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Witajcie kochani bardzo serdecznie! 

 

       Co roku w dniach 1-19 listopada „Fundacja po DRUGIE” we współpracy z innymi 
organizacjami, instytucjami, placówkami pracującymi z dziećmi i młodzieżą bierze 
udział w światowej kampanii  

19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. 

 
Kampania ta prowadzona jest na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach 
świata.  

Na początku listopada mówimy o prawach dziecka, godności, szacunku, 
bezpieczeństwie, wolności. Przypominamy i uczymy się o tych wartościach, które są 
niezbędne do prawidłowego rozwoju i dobrego życia. Autorem światowej kampanii jest 
Women’s World Summit Foundation i co roku zaprasza do współpracy wszystkich 
tych, którzy chcą, by świat dzieci i młodzieży był wolny od przemocy. 
Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy, to kolor 
ostrzegawczy. Prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać. Zwracać 
uwagę. Uczyć widzieć więcej i lepiej.  

Nasza szkoła przyłączyła się to tej wspaniałej akcji. Koordynatorem działań w ramach 
kampanii jest pedagog szkolny we współpracy z Nauczycielami, Dyrekcją. Oto 
harmonogram zaplanowanych i przeprowadzonych  imprez:   

 1. Zajęcia poświęcone bezpieczeństwu w klasach II-III. Realizatorem zajęć był 
funkcjonariusz Straży Miejskiej p. Paweł Zysk. 

2. P. Dorota Olejnik - nauczyciel Bibliotekarz, rozpoczęła próby do przedstawienia 
poświęconego problemowi przemocy rówieśniczej. Przedstawienie zostanie w całości 
zrealizowane przez uczniów klasy III a 

3.Zespół gazetki szkolnej pod czujnym okiem redaktora opiekuna- p. Doroty Olejnik, 
przeprowadził wywiad z p. podkomisarz Iloną Sidorko, oficerem prasowym Policji, 
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na temat zagrożeń, które mogą stać się udziałem nieletnich oraz na temat 
postepowania, gdy już dojdzie do niebezpiecznych sytuacji.  

4. W ramach światowej kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i 
młodzieży”, do której się przyłączyliśmy, 9 listopada w naszej szkole został ogłoszony 
Dniem Pomarańczowym. Kolor pomarańczowy jest kolorem kampanii. Z tej okazji 
społeczność naszej szkoły, uczniowie, nauczyciele, Dyrekcja oraz pracownicy obsługi, 
przyodziali pomarańczowe ubrania lub w symboliczny sposób: chusta, wstążka,  
zaakcentowali swój udział w kampanii.  

5. Ponadto w ramach kampanii wzięliśmy udział w akcji, której pomysłodawcom jest 
Szkoła Podstawowa nr 17 w Pabianicach - „Razem mamy moc”. W ramach tejże 
akcji każdy uczeń otrzymał ludzika płci żeńskiej lub męskiej, a następnie wspólnie w 
sali gimnastycznej z tychże ludzików uczniowie ułożyli hasło akcji. Wszystko zostało 
uwiecznione przez naszych szkolnych fotoreporterów. A teraz zdjęcia pójdą w świat :)  

6. Pomysłów naszym nauczycielom nie brakuje ;) Każdy kto zechce w ramce „Przeciw 
przemocy” demonstruje swoją postawę. W holu naszej szkoły została dziś 
umieszczona pomarańczowa ramka. Pomysłodawcą jest pani Marta Tomczyk, a 
wykonawcą pani Ewa Owsik ze swoim twórczym „zapleczem” świetlicowym :) 

7. 15 listopada są zaplanowane zajęcia w klasach Va, Vb i i VIIa dotyczące 
bezpieczeństwa. Realizatorem ma być pani policjantka Agnieszka Jachimek. 

8. 16 listopada zajęcia w klasach ósmych poprowadzi pani Agata Kasprzak z 
Wydziału Profilaktyki i Wspierania Rodziny w Pabianicach. 

9. 17 listopada odbędzie się podsumowanie kampanii w Kinie Helios. Podczas 
podsumowania odbędzie się premiera spotu społecznego oraz filmiku 
podsumowującego działania wszystkich zaangażowanych jednostek. 

Na kolejnych stronach naszej gazetki znajdziecie sprawozdania z poszczególnych 
działań.  

Zapraszam do lektury. Pedagog szkolny 
Urszula Bodył 

AD 1 

       2 listopada odbyło się w naszej szkole pierwsze działanie w ramach 

Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i 

młodzieży. Uczniowie z klasy II a, II b, III a i III b uczestniczyły w 

zajęciach z p. Pawłem Zyskiem ze Straży Miejskiej w Pabianicach. 

Podczas spotkania mogły się dowiedzieć, jak dbać o własne 

bezpieczeństwo i co zrobić, gdy znajdą się w sytuacji zagrożenia. To 

było bardzo ważne spotkanie.  
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AD.2 

 

 

        „ Wołanie o pomoc”, to tytuł spektaklu autorstwa Dorota Olejnik,  

poświęconego problemowi przemocy rówieśniczej. Spektakl, w całości 

zrealizowany przez uczniów klasy III a pod opieką p. Doroty Olejnik, 

szkolnego bibliotekarza oraz p. Urszuli Bodył pedagoga, opowiada o 

tym, jak przez kilka miesięcy, grupa chuliganów terroryzowała dzieci ze 

szkoły. O perypetiach Angeli, głównej bohaterki, oraz o sposobach 

radzenia sobie z tą niewątpliwie bardzo trudną sytuacją, dowiecie się 

już niebawem.  Tymczasem zapraszam na fotorelację z próby.  
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Wywiad z oficerem prasowym Policji, panią podkomisarz Iloną Sidorko 

Tym razem mieliśmy ogromną przyjemność przeprowadzenia wywiadu z p. 

podkomisarz Iloną Sidorko, która zaprosiła nas do Komendy Powiatowej Policji 

w Pabianicach. Pełni tam służbę oficera prasowego. Pani podkomisarz przyjęła 

nas w swoim gabinecie, gdzie mogliśmy podziwiać miedzy innymi gwiazdę 

oficerską, którą dostała… od swojego syna, gdy jeszcze nie była oficerem.  Bardzo 

podobał nam się formalny strój, czyli mundur p. podkomisarz. Budzi w nim 

respekt i szacunek. W dzisiejszych niepewnych czasach, była to dla nas i dla 

czytelników naszej gazetki bardzo ważna rozmowa. Chcielibyśmy, aby Policja 

była postrzegana jako formacja niosąca pomoc i wsparcie. Chcielibyśmy, aby 

budziła respekt i należny jej szacunek, gdyż autentycznie stoi na straży 

bezpieczeństwa i spokoju obywateli oraz ich mienia.  Bardzo często robi to z 

narażeniem swojego zdrowia i życia. Z tego miejsca bardzo w imieniu naszej 

szkolnej społeczności DZIĘKUJEMY! 

 

ZAPRASZAMY DO LEKTURY. 

 

Redakcja: Dzień dobry. Na początek proszę nam powiedzieć jak długo jest Pani 
policjantką? 
Pani podkomisarz Ilona Sidorko  (dalej I.S.): Policjantką jestem dokładnie od 
dnia 09.05.2005r. czyli  (jak łatwo policzyć )   już ponad  17 lat.  

Redakcja: Jak wyglądała droga małej Ilonki, od szkolnej ławy do  objęcia funkcji 
oficera prasowego?  

I.S.: Najpierw szkoła podstawowa, potem liceum, matura i studia magisterskie 
pedagogiczne na kierunku resocjalizacja. Zaraz po skończonych studiach 
pracowałam w finansach, jednak po roku złożyłam wymagane dokumenty i 
wstąpiłam do służby, która zaczyna się kursem podstawowym w jednej ze szkół 
policyjnych. Ja akurat trafiłam do Szkoły Policyjnej w Pile. Szkoła ta ma długie 
tradycje szkolenia funkcjonariuszy  pionu kryminalnego, ze szczególnym 
uwzględnieniem  specjalistów od zwalczania przestępstw kryminalnych i 
gospodarczych.   
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Redakcja: Czyli zostanie policjantem jest takie proste?  
I.S.: Jeśli się spełni odpowiednie warunki to tak. Jednak przed wstąpieniem do 
służby należy zdać  test z wiedzy ogólnej oraz test sprawnościowy, przejść 
rozmowę z psychologiem, a przede wszystkim przejść pozytywnie komisję 
lekarską  i dopiero  wówczas można rozpocząć pracę  w Policji.   Dodatkowym 
atutem jest wyższe wykształcenie. Więc ja po pomyślnie zaliczonych testach, 
już jako policjantka,  rozpoczęłam kurs podstawowy, który w moim przypadku 
trwał 11, 5 miesiąca. Po kursie wróciłam do Opoczna, gdzie służyłam w 
komendzie powiatowej policji.  Zajmowałam się tam zwalczaniem przestępstw 
gospodarczych. Następnie ze względów rodzinnych napisałam raport o 
przeniesienie  do Piotrkowa Trybunalskiego,  gdzie dostałam przydział do 
komendy miejskiej policji, do działu dochodzeniowo - śledczego. Zajmowałam 
się tam przestępstwami najcięższego kalibru, czyli zabójstwami, gwałtami, 
oszustwami. Gdy pojawił się wakat na stanowisku oficera prasowego w 
Piotrkowie Trybunalskim, niezwłocznie przystąpiłam do konkursu na ww. 
stanowisko. Po wygranym konkursie zostałam oficerem  prasowym policji, co 
dało mi możliwość przystąpienia do kursu oficerskiego, który odbywał się w 
Szczytnie. Ten kurs dedykowany jest dla absolwentów  szkół wyższych. Aby się 
na niego  dostać, oprócz zgody komendanta, wymagany jest również 
pozytywny wynik  egzaminu wstępnego. W moim przypadku szkolenie trwało 5 
miesięcy i zakończyło się szeregiem egzaminów. Doskonale pamiętam daty, 
kiedy ja zdawałam. Były to: 11,12 i 13 marca 2020r. 
Po zdanym egzaminie zostałam służbowo przeniesiona do Komendy 
Powiatowej Policji w Pabianicach na Jednoosobowe Stanowisko do spraw 
Prasowo - Informacyjnych.  

 

Redakcja: Czyli aby zostać oficerem Policji  należy przejść przez określone 
stopnie awansu? 
I.S.: Policja to formacja zhierarchizowana, podzielona na korpusy. I tak 
wyróżniamy: korpus szeregowych, podoficerski, korpus aspirantów, oficerów 
młodszych oraz korpus oficerów starszych. Przejście z korpusu do korpusu 
wiąże się zarówno z osiągnięciem wyższej rangi jak i z wyższym uposażeniem. 
Nie znaczy to oczywiście, że wszyscy policjanci muszą piąć się po szczeblach 
kariery. Jest bardzo dużo dobrych policjantów, którzy doskonale spełniają się na  
niższych stanowiskach.  

Redakcja: Czy lubiła Pani chodzić do szkoły? 
I.S.: Tak. Najmilej wspominam szkołę średnią, czyli czteroletnie liceum 
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ogólnokształcące w Sulejowie. Byłam tam przewodniczącą klasy i szkoły, co 
dawało mi dużo satysfakcji. 

 

Redakcja: Co zainspirowało Panią do wyboru tego w końcu niełatwego i dość 
niebezpiecznego „kawałka chleba”?  
I.S.: Moja mama przez 33 służyła w Policji. Poza tym praca w służbach daje 
stabilizację oraz pewność jutra, a w dzisiejszych, niepewnych czasach to bardzo 
ważne. Poza tym kocham mundur. Uważam, że kobiety w mundurach 
wyglądają wyjątkowo korzystnie i bardzo elegancko.  
 
 

Redakcja: Czym zajmuje się oficer prasowy Policji na co dzień?  
I.S.: Oficer prasowy to taki „łącznik” Policji z mediami.  Udziela on informacji na 
temat pracy komendy w zakresie prowadzonych działań prewencyjnych  i 
profilaktycznych oraz bieżących zdarzeń. Może warto tu dodać, że komendy 
miejskie i powiatowe mają oficera prasowego, a komendy wojewódzkie i 
Komenda Główna mają rzecznika prasowego.  

 

Redakcja: Ilu Policjantów pracuje w Powiatowej Komendzie w Pabianicach? Czy 
jest ich na tyle dużo aby czuć się w naszym mieście bezpiecznie?  
I.S.: W Komendzie Powiatowej Policji w Pabianicach służy 211 Policjantów, z 
czego 53 to kobiety, czyli wciąż jest nas w Policji za mało, a jak wiemy kobiety 
łagodzą obyczaje.  Chcę także  dodać, że w struktury naszej komendy 
wchodzą również: Posterunek Policji w Ksawerowie, Posterunek Policji w 
Hermanowie oraz Komisariat Policji w Konstantynowie Łódzkim.  
Wracając do Waszego pytania, trudno powiedzieć czy ta ilość policjantów jest 
wystarczająca, czy nie, aby czuć się bezpiecznie. Przecież nasze bezpieczeństwo 
w dużej mierze zależy od nas samych. Kiedyś ktoś mądry powiedział, że odwaga 
to świadome unikanie zagrożeń i  warto się nad tym głębiej zastanowić. 
Przestrzeganie przez wszystkich uczestników przepisów ruchu drogowego, czy 
unikanie tzw. kryminalnych zachowań, podniosłoby poczucie bezpieczeństwa i 
spokoju. Policjanci mieliby wówczas więcej czasu na kontakty z mieszkańcami, 
na profilaktykę oraz  pomoc obywatelom.   
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Redakcja: Prosimy o kilka wskazówek jak postępować na co dzień, aby czuć się 
bezpiecznie?  
I.S.:  Pierwsza i najważniejsza zasada jest taka, że przemoc rodzi przemoc. Czyli 
mówiąc najprościej, każde agresywne zachowanie pociąga za sobą dalszą 
agresję. Kolejna zasada - nie należy kryć agresora. Nawet jeśli okazuje się nim 
sąsiad, czy ktoś nam dobrze znany. Zgłaszając podejrzenie przestępstwa lub 
stosowania przemocy, można pozostać anonimowym, jeśli nie chcemy lub 
boimy się podać personalia. Każde przymykanie oka na nietyczne zachowanie 
sprawia, że agresor czuje się bezkarny, a przez to coraz bardziej śmiały w 
swoich poczynaniach.  

 

Redakcja: Czy młodzi ludzie, którzy łamią prawo mogą czuć się bezkarnie ze 
względu na swój wiek?  
I.S.: Absolutnie nie! Nieletni objęci są odpowiednia ustawą, która jasno wytycza 
drogi postępowania w przypadku nieletniego sprawcy czynu karalnego. Warto 
tu dodać, że w obliczu prawa, już siedemnastolatek odpowiada przed sądem jak 
dorosły. O losie nastoletniego  „przestępcy”,  aż do ukończenia siedemnastego 
roku życia,  decyduje Sąd Rodzinny.  

 

Redakcja: Jak zachować  się w sytuacji zagrożenia gdy jesteśmy napadnięci 
przez agresywnego psa, chuligana, osobę pod wpływem narkotyków lub  
innego agresora?  
I.S.: Jeśli widzicie zbliżające się zagrożenie powinniście natychmiast uciekać i to 
tam gdzie są ludzie. Należy przy tym głośno krzyczeć, na przykład: „Na pomoc!” 
lub „Pomocy!”. 
Warto również zainteresować się kursami samoobrony, których oferty można 
znaleźć na stronach internetowych lokalnych portali.   Czasami organizuje je 
również Policja. Jeśli napadnie Was pies, należy przyjąć postawę żółwia, tak aby 
chronić najbardziej zagrożone części ciała czyli dłonie, twarz, uszy. 

 

Redakcja: Co stanowi  dzisiaj, w Pani ocenie, największe zagrożenie dla 
młodych ludzi? 
 I.S.: Dzisiaj, największym zagrożeniem dla młodych ludzi są  używki, dopalacze i 
narkotyki. Ale nie same w sobie, tylko ich zażywanie.  Mówiąc krótko, używając 
substancji, które szkodzą, młodzi ludzie są dla siebie największym zagrożeniem. 
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Niestety, łatwość dostępu do tych  specyfików nie poprawia sytuacji. Jedyną 
nadzieją pozostaje szeroko pojęta  profilaktyka i akcja informacyjna.  

 

Redakcja: Wróćmy teraz do przyjemniejszych rzeczy. W jaki sposób się Pani 
relaksuje, pozbywa stresu i „ładuje akumulatory”?  
I.S.: Kocham taniec. Bachata solo oraz Rueda de Casino czyli salsa kubańska to 
moje „odstresowywacze”. Poza tym pilates. Ale najbardziej relaksuję się 
przebywając z moim synem lub wychodząc z przyjaciółmi. Chcę jeszcze dodać, 
że mój nastoletni syn jest dla mnie największym wsparciem i motywatorem do 
pracy.  
 

 
 

Redakcja: Czy lubi Pani uprawiać sport? Jeśli tak, to którą dyscyplinę? 
I.S.: Tak jak już wspomniałam to taniec i fitness. 

 

Teraz seria: szybkie pytanie – szybka odpowiedź 

1. Ulubiona książka ( pisarz) -  „Mały Książę” 

2. Ulubiony rodzaj muzyki -  disco polo 

3. Ulubiona potrawa - sushi 

4. Ulubiona czynność domowa  - sprzątanie 

5. Ulubiona pora roku -  lato 

6. Ulubiony kwiat -  frezja 

 

Redakcja: Dziękując za poświęcony nam czas, czego możemy Pani życzyć? 

I.S. : Spokoju i więcej wolnego czasu. Praca w Policji, to służba obywatelom, więc 

jeśli padnie rozkaz aby wrócić do pracy w swoim wolnym czasie, to nikt z nas 

Policjantów nawet się nie zastanawia. Rzucamy wszystko i przyjeżdżamy aby 

swoja wiedzą i zaangażowaniem chronić życie i dobro Polaków.   Pora dnia nie 

ma znaczenia.  
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Redakcja: Życzymy więc i spokoju i dużo wolnego czasu na przebywanie z 

synem .  
Wywiad opracowała i wstępem opatrzyła Dorota Olejnik 

     

 

 

 

AD.4 i 6 

 

Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i 

młodzieży, w której jako szkoła uczestniczymy , stała się okazją do 

ogłoszenia 9 listopada Dniem Pomarańczowym. Cała społeczność 

naszej szkoły: uczniowie, nauczyciele, Dyrekcja oraz pracownicy 

obsługi, wykorzystując pomarańczowe elementy garderoby, 

zaakcentowali swój udział w tym działaniu. W holu naszej szkoły 

została umieszczona pomarańczowa ramka fotograficzna, której 

pomysłodawcą jest  p. Marta Tomczyk, a wykonawcą, p. Ewa Owsik. 
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Każdy kto chciał  mógł zrobić sobie w niej zdjęcie, dając tym samym 

wyraz swojemu zaangażowaniu w kampanię przeciwko przemocy. 

Poza niewątpliwie edukacyjnym walorem, szkoła tego dnia wyglądała 

wyjątkowo radośnie i słonecznie. Zresztą sami zobaczcie.  
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AD. 5 

 

„Razem mamy moc” 

 

Kolejnym elementem Kampanii był udział naszej szkoły w akcji „Razem 

mamy moc”. Jej pomysłodawcą była Szkoła Podstawowa  nr 17 w 

Pabianicach. W ramach tej akcji, każdy uczeń otrzymał papierowego 

ludzika  - chłopca lub dziewczynkę, z których wspólnie układali hasło. 

Wszyscy uczniowie szkoły zostali podzieleni na dwie grupy i każda z 

nich miała do dyspozycji parkiet w Sali gimnastycznej. Po ułożeniu 

hasła uczniowie pozowali do wspólnej fotografii, tak aby podkreślić, że 

właśnie trzymając się razem MAMY MOC. To była wyjątkowo piękna 

inicjatywa. Podczas realizacji pomysłu można było poczuć 

prawdziwego ducha wspólnoty! Tak trzymać.  
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AD. 7 i 8 

 

15 i 16 listopada odbyły się spotkania z panią policjantką Agnieszka 

Jachimek oraz z panią Agatą Kasprzak, specjalistką z  Wydziału 

Profilaktyki i Wspierania Rodziny w Pabianicach. Obie Panie 

Prelegentki mówiły na temat radzenia sobie w sytuacjach 

kryzysowych, kładąc szczególny nacisk na zagadnienia przemocy 

rówieśniczej. To były bardzo ważne spotkania.  
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15 
 

AD. 9 

 

Podsumowanie 

projektu 
17 listopada w Kinie Helios odbyło się podsumowanie kampanii 19 Dni 

przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Podczas 

podsumowania odbyła  się premiera spotu społecznego oraz filmiku 

podsumowującego działania wszystkich zaangażowanych jednostek. 

Na uroczystym podsumowaniu zebrały się delegacje uczniów ze szkół 

biorących udział w projekcie, przedstawiciel Policji, Straży Miejskiej, 

Wydziału Profilaktyki i Wspierania Rodziny oraz Prezydent Pabianic. 

Ponadto gościliśmy p. Annę Grabarczyk, która wygłosiła bardzo 

interesującą prelekcje na temat szeroko pojętej przemocy. Pani Anna 

jest dyplomowanym interwentem kryzysowym, pracującym z ofiarami 

przemocy na co dzień oraz Prezesem Fundacji „Huśtawka”, dlatego 

też, przygotowany przez nią wykład był bardzo ważnym elementem 

spinającym klamrą wszystkie działania zrealizowane w ramach 

projektu.  

Po wykładzie wszyscy zgromadzeni udali się na dziedziniec Centrum 

Handlowego „Tkalnia” , gdzie odbył się heppening kończący 

tegoroczny projekt. Nasi uczniowie udali się na spotkanie pod opieką  

koordynatora projektu w SP5 p. Urszuli Bodył, pedagoga szkolnego 

oraz z redaktora - opiekuna szkolnej gazetki Piątka na Piątkę, p. Doroty 

Olejnik, nauczyciela bibliotekarza.  

Redakcja  
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 Z życia szkoły  
 

 

Ślubowanie 

pierwszoklasistów 
 

 
 

        Dnia 13 października 2022 roku pierwszoklasiści z naszej szkoły przystąpili 
do ślubowania. Ale zanim zostali przyjęci do grona uczniów Szkoły Podstawowej 
nr5 im. Grzegorza Piramowicza zaprezentowali swoje umiejętności recytując 
wiersze, śpiewając piosenki i maszerując w rytm marsza Radeckiego, który to 
marsz wzbudził zachwyt rodziców  i nauczycieli. Następnie złożyły przyrzeczenie 
na sztandar naszej szkoły i zostały pasowane wielkim ołówkiem przez panią 
dyrektor. Ale zanim to się stało i ślubowanie było ważne, nasza pani dyrektor 
otrzymała złotą tarczę szkoły, złożyła przysięgę i tym samym, została przyjęta do 
braci szkolnej.  
         Nasi pierwszoklasiści także otrzymali złote tarcze i zostali przyjęci do grona 
uczniów. Po pasowaniu głos zabrała pani dyrektor Aleksandra Czestkowska, 
nagradzając nauczycieli  w dniu ich święta. Złożyła także życzenia wszystkim 
nauczycielom i pracownikom szkoły.  
 Po skończonych uroczystościach w sali gimnastycznej, nasi bohaterowie udali się 
na poczęstunek przygotowany przez kochanych rodziców.   
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Dzień Piżamy  

w SP5 
 

Dzień Piżamy wymyślony przez fundację „ Gdy Liczy się Czas”, ma na celu 

zwrócenie uwagi na  los przewlekle , a czasami nieuleczalnie chorych  dzieci. 

Dlaczego Dzień Piżamy? Ano dlatego, że piżama jest codziennym strojem tych  

dzieciaków, gdyż większość swojego życia spędzają w szpitalu. 

Pierwsze na co mamy zwrócić w tym dniu uwagę, to empatia i zrozumienie dla 

chorych dzieci i ich rodzin. Jak podkreślają psychologowie, gdy choruje dziecko- 

choruje cała rodzina, a poziom lęku i bólu porównywalny jest do  traumy po 

przeżytej wojnie.  

Druga sprawa, to zwrócenie uwagi na własne zdrowie - więc profilaktyka, 

profilaktyka i jeszcze raz profilaktyka. Świadome odrzucenie niezdrowych 

nawyków, dużo ruchu i dbanie o dobrostan psychiczny to podstawowe 

działanie, które można wdrożyć od ręki i bez szczególnych przygotowań.  

Jak widać na załączonych obrazkach, społeczność naszej szkoły bardzo chętnie 

przyłączyła się do tej jakże szlachetnej i mądrej akcji. Warto dodać, że oprócz 

waloru edukacyjnego, Dzień Piżamowca wniósł w nasze życie sporo zabawy i 

radości.  Dziękujemy wszystkim nauczycielom, pracownikom obsługi  i uczniom 

za chętne i pełne zrozumienia zaangażowanie.    

Redakcja 
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        Obchody Święta Niepodległości  w SP 5 

 

 

W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości uczniowie klasy IIa 

wybrali się do parku Na Zielonej Górce, gdzie zapalili znicze przy Dębach 

Pamięci i symbolicznych tablicach  upamiętniających ofiary Zbrodni 

Katyńskiej. Kilka dni wcześniej  spotkali w tym miejscu wnuka, 

rozstrzelanego przez NKWD starszego przodownika Policji Państwowej  

Wincentego Statkiewicza, który zechciał opowiedzieć o swoim dziadku, 

jego bohaterskim życiu i tragicznej śmierci. Chociaż dla ośmiolatków są 

to tematy trudne do wyobrażenia i zrozumienia, to jednak wszyscy 

słuchali z zaciekawieniem. Pan Statkiewicz opowiedział również o 

Stowarzyszeniu „Rodzina Policyjna 1939”, którego jest członkiem i o 

tym jak ważną rolę pełni ono  w podtrzymywaniu pamięci o ofiarach tej 

niewyobrażalnej  zbrodni. Uczniowie obiecali pamiętać o miejscach 

takich jak to, zatrzymać się czasami w zadumie, by pomyśleć  o 

bohaterskich Polakach, którzy oddali życie służąc Ojczyźnie. 
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Joanna Pacześ- Andrzejewska 

 

 

 

    

 

 

 

   W dniu 10 listopada 2022 wszyscy uczniowie, nauczyciele, Dyrekcja 

i  pracownicy naszej szkoły uroczyście odśpiewali Hymn Polski. 

Dokładnie o godzinie 11.11 gwarne na co dzień korytarze, wypełniły 

się głosem kilkuset gardeł. Wszyscy odświętnie ubrani, z przypietymi 

kotylionami, poddali się nastojowi chwili i podniosłości tego jednego 

z najważniejszych narodowych świąt Polaków. To była wyjątkowa 
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chwila… 

Warto docenić takie momenty, gdyż dają poczucie jedności 

narodowej, solidarności, pokazują siłę wspólnoty i  dają poczucie 

bezpieczeństwa w tych bardzo niespokojnych czasach.  
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Porozmawiajmy 

historią 
 

 

 

     Wjeżdżając do miasta od strony Chechła widzimy wysokie bloki osiedla Salwy. 

Powstało ono w latach siedemdziesiątych, a jego mieszkańcy prawdopodobnie 

nie zdają sobie sprawy, że w pierwszych dniach II wojny światowej miejsce to 

było punktem bohaterskiej obrony żołnierzy Pułku Piechoty „Wilków”. Pamięć 

ludzka jest ulotna, dlatego dla jej utrzymania, patronem wybudowanego osiedla 

zostaje Józef Salwa. Tutaj 7 września 1939 roku samotnie bronił on dostępu 
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przed Niemcami. Miał celne oko i przez długi czas udawało mu się zatrzymać 

pancerny atak wojsk niemieckich strzelając z lekkiej armatki. Nawet, gdy został 

trafiony pociskiem zapalającym nadal obsługiwał działo. Zginął, trafiony 

granatem w plecy przez jednego z dywersantów. Był ostatnim obrońcą naszego 

miasta. Nie był rodowitym Pabianiczaninem. Pochodził z Kielc we wrześniu 

otrzymał mobilizację do 72 pułku piechoty w Radomiu. Stamtąd droga wojenna 

poprowadziła go do Pabianic, w których przyszło mu oddać swoje życie. Jego 

grób znajduje się na cmentarzu pabianickim, wśród kwater żołnierzy broniących 

Pabianic we wrześniu 1939 roku. Minęło kilkadziesiąt lat, a przy skrzyżowaniu 

wyrosło spore osiedle mieszkaniowe przy którym ustawiono kamienną płytę 

upamiętniającą wojenne wydarzenia. Napis na niej brzmi: ”Osiedle im. Józefa 

Salwy bohaterskiego żołnierza i obrońcy Pabianic we wrześniu 1939r.” Dziwnie 

się splatają ludzkie losy. Ważne, aby historia i pamięć o nich była nadal  żywa w 

sercach jej mieszkańców. 

                                         

Katarzyna Dumka 

 

Projekt edukacyjno -

wychowawczy 
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Od wielu lat w naszej szkole realizowane są projekty edukacyjno- 
wychowawcze. Poruszana w projektach tematyka jest zależna od tego, 
co aktualnie wymaga pracy… Były projekty poświęcone przemocy 
rówieśniczej, uzależnieniom… Tegoroczny projekt nosi tytuł „Kultura 
słowa”. Słowa kreują naszą rzeczywistość. I w zależności od tego, 
jakich słów używamy, taki „Świat” wokół nas tworzymy.  Zależy nam, 
aby klimat w naszej szkole był sprzyjający nauce,  rozwojowi, 
budowaniu relacji. Od słów zaczynamy ;) 
    Do realizacji naszych szkolnych projektów wzorem lat ubiegłych 
pedagog szkolny zaprosił  p. Dobromira Makowskiego. Jego działania 
profilaktyczne RapPedagogia współgrają z podejmowanymi przez nas 
działaniami. A dodatkowo podejmują wiele ważnych problemów, z 
którymi borykają się młodzi ludzie. Najczęściej Dobromir przychodzi 
do nas do szkoły. Czasem my odwiedzamy jego siedzibę:) 
W tym roku Dobromir zaproponował jedno i drugie :) 
    Dziś gościliśmy w Centrum Rampa. A w środę DOBRYMAN będzie u 
nas w SP5. 
Jak jest Dobromir jest ENERGIA! Jest ZABAWA! Jest REFLEKSJA! 
    Dużo ważnych i mądrych słów dziś zostało wypowiedzianych, 
wyśpiewanych. 
Dziękujemy Ci Dobromir!!! Dziękujemy Fundacji Rampa :) 
 
 
 
******************************************************** 

 

 
Kolejne spotkanie odbyło się w naszej szkole, gdzie przez ponad 
godzinę Dobromir prowadził zajęcia w sali gimnastycznej. Dużo by 
mówić o niezwykle ważnych sprawach, które zostały poruszone, ale 
żadne słowa nie oddadzą atmosfery, którą wokół siebie wytwarza i 
którą zaraża Dobromir. Mamy tylko nadzieję, że te wszystkie mądre 
słowa trafiły do naszych uczniów, tym bardziej, że większość z nich 
została wyrapowana.  
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Organizatorki 
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Warsztaty plastyczne 
 

9 listopada w świetlicy szkolnej odbyły się warsztaty plastyczne 
prowadzone przez Panie z Centrum Seniora. W poprzednim roku 
szkolnym uczniowie wykonali kartki wielkanocne dla "Centrum 
Seniora". Teraz uczniowie mogli poznać talent, kreatywność 
prowadzących. 
Dzieci wykonywały piękne ozdoby choinkowe "aniołki". Podczas zajęć 
było dużo śmiechu, ale także skupienie nad wykonywanymi ozdobami. 
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Dzień czystego powietrza 
 

 

 

14 listopada świetlicy szkolnej obchodziliśmy Dzień Czystego 

Powietrza. Podczas zajęć wychowawcy świetlicy wykorzystali 

ciekawe materiały dydaktyczne udostępnione przez Edukacyjną 

Sieć Antysmogową. 
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Uczniowie przypomnieli sobie co to jest smog, co można zrobić, 

aby polepszyć jakość powietrza. Dzieci oglądały filmy 

edukacyjne oraz wykonywały eksperyment.    

To były ciekawe i bardzo potrzebne zajęcia. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Świetliczaki 
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Pożegnanie kol. Doroty Stolińskiej, 

wieloletnie nauczycielki języka polskiego 

 

16 listopada pożegnała się nami nasza koleżanka Dorota Stolińska , 

która po wieloletniej pracy nauczycielki odeszła na zasłużoną 

emeryturę. P. Dorota wychowała wiele roczników pabianickiej 

młodzieży, zaszczepiając w nich miłość do ojczystego języka, do 

literatury oraz teatru. Jako nasza  koleżanka, dala się poznać z jak 

najlepszej strony. Pełna taktu, wyrozumiałości oraz cierpliwości, 

bardzo życzliwa ludziom, niezwykle kulturalna, elegancka i elokwentna 

wpisała się w pozytywny obraz naszej szkoły. Będzie nam jej 

brakowało.  Wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy obsługi oraz 

Dyrekcja życzą p. Dorocie cudownego wypoczynku i dużo zdrowia.   

 

 

 


