
Upragnione wakacje 
Kolejny rok szkolny już jest za nami. Obfitował w wiele wydarzeń dobrych i smutnych.  Przychodziliśmy

do szkoły w maseczkach. Obowiązywały nas obostrzenia związane z wirusem. W sumie nadal obowiązują,
chociaż nie musimy już nosić maseczek i zdalne lekcje nie są prowadzone to bardziej zwracamy uwagę na
higienę osobistą i tę wokół nas. Braliśmy udział w rozmaitych akcjach charytatywnych. Nareszcie klasy mogły
wyjść do kina, muzeum, na spotkanie z pisarzem w bibliotece miejskiej. Trochę tzw. normalności na powrót
doświadczyliśmy. Niektórym klasom udało się pojechać na wycieczkę, z której powróciliście uśmiechnięci,
zadowoleni,  pełni  wrażeń oraz  wspomnień.  Uczniowie  klas ósmych przeżyli  pierwsze poważne  egzaminy
podsumowujące ich umiejętności.   A  teraz  przyszedł  czas  pożegnania.  Napisaliście  swoją historię,  której
kolejne  tomy  będą  powstawać  poza  murami  „Piątki”.  Absolwenci  ponownie  staną  się  pierwszakami  na
kolejnym etapie własnej edukacji. 

Przez dwa miesiące w murach szkolnych zagości cisza, którą rozproszy pierwszy wrześniowy dzwonek.
Wraz  z  nim  rozpocznie  się  także  nowa  historia  szkoły.  Uczniów  przywita  nowy  dyrektor.  Tak,  tak  …..
tegoroczne  zakończenie  roku  szkolnego  będzie  wyjątkowe,  ponieważ  nie  tylko  uczniowie  klas  ósmych
otrzymają świadectwa i pójdą w świat, ale także swoją pracę kończy pan dyrektor. Wiele pracy wkładał w to,
aby  szkoła  sprawnie  funkcjonowała  i  żebyśmy  my  wszyscy  mieli  warunki  do  nauki,  spokoju,  poczucia
bezpieczeństwa. Życzę słonecznych wakacji, udanego wypoczynku, miłego, zasłużonego leniuchowania. Do
zobaczenia we wrześniu ……..

Katarzyna Dumka

Coś się kończy, coś się zaczyna  – wywiad z dyrektorem
szkoły, Panem Jerzym Kaczmarkiem

Zapraszamy na wywiad z wieloletnim dyrektorem naszej szkoły, którego udzielił nam w wyjątkowym 
momencie swojego życia.

A.L.: Przenieśmy się trochę w czasie. Poznaliśmy Pana  jako  dyrektora naszej szkoły. Jesteśmy bardzo 
ciekawi, jak kształtowała się osobowość kogoś, kto obejmuje takie stanowisko. Co lubił Pan robić jako małe 
dziecko?



J.K.: Jak każde dziecko, lubiłem się bawić. Były to takie czasy, w których wachlarz możliwości był bardzo 
ograniczony. Pamiętam, że moją ulubioną zabawką w wieku przedszkolnym był drewniany samochodzik. 
Potem dostałem metalowe autko. Dużo czasu spędzałem też bawiąc się kolejką elektryczną, która była 
prezentem na Gwiazdkę. Do tej pory zachowałem kolejkę, jest dla mnie wyjątkową pamiątką. 

A.L.: A potem, gdy był pan trochę starszy, miał pan kolegów „z podwórka”?

J.K.: Oczywiście, że miałem. Mieszkałem przy ulicy Armii Krajowej. Mieliśmy taki plac, na którym gromadziły 
się dzieci z okolicznych ulic. Wymyślaliśmy różne zabawy. Graliśmy w gry, które – niestety – z biegiem czasu 
straciły swoją popularność, jak między innymi gra w kamienie, czy tzw. „jaja”. 

L.L.: Zastanawia nas, czy ma Pan jakieś wyjątkowe wspomnienie z dzieciństwa? Takie, które zapadło Panu 
wyjątkowo w pamięć.

J.K.: Mam dużo przyjemnych wspomnień z dzieciństwa, ale myślę, że takie wyjątkowe, to pierwszy wyjazd z 
rodzicami do Zakopanego. 

N.K.: A  do jakiej Pan chodził szkoły?

J.K.: Z uwagi na miejsce zamieszkania chodziłem do Szkoły Podstawowej nr. 1 w Pabianicach. Potem 
ukończyłem pabianickie 1 Liceum Ogólnokształcące, a następnie przyszedł czas na szkołę wyższą – 
uniwersytet. 

L.L.: Zostając w tematach związanych ze szkołą, jaki był Pana ulubiony przedmiot? 

J.K.: Kilka, ale przede wszystkim geografia. Lubiłem czytać książki i czasopisma podróżnicze. Chętnie 
rozwiązywałem wszelkie krzyżówki geograficzne. Tę pasję zaszczepiła we mnie nauczycielka geografii. Moją 
ulubioną była, a właściwie do tej pory jest, seria książek autorstwa Alfreda Szklarskiego o przygodach Tomka 
Wilmowskiego.  Jest w niej dużo faktów geograficznych i historycznych, które przeplatają się ze sobą. Myślę, 
że efektem tego wszystkiego jest mój obecny zawód.

A.L.: Czy oprócz pasji geograficznej, miał Pan jakieś inne zainteresowania?

J.K.: Tak. Przede wszystkim sport.  Trenowałem piłkę nożną w klubie MKS „Włókniarz”. Ćwiczyłem i grałem w 
siatkówkę. Uwielbiałem lekkoatletykę, a także grę w badmintona. Oprócz tego interesowałem się 
lotnictwem. 

A.L.: Przeszliśmy przez etap szkolny, czas  więc na etap młodzieńczy. Bardzo zastanawia nas, gdzie i jak 
poznał Pan swoją żonę? 

J.K.:  Poznałem ją wracając z kolegą z rozgrywki w badmintona. Napotkaliśmy po drodze dwie nieco młodsze 
od nas koleżanki. Mój kolega, pod pretekstem rozmowy z pierwszą, zostawił mnie z tą drugą, która później  
została moją żoną.

N.K.:  A czy oprócz obecnej żony, miał Pan jakąś sympatię w szkole? 

J.K.: Myślę, że każdy miał jakąś sympatię, również ja, ale nie była mi ona tak bliska, abyśmy uważali się za 
jakiegoś rodzaju parę. 

A.L.: Mamy teraz kilka pytań dotyczących teraźniejszości. Co lubi Pan robić w wolnym czasie?



J.K.: Weekendy zazwyczaj spędzam na działce. Bardzo lubię również chodzić na spacery.  Gdy warunki 
pogodowe nie sprzyjają i jestem zmuszony zostać w domu, najczęściej czytam książki lub oglądam telewizję, 
przeglądam internet. Od czasu do czasu  wracam do mojego hobby, tj.  archiwizuję własne nagrania 
wykonane kamerą  i przetwarzam je do formatu krótkich filmików z muzyką i komentarzem.

N.K.: Jeśli już mowa o wolnym czasie, bardzo zastanawia nas, gdzie spędza Pan najczęściej swój urlop?

J.K.:  Od 2008 roku spędzamy z żoną urlop nad morzem. Zawsze jeździmy w to samo miejsce. Mamy nadzieję,
że i w tym roku będzie nam dane  tam się wybrać.

L.L.: Urlop to niewątpliwie cudowny czas, ale, gdy po wypoczynku nad morzem, wraca Pan do 
„dyrektorowania”, z pewnością są rzeczy, które lubi Pan w swojej pracy bardziej i mniej. Jesteśmy ciekawi, co
lubi Pan robić jako dyrektor, a co sprawia Panu największą trudność. 

J.K.: To trudne pytanie, ponieważ każdy dzień jest niepowtarzalny i przynosi coraz to nowe wyzwania. Lubię, 
kiedy coś się dzieje, kiedy widać, że wszyscy się rozpędzamy, że mamy jakiś cel i dążymy do jego realizacji. 
Mam tu na myśli imprezy szkolne, niezapomniane dla mnie rajdy ekologiczne, które kiedyś organizowaliśmy. 
Pamiętam, że zawsze podczas rajdów, jeżdżąc na rowerze, filmowałem to, co się działo, a potem z satysfakcją
tworzyliśmy z nagrań filmiki, które zamieszczaliśmy na YouTube. Jeśli chodzi o trudności, to trudne jest, 
ogólnie rzecz biorąc „ogarnięcie” tak wielkiej ilości osób w szkole. Ciężko jest pogodzić interesy wszystkich 
grup, które w szkole się znajdują, czyli uczniów, nauczycieli i rodziców. Każda z tych grup ma swoje 
oczekiwania i roszczenia, a tych roszczeń jest  -  niestety -  coraz więcej, toteż bycie dyrektorem bywa 
momentami trudne. W pamięci zachowam jednak tylko dobre wspomnienia. 

A.L.: Bardzo dziękujemy za spotkanie i życzymy wielu udanych przedsięwzięć i samych radosnych dni w 
nowym etapie Pana życia.

Mam swoje tempo, biegam dla przyjemności.

Wywiad z panią Katarzyną Dumką
1. Uczestniczyła pani w zawodach 48 godzinnych. Jakie emocje towarzyszyły Pani przy przygotowaniach do
tak długiego biegu?

 - Towarzyszyły mi jednocześnie strach, radość i motywacja. Nie ukrywam, że trochę się denerwowałam tak
długim okresem czasowym przeznaczonym na bieg. Jednocześnie się cieszyłam z możliwości uczestniczenia
w biegu z najlepszymi sportowcami w tej kategorii. 

2.  Jak i ile czasu się Pani przygotowywała do biegu? Czy stosuje Pani odpowiednią dietę?

- Do biegu zaczęłam przygotowywać się od lutego. W tygodniu biegałam odcinki po 5, 10 kilometrów. Bliżej
startu zwiększałam ich długość do 15 km. W niedzielę robiłam dłuższe wybiegania 20 - 25 km. Żeby nie było
za łatwo biegałam z obciążonym plecakiem, ćwiczyłam na „Strzelnicy” biegi pod górkę. Eksperymentowałam
z tempem - biegi krótkie, szybkie, interwałowe. Oprócz biegania wzmacniam też ciało, brzuch, nogi, ręce
treningami obwodowymi i  crossfitowymi.  Dodatkowo trenuje jeszcze Krav Magę,  zatem w czasie okresu
przygotowawczego do zawodów zdarza mi się wykonywać po 2 – 3 treningi dziennie. Nie mam własnego



trenera.  Specjalnej diety nie stosuję.  Czytam o prawidłowym żywieniu, jakie należy stosować przy takich
treningach.  Na  tydzień  przed  zawodami  dostarczałam  do  organizmu  dużo  węglowodanów  i  cukrów.
Przygotowuję  sobie  dania  z  ryżem,  makaronem –  to  dodaje  więcej  energii.  Porcje  są  standardowe,  nie
opycham się na zapas 

3. Jak wyglądał przebieg tych zawodów? 

- Bieg rozpoczął się o 18:30 w piątek, a zakończył w niedzielę o tej samej godzinie. Zadaniem zawodnika było
pokonać  jak  najwięcej  kilometrów  w  ciągu  48  godzin.  Oczywiście,  robiłam  sobie  przerwy  na  krótki
odpoczynek. Na placu miałam własny namiot, w którym mogłam się położyć, zmienić buty, ubranie, napić
się, coś zjeść, wziąć witaminy, magnez, żele sportowe. Organizator dostarczał ciepłe i zimne posiłki, napoje
oraz dużo pozytywnego wparcia. Wszyscy biegacze na trasie także wzajemnie się wspierali,  dodawaliśmy
sobie  tak  zwanej  dobrej  energii.  Nawet  sędziowie  z  Polskiego Związku  Lekkiej  Atletyki  nas  dopingowali.
Sędzia Główna szczególnie interesowała się samopoczuciem biegaczy i mocno trzymała za mnie kciuki. Tak
więc miałam osobistego „Anioła Stróża”. 

4. Ile łącznie Pani przebiegła?

- Dokładnie 200 km 877 m. W sumie wyszło 112 okrążeń. To jest mój rekord życiowy. W ubiegłym roku
pokonałam 167km i 117m. Jestem bardzo zadowolona z wyniku. Udało mi się dokonać niemożliwego, to był
mój Mission Impossible.

5. W jakim celu organizuje się takie wydarzenia?

- Wydarzenie powstało by zintegrować sportowców z Polski i nie tylko, ponieważ byli również biegacze z
innych  krajów,  między  innymi  z  Litwy,  Ukrainy,  Wielkiej  Brytanii,  Czech.  Myślę,  że  powstało  też,  by
zainteresować ludzi lekką atletyką, bieganiem, poznać ludzi, zawrzeć nowe znajomości. Tak ja to wydarzenie
odbieram,  bo  to  pytanie  bardziej  skierowane  jest  do  organizatora  tych  zawodów,  czyli  pabianickiego
stowarzyszenia „O co biega”.

6. Jaką miała Pani motywację, żeby wystartować w tym biegu?

- Chciałam się sprawdzić czy mogę, czy potrafię. Trochę też zobaczyć, na ile jestem w stanie przekroczyć
własne granice, ale bez parcia, nic na siłę. Na takich ultra trasach staram się bardziej truchtać, niż biec, żeby
nie zmęczyć organizmu. Zdrowie jest najważniejsze. 

7. Jakie były Pani odczucia po ukończeniu biegu?

- Po ukończeniu biegu odczuwałam zmęczenie i szczęście. Zmęczenie, bo jednak był to ogromny wysiłek i mój
organizm jeszcze go odczuwa, mimo, że już minęły  ponad dwa tygodnie od ukończonych zawodów. Zaś
szczęście, dlatego, że to już był koniec biegu i dałam radę pokonać ogromny dystans w dwa dni. Bardzo się
cieszę, że udało mi się przebiec 200 kilometrów. Takie miałam ciche założenie na samym początku biegu.
Super, że się udało je zrealizować.

8. Ile maratonów już Pani przebiegła?

- Żadnego (śmiech). Tak się złożyło, że biegałam sporo półmaratonów. Potem od razu przeskoczyłam na 50
kilometrów. Po „pięćdziesiątce” była tzw. „Leśna Doba”, UltraKamieńsk i Ultrapark 48 godzin. Gdyby tak te
wszystkie kilometry z samych zawodów przeliczyć, to zebrałoby się ponad 1000 km.



9. Jak Pani się regeneruje po biegu?

- Dużo odpoczywam oraz dostarczam witaminy. Idę na saunę, dużo śpię i przez jakiś czas nie biegam.

10. Czy słucha Pani muzyki podczas biegania? Jakiej?

- Tak, na zawodach zwłaszcza w nocy zakładam słuchawki i włączam rytmiczną muzykę. Pomaga mi trzymać
tempo i nie pozwala zasnąć. Słucham różnej muzyki, ale podczas biegania najczęściej wybieram pop przy,
którym dobrze się biega np. pomagają mi utwory One Direction, Adele, Guns N Roses, Nickelback.

11. Czy na co dzień słucha Pani tej samej muzyki?

- Słucham różnej muzyki. Tej samej także. 

12. Co lubi Pani robić w wolnym czasie poza bieganiem?

- W wolnym czasie lubię sadzić kwiaty w ogrodzie, czytać książki, jeździć na rowerze.

13. Jaka jest Pani ulubiona książka? 

- Nie mam ulubionej książki. Trudno byłoby mi taką wybrać, ale bardzo lubię czytać książki Olgi Tokarczuk.
Ostatnio wpadł mi w ręce "Iluzjonista" autorstwa Remigiusza Mroza. 

14. Czy ma Pani ulubiony kolor? Jaki?

- Lubię kolor niebieski. Kojarzy mi się ze spokojem, odpoczynkiem, radością.

15. Co sądzi Pani o swojej klasie?

- Jest fantastyczna, wszyscy są zgrani i dbają o siebie. Przez pięć lat byłam wychowawcą, nie ukrywam, że
będzie ich mi trochę brakowało.

16. Czy lubi Pani swoją pracę?

- Tak, lubię uczyć.

17. Od kiedy pracuje pani w SP5?

- W SP5 pracuję około 8 lat, w ogóle w szkole uczę dużo dłużej. 

Dziękuję  za  ciekawą  rozmowę.  Życzymy  pani  jeszcze  wielu  fantastycznych  maratonów  i  satysfakcji  z
pokonywania takich wyzwań.

PEGAZEM PRZEZ ROK SZKOLNY



Wakacje tuż, tuż. Podsumowując rok szkolny chciałam przypomnieć pewne wydarzenia
które miały miejsce w kończącym się roku w naszej szkole. 

W naszych progach gościliśmy wyjątkową osobę, panią Aleksandrę. 

Jest bardzo miłą i  wrażliwej osobą, z ogromnym poczuciem humoru, bardzo empatyczną.
Chętnie opowiada o sobie i swojej pracy.  Jest historykiem, bibliotekarzem, zna języki obce,
bardzo dużo czyta książek i  czasopism. Na co dzień pracuje z  osobami niewidomymi.  Nie
byłoby w tym nic dziwnego, ale sama jest osobą niewidoma od urodzenia. 

Gościliśmy również przedstawicieli szkoły kreowania wizerunku Łódzkiej Szkoły Mody
Kosmetologii Fryzjerstwa. Uczniowie wraz ze swoim wychowawca opowiadali o swojej szkole,
o  tym jak  wyglądają  zajęcia  praktyczne w ich  szkole  i  dlaczego warto zostać  słuchaczem
szkoły  Anagram. Ósmoklasiści  naszej  szkoły  chętnie wzięli  udział  w zajęciach  pokazowych
przeprowadzonych przez młodzież która w Anagrze specjalizuje  się w wizażu i stylizacji.

Byliśmy  na  spotkaniu  organizowanym  przez  pracowników  Publicznej   Biblioteki
Miejskiej  im.  Jana   Lorentowicza  w  Pabianicach  z  Panem  Rafałem  Sitkiem.  Pan  Rafał
opowiadał o pracy pisarza,  o swoich książkach które napisał  dla dzieci.  O tym jak czerpie
pomysły  do  swoich  książek.  W  naszej  szkolnej  bibliotece  posiadamy  książkę  z  jego
autografem 

Podczas Tygodnia Głośnego Czytania dzieciom w MBP im J. Lorentowicza uczniowie
klasy  pierwszej  wzięli  udział  w  spotkaniu  z  przedstawicielem  Ekoregionu.   Uczniowie
wysłuchali bajki z morałem na temat ochrony środowiska.

Uczniowie z Ukrainy, uczęszczający do naszej szkoły zostali zaproszeni do kina Tomi na
seans – bajkę „Luka”

Braliśmy udział w grze miejskie „Bierzemy na warsztat tolerancję” zorganizowana przez
Komendę Powiatowa Policji w Pabianicach  przy udziale Grupy Wolontarystycznej „Agrafka”

Biblioteka poleca
Kochani!  z całego serca polecam CZYTANIE   . W naszej szkolnej bibliotece znajduje

się  wiele  ciekawych  książek  dla  dzieci  i  młodzieży.  Co  prawda  zbliżają  się  koniec  roku
szkolnego i należy oddać książki jednak   serdecznie zapraszam wszystkich uczniów klas 1-7,
którzy chcą wypożyczyć „coś” do czytania na wakacje.   Jest z czego wybierać, więc każdy
znajdzie „coś” dla siebie.

                              ZAPRASZAM   



Historia Dnia Dziecka
Maj i czerwiec to miesiące, w których ustanowione są piękne święta doceniające wszystkich członków

rodziny. W bieżącym numerze przedstawię krótką historię powstania obchodów Dnia Dziecka, Dnia Matki
oraz Dnia Taty. Rozpocznę od Dnia Dziecka. W poprzednich numerach było trochę informacji, jak na różnych
kontynentach  i  kiedy  obchodzone  jest  to  święto.  W  dzisiejszym  numerze  podam  trochę  historii  jego
powstania.



Dzień Dziecka wypada 1 czerwca. Jest to jedno z najpopularniejszych świąt, chociaż w każdym kraju
ma ono odmienną formę i obchodzone jest innego dnia kalendarzowego. W wielu krajach dzieci świętują
swoje  święto 20 listopada,  w rocznicę  przyjęcia  przez Zgromadzenie  Ogólne  Ligi  Narodów w 1924 roku
Deklaracji  Praw Dziecka.   W Polsce i  w wielu krajach byłego bloku komunistycznego obchodzone jest  1
czerwca od 1952 roku. 

Sama historia obchodów Dnia Dziecka jest niespecjalnie długa. Sięga niespełna stu lat. Z perspektywy
życia codziennego, do połowy XVIII wieku dzieci traktowane były tak samo, jak dorośli. Nikt nie myślał o
dzieciach, ich prawach. W ogóle nie zdawano sobie sprawy, że można mieć jakieś prawa. Aż przyszedł wiek
XVIII,  a  wraz  z  nim  epoka  oświecenia  zwana  także  wiekiem  rozumu.  Ludzie  zaczęli  zadawać  pytania,
poszukiwać odpowiedzi wykonując doświadczenia, badać, określać, układać definicje. Obiektem badań stał
się także sam człowiek, którego etapy życia podzielono na pewne okresy. W ten oto sposób pojawiła się
definicja dzieciństwa. Jako pierwszy opisał ją pan Jean-Jacques Rousseau, który jako jeden z prekursorów
podzielił życie człowieka na etapy i opisał, czym jest dzieciństwo.

Od uznania dzieciństwa za istotną część ludzkiego życia, do celebrowania go w formie oficjalnego
święta droga była jeszcze daleka. Tak naprawdę dopiero w 1925 roku po raz pierwszy świętowano coś w
rodzaju  obchodów Dnia  Dziecka.  W  Genewie  zorganizowano  wówczas  Światową  Konferencję  na  Rzecz
Dobra Dzieci, podczas której po raz pierwszy proklamowano Międzynarodowy Dzień Dzieci.

W  Polsce  po  raz  pierwszy  Dzień  Dziecka  obchodzony  był  w  1929  roku  z  inicjatywy  Polskiego
Komitetu Opieki nad Dzieckiem. Święto to wypadało dnia 22 września. Dzieci uczestniczyły w specjalnej
mszy, a następnie w szkolnych akademiach, wycieczkach i zabawach. Otrzymywały też w prezencie słodycze.

Pierwszym krajem, który odgórnie  wprowadził  to  święto do swojego urzędowego kalendarza,  była
Turcja. W 1920 roku ustanowiono w tym kraju Dzień Dziecka, przypadający 23 kwietnia. Tego samego dnia
obchodzone jest tam Święto Niepodległości.  

W Polsce po raz pierwszy po II wojnie światowej oficjalne obchody zorganizowano w 1950 roku w
związku z  akcją zbierania  podpisów pod apelem zakazującym produkcji  broni  atomowej.  Od 1952 roku
Dzień Dziecka obchodzony 1 czerwca stał się w krajach socjalistycznych świętem stałym. Dwa lata później –
14 grudnia 1954 roku – Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła rezolucją 838 Powszechny Dzień
Dziecka,  zwany  również  Dniem  Praw  Dziecka.  Święto  to  zostało  określone  jako  „dzień  światowego
braterstwa i zrozumienia między dziećmi, poświęcony działalności ukierunkowanej na realizację ideałów i
celów Karty NZ […] w interesie dzieci całego świata”.

Źródło:
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Kiedy to wszystko się zaczęło?



Dzień Matki – jedno z najpiękniejszych świąt obchodzonych na cały świecie. Chociaż jest ono dość
młodym świętem – we współczesnym jego rozumieniu -  to jego korzenie sięgają  epoki starożytności  i
możemy  źródeł  obchodów tego  dnia  dopatrywać  się  w wielu  kulturach  na  wszystkich  kontynentach.
Związane one były  z obrzędami  poświęconymi  starożytnym boginiom-matkom, opiekunkom płodności,
urodzaju, budzącego się świata. Ludzie prosili o wsparcie boginię Izydę w Egipcie. Grecy barwne festyny
organizowali dla bogini Rei, a Rzymianie dla Bogini – Matki Kybele. 

Genezy Dnia Matki upatrywać można w zwyczaju zwanym Mothering Sunday, czyli „Matczyna 
Niedziela”, którą obchodzono już w średniowieczu w Anglii i Irlandii. Dzień ten przypada w czwartą 
niedzielę Wielkiego Postu. Wiele chłopców i dziewcząt pracowało przez siedem dni w tygodniu jako służba 
na dworach bogatych rodzin. Niedziela u Matki to był czasami jedyny wolny dzień. Córki piekły specjalne 
ciasto dla mam tzw. „Ciasto Matczyne”, przywoziły je do domu na znak szacunku i miłości. Innymi podarkami 
były kwiaty i słodycze, matki dziękowały swoim dzieciom błogosławieństwem. Święto przetrwało do XIX 
wieku. Mieszkańcy Wielkiej Brytanii ponownie powrócili do niego po zakończeniu II wojny światowej.

Idea uhonorowania wszystkich matek – jako ustanowienie odrębnego święta – pojawiła się dopiero 
w Stanach Zjednoczonych na początku XX wieku. Nauczycielka Ann Maria Jarvis z Wirginii, po śmierci swojej 
mamy, rozpoczęła starania na rzecz ustanowienia Dni Matczynej Pracy, co miało zwrócić uwagę na wszystkie 
matki, których ciężka praca związana z wychowywaniem dzieci i prowadzeniem domu nie była należycie 
doceniana. W 1907 roku z inicjatywy Jarvis odprawione zostało pierwsze nabożeństwo w intencji wszystkich 
matek. Pomysł pani Jarvis szybko się przyjął i już trzy lata później Dzień Matczynej Pracy celebrowany był 
w całych Stanach Zjednoczonych. Oficjalnie Amerykanie Dzień Matki zaczęli obchodzić od 1914 roku.

Historia Dnia Matki w Polsce związana jest z Krakowem, gdzie w tym samym 1914 roku święto to było
obchodzone po raz pierwszy. Od tamtego odległego momentu dzień matki jest w naszym kraju obchodzony
co roku 26 maja. U nas to święto nie jest świętem narodowym. Nie wypada także, jak w większości krajów w
weekend,  więc  nie  jest  również  dniem  wolnym. 26  maja  nasze  mamy  są  obdarowywane  kwiatami,
bombonierkami, laurkami oraz innymi upominkami. 

Na świecie w niektórych krajach Dzień Matki świętuje się razem z Dniem Kobiet, czyli 8 marca. W 77 
państwach świata mamy świętują w drugą niedzielę maja. Tak jest m.in. w USA, Kanadzie, Ukrainie, 
Czechach, Niemczech, Włoszech, Chinach, Turcji, RPA. W pierwszą niedzielę maja świętują mamy w Rumunii,
Portugalii, Hiszpanii, Mozambiku, na Węgrzech i Litwie. W ostatnią w Szwecji, Tunezji i Francji. Najbardziej 
"egzotyczny" termin na Dzień Matki wybrali mieszkańcy Indonezji, tam święto obchodzone jest 22 grudnia. 
W Wielkiej Brytanii, Irlandii i Nigerii jest to czwarta niedziela Wielkiego Postu. W krajach arabskich i na 



Bliskim Wschodzie Dzień Matki obchodzony jest często 21 marca. We Francji i Szwecji – w ostatnią niedzielę 
maja. 

Żródło:
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Podróże.pl

23 czerwca obchodzimy w Polsce Dzień Ojca  .   Święto to zostało wprowadzone
jeszcze w 1965 roku.  Mimo kilkudziesięciu lat tradycji wciąż nie dorównuje popularności Dnia Matki. Powoli
zaczyna wpisywać się do codziennego kalendarza, ponieważ ojcowie coraz częściej wychodzą z tradycyjnej
roli  nieco  nieobecnego,  jednego  żywiciela  rodziny  i  coraz  aktywniej  uczestniczą  w  wychowaniu  dzieci  i
pomagają w domowych obowiązkach. A co za tym idzie, stają się coraz bardziej doceniani za wkład w życie
rodzinne.  W różnych krajach to święto może mieć różne nazwy, na przykład w Rosji i na Białorusi jest to
Dzień Obrońcy Ojczyzny a w Mongolii Dzień Żołnierza, jednak idea celebrowania ojcostwa jest taka sama.

Od kiedy zaczęto obchodzić to święto na świecie? 

W źródłach internetowych powtarza się data 19 czerwca 1910 rok. W miejscowości Spokane w stanie
Waszyngton (USA) odbyły się pierwsze obchody Dnia Ojca. Jego twórczynią była Sonora Smart Dodd, córka
weterana wojny secesyjnej Williama Smarta.  Chciała ona w ten sposób uczcić ojca, który po śmierci żony
samotnie  wychowywał  ją  oraz  pięcioro  jej  młodszego  rodzeństwa.  Zwróciła  się  do władz  miejskich
z projektem utworzenia nowego święta, by upamiętnić w ten sposób wszystkich mężczyzn, którzy poświęcają
się swojej rodzinie. Jednak ten dzień stał się tylko lokalną atrakcją.

Choć w Polsce Dzień Ojca kojarzy się z pierwszymi dniami wakacji (święto przypada 23 czerwca) w
innych krajach Europy dzień ten obchodzony jest w różnych terminach. W wielu państwach Dzień Ojca nie
posiada stałej  daty.  Litwini  celebrują ojców w pierwszą niedzielę czerwca,  Austriacy w drugą,  a Turcy w
trzecią  niedzielę  czerwca.  Skandynawscy  ojcowie  swoje  święto  obchodzą  w  zupełnie  innych  warunkach
atmosferycznych,  w drugą niedzielę  listopada,  zaś  Rosjanie  i  Białorusini  obchodzą go w miesiącu lutym.
Urugwajczycy celebrują to święto w drugą niedzielę lipca, a mieszkańcy Dominikany w ostatnią niedzielę
tego miesiąca. Wyjątkiem są tu Duńczycy – Dzień Ojca w kraju Andersena obchodzony jest zawsze 5 czerwca.
Najpopularniejszym dniem na świecie jest trzecia niedziela czerwca, gdyż w ponad 90 państwach Ojcowie
mają swoje święto. 

W naszym kraju tradycyjnie święto to kojarzy się
z życzeniami, własnoręcznie wykonanymi laurkami
i wystąpieniami  w  szkolnych  akademiach.  W

innych krajach, zwłaszcza w tych, gdzie święto to
celebrowane  jest  w  weekend,  panowie  mogą
liczyć także na okolicznościowe przyjęcia.
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Ojców – Wieliczka - Kraków
 W dniach 9-10 czerwca klasy 8a, 8b, 8c i 7c pod opieką pani Katarzyny Dumki ,Sylwii Łaguniak,  

Alicji Zieji  wyruszyły na podbo( j Krakowa. Do autokaru pakowalis(my się w strugach deszczu,  ale 
Wieliczka przywitała nas bezchmurnym niebem.

Zaczęlis(my od Doliny Prądnika na Obszarze Parku Ojcowskiego. Widzielis(my skałę nazywaną 
Maczugą Herkulesa, miała około 30m. wysokos(ci i była zbudowana z twardych wapieni skalistych.

Następnie w Wieliczce była około godzinna przerwa ,podczas kto( rej wszyscy poszlis(my na lody i 
chodzilis(my po mies(cie. Dojechalis(my autokarem do tęz1ni i zakładu go( rniczego. Było bardzo  upalnie , 
dlatego z wielką chęcią zjechalis(my na do( ł kopalni soli Wieliczka, gdzie w przyjemnym chłodzie 
podziwialis(my wpisane na listę UNESCO to s(wiatowe dziedzictwo.

Miejsce było przepiękne, pełne rzez(b, jeziorek solankowych i ogromnych z1yrandoli z nawet 4000
kryształko( w solnych.

http://www.newsweek.pl/


Gdy dojechalis(my do hotelu Graal, bylis(my zmęczeni gorącem i intensywnos(cią zwiedzania. W 
hotelu po rozpakowaniu udalis(my się na obiad, kto( ry pozwolił zregenerowac( nasze siły.

Wieczo( r i noc spędzilis(my na rozmowach z kolegami. Po dwo( ch latach pandemii i ograniczonych 
kontakto( w i wyjazdo( w dobrze jest miec( moz1 liwos(c( integracji.

Rano, po s(niadaniu zapakowalis(my bagaz1e do autokaru i kontynuowalis(my wycieczkę.

Spacer wąskimi uliczkami stolicy kro( lo( w pozwolił nam poczuc( klimat miasta. Stare kamienice, 
kos(cio( ł Mariacki czy klasztor zakonu ojco( w Franciszkano( w to miejsca, kto( re powinien zobaczyc( kaz1dy.  
Siedziba kro( lo( w na Wawelu była majestatyczna.

Wizyty w Krakowie nie moz1na uznac( za zaliczona bez odwiedzin u wawelskiego smoka nad 
Wisłą. Plac Magdaleny, pałac biskupo( w krakowskich to miejsca gdzie czuc( ducha starego Krakowa.

W drodze powrotnej większos(c( oso( b spała zmęczona wraz1eniami, ale dzięki temu droga 
powrotna minęła szybko.



Największe wraz1enie zrobiła na nas kopalnia soli, wiemy, z1e dwa dni to za mało z1eby zobaczyc( 
wszystko co warte odwiedzenia w Krakowie, dlatego chętnie wro( ciłybys(my aby zwiedzic( to czego nie 
zdąz1ylis(my. 

Maja Kostrzewa i Zuzia Sułat

Najlepsze pierniki  - tylko w Toruniu!
A  zrobili  je  uczniowie  klas  drugich,  którzy  wybrali  się  na  wycieczkę  do  tego  pięknego  miasta.

Zobaczyliśmy  dom  Mikołaja  Kopernika,  spacerowaliśmy  malowniczymi  uliczkami  Starego  Miasta,  a  u
toruńskich partaczy braliśmy udział w warsztacie kaletniczym i szczytniczym.

 W Żywym Muzeum Piernika poznaliśmy rytuały związane z wypiekiem pierników, własnoręcznie
przygotowaliśmy ciasto i wypiekaliśmy toruńskie specjały. Poznaliśmy także tajniki dekorowania wypieków.
Widok na szeroką w tym miejscu Wisłę zachwycił wszystkich. Chłopcy próbowali wyprostować Krzywą Wieżę,
ale ta pozostała niezmiennie na swoim miejscu. Każdy,  bez wyjątku pogłaskał na szczęście pieska Filusia,
który wciąż  pilnuje parasola profesora Filutka.  To była pierwsza,  jakże oczekiwana wycieczka po okresie
pandemii. Już planujemy kolejne!



Dzień Dziecka na wesoło!
Z okazji  Dnia Dziecka klasy I- III  wyjechały na wycieczkę do gospodarstwa „Michałówka”. Pogoda

dopisała, więc szaleństwom nie było końca. 



Place zabaw, trampoliny, tor przeszkód sprawiły radość dzieciakom. Zobaczyliśmy też mini zoo – a w
nim  alpaki,  niezwykłe  kury,  kaczki,  gęsi.  Największą  atrakcją  była  jazda  na  przyczepie  ciągnikiem  oraz
szaleństwa na belach siana i słomy. Na warsztatach dzieci zrobiły własnoręcznie skomponowane mydełka.
Dzień Dziecka spędzony na zabawach i grach na świeżym powietrzu uważamy za bardzo udany. 
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