
 

Witam Was Kochani serdecznie i ciepło 

W przededniu wakacji chcę w skrócie podsumować te dziwne 10 miesięcy. Niby zaczęło 

się normalnie – pierwszego września odświętnie ubrani i pełni nadziei rozpoczęliśmy nowy rok 

szkolny. Każdy z Was dostał komplet podręczników i ćwiczeń oraz plan lekcji, który miał 

porządkować nasze szkolne życie, przynajmniej przez kilka nadchodzących tygodni. Jak wiecie 

już w połowie października cały misternie utkany plan rozsypał się w drobny mak. Zamiast 

chodzić do szkoły, spotykać się z kolegami i nauczycielami, jeździć na wycieczki, chodzić do kina 

i biblioteki zostaliście zamknięci w domach skąd zdalnie realizowaliście program nauczania. 

Oczywiście nikt w ten sposób nie chciał Wam zrobić na złość! Po prostu pełna izolacja była 

wówczas jedynym sposobem na powstrzymanie szalejącej pandemii. Po feriach zimowych 

uczniowie z klas I-III na chwilę wrócili do szkoły, jednak już od marca sytuacja powtórzyła się i 

powróciło zdalne nauczanie.  

Teraz, czyli w ostatnim miesiącu roku szkolnego, wszyscy wróciliście do szkoły, aby 

chociaż te cztery tygodnie spędzić w szkolnej ławce.  Teraz możemy nareszcie ze sobą pobyć, 

porozmawiać, nacieszyć się towarzystwem koleżanek i kolegów. Przez cały czas izolacji mieliśmy 

co prawda stały kontakt, ale żadna, nawet najnowocześniejsza technika nie zastąpi możliwości 

spojrzenia swojemu rozmówcy głęboko w oczy, odbierania niewerbalnych komunikatów, czyli 

„czytania mowy ciała”, wyłapywania zmiany tonu czy innych elementów sprawiających, że 

kontakt z drugim człowiekiem jest taką frajdą.  

Ja w każdym razie uwielbiam Was - moich czytelników obserwować i z Wami rozmawiać, 

choć  w trakcie izolacji, tez miałam w niektórymi z Was stały kontakt. Na TEAMSIE zamieściłam 

kilkadziesiąt wpisów dotyczących przeróżnych dziedzin wiedzy. Pisałam o autorach Waszych 

lektur, o wynalazcach, artystach, naukowcach i innych ważnych rzeczach, o których warto 

cokolwiek wiedzieć. Można powiedzieć, że biblioteka w czasie pandemii była kuźnia erudytów. 

Tym niemniej bardzo się cieszę, że ponadstuletnia kochana „Piątka” znów rozbrzmiewa gwarem 

i śmiechem „naszych” dzieciaków. Z całego serca życzę Wam i sobie fantastycznych wakacji, 

udanego odpoczynku, dużo radości i mnóstwo słońca. 

Do zobaczenia Redaktor Opiekun 

 

„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”  

Wywiad z ks. Grzegorzem Piramowiczem I 



 

Zaiste czwartkowy nadszedł obiad gdy najzacniejsze rozumy przy jednym stole spotkać się miały. Mości 

Pan Grzegorz Piramowicz bywalcem jest stałym i chętnie przez naszego panującego Stanisława Augusta 

zapraszany.  

Adam Włodarczyk  (dalej A.W.):  Jakie tematy dostojni panowie poruszacie na tych ucztach? 

Grzegorz Piramowicz( dalej G. P.): Drogi przyjacielu, mówimy o tym co jest najważniejsze dla kraju 

naszego.  Toć to przecież Ojczyzna - serca kawałek.  Jak więc o to nie dbać i na uwadze nie mieć? 

A.W.:  Król zadowolony jest z rozwoju nauki? G. P.: Trudny to temat i dla mnie samego. Uczony naród 

silny w swych korzeniach. Mości Krasicki pięknie dzieci uczy bajką, a i dla nas dorosłych morał jest 

zabawą. Choć pomyśli czasem głowa, żeby nie zostać zjedzonym, jak jastrząb przez orła.  

A.W.:  O czym Pan prawisz? G. P.: Jest tak bajka „Orzeł i Jastrząb”. Przeczytaj panie i pomyśl w 

spokoju, czy zawsze ten nasz przyjaciel i kompan co o pomoc ręce wyciąga? Może chce pogłaskać miło, 

a potem znudzony wyda w ręce wroga? 

A.W.:  Trudne macie zatem Panie sprawy do rozważenia, ale czy potrzebne?      G. P.: Trudne i 

potrzebne. Nauka najważniejsza. W dzieciach nadzieja na przyszłych patriotów. Nauka w kraju musi iść 

do przodu.  

A.W.:  Czy wszystkie dzieci chcecie uczyć? G. P.: To mój cel nadrzędny - szkoły w całym kraju. Musimy 

stworzyć szkoły dla wszystkich, nie tylko dla szlachty. Wieś czy miasto to też nasi rodacy. I nie jest 

ważne jakiej religii są wyznawcami – są przede wszystkim Polakami. 

A.W.:  Kto będzie uczył takie morze ludzi? G. P.: Powołano Towarzystwo do Ksiąg 

Elementarnych.  Przygotuje ono księgi, z których nauczać będą po polsku nauczyciele. Dużo pracy przed 

nami, ale radość w sercu gości na takie zmiany w Rzeczypospolitej. Azali  „Takie będą 

Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”.  

A.W.:  Dziękuję za rozmowę G. P.: Dziękuję i pozdrawiam  

 

 

 Wywiad z ks. Grzegorzem Piramowiczem II 

Stasiu Dominiak (dalej S.D.): Mam zaszczyt rozmawiać dziś z wybitnym pedagogiem, działaczem 

oświatowym i pisarzem oświeceniowym – ks. Grzegorzem Piramowiczem. Szczęść Boże! 

Ks. Grzegorz Piramowicz (dalej G. P.): Szczęść Boże! 

S.D.: Na początek chciałbym  się dowiedzieć, gdzie zdobył ksiądz tak bogate doświadczenie 

pedagogiczne? 

G. P.: Doświadczenie pedagogiczne zdobyłem pracując jako nauczyciel w Kolegiach Jezuickich, między 

innymi w Kolegium Jezuitów we Lwowie  -  w moim rodzinnym mieście.  Ponadto byłem nauczycielem 

synów Ignacego Potockiego, znanego poety oraz wyjeżdżałem za granicę, pisałem kazania, tłumaczyłem 

prace napisane w różnych językach 

S.D.: Czy brał Ksiądz udział w słynnych obiadach czwartkowych? 

G. P.: Tak, oczywiście. Organizował je król Stanisław Poniatowski. Odbywały się one regularnie co 

tydzień, właśnie w czwartki i trwały średnio trzy do czterech godzin. Zimą byliśmy zapraszani do Sali 

Rady na zamku królewskim, a latem nasze spotkania odbywały się w Łazienkach Królewskich. Spotkania 

te, organizował król od 1770 do 1781 roku. Co ciekawe, organizowane były również obiady w środy, na 

które przybywali humaniści, publicyści i artyści.  



S.D.: Kto więc brał udział w obiadach czwartkowych? 

G. P.: W czwartki goszczeni byli głównie politycy, ale zdarzali się również artyści, malarze czy rzeźbiarze. 

Zapraszano zawsze od dziesięciu do dwunastu osób - samych mężczyzn, po to, aby czuli się swobodnie 

w swoim męskim towarzystwie. Do moich znajomych należeli miedzy innymi: Ignacy Potocki, Hugo 

Kołłątaj, Ignacy Krasicki, Stanisław Konarski, Adam Naruszewicz, Wojciech Bogusławski. Warto 

zaznaczyć, że skład gości nie był stały, zmieniał się w różnych okresach.  

S.D.: W jakim celu były organizowane te spotkania? 

G. P.: Na spotkaniach rozmawialiśmy na różne tematy, na przykład o potrzebie reform, o literaturze, o 

sztuce, o wydarzeniach historycznych w Polsce. Król bardzo lubił, gdy w trakcie spotkań prezentowaliśmy 

swoje najnowsze działa literackie, czytaliśmy swoje wiersze. Wymienialiśmy się opiniami, myślami, a 

utwory które przedstawialiśmy królowi, publikowano później w piśmie ”Zabawy Przyjemne i Pożyteczne”. 

Często swoje utwory czytał mój bliski kolega – Ignacy Krasicki. Były to głównie satyry o wadach 

ludzkich. 

S.D.: W jaki sposób król dawał uczestnikom spotkania sygnał, ze obiad dobiegł końca? 

G. P.: Król był bardzo taktowny i nigdy nam tego nie powiedział wprost. Zawsze jednak, gdy był już 

zmęczony spotkaniem, rozkazywał podać sobie trzy suszone śliwki i kopertę, która była zaadresowana 

tylko do niego. Była ona pusta, a dla nas - gości było to znak, że musimy zbierać się już do domów. Król 

uwielbiał suszone śliwki, ale tylko świeże, dlatego wymagał od swojej służby i osób zajmujących się 

uprawa ogrodu, aby hodowano je cały rok, co oczywiście było dość kłopotliwe.  

S.D.: Skoro obiady organizowane były przez kilka lat, można wnioskować, że król Stanisław był 

miłośnikiem dobrego jedzenia. 

G. P.: Tak, król był wielkim miłośnikiem kuchni francuskiej i polskiej.  Mimo wykwintnych dań jakie 

serwowano, król nigdy nie pił wina tylko wodę, ponieważ nie chciał dawać przykładu pijaństwa. Nie lubił 

także objadania się. Jedzenie i alkohol stanowiły jedynie dodatek do rozmów o  sztuce i do prezentacji 

nowych dzieł.  

S.D.: Jest ksiądz wybitnym pedagogiem i autorem dzieła skierowanego do nauczycieli „Powinności 

nauczycieli”. Co chciałby dziś ksiądz przekazać nauczycielom? 

G. P.: Jako pedagog z powołania chciałbym im przekazać, by nieustannie pracowali nad sobą, aby 

doskonalili swoje metody pracy. By byli wytrwali w swoich zawodowych dążeniach oraz byli uczciwi w 

stosunku do siebie i swoich uczniów. Zawód nauczyciela wymaga pewnej wrażliwości w stosunku do 

dziecka, które powinno się nie tylko karać i oceniać ale i wynagradzać.  

S.D.: Dziękuję za rozmowę.  

G. P.: Bóg zapłać i powodzenia  

*Obie powyższe prace zostały zrealizowane na lekcji historii w klasie VI b 

Redakcja tekstu – Dorota Olejnik 

 

 

„Cała Polska czyta dzieciom” 



 

Wraz z poprawą pogody, która nastąpiła pod koniec maja i poluzowaniem części 

obostrzeń związanych z pandemią Covid 19, ożywiło się nasze szkolne życie. Zaowocowało to 

pierwszymi od prawie dwóch lat wizytami w Bibliotece Miejskiej. Uczniowie klas pierwszych, 

drugich i trzecich wzięli udział w jubileuszowym Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom.  

Akcja zorganizowana przez „Fundację ABCXXI – cała Polska czyta dzieciom” odbyła się po raz 

dwudziesty, a patronat nad wydarzeniem objęły: Biblioteka Narodowa oraz Polski Komitet 

Olimpijski. Tegoroczna edycja nosiła tytuł „Cała Polska czyta dzieciom o zwierzętach”. 

 Czytanie książek o zwierzętach niesie mnóstwo korzyści: poza wartościami 

poznawczymi rozwija w dziecku empatię, budzi wrażliwość, pomaga zrozumieć na 

czym polega opieka nad zwierzęciem, uwrażliwia dziecko na krzywdę wyrządzaną 

słabszym, sprzyja nawiązaniu serdecznych relacji między czytającym a odbiorcą,  oraz 

wiele, wiele innych.  Pomyślcie Kochani jakby to było pięknie, gdyby każdy, kto decyduje się 

na opiekę nad zwierzęciem był dojrzały i empatyczny oraz odpowiedzialny za własne decyzje. 

Nie byłoby wówczas bezdomnych psów czy kotów, nie byłoby porzuconych, bardzo 

skrzywdzonych przez człowieka zwierząt, nie byłyby potrzebne schroniska dla psich sierot – a 

świat wówczas  byłby zdecydowanie piękniejszy. 

 



Warto tu  wspomnieć o wsparciu, które od wielu lat okazujemy naszemu pabianickiemu 

schronisku dla bezdomnych zwierząt. Dwa, trzy razy do roku dostarczamy tam setki kilogramów 

karmy, koce i zabawki – wszystko po to, aby ulżyć skrzywdzonym zwierzakom. Trudno 

przemilczeć fakt, że zwierzęta te zostały skrzywdzone przez człowieka.  Bardzo ciężko jest mi się 

pogodzić z faktem, że te najwierniejsze, najuczciwsze, najbardziej oddane i najszczerzej 

kochające stworzenia na ziemi, człowiek potrafi bić, głodzić, katować czy wyrzucić domu. Z 

całego serca wierzę, że takie akcje jak „Cała Polska czyta dzieciom o zwierzętach” są 

w stanie zmienić podejście ludzi do naszych cudownych, czworonożnych przyjaciół.  

Na zakończenie mam do Was kochani prośbę. Jeśli zamarzy się Wam posiadanie pieska, 

to po pierwsze: dobrze to przemyślcie, gdyż poza ogromną przyjemnością płynącą z przebywania 

w towarzystwie czworonożnego przyjaciela – pies to OBOWIĄZEK. Po drugie: jeśli mimo wszystko 

będziecie chcieli sprawić sobie psa, weźcie jakiegoś ze schroniska, a zyskacie dozgonną i niczym 

nieograniczoną psią wdzięczność. Wiem, co mówię  

Pozdrawiam i życzę miłych wakacji 

Bibliotekarz 

„Zielono mi” 

20 maja 2021 r. w Parku Hadriana w Pabianicach, odbyło się uroczyste otwarcie 

rabaty z miododajnymi roślinami, które mają za zadanie  wabić pszczoły i inne owady 

zagrożone wyginięciem. Uroczystość  została zorganizowana w Międzynarodowym Dniu Pszczół, 

gdyż organizatorki akcji, czyli urzędniczki  z Urzędu Miejskiego  Wydziału Ochrony Środowiska, 

chciały  w ten wyjątkowy sposób zwrócić uwagę na rolę pszczół w procesie wyżywienia 

ludzkości.  

 



Naukowcy od kilku już lat ostrzegają, że z chwilą gdy umrze ostatnia pszczoła - 

ludzkość zginie z głodu. Oprócz rabatki zostały również powieszone na drzewach hoteliki dla 

owadów oraz budki lęgowe dla ptaków. Warto dodać, że każda budka lęgowa oraz hotelik dla 

owadów dostały swoje wymyślone przez uczniów imię, które pani  Ewa Owsik ze świetlicy 

prześlicznie napisała na każdym „mieszkanku”. Jesteśmy pod dużym wrażeniem tej inicjatywy, 

ponieważ teraz jak nigdy wcześniej ludzie potrzebują kontaktu z przyrodą, a przyroda 

potrzebuje troski i uwagi. 

    

 

„W zdrowym ciele zdrowy duch” 

Wzorem lat ubiegłych, uczniowie naszej szkoły wzięli  udział w projekcie edukacyjno- profilaktycznym, 
który w bieżącym roku szkolnym został poświęcony higienie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. W związku 
z zaistniałą sytuacją, czyli z wystąpieniem pandemii Covid 19 oraz związanej z tym przymusowej izolacji i 
konieczności nauczania hybrydowego, troska o dobrostan psychiczny dzieci jest  priorytetem, któremu 
poświęcamy jak najwięcej uwagi. We wszystkich klasach na lekcjach do dyspozycji wychowawcy, został 
zrealizowany scenariusz ułatwiający dokonanie samooceny kondycji psychicznej.  Ponadto w ramach pomocy 
rówieśniczej, uczniowie podawali  własne sposoby na poprawę nastroju, oraz wspólnie tworzyli biblioteczkę  
terapeutyczną, czyli spis książek, które można wykorzystać w procesie biblioterapii.  Jako podsumowanie 
projektu, dla wszystkich uczniów naszej szkoły  zorganizowałyśmy  zajęcia ruchowe ułatwiające pozbycie się 
napięcia i stresu, poprowadzone przez instruktora ze Strefy Ruchu. Mamy nadzieję, ze dzięki podjętym 
działaniom wielu naszych podopiecznych, bez większych kłopotów upora się z traumą wynikającą z 
przymusowej izolacji.  

 Organizatorki  



 

Rozstrzygnięcie konkursu Symbole Wielkiej Brytanii 

w duchu zero waste 
 

W drugiej połowie maja, z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska Naturalnego (5 czerwca) 

oraz oficjalnych urodzin królowej Elżbiety II (12 czerwca), w ramach innowacji pedagogicznej z języka 

angielskiego "English in Action" Z angielskim wszędzie jesteś w domu., odbył się w naszej szkole konkurs 

plastyczno-techniczno-językowy dla klas IV, V i VI pt. “Symbole Wielkiej Brytanii w duchu zero 

waste”.  

  

Zadaniem uczestników konkursu było samodzielne zaprojektowanie i wykonanie pracy 

przestrzennej przedstawiającej jeden wybrany symbol Wielkiej Brytanii wraz z jego angielską nazwą. 

Ważne było przy tym wykorzystanie materiałów dostępnych w każdym domu, w szczególności tych zwykle 

wyrzucanych, tak aby nadać im “drugie życie”.  

Wszystkie nadesłane prace były pomysłowe i starannie wykonane. Oceniała je komisja 

konkursowa w składzie: Justyna Kierlik oraz Małgorzata-Wójtowicz-Kuna, a jej werdykt był następujący: 

  

I miejsce - Wojciech Sztafiński kl. IV b, Malwina Szczepańska kl. VI c, Hubert 

Kantorek kl. VI b  
II miejsce - Jakub Kłosiński kl. IV b, Artem Danylin kl. V a  

 

    



    
 

Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody w postaci ocen celujących i bardzo dobrych, oraz 

pochwały.  

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do dalszej aktywnej postawy w szkole. 

 

 

 

 

Dzisiaj skupimy się na tym, kto napisał pierwszy zbiór baśni dla dzieci. Zapraszam. 

Zdecydowana większość najpopularniejszych baśni dla dzieci jest tak stara, że nie mamy 
najmniejszego pojęcia o ich autorach. Wiemy jednak, iż pierwszy zbiór tradycyjnych baśni 

europejskich został opracowany w 1697 r. przez francuskiego pisarza Charlesa Perraulta. Nie 
mniej sławnymi badaczami baśni byli niemieccy bracia Wilhelm Carl i Jacob Carl Grimm. 

Warto dodać, że baśnie dla dzieci pisane były głównie w celach edukacyjnych, a nawet 
wychowawczych.  

Zbiór Perraulta był przeznaczony specjalnie dla dzieci, a ściśle rzecz biorąc - dla JEGO 

WŁASNYCH POCIECH. Nosi on tytuł Bajki Babci Gąski i zawiera mnóstwo bajek, które są 



wciąż niezwykle popularne, w tym między innymi wielokrotnie adaptowany na potrzeby filmu i 

sztuk teatralnych - Kot w butach czy Czerwony Kapturek  

Charles Perrault, poeta i prozaik, członek Akademii Francuskiej, urodził się w 1628 r. w 
Paryżu. Ponieważ pochodził z arystokratycznej rodziny uczęszczał do najlepszych szkół, gdzie 

studiował między innymi prawo, co pozwoliło mu na pracę w strukturach rządowych. Król Ludwik 
XIV na którego dworze urzędował, darzył Charlesa wielkim uznaniem, a zebrane przez niego 

baśnie od początku cieszyły się wielką popularnością. Chętnie czyta się je również dziś, choć nie 
każdy wie, że z biegiem czasu niektóre z tych opowieści "złagodzono". Na przykład w oryginalnym 
tekście o Czerwonym Kapturku Charles Perrault dość jednoznacznie przedstawił groźnego wilka 

jako mężczyznę dybiącego na dziewczynkę. Charlesa Perraulta uczczono także, ustanawiając 
Dzień Czerwonego Kapturka, obchodzony 19 lipca.  

Bracia Grimm, uczeni niemieccy o znacznym dorobku naukowym, którzy wspólnie 

opracowali baśnie i sagi niemieckie, urodzili się: Jacob w 1785 r. zaś Wilhelm w 1786r. 
zapoczątkowali również publikację wielkiego Słownika niemieckiego, którego ostatni tom ukazał 
się w 1961 r. Baśnie zebrane przez braci Grimm należą do grupy baśni czarodziejskich i ze świata 

zwierzęcego, a także do legend, powiastek i dykteryjek. I tu znowu małe wyjaśnienie - 
Dykteryjka to krótkie zabawne opowiadanie, a powiastka to krótkie opowiadanie o treści 

moralizującej. Autorzy zbioru dążyli do możliwie najwierniejszego odtworzenia krążących w 
przekazie ustnym bajek, dlatego tak wiele u nich okrucieństwa i przemocy. Niemniej w świecie 
tych baśni panują na ogół żelazne prawa moralne, gdzie dobro przezwycięża niegodziwość. Bracia 

Grimm przez bardzo wiele lat wędrowali po kraju i zbierali baśnie. Ocenia się, że ostatnie za życia 
autorów ich wydanie zawierało ponad 200 utworów. 

Podstawową zaletą bajek jest to, że płynący z nich morał jest zawsze aktualny, jednak w 

mojej ocenie, zrozumienie ich wymaga pewnej dojrzałości i doświadczenia życiowego. Dlatego 
też, powinny być czytane przy wsparciu osoby dorosłej, która od razu wyjaśni dziecku „co 

autor miał na myśli”. Oczywiście bajki są bardzo wskazane i potrzebne dla prawidłowego rozwoju 
dziecka, jednak w moim odczuciu sprawdzą się tylko wtedy, gdy będą czytane w parze: dziecko 
i rodzic lub dziecko i nauczyciel.  

Pozdrawiam Was serdecznie  
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