bogaty skład tego owocu zachęca do uwzględnienia go w codziennej diecie. 
Pamiętajmy jednak, że śliwki, zwłaszcza suszone, zawierają sporo błonnika i mogą zadziałać 
przeczyszczająco. Warto 
obserwować swój organizm i nie 
spożywać zbyt dużej ilości śliwek 
naraz, zwłaszcza, jeśli wcześniej 
nie były one obecne w naszej 
diecie. W trakcie sezonu śliwki są 
tanie, możemy więc przygotować 
z nich przetwory na zimę lub 
samodzielnie wysuszyć. 

Wiele osób ma 
wątpliwości, czy sięgać raczej po 
świeże, czy suszone owoce. W 
przypadku śliwek warto skusić się 
na wersję suszoną. Suszona 
śliwka zawiera aż pięciokrotnie 
więcej witamin niż świeża, głównie 
witaminy A, błonnika i skoncentrowanej dawki żelaza i fosforu.    Z tego powodu polecane są 
osobom cierpiącym na zaparcia, anemię oraz kobietom podczas miesiączki. Suszone śliwki 
mają jednak swoją ciemną stronę – są też pięciokrotnie bardziej kaloryczne niż świeże owoce. 
W związku z tym szczególnie osoby z nadwagą powinny rozsądnie je spożywać, traktując 
owoc jako deser. 

Śliwki są nie tylko smaczne i zdrowe, ale też mają wiele właściwości wyróżniających je 
na tle innych owoców. Dzięki sporej zawartości witamin z grupy B i magnezu bywają 
nazywane owocami kojącymi nerwy. Faktycznie, wielu lekarzy wskazuje na ich łagodzące 
działanie na ludzki układ nerwowy. Ponadto zawierają sporo antyoksydantów, co sprawia, że 
mają także działanie przeciwnowotworowe. Dzięki zawartości pektyny, czyli rodzaju błonnika 
nierozpuszczalnego, wykazują działanie przeciwmiażdżycowe. Mają także działanie 
zasadotwórcze i neutralizujące nadmiar kwasów żołądkowych. Są więc nie tylko smacznym, 
ale też potrzebnym składnikiem takich dań jak bigos czy tłuste pieczenie. 

Jeśli chcesz podać deser, który będzie banalny w przygotowaniu, a jednocześnie 
smaczny i zdrowy – śliwki pod kruszonką z płatków owsianych - to jedna z najlepszych 
propozycji! Składniki: 

• 1 kg śliwek 
• 2 szklanki płatków owsianych  
• miód 
• 50 g masła 
• cynamon 

Przygotowanie: 
 Śliwki obieramy z pestek, kroimy na pół i układamy do żaroodpornego naczynia. 1 szklankę 
płatków miksujemy, mieszamy z pozostałą częścią, łączymy z masłem, miodem i cynamonem. 
Jeśli masa jest zbyt mało zbita, dodajemy odrobiny masła lub soku owocowego. Układamy na 
owocach, pieczemy w piekarniku rozgrzanym do 200 stopni aż do zarumienienia owoców.   

Smacznego  



Katarzyna Dumka 

 

Nasi mali przyjaciele, zostający z nami  
na zimę… 

 
Wróble to ptaki, które nie odlatują na zimę 
do ciepłych krajów, więc często możemy je 
spotkać w naszych ogrodach. Podczas zimy 
mogą mieć jednak problemy ze zdobyciem 
pożywienia. Jeżeli choć trochę obchodzi Cię 
ich trudny los, możesz im pomóc przetrwać 
zimę dokarmiając je.  

Wróbelki najchętniej jedzą ziarna zbóż, 
słonecznik lub gotowe mieszanki ziaren i 
orzechów. Te produkty są do zakupienia w 
sklepie. W okresie letnim bardzo chętnie 
jedzą kiełkujące nasiona innych roślin – rzodkiewki, sałaty, szpinaku czy grochu oraz dojrzałe 
czereśnie i wiśnie.  

Aby dokarmić wróbelki musisz zaopatrzyć się w karmnik lub samodzielnie go zbudować. 
Pamiętaj, że nie może być zbyt duży, aby większe, agresywne ptaki ich nie spłoszyły. Warto 
zadbać o pierzastych przyjaciół w czasie zimy, bo w okresie karmienia piskląt wróble 
podobnie jak sikorki żywią się gąsienicami i larwami. Tak więc odwdzięczą się nam za naszą 
dobroć ochraniając nasz ogród przed szkodnikami.  

Wróble są przykładnymi małżonkami, wiernymi sobie przez całe życie, silnie przywiązanymi 
do miejsca lęgowego, którego samiec pilnuje nawet po śmierci samicy. Choć większości 
ludzi wróbel nie kojarzy się z płochliwością, jest on, wbrew pozorom, gatunkiem bardzo 



ostrożnym i nieufnym wobec wszelkich nowości. Dlatego też gdy chcemy, żeby naszą 
skrzynkę lęgową zajął wróbel i szczęśliwie wychował w niej potomstwo, należy ją powiesić z 
dala od okna – ruchy ludzi za firanką, czy też zasłanianie i odsłanianie zasłon, mogą 
spowodować opuszczenie przez ptaki gniazda.  

Od lat 70. w całej Europie rozpoczął się gwałtowny proces znikania wróbli. Wśród 
czynników, które wpływają na zmniejszanie się liczby wróbli, zaliczane są:ubytek miejsc 
lęgowych,spadek liczby owadów,wzrost liczby drapieżników, przede wszystkim 
kotów,ubytek krzewów izatrucie powierzchni ziemi. 

 

Jak możemy pomóc wróbelkom? 

 Warto pomyśleć o skrzynce lęgowej dla wróbli (wymiary: dno 13 x 13 cm, głębokość 20 cm, średnica 
otworu 4 cm). Wróble rzadko zajmują skrzynki wieszane na drzewach – najlepszym miejscem jest budynek. 
Pamiętajmy jednak, by ulokować ją z daleka od okna, gdyż wtedy ptaki, spłoszone ruchem za oknem, mogą 
porzucić gniazdo.  Warto zadbać o obecność w naszej okolicy gęstych i wysokich krzewów, gdzie zimą 
wróble będą mogły schować się przed drapieżnikami, spędzić noc, a wiosną poszukiwać tam owadów do 
wykarmienia piskląt. 



Wiktoria Szymańska 

 

 

 

 



 

 

W tym numerze „PIĄTKI NA PIĄTKĘ” chcę Was moi drodzy zachęcić do 

sięgnięcia po nowe książki, które niedawno zostały zakupione do biblioteki.  

15 – letnia 

Halinka (Linka) 

przypadkowo 

znajduje rodzinne 

zdjęcie, które 

wywołuje lawinę 

problemów.  

Tajemnica sprzed 

lat, o której nikt z 

dorosłych nie chce 

rozmawiać, brak 

zrozumienia, a na 

dokładkę konflikt z 

najlepszą 

koleżanką… Czy Lince uda się przezwyciężyć pasmo przeciwności? Czy odkryje 

rodzinną tajemnicę? A może wydarzy się coś więcej?  

Odpowiedzi szukajcie w książkach będących przepisem na jesienne wieczory  : 

„Kawa z kardamonem”, a może „Czekolada z chili” czy raczej „Tiramisu z 

truskawkami” a na koniec „Mleko z miodem” -autorstwa Joanny Jagiełło. 

Książka, która porusza i daje do myśleniato „Poczwarka” Doroty Terakowskiej. 

Ukazuje brak tolerancji,  brak akceptacji „innych”, obojętność  

i niechęć do osób chorych. Ukazuje również to, że tak naprawdę życie weryfikuje nasze 

najdoskonalsze plany i pisze nam bardzo zaskakujące scenariusze. 

Fanom zagadek kryminalnychpolecam serię „Detektywi na kółkach”. 

Bohaterowie kryminału to para nastolatków Julia i Tom, którym pomagają labrador 

Spajk i kocur Dżager. Gorąco zachęcam do lektury wszystkich, którzy lubią 

rozwiązywać zagadki, łamać szyfry i stawiać czoła przeciwnościom losu. 


