
 

 

Witajcie w piątym numerze „Piątki na Piątkę”  

w roku szkolnym 2019 / 2020 

Za nami już wytęsknione ferie, na które wszyscy, 

mam nadzieję zasłużyliśmy, solidnie pracując przez 

całe pierwsze półrocze. Chociaż niektórzy z Was 

pewnie jeszcze by chcieli poleniuchować, to niestety 

należy zabrać się za dalszą naukę. Z całego serca radzę 

Wam, abyście po powrocie od razu solidnie zabrali się 

do systematycznej pracy, tak by nie narobić sobie 

zaległości. Drugie półrocze szybko minie a nauka 

wcale nie będzie taka uciążliwa. Przecież za około 13 

pełnych tygodni będą upragnione wakacje. Zima 

wyjątkowo w tym roku nie pozwoliła się sobą 

nacieszyć. Deszczowe i wietrzne dni nie dały Wam 

skorzystać z zabaw na śniegu, którego nie było. Myślę, że wszyscy oczekujecie już na upragnioną wiosnę. Ani 

się obejrzymy, a tu za chwilę przedwiośnie zapuka do naszych drzwi. Mam nadzieję, że wszyscy zauważyliście, 

że wyraźnie wydłużył się dzień, że powietrze zaczyna pachnieć wiosną, a przyroda choć jeszcze bardzo powoli 

i nieśmiało, budzi się do życia. 

 

Miesiące luty i marzec niosą każdego roku ze sobą bardzo realne zagrożenie zachorowania na grypę. Od kilku 

lat obserwuje się duży wzrost zachorowań na choroby wirusowe. Co także przytrafiło się w naszej szkole. W ostatnich 

tygodniach lutego brakowało na lekcjach ( w zależności od klasy) od 30% do nawet 60% uczniów. Sprzyjają temu z całą 

pewnością anomalie pogodowe i zbyt ciepła zima. My jednak nie jesteśmy zupełnie bezbronni. Musimy po prostu 

przestrzegać kliku żelaznych zasad dotyczących higieny i zdrowego stylu życia. Mycie rąk, korzystanie z papierowych, 

jednorazowych chusteczek do nosa, unikanie picia przez kilka osób z jednej butelki, systematyczne wietrzenie 

pomieszczeń, spożywanie zdrowych, wartościowych posiłków, ubieranie się stosownie do aktualnie panujących 

warunków atmosferycznych oraz odpowiednia ilość snu w raczej chłodnym pomieszczeniu, powinno nam pomóc w 

utrzymaniu dobrego zdrowia. Po prostu Kochani, dbajcie o siebie. 

 



Zapraszam wszystkich do przeczytania naszego, 

kolejnego numeru. Znajdziecie w nim m.in. artykuły o 

Dniu Świstaka, relacje z obchodzonego Dnia 

Serdeczności - 14 lutego -  realizowanego w ramach 

projektu edukacyjno-wychowawczego „Budujemy 

pozytywne relacje międzyludzkie”. Poczytacie o 

poszukiwaniach literackiej pary w konkursie „Czar Par”. 

Dowiecie się, dlaczego Walenty stał się patronem 

zakochanych, co ma wspólnego Armia Krajowa z dniem 

14 lutego, ile kalorii mają pączki, jak spędzają Włosi 

oraz inni turyści karnawał w Wenecji, jak zbudowane 

jest nasze serce i dlaczego warto jest o nie dbać. Poza 

tym odnajdziecie wiele relacji z lutowych wydarzeń, 

które miały miejsce w naszej szkole oraz propozycje 

nowości wydawniczych. 

 

Zapraszam do miłej lektury. 

Katarzyna Dumka 

 

 

Wywiad z Panią Joanną Wawrzyńską nauczycielką matematyki i 

wychowawcą klasy IVa 

1. Czy podoba się Pani w naszej szkole? 

Podoba mi się. Na początku musiałam się przyzwyczaić do tak dużej szkoły. Wcześniej pracowałam w 

małej, prywatnej łódzkiej podstawówce, gdzie mieliśmy po jednym oddziale, maksymalnie dwa w roczniku. 

Teraz już odnajduję się w nowym miejscu. 

2. Jak Pani do nas trafiła? 

Oprócz pracy w tej prywatnej szkole, o której wspomniałam, pracowałam także w SP nr 15 w Pabianicach. 

Tam dowiedziałam się o wakacie w SP nr 5. Złożyłam CV i po kilku miesiącach dostałam pracę. Pan Dyrektor 

zadzwonił dokładnie 01 kwietnia w prima aprilis, ale nie był to żart. 

3. Chciałaby Pani, by był to żart? 

Długo zastanawiałam się nad tą propozycją, gdyż byłam bardzo związana z pracą w Łodzi. Zaczęłam tam 

pracować jeszcze w trakcie studiów, wszystkiego nauczyłam się właśnie tam. Miałam wychowawstwo, 

byłam opiekunem Samorządu Uczniowskiego, znałam wszystkich uczniów, jak i większość rodziców. 

Jedynym problemem była odległość i to ona zdecydowała, że przyjęłam pracę tutaj. 

4.Co musiała Pani zrobić, by być nauczycielką? 



Musiałam skończyć studia. W tym przypadku również było nietypowo, gdyż wcale nie planowałam uczyć 

dzieci, kiedy wybierałam kierunek studiów. Skończyłam matematykę finansową, ale w trakcie tych studiów, 

zaczęłam jeszcze studia pedagogiczne. 

5. Czy Pani chciałaby jakieś zmiany w szkole? 

Chciałabym, by w szkołach ograniczano „papierologię”, by można było jeszcze lepiej skupić się na 

nauczaniu dzieci. W naszej szkole marzy mi się więcej kwiatów na parapetach, żeby dzieci nie biegały, a 

dyżurni, nad którymi sprawuję pieczę, by nosili chusty i ich nie gubili. 

6. Czy zapoznała się Pani już ze wszystkimi pracownikami szkoły? 

Tak, choć we wrześniu było trudno zapamiętać kto jest kim.  

7. Pamięta już Pani wszystkie imiona dzieci, które Pani uczy? 

Myślę, że pamiętam. 

8. Czy podoba się Pani ta szkoła i czy będzie Pani chciała ją zmieniać? 

Podoba mi się w szkole. Uczniowie i nauczyciele są mili, kadra pedagogiczna jest bardzo pomocna. Pozostali 

pracownicy także są życzliwi. Nie planuję rezygnować z pracy w szkole, chociaż czasem zastanawiam się 

czy nie powinnam wrócić do swojego pierwszego zawodu. W andrzejki dzieci wywróżyły mi, że zostanę 

bankowcem. J 

12. Czym różni się obecna praca od poprzedniej? 

Praca w SP5 różni się od pracy w MSPEI (Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Edukacji Innowacyjnej) 

ilością dzieci w oddziale i sposobem organizacji. Tam na przykład nie było w szkole dzwonków, drzwi do 

sal lekcyjnych były otwarte w trakcie przerw, a aby wejść do szkoły należało dzwonić dzwonkiem i poczekać 

na otwarcie. W prywatnej szkole są także większe szanse na zindywidualizowanie pracy z dzieckiem.  

Natomiast praca w szkole od pracy w banku, czy przy rozliczeniach bardzo się różni. Obowiązki kończy 

się o konkretnej porze i nie ma pracy w domu. Przy pracy w szkole jest to nierealne. 

6. Jakie Pani ma hobby? 

Kiedyś uwielbiałam robić zdjęcia i układać je do albumów. Teraz też robię, zanoszę do wywołania, lecz w 

mniejszych ilościach. W wolnym chwilach po prostu spędzam czas z rodziną i przyjaciółmi. 

7. Czy ma Pani zwierzątko? Jeśli nie, to jakie by Pani chciała? 

Mam kota. Pieska też planuję w przyszłości. 

8. Jakie jest Pani największe marzenie? 

Moim marzeniem jest mieć własne dzieci, bo na razie mam tylko Was. Marzę, by szybko dokończyć 

budowę domu. 

Dziękujemy za rozmowę.  

 



 

Konkurs WOŚP – „Złota Klasa” 2020r. 

Ponownie zgłosiliśmy się do akcji „Złota 

Klasa”. Przez dwa miesiące (listopad – 

grudzień ) uczniowie naszej szkoły zbierali złote 

monety o nominałach 1,2,5 groszy. Uczniowie 

walczyli o miano „Złotej Klasy”. Cała akcja 

zorganizowana została przez Pabianicki Sztab 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Koordynatorem akcji na terenie szkoły była p. Katarzyna Dumka. Opiekę i odpowiedzialność 

nad całym przedsięwzięciem objął  Rafał Jaruga – przedstawiciel pabianickiego sztabu WOŚP.  

Do udziału w konkursie zostały zgłoszone wszystkie klasy. Najwięcej groszy uzbierały klasy 6c 

– 257,02 zł. i 8a – 223,87 zł. Obie klasy zdobyły kolejno: klasa 6c – II miejsce, klasa 8a – III 

miejsce w kategorii klas 4-8 szkół podstawowych. Podczas 28 Finału WOŚP, dnia 12 stycznia 

2020r. ogłoszono na scenie wyniki a dyplomy odebrała delegacja w składzie: Marysia 

Starzyńska, Patrycja Słabiak, Błażej Rabiega i Katarzyna Dumka – opiekun grupy. 

Gratulujemy!  



„Mini Finał”  WOŚP 10. I. 2020r. 

       Szkoła po raz drugi wzięła udział w zbiórce na rzecz 28 Finału WOŚP. Tegoroczna edycja 

odbywa się pod hasłem „Wiatr w żagle – wszystkie ręce na pokład”. WOŚP zbiera fundusze dla 

dziecięcej medycyny zabiegowej. Wolontariusze – Amelia Otto z klasy 

7b i Marysia Starzyńska z klasy 8a, mając doświadczenia po 

ubiegłorocznej zbiórce krążyły z puszkami i serduszkami po szkole. 

Do tej akcji przygotowała się cała społeczność uczniowska, 

nauczyciele i pracownicy szkoły. Uczniowie i nauczyciele swoje 

zaangażowanie wyrażali strojem w kolorze czerwonym.  W ramach 

akcji na terenie szkoły zorganizowana została aukcja 

charytatywna na rzecz WOŚP. Na licytację trafiły przedmioty 

przekazane przez rodziców, nauczycieli, uczniów oraz 

pabianicki Sztab WOŚP. Aukcję przygotowały i sprawnie 

przeprowadziły p. Małgorzata Wójtowicz – Kuna i p. Katarzyna Dumka. Zebrano łącznie 665 

złotych.  Nad całością „Mini Finału” czuwała pani Katarzyna Dumka - koordynatorka i główny 

wolontariusz WOŚP na terenie szkoły, która ciężkie puszki oraz kwotę zebraną z aukcji 

przekazała Pabianickiemu Sztabowi 28 Finału WOŚP.     

 

Przedmioty aukcyjne cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Najwyższą sumę 

uzyskała lornetka – 85 złotych, koszulka WOŚP i figurka szklana – 70 złotych oraz torba 

WOŚP, która wylicytowana została za 60 złotych. Pod młotkiem aukcyjnym znalazły się 

także: kubek WOŚP – 25 zł., torba „Złota 5” – 30 zł., szalik komin WOŚP – 35 zł., 2 smyczki 

WOŚP – poszły za 10 zł. I 25 zł., dwa kalendarze z reprezentacją łódzkich siatkarek ŁKS – 15 

zł. i 30 zł., 



Papierowa skarbonka WOŚP z ubiegłorocznej edycji – 5 zł., plakat WOŚP – 40 zł., 

brokatowe serce – 10 zł., cztery bilety „Szczęśliwy numerek”, zwalniające jednorazowo z 

odpowiedzi ustnej lub pisemnej. Wylicytowano je kolejno za sumę: 30 zł., 35 zł., 40 zł. oraz 

50 zł. 

Na ostateczny wynik Mini Finału musimy jeszcze poczekać. Po podliczeniu przez 

pabianicki sztab puszek, będziemy wiedzieć ile uzbieraliśmy pieniędzy dla dziecięcej 

medycyny zabiegowej. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim biorącym udział w akcji.  

Wolontariusze Mini Finału WOŚP 

 

 

Dzień Świstaka a może Dzień Świszcza? Co to za święto? 

      W tym roku zimą nie za bardzo zdążyliśmy się nacieszyć. Jeśli komuś udało się pojechać w góry to miał 
śnieg i mógł się wyszaleć, zjeżdżając np. na nartach. Pozostałe mieszczuchy mogły zobaczyć śnieg na zdjęciach, filmach 
lub we własnej wyobraźni. Mimo braku zimy, powoli zaczynamy myśleć o cieplejszych dniach, kiedy nie będzie już trzeba 
zakładać grubych kurtek i swetrów. Rozglądamy się za wiosną. 
Mieszkańcy zza oceanu wróżą jej przyjście obserwując 
zachowanie pewnego zwierzątka – świstaka a właściwie 
świszcza. Dlatego dzień ten nazwano dniem świstaka. U nas 
zapowiedzią zbliżającej się wiosny są przebiśniegi – maleńkie 
białe kwiatki, które przebijają się (stąd ich nazwa) spod grubej, 
zmarzniętej warstwy ziemi oraz śniegu.  

Dnia świstaka nie mamy ale mogliście o nim usłyszeć. 
Powstał bowiem zabawny film, którego bohaterem w tle jest 
świstak. Dzięki romantycznej komedii z 1993 roku pt. „Dzień 
Świstaka” z Billem Murrayem i Andie MacDowell w rolach 
głównych, której akcja wiąże się z tym świętem, wiemy w jaki 
sposób prognozują nadejście wiosny mieszkańcy Ameryki Północnej. Sam film opowiada o Philu Connorsie, zgorzkniałym 
prezenterze pogody, który udaje się do Punxsutawney (nazwa miejscowości), by zrelacjonować przebieg corocznego 
święta zapowiadającego nadejście wiosny – Dnia Świstaka. Pod koniec dnia dochodzi do wniosku, że był to najgorszy 
dzień w jego życiu. Następnego dnia budzi się i stwierdza, że znów przeżywa to samo. Historia powtarza się dnia 
następnego i kolejnego do czasu, aż bohater nie zmieni swojego postępowania. 



 

      Sam Dzień Świstaka, inaczej nazywany Dniem Świszcza, to doroczne święto, które obchodzone jest w Stanach 
Zjednoczonych i Kanadzie. Co roku dnia 2 lutego wabi się to sympatyczne zwierzątko z jego norki aby  sprawdziło,  czy 
nadejdzie już wiosna, czy też trzeba na nią jeszcze poczekać. Skąd się wzięło i jak wygląda historia tego święta? Otóż na 
początku XIX wieku do Pensylwanii przybyli emigranci zNiemiec. Przywieźli oni ze sobą wiele własnych obyczajów, w tym 
przewidywanie końca zimy na podstawie zimowania niedźwiedzi i borsuków. Prawdopodobnie ten obyczaj przenieśli na 
zwierzątko przypominające europejskiego świstaka, czyli świszcza. Pod koniec lat 80-tych XIX wieku wydawca gazety 
„Duch Punxsutawney” zainteresował się zwyczajami mieszkańców tego miasteczka i zaczął je popularyzować i promować 
na łamach gazety. W krótkim czasie  miasteczko stało się domem świstaka przepowiadającego pogodę. Historię 
podchwyciły inne gazety i szybko Punxsutawney stało się kolebką świstaczej meteorologii.  Pierwsze obchody święta 
datowane są na 2 lutego 1887 roku i miały miejsce właśnie w tym miasteczku,  w amerykańskim stanie Pensylwania i 
tam też odbywa się ono hucznie do dnia dzisiejszego. W Punxsutawney świszcz wabi się Phil. W innych miejscowościach 
przepowiadające pogodę świszcze noszą inne imiona, np. Western Maryland Murray, Grady the Groundhog, Queen 
Charlotte, Chattanooga Chuck czy Woody. Legenda głosi, że jeśli tego dnia wywabiony świszcz zobaczy swój cień (co 
oznacza słoneczny dzień) i nie wróci do nory, to czeka nas jeszcze sześć tygodni zimy. Jeśli z kolei tego dnia jest mgliście 
lub pochmurno, to wiosna nadejdzie zdecydowanie szybciej.Wróżbę związaną z Dniem Świszcza należy oczywiście 
traktować z przymrużeniem oka. Począwszy od drugiej połowy XIX wieku, przepowiednia ze świszczem sprawdziła się w 
około 50%, co więc oznacza kompletny przypadek i nie daje nam gwarancji na to, kiedy rzeczywiście nadejdzie wiosna. 
Obecnie około 30 tysięcy ludzi co roku przyjeżdża do miejscowości Punxsutawney, aby zobaczyć przepowiednię Phila. 

      Czy jest to dzień świstaka, czy dzień świszcza? Czy jest to jedno zwierzątko o różnych nazwach, czy dwa zupełnie 
różne? Okazuje się, że są to dwa zwierzątka blisko ze sobą spokrewnione. Oba należą do gryzoni z rodziny 
wiewiórkowatych i prezentują się bardzo sympatycznie. Popularny świszcz jest zwierzęciem nizinnym i zamieszkuje 
Amerykę Północną. Często bywa mylony z europejskim świstakiem (alpejskim lub tatrzańskim), który jest gatunkiem 
wysokogórskim i zamieszkuje trudno dostępne miejsca hal i turni. Ciekawe, czy w tym roku wiosna przyjdzie szybko, czy 
będziemy musieli jeszcze na nią poczekać? Jak sądzicie, świszcz zobaczy swój cień? 

Katarzyna Dumka 

źródła: 

Strona Dnia Świszcza w Punxsutawney 

http://groundhog.org/


obliczakultury.pl 

historiamniejznanaizapomniana.wordpress.com/2016/02/02/historia-dnia-swiszcza 

Kiedy i gdzie? -  
- czyli kilka słów o sylwestrze 

 Sylwestrem nazywamy dzień poprzedzający Nowy Rok. Obchodzony jest bardzo hucznie. Zabawną 

polską tradycją jest puszczanie sztucznych ogni i rozświetlanie nimi ciemnego nieba sylwestrowej nocy. 

Odliczamy sekundy do przyjścia Nowego Roku, zastanawiamy się co nam on przyniesie. Wiele ludzi 

wprowadza         w swoje życie postanowienia noworoczne, które są bardzo pomocne w zerwaniu z 

nałogami i zmianie perspektywy na ich codzienne życie. Jednak nie we wszystkich krajach Nowy Rok jest 

witany w tym samym momencie.  

KIEDY I GDZIE ŚWIĘTUJEMY PRZYJŚCIE NOWEGO ROKU? 

(w odniesieniu do czasu występującego w Polsce) 

- 31.12, godzina 14:00 – Australia 

- 31.12, godzina16:00 – Japonia 

- 31.12, godzina17:00 – Chiny 

- 31.12, godzina22:00 – Rosja (Moskwa) 

-             godzina 00:00 – Polska 

- 01.01, godzina01:00 – Anglia 

- 01.01, godzina03:00 – Brazylia 

- 01.01, godzina06:00 – USA (Nowy Jork) 

- 01.01, godzina09:00 – USA (Los Angeles) 

- 01.01, godzina 11:00 – Hawaje                

             Julia Niewiadomska klasa 6c 

 

„Piątka” z krówką w Milanówku. 
W środę, 18 grudnia, klasy ósme wybrały się na wycieczkę do Grodziska Mazowieckiego, gdzie znajduje się 

manufaktura tradycyjnej krówki z Milanówka. Uczniowie poznali zawód cukiernika i jego obowiązki w zakładzie 
produkcyjnym. Dowiedzieli się także o tradycji wytwarzania krówek, po kolei obserwując cały proces produkcji. Dla osób 
o zdolnościach artystycznych było nie lada wyzwanie, bowiem zadaniem każdego uczestnika było zaprojektowanie 
własnej etykietki reklamowej krówki oraz narysowanie krówki w oryginalnym designie. Na koniec odbyły się zajęcia 
wymagające wyjątkowej precyzji i dokładności, podczas których uczyli się ręcznego zawijania cukierków z 
uwzględnieniem estetyki. Podsumowaniem warsztatów była pamiątkowa wystawa najciekawszych prac plastycznych. 
Taka wycieczka po raz kolejny potwierdza, że poza szkołą można dowiedzieć się wielu ciekawych informacji, doskonalić 
swoje umiejętności praktyczne, a przede wszystkim świetnie się bawić integrując się z klasą. Tekst i foto: M. Wójtowicz 
- Kuna 

 

http://www.obliczakultury.pl/publicystyka/obyczaje-swiata/3140-dzien-swiszcza-2-lutego-usa


 

Nasze przygody z językiem 
W ramach realizowanej w szkole innowacji pedagogicznej pt. „English in Action - z 

angielskim wszędzie jesteś w domu” w dniu 31 stycznia 2020 r odbył się szkolny konkurs 

z języka angielskiego „Landmarks”. Uczestnikami byli reprezentanci klas 6 i 7, po dwóch 

z każdej klasy. Uczniowie już w styczniu otrzymali listę zabytków i znanych miejsc, aby 

przygotować się do konkursu poprzez wyszukanie w zasobach internetowych zdjęć, a 

także podstawowych informacji o tych miejscach. Podczas konkursu uczniowie 

rozwiązywali zadania związane ze znajomością zabytków i znanych miejsc oraz 

elementów kultury krajów angielskojęzycznych: Wielkiej Brytanii, Stanów 



Zjednoczonych, Kanady i Australii i Nowej Zelandii. Wykonanie tych zadań wymagało od 

uczestników umiejętności rozpoznawania, nazwania i zlokalizowania na mapie 

przedstawionych na zdjęciach miejsc. Następnie uczniowie dokonywali wyborów w teście 

z pytaniami zamkniętymi, wykorzystując w praktyce nie tylko wiedzę o krajach 

anglojęzycznych , ale również z geografii, historii i wiedzy o społeczeństwie. Ostatnie 

zadanie konkursowe w formie puzzle doskonaliło ich wyobraźnię przestrzenną, 

koncentrację oraz zdolności logicznego myślenia po to, by jak najszybciej ułożyć z puzzle 

The Tower of London. Wszyscy uczniowie doskonale przygotowali się do konkursu, a 

zwycięzcy otrzymali drobne nagrody i upominki oraz dyplomy podczas spotkania 

samorządu uczniowskiego 10 lutego 2020r. Wyniki konkursu: I miejsce- Patrycja Słabiak 

kl.6c II miejsce- Jerzy Wojtas kl.6b III miejsce Julia Warzycha kl.6b ex aequo Marcin 

Lewandowski kl.7a. Gratulacje dla zwycięzców i wszystkich uczestników konkursu! 

 Organizatorki konkursu: M. Wójtowicz – Kuna, M. Tomczyk 

 



Palmy i żółwie 
30 stycznia 2020 roku, tuż po rozpoczęciu drugiego semestru w szkole, klasy: VIc, VIIa i VIIb 

wybrały się do Łodzi pod opieką wychowawców oraz pani pedagog.  

Zwiedzanie zaczęliśmy od wycieczki po Palmiarni 

Ogrodu Botanicznego. Choć nie ma w tym roku 

prawdziwej zimy, zieleni na pewno jest mniej niż wiosną 

czy latem. Dlatego dobrze zrobił nam ten na wpół 

tropikalny spacer z palmami w tle.  

Podobały nam się opowieści przewodników, a 

prawdziwy zachwyt wzbudziły ogromne karpie i żółwie. 

Dowiedzieliśmy się, że niektóre żółwie trafiły do 

palmiarni prosto z parku, do którego zostały podrzucone 

przez znudzonych opieką nad zwierzęciem właścicieli. 

Podobno pracownicy ogrodu potrafią znaleźć ich nawet 

kilka w ciągu tygodnia… Wszystko dzieje się na 

szczęście latem i żółwie są szybko przenoszone do 

ogrodu.  

Kolejnym punktem programu był udział w 

spektaklu wrocławskiego Teatru IN-Art. pt. „Boskie 

poczucie humoru, czyli opowieści biblijne”. Byliśmy 

jedną z wielu szkół, które zgromadziły się w 

Teatrze Dom, by w ciekawej formie przypomnieć 

sobie najważniejsze biblijne historie. Przypowieści 

o stworzeniu świata, synu marnotrawnym, Hiobie 

czy wieży Babel były częścią współczesnej 

opowieści o miłości szkolnego rozrabiaki i kujonki. 

Aktorzy mieszali na scenie oficjalną odmianę 

naszego języka z młodzieżowym slangiem. 

Wykorzystanie różnych technik sprawiło, że 

przekaz był bardzo dynamiczny i ciekawy.  

Po emocjonującym występie zjedliśmy 

obiad w jednej z restauracji w Manufakturze i 

ruszyliśmy do pobliskiego Muzeum Miasta Łodzi, 

zwanego potocznie Pałacem Poznańskiego lub 

łódzkim Luwrem. Zwiedzając wystawne wnętrza, 

słuchaliśmy historii rodziny Poznańskich. Pan 

przewodnik okraszał swoją opowieść różnymi 

ciekawymi anegdotami. Dwie ze zwiedzanych sal 

miały dla nas szczególne znaczenie. Myślę o 

gabinetach pisarzy, których życie było związane z 

Łodzią. Julian Tuwim urodził się w wychowywał w 

tym mieście, a Władysław Stanisław Reymont 

przebywał tu, zbierając materiały do swojej Ziemi 



obiecanej. Pierwszego znamy głównie z wierszy dla dzieci (np. Lokomotywa), drugiego - noblistę w 

dziedzinie literatury – poznaliśmy bliżej podczas jednej z edycji szkolnego konkursu recytatorskiego.  

 

Wolno jak żółwie, ale też z podobną im wytrwałością, wróciliśmy do codziennych obowiązków. Teraz 

tylko nauka, nauka i jeszcze raz nauka aż do… kolejnej wycieczki.  

Sylwia Grzeszna 

 

I semestr w świetlicy 
Nasze Świetliczaki w pierwszym semestrze wcale nie próżnowały. Już od września zaangażowały się w IIedycję 

ogólnopolskiego  konkursu edukacyjnego pod nazwą„Szkolne przygody Gangu Słodziaków” organizowanego przez 

właściciela sieci sklepów „Biedronka”, którego celem była popularyzacja czytelnictwa wśród  uczniów klas I-III. Wspólnie 

czytaliśmy drugą część książki p. Renaty Piątkowskiej pt.” Gang Słodziaków.  Przyjaciele mogą wiele, czyli magia z leśnej 

polany” . Dzieci uczestniczyły w zajęciach inspirowanych przygodami małych bohaterów- zabawach, rozmowach a także 

zajęciach plastycznych. W efekcie tych działań powstało piękne drzewo Słodziaków przedstawiające siłę dziecięcej 

wyobraźni. Drzewo  zaprojektował pan Paweł Szafrański, a dzieci ozdobiły je swoimi pracami. Wszystko to w ramach 

obchodów Dnia Głośnego Czytania.  

Na tym jednak nie koniec.W listopadzie wychowawcy świetlicy szkolnej zorganizowali po raz trzeci miejski 

konkurs plastyczny dla świetlic szkolnych  „Jesienne drzewo”, o którym można więcej przeczytać na naszej stronie 

internetowej. Każdego roku konkurs cieszy się ogromną popularnością. W tym roku nadeszło 191 prac ze wszystkich 

pabianickich szkół podstawowych. Cieszymy się ogromnie i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach. 

W grudniu do udziału w konkursie plastycznym pod nazwą „Świąteczna kartka od profesora Einsteina” 

zaprosiło nas łódzkie Experymentarium. Dzieci ze świetlicy chętnie podjęły się tego zadania a nad ich pracą czuwał pan 

Paweł Szafrański. Wszyscy uczestnicy otrzymali piękne dyplomy. 



 

Świetliczaki wzięły udział także w kilku miejskich konkursach plastycznych, min. konkurs pod tytułem „Polska 

mój dom” organizowany przez SP9 Pabianice, w którym nagrodę otrzymała Polina z klasy IIIb. 

 „Przystrójmy choinkę” to konkurs zorganizowany przez SP 15 w Pabianicach, w którym należało wykonać 

ozdobę choinkową.  Wyróżnienie otrzymała Maja z klasy III b. 

„Portret Babci” to tytuł kolejnego miejskiego konkursu plastycznego ogłoszonego przez Komendę Hufca ZHP 

w Pabianicach. III miejsce w kategorii klas I-III otrzymał Dawid z kl. IIIb. 

************************************************** 

Święty Walenty - historia i legenda. 

Kłopotliwe radosne święta. 
Lutowe walentynki zastąpiły Noc Kupały - tradycyjne prasłowiańskie święto miłości obchodzone w najkrótszą 

noc roku z 21 na 22 czerwca. W polskiej tradycji istniały już święta związane z miłością: to właśnie Noc Kupały, czas 

szalonych, nocnych zabaw i swawoli panien i kawalerów oraz przedwojenne Kaziuki, czyli dzień św. Kazimierza (4 marca), 

obchodzone na kresach wschodnich, kiedy ofiarowywano sobie pieczone pierniki z romantycznymi rymowankami. 

Walentynki na dobre zadomowiły się w polskim kalendarzu. Co roku w ramach "serduszkowego" święta 
przypominamy sobie osobę świętego Walentego. O postaci powszechnie uznawanej za patrona zakochanych wiemy 
mało lub prawie nic. W nielicznych przekazach historycznych na temat świętego Walentego elementy historyczne i 
legendarne mieszają się do tego stopnia, że trudno oddzielić biografię od fantazji. Opisywane są także różne postacie i 
możemy znaleźć opisy kilku Walentych, którzy mieli wpływ na życie społeczności.  

Pierwszy opis dotyczy rzymskiego kapłana z III wieku, który towarzyszył męczennikom w czasie ich 
prześladowania i śmierci. Szybko aresztowany, pobity i ścięty 14 lutego ok. 270 r. za czasów cesarza Klaudiusza II 
Gockiego. Pochowano go na via Flaminia w Rzymie, gdzie następnie wzniesiono bazylikę pod jego wezwaniem. Drugą 
osobą, braną pod uwagę, jest biskup Terni, który podczas pobytuw Rzymie nawrócił filozofa Krotona i jego trzech 
ateńskich uczniów. Z tego powodu został postawiony przed sądem i skazany na ścięcie z rozkazu Placyda, prefekta 
miasta. Źródła historyczne nie dają jednak odpowiedzi dlaczego Walenty stał się patronem zakochanych.     Tutaj 



wkraczamy już w świat legend. Ta najbardziej rozpowszechniona mówi, że Walenty miał sprzeciwić się rozporządzeniu 
cesarza, który zakazał zawierania związków małżeńskich przez legionistów w wieku od 18 do 37 lat. Przyszły święty 
potajemnie błogosławił związki młodych legionistów. Wtrącony do więzienia zakochał się (nie było wtedy jeszcze 
celibatu) w córce pilnującego go strażnika. Dziewczyna była niewidoma, ale pod wpływem miłości odzyskała wzrok. Na 
wieść o tym cesarz nakazał zgładzić Walentego. Podobno skazaniec zdążył jeszcze wysłać z więzienia list do ukochanej, 
podpisany "od Twojego Walentego". Prawdopodobnie ta legenda przyczyniła się do powstania kultu i odbierania 
Walentego jako mającego w swej opiece zakochanych  

Kult świętego Walentego był obecny w Polsce już w średniowieczu, ale traktowano go jako świętego od chorób, 
a nie od miłości. Oficjalnie ogłoszony patronem zakochanych został Walenty dopiero w 1496 roku przez papieża 
Aleksandra VI. Nie ma źródeł wskazujących dlaczego wówczas Walenty został oficjalnie przypisany zakochanym przez 
najwyższe władze kościelne. Tym bardziej, że już w tamtych czasach uważanych był również za patrona ciężko chorych. 

Kto w takim razie może odwoływać się do świętego Walentego? Zakochani? Osoby cierpiące na choroby 
psychiczne? A może to po prostu tylko legenda? Jest wspólny mianownik tego wszystkiego. Jako patron św. Walenty jest 
nie tylko adwokatem przed Bogiem, lecz także wzorem do naśladowania. Wiernym: w chorobie, w prześladowaniu, w 
cierpieniu, w miłości i w małżeństwie. 

Katarzyna Dumka 

Źródła: 
 Pracę przygotowano w oparciu o artykuł p. Mateusza Malinowskiego, który ukazał się na stronie  Kulturapoznan.pl 

 

Co ma wspólnego 14 lutego z  
Armią Krajową?  

Kiedy zbliża się 14 lutego większość z nas myśli o dniu zakochanych, szuka prezentu dla osoby bliskiej 

swojemu sercu. W sklepach serduszka, bukieciki i inne gadżety przyciągają nasz wzrok. Święto to na dobre 

zadomowiło się w naszym kraju, jednak w czasie II wojny światowej ludzie nie zaprzątali sobie nim głowy, 

walczyli o przetrwanie, o godność, spokojne życie. W kartach historii państwa polskiego walentynki mają 

zupełnie odmienne znaczenie i nie mają nic wspólnego z dniem zakochanych.  

 

Podczas wojny 14 lutego 1942 roku powstało największe wojsko podziemne nazwane Armią Krajową. 

Armia Krajowa (AK) była konspiracyjną niepodległościową organizacją wojskową, działającą w okresie II wojny 



światowej w kraju, podlegającą Naczelnemu Wodzowi i rządowi Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie. AK 

jest uważana za najlepiej zorganizowane podziemne wojsko działające w okupowanej Europie. Korzenie Armii 

Krajowej sięgają zawiązanej w nocy z 26 na 27 września 1939 r. konspiracyjnej organizacji Służba Zwycięstwu 

Polski. Stała się ona zalążkiem rozbudowanego później Państwa Podziemnego. SZP została przekształcona 

najpierw w 1940 r. w Związek Walki Zbrojnej a następnie Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski dnia 14 

lutego 1942 r. wydał rozkaz o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Głównym zadaniem 

AK było prowadzenie walki o odzyskanie niepodległości przez organizowanie i prowadzenie samoobrony oraz 

przygotowanie armii podziemnej na okres powstania, które miało wybuchnąć na ziemiach polskich w okresie 

militarnego załamania Niemiec.  

Praktycznie w ramach Armii Krajowej skupiła się niemal cała patriotycznie nastawiona część narodu 

polskiego. Dzięki zjednoczonemu wysiłkowi można było zaplanować bardzo śmiałe przedsięwzięcia militarne, m.in. 

bitwy partyzanckie z siłami policyjnymi oraz regularnym wojskiem niemieckim. Do historii przeszli dowódcy tak 

nietypowej armii: Stefan Rowecki ps. Grot, Tadeusz Komorowski ps. Bór oraz Leopold Okulicki ps. Niedźwiadek. 

Dowódca AK podlegał Naczelnemu Wodzowi Polskich Sił Zbrojnych. Kulminacją wysiłku zbrojnego Armii 

Krajowej było Powstanie Warszawskie.  

 

 Leopold Okulicki    Stefan Rowecki   Tadeusz Bór - Komorowski 

Po jego klęsce jednostki AK na terenach zajętych przez Armię Czerwoną zostały zdemobilizowane tzn. 

rozbrojone, 19 stycznia 1945 r. Komendant Główny gen. Okulicki wydał rozkaz o rozwiązaniu Armii Krajowej.     

Wiele na temat działalności AK dowiedzieli się uczniowie klas ósmych na lekcjach historii. Myślę, że śmiało 

możecie ich pytać, jeśli zainteresowały Was dzieje II wojny światowej. Okazuje się zatem, że czternasty lutego 

ma w historii naszego kraju swoje miejsce, chociaż jego znaczenie jest zupełnie odmienne. Tutaj także, jak w 

Walentynki dominuje czerwień  – barwa serca oraz krwi, gdyż nasi dziadkowie i pradziadkowie musieli walczyć 

o przetrwanie oraz o odzyskanie niepodległości. Możemy częściowo powiązać ten dzień z miłością, tylko taką 

patriotyczną, gdy ludzie w czasie wojennym próbowali sobie pomagać i znaleźć odrobinę szczęścia. 

Dzień Serdeczności - 14.02. 



W dniu 14 lutego nasza szkoła świętowała Dzień Serdeczności realizowany w ramach projektu 

edukacyjno-wychowawczego "Budujemy pozytywne relacje międzyludzkie". Uczniowie otrzymali serduszka z 

życzeniami przygotowane przez swoje koleżanki i kolegów z różnych klas. Zabawy i uśmiechu było mnóstwo! 

Niespodzianka pojawiła się także na lekcjach matematyki w niektórych klasach - kodowane życzenia z okazji 

Dnia Serdeczności oraz życzenia ukryte pod kodami QR! A na lekcji języka angielskiego niektórzy zagrali w grę 

rysunkową, która miała ukryte serdeczne przesłanie! W czasie przerw biblioteka również pękała w szwach, 

gdyż każdy chciał wziąć udział w zabawie "Randka w ciemno", polegającej na odnalezieniu par postaci 

literackich, filmowych i bajkowych 

 

 



14 lutego w bibliotece szkolnej można 

było wziąć udział w „Randce w ciemno” 

Oczywiście z miłości do książek…  

 

Bardzo znane, literackie, filmowe i bajkowe pary, mocno się 

wymieszały i już nie wiadomo, kto był z kim? W jakiej 

książce czy bajce? Chłopcy losowali nazwiska bohaterów, 

dziewczyny – bohaterek. Zabawa 

polegała na tym aby odnaleźć się wśród 

tłumu uczniów. 

Zaskakująco dużo „par” się odnalazło i… 

przyszli pochwalić się swoim sukcesem. 

Gratulujemy  

 
 



TRADYCJA KARNAWAŁU 

 Tradycja karnawału sięga antycznej Grecji i Rzymu. Za czasów szlachty sarmackiej przywędrowała 

ona do Polski ze Wschodniej Europy. Karnawał trwał od święta Trzech Króli, aż do wtorku przed Środą 

Popielcową. Nazywany był ówcześnie zapustami. W tym czasie bawiono się hucznie, a stoły uginały się    

od jedzenia. Każdy kolejny dzień karnawału zbliżał do Wielkiego 

Postu, kiedy   to należało zachować wstrzemięźliwość od pokarmów 

mięsnych. Nazwa „karnawał” wzięła się właśnie od włoskich słów 

„carnevale”, co znaczy dosłownie „mięso żegnaj”. Ostatnie trzy dni 

karnawału były nazywane „mięsopustem”, od słów „mięso” i „opust”. 

Polacy wzbogacili europejskie zabawy o ludowe zwyczaje, organizując 

np. kuligi z pochodniami i muzyką. Sanie jeździły od dworku do dworku. W 

każdym z nich zabawa trwała nawet   po kilka dni. Na hasło wodzireja 

„Kulig, kulig!” towarzystwo wsiadało do sań       i jechało dalej. W 

miastach urządzano bale maskowe i pochody 

przebierańców.  

K A R N A W A Ł 

      Karnawał w naszym kraju, to okres zimowych balów, maskarad, pochodów i zabaw. Zazwyczaj rozpoczyna się w dzień 

Trzech Króli, a więc 6 stycznia i trwa do wtorku przed Środą Popielcową, która rozpoczyna okres postu przed Świętami 

Wielkanocnymi. Ostatnie dni karnawału popularnie nazywamy ostatkami. My również, zgodnie z tradycją żegnaliśmy w 

szkole karnawał. Zajadaliśmy się na lekcjach bezwstydnie i bez konsekwencji pączkami, faworkami i innymi kalorycznymi 

słodkościami.  Nadmiar kalorii mogliśmy spalić na zorganizowanej przez Samorząd Uczniowski dyskotece karnawałowej. 

Skąd wywodzi się tradycja karnawałowych zabaw?                                                                                                            
Przeglądając strony m.in. Encyklopedii PWN dowiedziałam się, że ma ona związek ze zwyczajami ludowymi i 

kalendarzem agrarnym. Zwyczaje praktykowane w czasie karnawału miały zapewnić obfite plony. W niektórych 

regionach Europy wierzono m.in. że im wyżej będą skakać uczestnicy karnawałowej zabawy, tym wyższe urośnie zboże. 

Z tego powodu karnawał związany jest z tańcem. 

Karnawał wenecki - historia i ciekawostki 

     Nie wszyscy wiedzą, że Wenecja słynie nie tylko z kanałów 
i szalenie romantycznej atmosfery, ale również z karnawału. 
Oficjalnie karnawał w Wenecji (Carnevale di Venezia) trwa 
kilkanaście dni - do okolic Wielkiego Postu. Głównym 
miejscem, w którym odbywają się karnawałowe wydarzenia – 
pokazy artystyczne, konkursy jest Plac św. Marka. To właśnie 
tutaj, na wielkiej scenie, zwanej największą salą balową 
Europy można spotkać najwięcej osób przebranych w bogato 

zdobione stroje z poprzednich epok. Niezbędnym elementem każdej kreacji jest wenecka maska. Drugim 



miejscem, w którym możecie liczyć na karnawałowe atrakcje jest placyk Piazzetta San Marco, położony koło 
placu św. Marka.  

    Jak każdy tego typu karnawał, również ten w Wenecji ma swoją wielowiekową historię. Prawdopodobnie 
historia weneckiego karnawału rozpoczęła się już ok. XIII wieku wraz z pierwszymi wzmiankami o noszeniu 
masek. W XVII wieku wydarzenie zaczęło cieszyć się rosnącą popularnością. Właśnie wtedy wenecki karnawał 
stał się znany na całym świecie, a miasto zyskało dzięki niemu ogromny prestiż. Jednym z najbardziej 
charakterystycznych i znanych na całym świecie symboliweneckiego karnawału jest kolorowa, mistrzowsko 
wykonana maska. Maski przygotowywane specjalnie na karnawał w Wenecji wykonuje się z porcelany, gipsu 
lub gazy. Oryginalne maski można kupić w specjalnych warsztatach rękodzieła, które zajmują się 
wytwarzaniem tych „małych dzieł sztuki”. Trzeba przyznać, że precyzja wykonania jest wręcz imponująca, a 
każdy detal maksymalnie dopracowany. Maski przyciągają uwagę nie tylko pięknymi kolorami, ale również 
dodatkami – piórami, koralikami czy koronkami. Ważne, 
aby wszystkie maski zostały wykonane tak, aby ich noszenie 
nie utrudniało uczestnikom jedzenia i picia. Nie da się ukryć, 
że jest to zadanie zdecydowanie niełatwe. W dawnej 
Wenecji noszenie masek pomagało mieszkańcom 
zachować choć trochę anonimowości. Zwłaszcza biorąc pod 
uwagę fakt, że wszyscy wzajemnie się znali. W masce 
wszyscy byli sobie równi, podziały nie istniały, każdy był tak 
samo poważany i szanowany. Najpopularniejszym, 
bardzo charakterystycznym kształtem maski jest maska 
medyka - z długim, widocznie zakrzywionym 
dziobem. Kilka wieków temu taka maska była noszona 
głównie przez lekarzy (stąd jej nazwa). Umieszczone w dolnej części dzioba zioła miały uchronić ich przed 
infekcjami i zarażeniem się chorobą od leczonych pacjentów. 

    Z karnawałem w Wenecji nierozerwalnie łączy się także pewna tradycja. Jest nią tak zwany Lot Anioła (Il 
Volodell'Angelo). Wykonując Lot Anioła zjeżdża się z wieży dzwonnicy po linie. Tradycja ta nawiązuje do 
pokazów cyrkowców i akrobatów, którzy poprzez swoje występy chcieli nie tylko zaprezentować odwagę i 
znakomitą formę, ale oznajmić również, że oto wenecki karnawał został rozpoczęty. Obowiązkowym 
elementem obchodów karnawału są pokazy sztucznych ogni oraz obserwowanie gondolierów. Koniec 
zabawy karnawałowej ogłasza się zawsze o północy. Wydarzeniem, które zwiastuje koniec zabawy jest bicie 
wszystkich dzwonów. W tym momencie wszyscy zdejmują maski, a życie mieszkańców miasta wraca do 
normy.  

Popularne maski weneckie 

Colombina– Jest to maska bogato zdobiona złotem, srebrem i często piórami. Zakrywa ona tylko górną część 
twarzy wraz z nosem. Ciekawe jest to, że tak niewielki zabieg wystarczy by osoba ukryta za maską stała się 
praktycznie nierozpoznawalna. 

Arlecchino– Czarna i raczej prosta maska przestawiająca prostaka lub niewolnika. Noszący tą maskę często 
zakładają strój zszyty z kolorowych trójkątów, typowy dla tej postaci w teatrze Commedia dell’aret. Maska 
zakrywa czoło, oczy i nos a często także policzki. 

https://www.naszeszlaki.pl/archives/24255#gallery/cdda10d33ccb1cfdffcfae6cfb25bf7c/8074
https://www.naszeszlaki.pl/archives/24255#gallery/cdda10d33ccb1cfdffcfae6cfb25bf7c/8074


Pantalone – To jedna z masek komicznych. Przedstawia starca, bojaźliwego i wymądrzającego się przy każdej 
okazji. Pantalone podobny jest trochę do Papkina z „Zemsty” Fredry, tak mi się zdaje. Jest to postać budząca 
złośliwy śmiech i drwiny. Maska często jest ciemnego koloru z długim wydatnym nosem. 

Dottore inaczej Doktor dżuma – Znana jest jako maska doktora czy medyka. W 
tamtych czasach podczas często wybuchających chorób, które nieraz 
dziesiątkowały całe miasta wierzono, że to zapach zwłok i zgnilizny przyczynia się 
do roznoszenia choroby. By uchronić się przez zarażeniem, lekarze zakładali maski z 
długim nosem, w który upychali silnie pachnące zioła.  
Niewiele to zapewne pomagało ale ludzie w koszmarnych maskach stali się 
symbolem Czarnej Śmierci czyli dżumy, która w pewnych rejonach Europy zabiła 
nawet 80% ludzi. 

Do maski nosi się czarny płaszcz i trójkątny kapelusz. Na maskę często zakłada się okulary.  

Bautta – To kwadratowa maska zakrywająca całą twarz. Nie ma w niej otworu na usta.  

Volto – Tradycyjna, biała maska przedstawiająca twarz 
bez wyrazu. Nosi się do niej czarny płaszcz i równie 
czarny kapelusz z piórami. 

Moretta– To maska ściśle przylegająca do twarzy, 
powlekana atłasem lub aksamitem. Od innych różni się 
tym, że przylega do twarzy dzięki guzikowi ściskanemu 
w ustach.  

 

 

Ciekawostki związane z maskami 

 Najstarsze maski odnaleziono na terenie dzisiejszego Izraela. Liczą one sobie ponad 9 tysięcy lat. 
 Ludzie używali masek prawie 4 tysiące lat przed tym nim wymyślili pismo. 
 Początkowo maski miały wyłącznie symbolikę religijną i używano je podczas obrzędów i na pogrzebach. 
 Pierwsze maski teatralne pojawiły się w Grecji około VI wieku przed naszą erą. Wykonywano z lnu, kory lub 

drewna.  
 Maski obrzędowe pojawiły się niemal w tym samym czasie we wszystkich zakątkach świata. 
 Początkowo Rzymskie legiony nosiły dla ochrony metalowe wersje masek z teatru greckiego. 
 W Afryce maski spełniały i do dziś spełniają rolę ceremonialną. Pomagają w kontakcie z duchami oraz chronią 

przed demonami i niebezpieczeństwem. 

 

 

S E R C E 



Serce jest najbardziej niezawodną i wydajną pompą, jaką znamy. Wykonuje wręcz morderczą 

pracę. Przez godzinę przetacza 

ponad 350 litrów krwi. W ciągu 

naszego długiego życia serce 

uderza więcej niż 3,5 miliarda 

razy. I to bez przerw i napraw. 

Serce jest niezbędną do życia 

pompą tłoczącą krew. Budowa 

serca jest skonstruowana tak, że 

możliwe jest przepompowanie 

około 6 litrów na minutę, co daje 

7 tysięcy litrów krwi w ciągu doby. 

W ciągu dnia serce kurczy się 

około 100 tysięcy razy. Budowa 

serca umożliwia zaopatrywanie w 

krew około 75 bilionom komórek 

znajdujących się w organizmie. 

Serce dorosłego człowieka ma 

wielkość zaciśniętej pięści. Będąc 

dzieckiem każdy z nas rysował 

laurkę, a na niej czerwone serce 

przypominające liść lipy. Jak się 

okazuje, dziecięca wyobraźnia nie 

zawodzi. Mięsień sercowy 

rzeczywiście swym kształtem 

przypomina nieco liść, a 

konkretniej spłaszczony stożek podstawą zwrócony ku górze. Serce leży niemal pośrodku klatki piersiowej, 

między dwoma płucami i jest tylko lekko przesunięte w lewo. Swą wielkością odpowiada mniej więcej 

pięści właściciela. U dorosłego mężczyzny waży ok. 320 g, u kobiety - ok. 270 g. Budowa serca jest 

czterojamowa: mamy więc d wa przedsionki i dwie komory. Gruba ściana sercaskłada się aż z trzech 

warstw. Serce to nie tylko mięśnie i tkanka łączna, ale także własny system przewodzący bodźce. Jest to 

ważny element budowy serca, gdyż reguluje rytm pracy serca. Składa się z miocytów, które mają zdolność 

do generowania impulsu nerwowego.  

Oprócz tego, że serce zawiera własny układ przewodzący, posiada także własne unaczynienie. 

Składają się na nie tętnice wieńcowe prawa i lewa oraz ich liczne odgałęzienia. W układzie krwionośnym 

dorosłego człowieka bezustannie krąży ok. 5 litrów krwi. Serce nigdy więc nie odpoczywa. Pracuje w dzień 

i w nocy. Po co? Ano po to, żeby po pierwsze każdej komórce naszego organizmu zapewnić dostawę 

świeżej krwi, czyli jak mówią fachowcy utlenowanej i bogatej m.in. w witaminy, mikroelementy, hormony, 

substancje energetyczne, które umożliwiają pracę wszystkich narządów.  



A po drugie, żeby zagwarantować odbiór krwi już nieco zużytej, czyli takiej, która zawiera 

dwutlenek węgla oraz inne szkodliwe produkty przemiany materii. Bez ustawicznego krążenia po prostu 

nie moglibyśmy żyć. Krew z serca jest 

przenoszona do tętnic i włośniczek, 

natomiast wraca do niego przez układ żyłek 

i żył. Jest to więc układ zamknięty. 

Kiedy prowadzimy niezdrowy tryb 

życia – szkodzimy sercu.Szkodzi mu 

tłusta dieta, nadwaga, brak ruchu, 

papierosy. Wówczas może ono nam 

zachorować i nieprawidłowo działać. Co 

mu grozi? 

 Zawał serca W naczyniach 
krwionośnych powstaje wiele zmian, 
prowadzących do poważnych 
schorzeń. Tworzą się w nich np. 
zakrzepy, które wędrują wraz z krwią 
i jeśli zatorują ciasne naczynie, odcinają jej dopływ m.in. do serca, mózgu, płuc. Wtedy dochodzi do 
zawału tych narządów, czyli obumierania ich komórek na skutek niedotlenienie i niedożywienia. 

 Choroba niedokrwienna serca Zwana jest również niewydolnością wieńcową. Na skutek zwężenia 
naczyń wieńcowych (to efekt miażdżycy, czyli odkładania się złogów cholesterolowo-wapiennych w 
ścianach tętnic) serce jest słabiej zaopatrywane w tlen i składniki odżywcze. 

 Arytmia serca Mówi się o niej, gdy pojawiają się dodatkowe skurcze mięśnia sercowego. Wówczas 
jego praca staje się bardzo nieregularna - bicie (rytm) może nagle się przyspieszać lub niepokojąco 
zwalniać. Właściwie nie jest to choroba serca, ale objaw różnych schorzeń tego narządu. Zdarza się 
czasem także u osób zupełnie zdrowych. 

Alfabet serca: 

 A - jak acetylosalicylowy     Najpopularniejszym lekiem 

zawierającym kwas acetylosalicylowy jest aspiryna. Z badań wynika, że przyjmowana codzienne w niewielkiej 
dawce (np. 100 mg) znacznie zmniejsza ryzyko zawału serca i udaru mózgu, szczególnie u osób zagrożonych 
chorobą wieńcową i miażdżycą. Kwas acetylosalicylowy nie dopuszcza bowiem do tworzenia się zakrzepu, 
który zakłóca dopływ krwi i może doprowadzić do zawału serca 

B - jak biopierwiastki       Selen, podawany łącznie z 

koenzymem Q10 oraz z witaminą E, chroni serce przed działaniem toksyn. Niedobór selenu może być 
przyczyną rozwoju choroby niedokrwiennej serca i zaburzeń krążenia mózgowego. Nasz organizm potrzebuje 
dziennie około 0,01 mg selenu. Jego głównym źródłem są owoce morza, podroby (uwaga na cholesterol!), 
kiełki pszenicy, otręby, tuńczyk, cebula, pomidory i brokuły. 

Magnez wywiera dobroczynny wpływ na układ krążenia i ma udział w zapobieganiu chorobom serca. Znajduje 
się m.in. w kaszach, bananach, orzechach i warzywach liściastych. Każdy człowiek powinien przyjmować 
dziennie 250-350 mg tego pierwiastka. Można skorzystać z gotowych preparatów z magnezem, pamiętając, że 
najlepiej się przyswaja wraz z witaminą B6. 

https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/domowa-apteczka/aspiryna-czyli-dobroczynny-kwas-acetylosalicylowy_38770.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/domowa-apteczka/selen-wlasciwosci-i-zrodla-w-zywnosci_37021.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zywienie/zasady-zywienia/magnez-wzmacnia-miesnie-i-koi-nerwy_35514.html


C - jak czosnek       Czosnek jest wskazany w 

zapobieganiu miażdżycy. Zawiera allicynę - aktywną substancję, która hamuje zlepianie się płytek krwi i 
obniża poziom tłuszczów w surowicy krwi. Dla tych, którzy nie są w stanie jadać surowego czosnku z powodu 
intensywnego zapachu wyjściem są tabletki (np. alliofil, alliorut). 

D - jak dieta 

 Stosuj oliwę z oliwek i inne oleje roślinne tłoczone na zimno. Zwracaj uwagę na to, które nadają się do 
smażenia. 

 Wybieraj chude wędliny dobrej jakości, a z mięs - drób i cielęcinę. Dwa razy w tygodniu jadaj ryby, szczególnie 
morskie, tłuste. Zawarte w tłuszczu rybnym nienasycone kwasy tłuszczowe typu Omega-3 zmniejszają 
krzepliwość krwi, obniżają ciśnienie, polepszają elastyczność naczyń krwionośnych. 

 Jedz co najmniej pół kilograma owoców i warzyw dziennie. 
 Kupuj produkty zbożowe o dużej zawartości błonnika (otręby, musli, chleb pełnoziarnisty). 

E - jak eliksir 

Odkryty we Francji ponad 30 lat temu hormon nadnerczy – dehydroepiandrosteron (DHEA)– okrzyknięty 
został eliksirem młodości XXI w. Dane epidemiologiczne wskazują na to, że wyższe stężenia DHEA w organizmie 
mają wpływ na naszą długowieczność i w pewnym stopniu zapobiegają występowaniu chorób serca oraz 
niektórych postaci nowotworów (np. skóry). Poziom dehydroepiandosteronu naturalnie obniża się wraz z 
wiekiem, ale można przyjmować go w formie gotowych preparatów. 

F - jak flawonoidy 

Flawonoidy to grupa substancji obecnych m.in. w owocach (np. jagodach), warzywach i czerwonym winie 
skutecznie chroni nasz układ sercowo-naczyniowy. Nie tylko bronią lipidy przed utlenianiem (czyli tłuszcze 
przed jełczeniem), ale też sprzyjają rozszerzaniu naczyń krwionośnych w sercu, przez co zapobiegają 
arteriosklerozie (stwardnieniu ścian tętnic).  

H - jak herbata 

Zrezygnuj z tradycyjnej, czarnej herbaty, w której jest mało korzystna dla serca teina, na rzecz herbaty zielonej, 
zawierającej antyoksydanty (zwalczają szkodliwe wolne rodniki w organizmie). Możesz popijać (najlepiej pięć 
filiżanek dziennie) ciepłą albo schłodzoną w lodówce z kostkami lodu. 

K - jak koenzym 

Z pewnością mięsień sercowy jest naszym najciężej pracującym narządem. Bez przerwy kurczy się i rozkurcza, 
zapewniając nieprzerwany obieg krwi w całym organizmie. Dobrą wydajność naszej pompy zapewnia m.in. 
koenzym Q10 produkowany przez wątrobę i dostarczany w pożywieniu. Gdy jest go za mało, grozi nam 
niewydolność mięśnia sercowego. Podobnie jak aspirynę koenzym Q10 można zażywać profilaktycznie w 
dawce 100 mg  

https://www.poradnikzdrowie.pl/zywienie/co-jesz/czosnek-naturalny-antybiotyk-wlasciwosci-lecznicze-czosnku_37177.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/hormony/dhea-wlasciwosci-i-zastosowanie-hormonu-mlodosci_37957.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zywienie/zasady-zywienia/herbata-wlasciwosci-lecznicze-historia-i-sposob-parzenia_33650.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/medycyna-niekonwencjonalna/zielona-herbata-wlasciwosci-lecznicze-i-przyrzadzanie_33969.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/domowa-apteczka/koenzym-q10-wlasciwosci-i-dzialanie-zrodla-koenzymu-q10-w-jedzeniu_42137.html


L - jak likopen 

Likopen należy do grupy barwników z grupy karotenów. Charakterystyczną czerwoną barwę pomidory 
zawdzięczają właśnie likopenowi. Poza nimi pigment ten obecny jest także w czerwonych grejpfrutach i 
arbuzach. A co ma wspólnego z sercem? Otóż jest jednym z najsilniejszych antyutleniaczy wzmacniających 
naszą odporność. 

M - jak migdały 

Zjadanie 100 g migdałów dziennie obniża nieco poziom cholesterolu we krwi (a on jest przecież głównym 
sprawcą miażdżycy). Wprawdzie migdały, tak jak orzechy włoskie, są tłuste, zawierają jednak głównie tłuszcz 
jednonienasycony, który ma zdolność obniżania stężenia "złego" cholesterolu (LDL). 

O - jak otyłość 

Otyłość szkodzi układowi krążenia i nie możesz do niej dopuszczać. Oblicz BMI (Body Mass Index, czyli wskaźnik 
masy ciała), dzieląc swój ciężar w kilogramach przez wzrost w metrach podniesiony do kwadratu. Jeśli masz 
BMI większe niż 30 – cierpisz na otyłość. Musisz rozsądnie zrzucić niepotrzebne kilogramy. Uważaj: drakońskie, 
jednoskładnikowe diety nie są zdrowe. Najlepiej zdecyduj się na jakąś odmianę diety śródziemnomorskiej – 
ludzie z południa Europy najrzadziej zapadają na choroby układu krążenia. Odchudzanie nie musi przynieść 
efektów z dnia na dzień. Ważne, by osiągnąć zalecaną przez lekarza wagę i utrzymać ją bez specjalnych 
wyrzeczeń. 

P - jak przekwitanie 

Zbliżająca się menopauza zwiększa ryzyko choroby serca, które z wiekiem dalej wzrasta. Badania wykazały, 
że u kobiet po menopauzie podnosi się stężenie lipidów i cholesterolu we krwi. Naukowcy są zdania, że te 
zmiany mogą być spowodowane kombinacją starzenia się, przybierania na wadze i spadku poziomu 
estrogenów.  

R - jak ruch 

Ruszaj się więcej. Osoby mało aktywne fizycznie są dwa razy bardziej narażone na choroby serca. Należy więc 
dużo chodzić (przynajmniej pół godziny dziennie w dość szybkim tempie), gimnastykować się (rano przez 15-
20 minut), jeździć na rowerze, pływać. Ruszaj się jednak z rozwagą i unikaj przeciążeń. Pamiętaj o zasadzie "3 
x 30 x 130". Oznacza ona, że każdy z nas powinien ćwiczyć co najmniej 3 razy w tygodniu i przynajmniej przez 
30 minut każdego z treningów jego serce powinno bić z prędkością ok. 130 uderzeń na minutę. 

S - jak stres 

Unikaj sytuacji stresowych. Nerwowy tryb życia powoduje, że z nadnerczy uwalnia się do krwi nadmiar 
katecholamin (głównie adrenaliny), które przyspieszają pracę serca, podnoszą ciśnienie krwi i wywołują 
gwałtowne skurcze naczyń wieńcowych. Zamiast się wściekać, policz do dziesięciu, pooddychaj głęboko lub 
stłucz talerz. Naukowcy zauważyli, że im częściej przeżywamy stres, tym bardziej przeciążamy nasz układ 
krążenia i wtedy rośnie ryzyko zawału. 

https://www.poradnikzdrowie.pl/zywienie/co-jesz/likopen-w-pomidorach-zmniejsza-ryzyko-zawalu-i-rozwoju-nowotworow_35849.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zywienie/co-jesz/migdaly-wlasciwosci-i-wartosci-odzywcze-migdalow_36593.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/otylosc/otylosc-przyczyny-leczenie-i-konsekwencje_45693.html
http://www.poradnikzdrowie.pl/sprawdz-sie/kalkulatory/kalkulator-wagi-bmi/
http://www.poradnikzdrowie.pl/sprawdz-sie/kalkulatory/kalkulator-wagi-bmi/
https://www.poradnikzdrowie.pl/diety/abc-odchudzania/efektywne-odchudzanie-10-przykazan-jak-skutecznie-schudnac_36358.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-krwionosny/choroby-serca-jakie-choroby-serca-moga-zaczac-ci-dokuczac-_40704.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/zrelaksuj-sie/stres-jak-go-pokonac-przyczyny-objawy-i-skutki-stresu_35668.html


U - jak używki 

Rzuć palenie. Paląc zmniejszasz swoją zdolność do wymiany gazowej w płucach i we krwi, okradasz organizm 
z tlenu i przyspieszasz rozwój miażdżycy.  

W - jak wypoczynek 

Dbaj o wypoczynek. Sen daje wytchnienie sercu, dlatego śpij co najmniej osiem godzin na dobę i nie odżegnuj 
się od sjesty po południu. Nie przepracowuj się – pamiętaj, że nie ma ludzi niezastąpionych. Dziel urlop na 
dwie części i korzystaj z niego dwa razy w roku. 

Z - jak związki 

Nie chodzi tu tylko o miłość między dwojgiem ludzi (która powoduje żywsze bicie serca), ale o życie w harmonii 
z otoczeniem. Znajdź więc czas dla rodziny, przyjaciół, znajomych. Dzwoń do nich, pisz listy, spotykaj się z nimi. 
Świadomość, że możesz liczyć na bliskie ci osoby, na pewno korzystnie wpłynie na twoje serce. 

Wiadomości zaczerpnięte z:poradnikzdrowie.pl i medme.pl 

     Przed tłustym czwartkiem wielu z nas stoi przed ważnym dylematem: wybrać pączki czy faworki? Tłusty czwartek bez 

choćby jednego pączka? Niemożliwe. Trudno też wyobrazić sobie ten czas w roku bez delikatnych faworków posypanych 

cukrem pudrem. Te dwa słodkie ciastka to prawdziwy symbol polskiego karnawału i raczej nic tego nie zmieni. 

     Zgodnie z wielowiekową, polską tradycją, w zapusty, które poprzedzają okres postu, można objadać do woli tłustymi 

potrawami. Obecnie ich symbolem są pączki. Jednakże zanim stały się one współczesnymi, pulchnymi ciastkami ze 

słodkim nadzieniem, minęło kilka wieków. 

     Historyczne przekazy świadczą o tym, że już w XVI stuleciu na dworach magnaterii, szlachty i zamożnych mieszczan 

na ostatki smażono na tłuszczu słodkie racuchy, bliny i placki. Gdy chodzi o pączki, to nawet nie przypominały one 

smakiem i wyglądem dzisiejszych, pulchnych ciastek z aromatycznym nadzieniem. Formowano je z ciasta chlebowego, 

nadziewano słoniną i smażono na smalcu. 

    Ze smażenia smacznych pączków i faworków słynęli w 
XVIII stuleciu warszawscy cukiernicy. Im też przypisuje się 
opracowanie ich receptury, wykorzystywanej z 
nieznacznymi zmianami przez współczesnych 
cukierników. Warszawskie pączki oferuje od ponad 140 
lat m. in. znana firma cukiernicza A. Blikle z Warszawy. Są 
one nadziewane konfiturą różaną, polukrowane i 
posypane kandyzowaną skórką pomarańczową. W minionych stuleciach do kilku smażonych pączków 



wkładano migdały lub orzechy. Natrafienie na takie twarde nadzienie miało przynosić szczęście. Tradycyjnie 
pączki w Polsce smaży się na smalcu i takie są ponoć najsmaczniejsze. Kucharze zalecają smażenie na 
mieszaninie smalcu z olejem przeznaczonym do głębokiego smażenia w stosunku 2:1.   

 

    O kultywowanym od wieków w różnych regionach naszego kraju zwyczaju konsumowania tłustych 
przysmaków w ostatni, przedpostny czwartek, świadczą staropolskie przysłowia i porzekadła. Do najbardziej 
znanych należą:  

 "Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek, a Bartkowa uwierzyła, dobrych pączków nasmażyła",  
 "Tłusty czwartek pączkami fetuje, a od Popielca ścisły post szykuje"  
 "Gdy w tłusty czwartek człek w jedzeniu pofolguje, łaskawy Pan Bóg grzech obżarstwa daruje".  

     W każdy Tłusty Czwartek konsumuje się w Polsce łącznie około 100 mln pączków. Na jednego Polaka 

przypada średnio ponad dwa i pół pączka, które mają w sumie wartość energetyczną równą od 500 do 700 

kcal (kilokalorii, będących ilością energii, przyswajanej przez organizm ludzki po spożyciu produktu 

żywnościowego, potrzebnej do podtrzymania funkcji 

życiowych i aktywności człowieka). Są to jednak 

"puste kalorie", odkładające się w organizmie w postaci 

tłuszczu. Żeby spalić energię dostarczoną 

organizmowi po skonsumowaniu kilku pączków, trzeba 

szybko maszerować przez godzinę lub tyle samo 

czasu spędzić pływając w basenie albo brać udział w 

zajęciach aerobowych. Jeśli nie zachowamy umiaru w 

jedzeniu pączków, mogą się one przyczynić do nadwagi. 

Jeden pączek dostarcza tyle energii, co kotlet schabowy, czy 100 g pełnotłustego sera żółtego. Dla 

porównania 100 g mandarynek zawiera tylko 22 kcal, a brukselka 110 kcal. Średniej wielkości pączek, o 

wadze 70 g, zawiera ok. 50 g węglowodanów, ok. 5 g białka, 1 g błonnika oraz tłuszcz - od 10 do 15 g. 

Zawartość tłuszczu w pączkach zależy od tego, jaki dobierzemy tłuszcz do ich smażenia oraz od wybranej 

techniki smażenia. 

Według obliczeń fizyków energia po spożyciu 1 pączka, przy założeniu, że miał 400 kcal, wystarczy nam 

na przejście 2 tys. 628 m Inne sposoby na spalenie energii po spożyciu pączka to:szybkie bieganie - 13 

minut, jazda na rowerze - 21 minut, gra w siatkówkę - 23 minuty, pływanie - 28 minut, szybki spacer, 



podobnie jak taniec brzucha - 46 minut, wchodzenie po schodach - 13 minut, mycie okien - 57 minut, 

pisanie na komputerze - 1 godzinę i 39 minut, bierne zaś siedzenie przed telewizorem - 10 godzin. 

Tłusty Czwartek obchodzimy raz w roku. Życzę wszystkim pysznych pączków lub faworków. 

Smacznego! :) 

Katarzyna Dumka 

 

Bale, bale w karnawale…. 
Klasy I- III świętowały hucznie koniec 

karnawału! Na pięknie przystrojonej sali 

gimnastycznej odbył się bal przebierańców. 

Królewny, księżniczki, rycerze, piłkarze i przeróżne 

zwierzaki bawili się przy najbardziej znanych przebojach 

muzyki tanecznej. Zabawy prowadzili Olaf, klown 

oraz Minionek, bohaterowie znanych bajek. 

Wszyscy mogli pochwalić się pięknymi i 

dopracowanymi strojami, a klasy rywalizowały także w 

przeciąganiu liny. Były korowody, tańce, śmiech i 

szaleństwo. Wspólna zabawa przyniosła dzieciom 

wiele radości. Już za rok kolejny bal!!!!  

Tekst: Edyta Chrzęst 

„Wspólna zabawa to lepsza zabawa” 

„Wspólna zabawa to lepsza zabawa” pod takim hasłem zorganizowano karnawałową 

dyskotekę w piątek 21 lutego 2020r.Było nas mniej niż zwykle bo wielu uczniów jest chorych, 

ale dla tych którzy przyszli czekało wiele atrakcji. Przede wszystkim wspólnie się bawiliśmy, 

integrując zespoły klasowe podczas zabaw przygotowanych przez przedstawicieli klas. 

Rozpoczęliśmy wspólnym tańcem „belgijka”, następnie „gorące krzesła” podgrzewały 

atmosferę, później wyciszająca „ gra w wyzwanie”, z zadaniami z wiedzy ogólnej, a na koniec 

krótki test sprawności fizycznej na czas.  



Jakkolwiek największą atrakcją, która właśnie przyciąga jak magnez uczestników dyskoteki, 

to konkurs na najpiękniejszy strój. Za każdym razem jury ma dylemat co do wyboru 

najciekawszego przebrania, bo stroje co roku są piękniejsze, a za charakteryzację niektórych 

uczniów nie powstydziłby się nawet profesjonalny wizażysta. W tym roku najpiękniejsze 

przebrania należały do Elizy z 5b jako Zombie, Magdy z 7a przebranej za Klauna oraz Vanessy 

z 5b w przebraniu Ani z Zielonego Wzgórza. Rodzice i uczniowie kl.5b przygotowali przepyszny 

bufet, który serwował różne specjały dla uczestników dyskoteki. Bardzo dziękujemy!  

Tekst i foto: M. Wójtowicz - Kuna 

Z wizytą w naszej szkole 



W środę 19 lutego klasę 4a 

odwiedził na lekcji języka angielskiego 

wyjątkowy gość - dziewięcioletni Viktor, 

który mieszka w Wielkiej Brytanii. Victor 

najpierw wziął udział we fragmencie 

lekcji, gdyż był bardzo ciekawy jak 

wygląda nauka w Polsce. Następnie 

udzielił "wywiadu" zaciekawionym 

czwartoklasistom. Uczniowie naszej 

czwartej klasy z lekką dozą nieśmiałości, 

ale i bez większych problemów zadawali 

Victorowi podstawowe pytania, aby 

dowiedzieć się o nim jak najwięcej. 

Victor pokazał nam stronę internetową 

swojej szkoły, zobaczyliśmy jakie mundurki noszą uczniowie w szkole w Wielkiej Brytanii i jak wygląda ich strój 

sportowy. Porozmawialiśmy też o tym jak wyglądają przerwy i lunche w brytyjskiej szkole. Było bardzo miło i 

wesoło. Cieszymy się bardzo z tego spotkania i mamy nadzieję, że Victor jeszcze kiedyś odwiedzi naszą szkołę!  

LUTY I JEGO ŻARTY 

 Wszyscy wiedzą, że najkrótszym miesiącem w roku jest luty.   Ma on 28 dni, ale nie zawsze. Co 4 

lata wypada tak zwany rok przestępny czyli rok, w którym luty ma nie 28 a 29 dni. Obecny rok 2020 

jest właśnie rokiem przestępnym. Z tego powodu cały będzie dłuższy niż standardowy, który ma 365 dni.  

Obecny rok będzie miał  aż 366 dni! 

JAK TO SIĘ DZIEJE? 

  Bardzo prosto można wytłumaczyć, jak to wszystko się dzieje. Obrót ziemi wokół słońca trwa 365 

dni i 6 godzin, a 6 x 4 = 24, czyli tyle ile pełna doba. Dlatego co 4 lata rok trwa o 1 dzień dłużej. 

Julia Niewiadomska klasa 6c 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Któż z nas, moi drodzy, nie zna słynnego detektywa Sherlocka  Holmesa,  rozwiązującego zagadki 

kryminalne metodą dedukcji, obserwacji i intuicji? Znającego wiele kultur i religii, posiadającego dużą 

wiedzę  

z zakresu matematyki, chemii czy  psychologii, która bardzo ułatwiała mu pracę? 

 Asystentem Sherlocka  Holmesa byłdoktor Johnen H. Watson - lekarz i pisarz, współlokator, a 

przede wszystkim przyjaciel i powiernik. Holmes rozwiązał wiele zawiłych i tajemniczych zagadek 

kryminalnych, nierzadko związanych z wysoko postawionymi osobami z całej Europy. 

Sherlocka  Holmes jest postacią fikcyjną, stworzoną przez sir Arthura Conana Doyle’a, a przygody 

genialnego detektywa poznacie sięgając do książek: 

 Studium w szkarłacie (1887) – powieść 

 Znak czterech (1890) – powieść 

 Przygody Sherlocka Holmesa (1892) – zbiór opowiadań 

 Wspomnienia Sherlocka Holmesa  (1893) – zbiór opowiadań 

 Pies Baskerville’ów (1902) – powieść 

 Powrót Sherlocka Holmesa (1905) – zbiór opowiadań 

 Dolina trwogi  (1915) – powieść 

 Jego ostatni ukłon  (1917) – zbiór opowiadań 

 Księga przypadków Sherlocka Holmesa  (1927) – zbiór opowiadań 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rozumowanie_dedukcyjne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Doktor_Watson
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lekarz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pisarz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sir
https://pl.wikipedia.org/wiki/Arthur_Conan_Doyle
https://pl.wikipedia.org/wiki/Studium_w_szkar%C5%82acie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Znak_czterech
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przygody_Sherlocka_Holmesa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wspomnienia_Sherlocka_Holmesa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pies_Baskerville%E2%80%99%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powr%C3%B3t_Sherlocka_Holmesa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dolina_trwogi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jego_ostatni_uk%C5%82on
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%99ga_przypadk%C3%B3w_Sherlocka_Holmesa


„…Grzeczność nie jest rzeczą małą: 

Kiedy się człowiek uczy ważyć, jak przystało, 

Drugich wiek, urodzenie, cnoty, obyczaje 

Wtenczas i swoją ważność zarazem poznaje…” 

„Pan Tadeusz”;Księga I  

Dobre maniery, bon ton, savoir vivre, kindersztuba… niezależnie od tego jak nazwiemy 

– znaczy to samo, czyli sztukę kulturalnego zachowaniasię w różnych sytuacjach. Zasady  savoir-

vivre'u dotyczą wszystkich, zarówno dużych jak i małych ludzi.  

Uczą zachowania się w szczególnych sytuacjach, uczą przestrzegania norm towarzyskich (np. w 

miejscu pracy, w szkole, w rodzinie, na przyjęciach), czy komunikacji (także telefonicznej i 

internetowej - netykieta).  Większości z nas  hasło:savoir vivre kojarzy się z zasadami 

zachowania się przy stole,  czyli nakrywanie i podawanie do stołu, sposób jedzenia różnych 

potraw.  

Wreszcie warto wspomnieć, że  dobre maniery dotyczą również wyglądu osobistego, prezencji 

(np. postawy, higieny) i właściwego ubioru (dresscode). 

11.02.2020 r. obchodziliśmy  

Dzień Bezpiecznego Internetu. 

Komunikując się elektronicznie poprzez Facebooka, Messengera, WhatsAppa, poprzez 

blogi, czy pocztę internetową,również powinno się 

przestrzegać pewnych określonych zasad, czyli  

NETYKIETY. Przede wszystkim nienależy używać 

wulgaryzmów, nie można nikogo obrażać czy 

„hejtować”. Nie można wysyłać wiadomości 

uznawanych powszechnie za SPAM. Koniecznie 

należy szanować prywatność innych. Należy 



przestrzegać praw autorskich i nie wolno kopiować cudzych tekstów bez podania źródła, czyli nie 

wolno „kraść” cudzych tekstów.  

 

Dla każdego internauty NETYKIETA to oczywiste  

i naturalne zasady, których należy przestrzegać. Każdy  

z nas chce być szanowany i kulturalnie traktowany, więc 

dajmy to, czego oczekujemy od innych. 

 

Aleksandra Syrek 

C.D.N. 

 


