
 

  

Wiele w ostatnich miesiącach się wydarzyło dobrego i złego. Ponownie przez 

krótką chwilę zajęcia odbywały się na odległość. Ferie miały dać wszystkim oddech i 

pozwolić na spokojny powrót do szkoły. Niestety tak się nie stało. Musieliśmy zmierzyć 

się z nowym wyzwaniem. U naszych wschodnich sąsiadów wybuchła wojna. Wróciliście 

pełni obaw, pytań: Co dalej?, Jak długo wojna potrwa?, Dlaczego Rosja napadła na 

Ukrainę?, Czy nas też Rosjanie zaatakują? Niepokój zamieszkał w murach szkolnych. 

Nasi wolontariusze nie pozwolili mu zagościć na dłuższą chwilę i zabrali się aktywnie do 

pracy. Włączyliśmy się wszyscy do akcji pomocowych dla Ukrainy oraz dla uchodźców 

przybywających licznie do naszego kraju.  

Rozpoczęliśmy od akcji zbiórki zabawek, pluszaków, artykułów piśmienniczych dla 

ukraińskich dzieci, potem przynosiliście ubrania dla nich. W większości były to nowe 

zabawki, ponieważ posłużę się słowami uczennicy z klasy piątej – „Jeśli musiałabym 

uciekać do obcego kraju, to chciałabym dostać nowe rzeczy, nie stare. Przecież 

zostawiam wszystko, co kocham”. Tutaj na miejscu angażujecie się w zbiórki 

potrzebnych artykułów. Zbieracie żywność długoterminową, artykuły higieniczne, które 

następnie przewożone są do centralnego punktu pomocy dla uchodźców mieszczącego 

się w Pabianicach przy ulicy Orlej. Wsłuchujecie się w potrzeby ludzi ogarniętych wojną. 

Tą lekcję zdaliście na szóstkę. Uczycie się pomagać także w czasie lekcji, gdyż do szkoły 

dołączają nowi ukraińscy uczniowie. Pomagacie im wdrożyć się w codzienne czynności i 

nie myśleć o wojnie. Nie zapominacie również o sobie i pielęgnujecie dni świąteczne 

pomimo smutnych okoliczności, takie jak Dzień Kobiet, Dzień liczby π, czy Dzień bez 

plecaka. Działając wspólnie, razem, damy radę pokonać te trudne chwile. 

Katarzyna Dumka 

 

 



„Piątka pomaga Ukrainie” 

Wybuch wojny w Ukrainie zmusił mieszkańców tego państwa do ucieczki ze 

swojego kraju. Tysiące uchodźców poszukuje schronienia w Polsce. Wielu z nich znalazło 

nowy dom w Pabianicach. Codziennie do szkoły zapisywani są uczniowie, którym bardzo 

trudno jest odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Nie znają języka polskiego, praktycznie 

nic nie mają. Uciekali z najbliższymi tak, jak stali. Nie mieli czasu spakować się, zostawili 

swoje domy, kolegów, sąsiadów, przyjaciół, znajomych. Wolontariusze naszej szkoły 

przystąpili do akcji pomocowych, przeprowadzając wiele zbiórek na rzecz 

potrzebujących. Wszystkie akcje są konkretne, tematyczne, przeprowadzane na bieżąco, 

odpowiadające aktualnym potrzebom uchodźców. Zebrane przedmioty przewożone są do 

centralnego punktu pomocy dla uchodźców mieszczącego się w Pabianicach przy ulicy 

Orlej. 

Działania rozpoczęliśmy od gromadzenia potrzebnych ubrań i koców. 

 

 



Uczniowie „Piątki” mocno zaangażowali się w zbiórkę zabawek dla ukraińskich dzieci.  W darach przeważały 

zabawki nowe. 

 

 



 

 

Kolejne nasze działanie to zbiórka żywności długoterminowej. 

 



 

 

W ciągu jednego dnia zebraliśmy trzy pudła szczoteczek do zębów, past oraz mydła w kostkach, gdy 

otrzymaliśmy wiadomość, że brakuje tych środków higieny dla uchodźców. 

 



 
  

 

W ramach tych działań włączyliśmy się do jednodniowej zbiórki finansowej ogłoszonej przez Polski Czerwony 

Krzyż. Puszka bardzo szybko wypełniła się po brzegi. Jeszcze nie wiemy ile w sumie zebraliśmy, ale sądzimy 

po waszej hojności, że suma przebiła 1000 złotych. Całą zebraną kwotę PCK przeznacza na potrzeby 

uchodźców z Ukrainy.  

 

 



  

Obecnie codziennie słyszymy o wydarzeniach za naszą wschodnią granicą, dlatego w dzisiejszym cyklu 

przedstawię kilka krótkich informacji na temat naszego wojennego pomnika.    W Parku Wolności znajduje się 
pomnik postawiony 15 Pułkowi Piechoty "Wilków" w roku 1974. Przypomina on o działaniach, jakie miały 
miejsce podczas II wojny światowej. Tu rano   7 września 1939r. żołnierze 15 Pułku 
Piechoty „Wilków” rozpoczęli walkę w obronie Pabianic.   

Zginęło około 300 żołnierzy. Pabianice były jednym z nielicznych polskich 
miast, które stawiły opór hitlerowcom. Niemcy atakowali polskie pozycje od strony 
Róży przez Chechło. Pod naporem artylerii zginęło około 200 żołnierzy. Na stacji 
kolejowej był punkt oporu, gdzie zaciekłej obrony zasłynął Józef Salwa. Zniszczył on 
kilka wozów pancernych i pozwolił polskim oddziałom przegrupować się. Zginął 
obrzucony granatami przez lokalnych Niemców. Udział 15 Pułku Piechoty „Wilków” 
w walce o miasto upamiętnia dodatkowo, nazwa ulicy biegnącej wzdłuż Parku 
Wolności.  

Na pamiątkę bohaterskich działań obronnych ustanowiona została również odznaka 15 Pułku Piechoty 
„Wilków”. Odznaka ustanowiona została przez Zarząd Oddziału PTTK w Pabianicach, na wniosek Komisji 
Krajoznawczej, dla uczczenia 85. rocznicy nadania pułkowi piechoty nazwy "Wilków". Celem odznaki jest 
poznanie przez zdobywających dziejów 15 PP "Wilków" w latach 1792 i 1946, a zwłaszcza z jego udziałem w 
bitwie o Pabianice we wrześniu 1939 roku. Odznaka posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty, jest 
metalowa z wizerunkiem pułkowej odznaki "Wilków". 

 

Konkurs plastyczny z j. angielskiego 

„The Flag” 

W lutym został zorganizowany konkurs plastyczny pt. „The Flag”, którego celem 

było przygotowanie flagi kraju angielskojęzycznego dowolną techniką. W konkursie 

wzięło udział łącznie 44 uczniów z klas 1-4.  

W zależności od poziomu, uczniowie mieli do wykonania flagi: 

- Irlandii – klasy pierwsze, 



- Wielkiej Brytanii – klasy drugie, 

- Australii – klasy trzecie, 

- Stanów Zjednoczonych – klasy czwarte.  

Na poziomie każdej klasy wybrane zostały trzy najlepsze prace. Wybór nie był 

prosty, gdyż większość była bardzo ciekawa i przygotowana różnorodnymi technikami 

plastycznymi. Podczas oceniania komisja konkursowa, w skład której weszli nauczyciele 

języka angielskiego, brała pod uwagę estetykę, precyzyjność i dobre odwzorowanie flagi, 

pomysłowość co do wyboru techniki oraz czas poświęcony na wykonanie pracy. 

 

Wyniki konkursu prezentują się następująco: 

klasy pierwsze: 

I miejsce: Milena Miszczak (Ia) 

II miejsce: Jan Sieroń (Ib) 

III miejsce: Zuzanna Post (Ia) 

 

klasy drugie: 

I miejsce: Rafał Dawid (IIa) 

II miejsce: Martyna Kurzawa (IIb) 

III miejsce: Blanka Shepherd (IIb) 

 

klasy trzecie: 

I miejsce: Zuzanna Kobielska (IIIb) 

II miejsce: Natalia Nikitin (IIIa) 

III miejsce: Jakub Majkowski (IIIa) 

 

klasy czwarte: 

I miejsce: Zuzanna Ciecierska (IVa) 

II miejsce: Oliwia Ostojska (IVb) 

III miejsce: Kamil Krakowski (Ivb) 

 

Zwycięzcy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki 

sponsorowane przez wydawnictwa językowe.   

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom pomysłowości i zaangażowania w 

wykonanie prac. 

Klaudia Bogucka 



 

 

 

 



 

 

 

 



Dzień liczby π 

     W dniu 14.03. 2022r. obchodziliśmy w szkole Dzień Liczby Pi. W tym dniu uczniowie obejrzeli prezentacje 

na temat Liczby Pi przygotowane przez swoich kolegów i koleżanki. 

Został zorganizowany szkolny konkurs matematyczny: „Mistrz Szybkiego Dodawania”.  Konkurs był 

przygotowany dla poszczególnych grup wiekowych. Uczniowie biorący udział w  konkursie mieli za zadanie 

rozwiązać jak najwięcej przykładów na dodawanie liczb w czasie 3 minut i 14 sekund. Uczestnicy  pełni zapału 

podjęli wyzwanie. 

Wszystkim Uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów matematycznych!  

 

 

 



  

 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 

Po dwurocznej przerwie spowodowanej pandemią odbył się Ogólnopolski Turniej 
Wiedzy Pożarniczej pod hasłem "Młodzież zapobiega pożarom". Nasza szkoła w tym roku 

postawiła na sprawdzonych zawodników z klasy 8c. Stanisław Karcz i Kacper Parteka 
podjęli walkę na szczeblu miejskim 25 marca 2022r. w OSP Pabianice i zakwalifikowali 

się do eliminacji powiatowych. Stanisław Karcz z pierwszego miejsca, Kacper Parteka z 
trzeciego. 

Kolejny etap odbył się 07.04.2022r. w OSP Wola Zaradzyńska. Poziom powiatowy 
jest o tyle trudniejszy, że oprócz obszernej wiedzy z zakresu pożarnictwa uczestnicy 

musieli rozpoznać i nazwać wystawiony sprzęt używany na co dzień przez strażaków 
podczas akcji. Po podliczeniu punktacji Stanisław Karcz zajął drugie miejsce. Gratulujemy 
również Kacprowi Partece za udział w tym niełatwym turnieju. 



 

 

 

 

  



  

  

   



   

   

   


