
 

 

 

Dzień Edukacji Narodowej 

Mimo ograniczeń sanitarnych udało nam się wrócić do wieloletniej tradycji szkoły 

związanej z Dniem Edukacji Narodowej. Z niewielkim opóźnieniem odbyła się szkolna uroczystość 

pasowania Pierwszaków połączona z wręczeniem nauczycielom Nagród Dyrektora Szkoły. 

Najpierw uczniowie „zdawali” egzamin sprawdzający ich podstawowe przygotowanie do szkoły, 

a następnie złożyli uroczystą obietnicę, którą zobowiązali się m. in. do dbania o dobre imię szkoły, 

do rzetelnej nauki i zachowania, jakie przystoi uczniom Szkoły Podstawowej nr 5 im. Grzegorza 

Piramowicza w Pabianicach.  

  

Dyrektor potężnym ołówkiem dokonał pasowania uczniów, a wychowawcy wręczyli 

„złote” tarcze szkolne, które uczniowie będą przypinać do odświętnych strojów podczas 

uroczystych okazji podczas kolejnych ośmiu lat nauki. Nagrody Dyrektora Szkoły z okazji DEN 

otrzymali: Urszula Bodył, Katarzyna Dumka, Sylwia Łaguniak, Małgorzata Naumowicz, 

Małgorzata Rutkowska, Dorota Stolińska, Alicja Zieja, Janusz Koźlenko, Paweł 

Szafrański i Wojciech Woźniak.  



 

Wręczając nagrodę p. Małgorzacie Naumowicz Dyrektor poinformował, iż za 

zaangażowanie na rzecz idei czerwonokrzyskiej Zarząd Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża 

w Pabianicach wystąpił o nadanie jej zaszczytnego Medalu Komisji Edukacji Narodowej, którym 

została uhonorowana podczas uroczystego spotkania przez Łódzkiego Kuratora Oświaty, p 

Waldemara Flajszera. Dyrektor podkreślił, że DEN jest świętem wszystkich pracowników oraz 

osób związanych z edukacją, którym także podziękował za kolejny rok trudnej pracy w okresie 

nacechowanym wieloma zagrożeniami. 

 

~Historia tego święta 

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972 roku, określone 

wówczas ustawą – Karta praw i obowiązków nauczyciela jako- Dzień Nauczyciela. Jednak od 1982 roku - Kartę 

Nauczyciela obchodzimy jako Dzień Edukacji Narodowej. Święto to upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji 

Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława II Augusta i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 

14 października 1773 roku. Potocznie dzień ten nadal zwany jest Dniem Nauczyciela. 

 

~Obchody DEN 



Dzień Edukacji Narodowej obchodzimy 14 października, jest to dzień uroczyście 

obchodzony w instytucjach związanych z oświatą. Jest okazją do nagradzania wyróżniających 

się nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Minister Edukacji Narodowej wręcza 

nauczycielom złote, srebrne, brązowe Krzyże Zasługi, medale Komisji Edukacji 

Narodowej oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia dydaktyczno-

wychowawcze. Odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli wręczane są przez kuratorów 

oświaty, władze samorządowe oraz dyrektorów szkół na uroczystych galach. 

 

~Z perspektywy ucznia 

Każdy doskonale wie, że dzień 14 października jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W takim razie 

kiedy obchodzimy Dzień Nauczyciela? Odpowiedź jest bardzo prosta, dzień wcześniej. W tym dniu uczniowie 

przygotowują dla nauczycieli, pedagogów i personelu miłe niespodzianki, które 

mają na celu podziękować wszystkim za tak wielkie poświęcenie i zaangażowanie 

w naszą edukacje i bezpieczeństwo. 

 

~Jak to wyglądało u nas w „piątce”? 

13 października uczniowie przyszli do szkoły w strojach galowych aby móc 

uroczyście podziękować nauczycielom i personelu szkoły w postaci drobnych 

upominków. Samorząd każdej z klas 4-8 składał podziękowania wyznaczonym 

nauczycielom aby wszyscy pracownicy naszej „piątki” byli szczęśliwi i dumni ze swoich uczniów.  

14 października 

 

 

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

Potocznie mówi się na nie „dzień nauczyciela”. Należy wtedy pamiętać także o innych 

pracownikach szkoły, takich jak panie woźne, panie kucharki lub pracownicy sekretariatu 



szkolnego. Warto dać im mały upominek, a przede wszystkim ze szczerego serca podziękować 

za cierpliwość i poświęcony czas.  

My jako uczennice, pragniemy podziękować wszystkim nauczycielom i pracownikom. 

Szczególne ukłony kierujemy do pani Kasi Dumki, która zmotywowała nas do pracy w szkolnej 

gazetce. 

Fakty i ciekawostki 

 Dzień Edukacji Narodowej został utworzony z inicjatywy króla Stanisława Augusta 

Poniatowskiego i zrealizowany przez Sejm Rozbiorowy. Świętem ogłosiła go ustawa z 

dnia 27 kwietnia 1972 roku. 

 Od 1982 roku to święto nazywane jest potocznie „Dniem Nauczyciela”. 

 Natomiast  Światowy Dzień Nauczyciela przypada 5 października. 

 

Julia Niewiadomska, Lena Ledzion 

 
 

 

W przeddzień Święta 

Niepodległości uczniowie 

„Piątki” zmierzyli się z 
niełatwymi pytaniami w 

Konkursie Patriotycznym. 
Każdy mógł dowiedzieć się m. 

in., co wie o Święcie 
Niepodległości 11 listopada? Ile 

lat naród polski był w niewoli? 
Co 11 listopada 1918r. robił 

Józef Piłsudski? Który z 
polskich artystów szczególnie 

przysłużył się odzyskaniu 
niepodległości? Na korytarzach 

szkolnych autorka pytań, 
nauczycielka historii i wiedzy o 

społeczeństwie, pani Katarzyna 

Dumka rozwiesiła plansze 
informacyjne, cytaty, zdjęcia, mapy, które przedstawiały wypadki historyczne, jakie 

doprowadziły do odzyskania przez Polskę niepodległości i uzyskania przez nią 
ostatecznego kształtu terytorialnego. Rozwieszone informacje były ogromnym 

ułatwieniem dla rozwiązujących quiz patriotyczny. Po twarzach i zaangażowaniu uczniów, 
widać było, że wszyscy dobrze się bawili, a lekcje historii wcale nie są nudne. Wręcz 

przeciwnie nauka przez zabawę jest najlepszą formą przyswajania wiedzy. W konkursie 
nie było przewidzianych miejsc dla najlepszych, gdyż każdy uczeń biorący w nim udział 

stał się jego zwycięzcą.  
 

 



Natomiast klasy młodsze wzięły udział w akcji "Szkoła do hymnu". Z uwagi na 
trwający stan epidemii odśpiewanie "Mazurka Dąbrowskiego" nastąpiło w mniejszych 

grupach, z zachowaniem należnej powagi i szacunku. Uczniowie mieli możliwość 

uczestniczenia w lekcjach na temat patriotyzmu, dzieci wykonywały także biało- 
czerwone kotyliony, a pracownie udekorowane zostały w barwach narodowych.  

Nauczyciele „Piątki”, Katarzyna Dumka i Tomasz Sujecki, uczcili 103 letnią rocznicę 
odzyskania niepodległości, biorąc udział w VII Pabianickim Marszu, Rajdzie i Biegu 

Niepodległości organizowanym przez stowarzyszenia „O co biega”, „Forma na Piątkę”, 
Rowerowe Pabianice”. W barwach biało-czerwonych zatańczyli Poloneza Niepodległości, 

stworzyli narodową flagę, a o godzinie 11.11 wystartowali na 11 kilometrową trasę po 
leśnych dróżkach lasu Karolewskiego. 

 
(tekst i foto: K. Dumka, E. Chrzęst, M. Szreiter) 

 

Konkurs sprawdzający umiejętność  

czytania ze zrozumieniem w języku angielskim 

W październiku w naszej szkole odbył się konkurs sprawdzający umiejętność czytania ze 

zrozumieniem w języku angielskim. Wzięli w nim udział wszyscy obecni w szkole uczniowie klas 
4-8, którzy wykonali zadania przygotowane na podstawie omawianych w poprzednich miesiącach 
i latach nauki zagadnień leksykalnych i gramatycznych. Poziom trudności tekstu był inny dla 

każdego poziomu klas.  

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu, którzy dzięki udziałowi w takim 
wydarzeniu mogli sprawdzić swoje umiejętności, a także pochwalić się swoimi uzdolnieniami.  

Zachęcamy do wypożyczenia książek w języku angielskim z biblioteczki angielskiej i 
czytania w tym języku nie tylko w czasie konkursów i lekcji. 

p. Klaudia Bogucka, p. Paulina Dukowicz, p. Marta Tomczyk 

W środę 10 listopada klasa 4a wraz z opiekunami: p. Aleksandrą Syrek i wychowawcą, p. Martą 

Tomczyk wzięła udział w dwugodzinnych warsztatach garncarskich w pracowni Hopi House w Pabianicach. 

W czasie zajęć uczniowie lepili z gliny własne kubeczki, miseczki i przygotowywali inne akcesoria 

dekoracyjne. Następnie ozdabiali je pięknymi wzorami i malowali specjalnymi farbami. W trakcie warsztatów 

uczyli się również niektórych wyrazów związanych z garncarstwem zarówno po polsku jak i po angielsku.  



 

Teraz przetłumaczenie na angielski słów: glina, garnek, miękki, ciężki czy nawet na polski nazwiska: 

Harry Potter nie stanowi już dla klasy 4a żadnego wyzwania. Wszyscy uczestnicy warsztatów mogli też 

spróbować swoich sił w “ukręceniu” gliny na kole garncarskim. We wspaniałych nastrojach oczekujemy teraz 

wizyty p. Ewy Lewandowskiej, organizatorki warsztatów, która przywiezie do szkoły nasze wytwory już 

wypalone i polakierowane, aby mogły być wspaniałą pamiątką i ozdobą domów uczestników zajęć.  

  

  



Bezpieczeństwo najważniejsze 

 

 
Wychowawcy świetlicy szkolnej z 

myślą o bezpieczeństwie naszych 

najmłodszych uczniów przeprowadzili z nimi 

zajęcia na temat podstawowych zasad 

poruszania się w ruchu pieszym. Omówione 

zostały podstawowe przepisy zwiększające 

bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów na 

drodze, przybliżono również znaczenie niektórych znaków drogowych oraz 

sygnalizatorów świetlnych. Pan Paweł przeprowadził zajęcia praktyczne w świetlicy i w 

terenie (uczniowie przy okazji poznali pracę „Pana Stopka”). 

 

 



Pani Ewa z Panią 

Małgosią przeprowadziły 

zajęcia plastyczne, podczas 

których dzieci  namalowały 

postać „Pana Stopka” 

dbając o szczegóły jego 

stroju. 

 Ogłoszony został również 

świetlicowy  konkurs 

plastyczny pt.:  

„Bezpieczna droga 

do szkoły”.  

  

Foto i tekst: Aleksandra Syrek 

 

Dnia 27  października w Młodzieżowym Domu Kultury w Pabianicach odbył się 

XXII Powiatowy Konkurs Recytacji z Elementami Gry Aktorskiej „Porozmawiajmy 

poezją” Złota Maska 2021.  

W kategorii klas I –III naszą szkołę reprezentowali: 

Z kl IIb Szymon Krakowiak, Martyna Kurzawa, Maja Wiśniewska wyrecytowali 

wiersz Wandy Chotomskiej „Makaron” i otrzymali za swój występ nagrodę.  

Uczennica kl III a Amelia Rogalewicz recytowała wiersz Jana Brzechwy „Na 

straganie”, a Zuzanna Kobielska z kl IIIb wiersz „Żuk”.  

Opiekunami uczestników były panie: Monika Szreiter, Renata Kołodziejska i 

Katarzyna Lewandowska 



 

W kategorii klas IV-VI naszą szkole reprezentowały:  

Julia Chruścińska z kl. VIa  recytowała wiersz K. I. Gałczyńskiego „Rozmowa 

liryczna” 

Anna Sułat z kl. Va  recytowała wiersz Wandy Chotomskiej „Dwaj panowie” 

Pola Gorzkiewicz z kl. Va recytowała wiersz Wisławy Szymborskiej „Jak ja się dziś 

czuję” 

Julia Chruścińska za swój występ otrzymała nagrodę-wyróżnienie.  

Opiekunem uczestniczek był pan Tomasz Klimek.  

Nagrodzonym i uczestnikom bardzo gratulujemy.   

 

Międzynarodowy Dzień Języków 

Migowych 
Z okazji Międzynarodowego Dnia 

Języków Migowych uczniowie z 

klas: 2a, 2b i 3a wzięli udział w 



Międzynarodowej Akcji „Migamy Jabłuszko”.  

Dzieci nauczyły się śpiewać piosenkę o tytule: „Migamy jabłuszko”. Okazało 

się, że język migowy nie jest taki prosty jak się wszystkim wydawało. Jesteśmy 

pełni podziwu dla osób niesłyszących i niedosłyszących.  

  

 

  

  



  

  

  



  

  

  



   

Redakcja poleca 

Wrzesień jest miesiącem obfitującym w różne wydarzenia związane z książką i 

biblioteką:  

 06.09 jest  Dzień Czytania Książek. Wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. 

Okazja by  zachęcać do  czytania wszystkich, nawet najbardziej opornych   

 08.09 – Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji. Obchodzony przez państwa 

członkowskie ONZ. Przybliża globalny problem powszechnego prawa do edukacji, 

ponieważ wciąż istnieją na świecie obszary, gdzie to prawo nie obowiązuje.  

 19.09 – 25.09 – Tydzień zakazanych książek. Tydzień Zakazanych Książek 

(Banned Books Week) wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych i jest ściśle związany 

z pierwszą poprawką do amerykańskiej Konstytucji, która mówi o wolności słowa. 

Tydzień Zakazanych Książek był nie tylko akcją uświadamiającą, ale żeby był 

okazją do zainteresowania ciekawymi przypadkami  

z historii literatury, zachęcił do czytania, także książek, którym przypięto łatkę 

niepoprawności politycznej, obyczajowej. Oto kilka tytułów  z Indeksu Ksiąg 



Zakazanych: „Chata wuja Toma”, „Charlie I Fabryka Czekolady”, „Czerwony 

Kapturek”, „Lot Nad Kukułczym Gniazdem”, „Oliver Twist”, „Wieczór Trzech Króli”… 

 23.09 – Międzynarodowy Dzień Języków Migowych 

 28.09 – Międzynarodowy Dzień Powszechnego Dostępu do Informacji 

 29.09 – Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Dzień ten zbiega się z datą 

urodzin Joanny Porazińskiej, wybitnej autorki książek dla dzieci. Celem tego dnia 

jest zachęcenie do czytania wszystkich, a w szczególności najmłodszych 

czytelników 

 30.09 – Dzień Archiwisty 

 

Październik natomiast jest Miesiącem Bibliotek Szkolnych. W tym roku 

odbywa się pod hasłem „Baśnie i legendy z całego świata”. Biblioteka, to wyjątkowe miejsce w 

szkole, zachęcam wszystkich nawet tych najbardziej opornych czytelników do  odwiedzenia 

biblioteki i wypożyczenia książki. Dla każdego najbardziej wybrednego czytelnika znajdzie się 

lektura, która go zainteresuje. 

 

Serdecznie zapraszam 

Miejscowy Bibliotekarz 


