
 

 

 

 

Wchodzimy w drugie półrocze nauki rozpoczynając od ….. zasłużonego wypoczynku.   Ładujcie 

akumulatory i korzystajcie z ostatniego tchnienia pani zimy, by po feriach z jeszcze większą energią podejść do 

dalszej nauki. Pamiętajcie o zasadach bezpieczeństwa w trakcie szaleństw na stoku, spacerów po lesie, spotkań 

w kinie, a nawet w czasie zakupów w galerii. Niech każdy z was dobrze wypocznie i wróci cały oraz zdrowy do 

szkoły. W czasie wolnym zapraszamy do przejrzenia stron naszej szkolnej gazetki. Dowiecie się, jak przebiegała 

licytacja w szkole podczas Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kto z Was jeszcze nie wie, jak się 

ubrać na karnawałową zabawę, może zasięgnąć porady i poczytać, co jest teraz modne. Dla lubiących gotować 

oraz zjeść mamy karnawałowe przepisy.  

Życzymy wszystkim udanych ferii  

Katarzyna Dumka 

 

NIETYPOWE ŚWIĘTA 

1 stycznia – Światowy Dzień Pokoju 🤝 

7 stycznia – Dzień Dziwaka 🐵 

9 stycznia – Dzień Ligi Ochrony Przyrody 🌳 

11 stycznia – Dzień Wegetarian 🥑 

14 stycznia – Dzień Ukrytej Miłości 💕, Dzień Osób Nieśmiałych 🤗 

15 stycznia – Dzień Wikipedii 💻 

16 stycznia – Dzień Pikantnych Potraw 🍜 

18 stycznia – Dzień Kubusia Puchatka 🐻 



20 stycznia – Dzień Bigosu 🥘 

21 stycznia – Dzień Babci 👵 

22 stycznia – Dzień Dziadka 👴 

23 stycznia – Dzień bez Opakowań Foliowych 🌱 

24 stycznia – Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu 🚫 

27 stycznia – Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu 😓 

31 stycznia – Międzynarodowy Dzień Przytulania 💞 

 

 

      Na krańcówce przy ulicy Wiejskiej stoi skromny 

postument. Nie rzuca się on specjalnie przechodniom 

w oczy. Niewielu mieszkańców tam tędy przechodzi, 

tym bardziej, gdy obecnie jest remont linii 

tramwajowej nr 41. Ten niepozorny pomnik 

przypomina o czasach II wojny światowej i samotnie 

broniącym stanowiska żołnierzu. Jego imieniem 

nazwano pobliskie osiedle – Osiedle im. Józefa Salwy. 

Kapral Salwa był członkiem obsługi działka 

przeciwpancernego ustawionego na skrzyżowaniu 

Łaskiej i Wiejskiej, które miało za zadanie osłaniać 

odwrót wojsk polskich z przedpola Pabianic. Działko 

trafione pociskiem zamilkło, lecz kapral choć ranny 

ostrzeliwał się jeszcze. Zginął od wybuchu granatu 

rzuconego w jego kierunku. 

Czterdzieści dwa lata po tym wydarzeniu na skraj 

nowego osiedla wybudowanego z betonowych płyt 

przywieziono kamień z mosiężną tablicą: „Pabianicka 

Spółdzielnia Mieszkaniowa. Osiedle im. Józefa Salwy, bohaterskiego żołnierza i obrońcy 

Pabianic we wrześniu 1939 roku”. Wiele jeszcze ciekawych historii ukrytych jest na naszych 

ulicach 

Katarzyna Dumka 

Źródło: Polska Niezwykła 

 



 

„Mini Finał”  WOŚP 28 I 2022r. 

              Szkoła po raz trzeci wzięła udział w 

zbiórce na rzecz 30 Finału WOŚP. W tym 

roku zbieramy fundusze dla okulistyki  

dziecięcej. Tegoroczna edycja odbywa się 

pod hasłem „Przejrzyj na oczy”. Niestety 

klasy V – VIII zmuszone były przejść na 

zdalną edukację. Starszych kolegów 

wspaniale zastąpili uczniowie klas czwartych, 

którzy krążyli z puszkami i serduszkami po 

szkole. Dużym zaangażowaniem wykazali się 

również wychowawcy klas I – III. Do tej akcji 

przygotowała się cała społeczność 

uczniowska, nauczyciele i pracownicy szkoły. 

Uczniowie i nauczyciele swoje 

zaangażowanie wyrażali strojem w kolorze 

czerwonym. W klasach czwartych i trzecich  

w ramach akcji na terenie szkoły odbywały się 

mini aukcje. Na licytację trafiły przedmioty przekazane przez rodziców, nauczycieli, uczniów oraz pabianicki 

Sztab WOŚP. Aukcję przygotowała i sprawnie przeprowadziła w klasach czwartych pani Katarzyna Dumka, 

zaś w klasie III b organizacją zajęła się pani Renata Adler. Zebrano łącznie 1056 złotych.        

             

           Przedmioty aukcyjne cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Najwyższą sumę uzyskały: domek z 

piernika i  koszulka WOŚP  – 100 złotych. Medal zawodów pływackich oraz torba WOŚP osiągnęły kwotę 50 

złotych. Na licytację trafiło wiele przedmiotów: skarbonki, kubki, kalendarze, smycze, breloczki, torby, worki, 

lizaki, pierniki, smycze. Nauczyciel wychowania fizycznego, pan Wojciech Woźniak podarował medale z 

zawodów pływackich i Biegu Piastów, zaś Jakub Kłosiński, uczeń klasy Vb – własnoręczny rysunek Małego 

Powstańca. 



Na ostateczny wynik Mini Finału musimy jeszcze poczekać. Po podliczeniu przez pabianicki sztab puszek, 

będziemy wiedzieć ile uzbieraliśmy pieniędzy dla dziecięcej okulistyki. Wszystkim nauczycielom i uczniom 

dziękujemy za zaangażowanie, pomoc oraz udział w 30 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

 

Katarzyna Dumka 

 

 

Mamy już wyniki naszej szkolnej zbiórki.  W 

sumie udało nam się zebrać 1403 złote i 76 

groszy. 

Dziękujemy Wszystkim za wsparcie oraz pomoc w akcji. Szczególne 

podziękowania ślemy do rodziców. Bez Was nie udałoby się nam uzyskać tak 

pięknego wyniku.  



 

Karnawał w Polsce i  na świecie 

      W Polsce karnawał rozpoczyna się w święto Trzech Króli, a kończy we wtorek 

poprzedzający Środę Popielcową. Ostatni tydzień 

karnawału rozpoczyna tłusty czwartek, a wtorek 

przed Popielcową Środa to „ Ostatki” albo inaczej „ 

Zapusty” i wtedy odbywają się największe imprezy.  

 

           Karnawał kojarzony jest najczęściej z balem w 

przebraniu. 

Prym w tej 

dziedzinie wiedzie Wenecja. Rozpoczyna się w lutym i 

trwa zaledwie 2 tygodnie, jednak bardzo intensywne. 

Zabawa rozpoczyna się na placu świętego Marka, to 

właśnie stąd rusza niezwykle barwny korowód ludzi 

ubranych w kolorowe stroje i maski. Trzeciego dnia 



odbywa się Wielki Bal Maskowy. Moment 

kulminacyjny zabawy to Lot Anioła polegający na 

zjeżdżaniu na linach dzwonnicy na plac Świętego 

Marka. 

                 Najbardziej znany i barwny jest chyba 

jednak karnawał w Rio de Janeiro, który rozpoczyna 

się w piątek przed Środą Popielcową i trwa pięć dni. 

Podczas tego hucznego wydarzenia całe miasto tańczy i jest to widowisko, z którego relacje 

transmitują telewizje całego świata.  

Anna Sułat 

 

Przepis na karnawał 

Wrapy klasyczne 

tortilla - 1 opakowanie 

pierś z kurczaka - 1 sztuka 

Przyprawa do złotego kurczaka Knorr - 1 opakowanie 

liście sałaty lodowej - 3 sztuki 

pomidor - 1 sztuka 

ogórek - 1 sztuka 

Majonez Hellmann's Oryginalny - 2 łyżki 

Ketchup Hellmann's Pikantny - 2 łyżki 

Przygotowanie 

krok po kroku 

Krok 1 

Pierś z kurczaka pokrój w paski, a 

następnie posyp obficie przyprawą 

Knorr. 

 

 



Krok 2 

Rozgrzej olej na patelni i podsmaż mięso. 

 

Krok 3 

Pomidora i ogórka pokrój na plastry, sałatę porwij na mniejsze kawałki. 

 

 

Krok 4 

Wymieszaj Majonez Babuni Hellmann's z Ketchupem Hellmann’s Pikantnym i posmaruj otrzymanym sosem 

tortille. 



 

 

Krok 5 

Na każdej posmarowanej tortilli ułóż sałatę, pomidora, ogórka, kurczaka, a następnie zwiń ją, formując 

wrappa. 

 

Krok 6 

Wszystkie wrappy połóż na blasze i piecz w piekarniku w 180 °C przez 5 minut. Tak przygotowane wrappy 

możesz również podawać na zimno lub z grilla. 



 

 

Dzień Babci i Dzień Dziadka.  

Skąd wzięło się to święto? 

W 1964 roku na łamach tygodnika „Kobieta i Życie” wysunięto pomysł wyznaczenia dnia, kiedy 

szczególnie będzie się czcić wszystkie babcie. Ten pomysł nie spotkał się z natychmiastową odezwą, ale też 

nie popadł w zupełnie zapomnienie. Rok później bowiem, za sprawą „Tygodnika Poznańskiego” rozpoczęto 

w Poznaniu obchody Dnia Babci. Początkowo miało to jedynie charakter lokalny i dość skromny, ale z biegiem 

lat idea rozprzestrzeniała się na kolejne rejony Polski. 

W samym Poznaniu wszystko zaczęło się całkiem przypadkowo. 

21 stycznia 1965 roku w stolicy Wielkopolski, w sztuce „Drzewa umierają stojąc” Alejandro Casony 

występowała Mieczysława Ćwiklińska. Wybitna aktorka obchodziła niedawno swoje 85 urodziny. W sztuce 

Ćwiklińska grała rolę Babci. 

Wtedy dziennikarz „Expressu Poznańskiego” Ryszard Danecki wpadł na pomysł, jak uczcić rocznicę 

jej urodzin i podziękować zarazem za świetny występ. Danecki wręczając Ćwiklińskiej tort i kwiaty powiedział, 

że to z okazji Dnia Babci, który obchodzony jest w Poznaniu właśnie 21 stycznia. Pomysł okazał się strzałem 

w dziesiątkę i dość szybko zrobił furorę. O poznańskim Dniu Babci pisał jeszcze tego samego dnia warszawski 

„Express Wieczorny”. 21 stycznia 1966 roku został ogłoszony Dniem Babci. 

Dzień Dziadka 

Dzień Dziadka „przybył” do Polski prawdopodobnie ze Stanów Zjednoczonych i stał się, w pewnym 

sennie, „pochodną” Dnia Babci. Na początku lat 70. zaczęto się zastanawiać, w jaki dzień należałoby obchodzić 

święto wszystkich dziadków. Telewizja Polska ogłosiła nawet konkurs na najlepszą datę dla Dnia Dziadka. 

Sporą popularność zdobył dzień 30 maja jako rocznica urodzin Mieczysława Fogga, ale ostatecznie data ta nie 

przypadła Polakom do gustu. Dzień Dziadka zaczął być obchodzony bezpośrednio po Dniu Babci, to znaczy 22 

stycznia. 



Dzień Babci i Dziadka na świecie 

Dzień Babci 21 stycznia obchodzony jest jeszcze w Bułgarii i Brazylii. 

W Stanach Zjednoczonych prekursorką obchodów Dnia Babci i Dziadka była Marian Lucille Herndon 

McQuade z Zachodniej Wirginii. Pani McQuade była zdania, że społeczeństwo amerykańskie powinno 

ustanowić jakiś dzień w roku poświęcony tylko osobom starszym. Zwracała uwagę, że seniorzy często cierpią, 

nie tylko z powodu licznych chorób, ale przede wszystkim z samotności. Dzień im poświęcony miał unaocznić 

problemy osób starszych. 

Za jej sprawą Dzień Dziadków obchodzono w Zachodniej Wirginii od 1973 roku. Już w 1978 roku 

prezydent Jimmy Carter ustanowił natomiast oficjalnie National Grandparents Day. Święto to obchodzone jest 

w pierwszą niedzielę po Święcie Pracy, które przypada na pierwszy poniedziałek września. W Wielkiej 

Brytanii Dzień Dziadków obchodzony jest w pierwszą niedzielę października. Symbolem święta są 

niezapominajki. 

W innych krajach na świecie Dzień Babci i Dziadka lub Dzień Dziadka obchodzony jest w następujące 

dni: we Francji – w pierwszą niedzielę marca; w Niemczech – 11 lutego; w Hiszpanii – 26 lipca; we Włoszech 

– 2 października (w święto Świętych Aniołów Stróżów); w Meksyku – 28 sierpnia; w Japonii – 15 września 

(pod nazwą Dzień Szacunku dla Wieku). 

Nicola Kaczmarek 

Źródło: DoRzeczy / historiamniejznanaizapomniana.wordpress.com 

MODA KARNAWAŁOWA 

 

MODA KARNAWAŁOWA-OZDOBY NA TOPIE 

Karnawał to czas radości i świętowania. Strój powinien to odzwierciedlać. Przede 

wszystkim ważne są wszelkiej maści ozdoby, oczywiście dobrane w granicach dobrego 
smaku. Jakie ozdoby wybrać w karnawale? Wszystko, co błyszczy, mieni się, lśni i 

połyskuje. Mogą to być perły, cekiny, diamenciki, różne błyskotki, brokat, ale także 
piórka. 

Warto postawić także na połyskujące srebrne lub złote tkaniny, welur, aksamit i 

oczywiście koronki. Granice z roku na rok są coraz bardziej przesuwane i wiele 

elementów na co dzień określanych mianem kiczu, w karnawale będą wprost idealne. 

 

MODA W STYLU RETRO 

Dziś ze zdwojoną siłą powraca moda na to, co noszone było w latach 80 czy 90. 

Dzieje się tak dlatego, że wiele osób, które w tych czasach się wychowywało i 

https://dorzeczy.pl/


dorastało, tęskni za nimi. W wielu miejscach odbywają się nawet specjalne imprezy 
urządzane w stylu z tamtych lat, gdzie obowiązują wręcz stroje z tamtych czasów i 

puszczana jest także ówczesna muzyka. 

Na bal karnawałowy można więc z powodzeniem założyć odrobinę 

kontrolowanego „kiczu” typu bufiaste rękawy, ogromne kokardy czy materiały 
metaliczne. Modne w tym sezonie są również prześwitujące, delikatne tkaniny oraz 

delikatne sukienki satynowe w stylu bieliźnianym. 

 

DODATKI 

Każdą stylizację należy dopełnić odpowiednio dobranymi dodatkami. Przede 
wszystkim najważniejsza jest biżuteria. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli kreacja jest 

mieniąca się i upstrzona cekinami czy błyskotkami, biżuteria powinna być bardziej 
stonowana. Co za dużo, to niezdrowo. Żadna kobieta nie będzie dobrze wyglądała 

obwieszona jak choinka. Naszyjnik należy dopasować do dekoltu sukienki. Przy 
dekolcie typu „woda” lepiej nie zakładać żadnego naszyjnika. Idealnie w tej sytuacji 

sprawdzą się długie kolczyki. Moda karnawałowa to coraz bardziej popularne łączenie 

ze sobą materiałów jubilerskich. Spokojnie można dobierać srebrne dodatki do złotych 
obrączek czy kolczyków. Można na przykład założyć złote kolczyki do srebrnego 

naszyjnika lub odwrotnie. Biżuteria powinna jednak pasować do siebie stylem. Inne 
niezbędne dodatki to torebka, która powinna być dopasowana do kreacji. Świetnie 

sprawdzi się tak zwana kopertówka – elegancka torebeczka przypominająca kształtem 
kopertę. 

 

DOPEŁNIENIE STYLIZACJI, CZYLI OBUWIE 

Do każdej kreacji trzeba dopasować odpowiednie obuwie. Najlepiej oczywiście 

postawić na czółenka na wysokim obcasie. Warto jednak mieć ze sobą jeszcze drugą 
parę butów na zmianę, gdyż wysokie obcasy na dłuższy czas będą niezbyt wygodne. Jeśli 

chodzi o kolor, to trzeba dobrać buty odpowiednie do sukienki. Najlepiej sprawdzą się 
czarne, nawet zamszowe, bo czarny kolor jest uniwersalny i pasuje do wszystkiego. Z 

butami można jednak również zaszaleć i założyć jakieś srebrne lub złote, błyszczące i 
połyskujące. Buty można też dobrać kolorystycznie do torebki lub żakietu, który jest 

nieodłącznym elementem stylizacji przy sukience z odkrytymi ramionami. Moda modą, 
ale nie można zapomnieć przy tym o swoim komforcie, a zwłaszcza o tym, że jest zima 

i mimo że nie jest jakaś ostra i mroźna, trzeba ubrać się przede wszystkim odpowiednio 

do pogody i temperatury. Nie warto przez zabawę zapominać o swoim zdrowiu. 

Lena Ledzion 

 

Konkurs plastyczno-językowy 

NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA BOŻONARODZENIOWA 

W JĘZYKU ANGIELSKIM 



W styczniu w naszej szkole odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastyczno-językowego pt. 

„Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa w języku angielskim”, który został zorganizowany w ramach 

innowacji pedagogicznej przez nauczycielki języka angielskiego p. Klaudię Bogucką, p. Paulinę Dukowicz i p. 

Martę Tomczyk.  

 Celem konkursu było pogłębienie wiedzy na temat tradycji bożonarodzeniowych w krajach 

europejskich, wzbudzanie zainteresowania nauką języków obcych, doskonalenie umiejętności pisania życzeń 

w języku obcym, kultywowanie zwyczaju wysyłania tradycyjnych kartek świątecznych oraz rozwijanie 

wrażliwości plastycznej i estetycznej. 

W konkursie wzięli udział uczniowie klas 5 – 7, których zadaniem było wykonanie kartki zainspirowanej 

Świętami Bożego Narodzenia (z motywem świątecznym lub zimowym) i umieszczeniu w jej wnętrzu życzeń w 

języku angielskim. Wpłynęło wiele ciekawych prac przygotowanych różnorodnymi technikami plastycznymi. 

Komisja konkursowa, w skład której weszli nauczyciele języka angielskiego oraz plastyki, dostrzegła w nich 

serce autora oraz zaangażowanie. Spośród wszystkich kartek wyłoniono zwycięską pracę oraz cztery 

wyróżnienia. Podczas oceniania prac wzięto pod uwagę zgodność pracy z tematem konkursu, kompozycję, 

estetykę, poprawność językową życzeń oraz kreatywność. 

Wyniki konkursu: 

I miejsce:  Jakub Kłosiński – klasa 5b 

Wyróżnienia: Oliwia Bilska – klasa 5a 

Sofiia Fesenko – klasa 5a 

Amelia Lisowska – klasa 5b 

Nikola Flaszczyńska – klasa 7b 

Zwycięzcy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki. Serdecznie gratulujemy 

wszystkim uczestnikom pomysłowości i zaangażowania w wykonanie prac. 



 

 

 

 

  



  

  

  



  

  


