
Witam Was Kochani bardzo serdecznie

       w ostatnim w tym roku kalendarzowym numerze naszego periodyku. Gdy 
usiadłam do pisania  „wstępniaka”, pierwsze co mi przyszło do głowy to 
powiedzenie:  „Czas nie leci, ale ciecze – nie zatrzymasz go człowiecze”. 
Przyznam się szczerze, że minione cztery  miesiące minęły mi dosłownie jak 
jeden dzień. Z jednej strony to fajnie, bo nie ma nudy, z drugiej zaś słabo, bo 
idąc za słowami Noblistki z wiersza  Nic dwa razy: 

„Choćbyśmy uczniami byli
najtępszymi w szkole świata,

nie będziemy repetować
żadnej zimy ani lata”

Znaczy to dokładnie tyle,  że życie mamy jedno i im prędzej to zrozumiemy, tym
lepiej. Warto sobie uświadomić, że życie jest tu i teraz, a  czekanie na lepsze 
czasy, na więcej okazji, czy bardziej stosowne okoliczności, kompletnie nie ma 
sensu. Zacznijmy traktować każdy dzień jako niepowtarzalną okazję  do bycia 
spełnionym człowiekiem. Nauczmy się cieszyć drobiazgami zamiast skupiać się 
na brakach. Zacznijmy uśmiechać się do siebie i do ludzi, zacznijmy być 
szczęśliwi
Wcale nie twierdzę, że to prosta nauka, ale przecież trening czyni mistrza. Poza 
tym są pewne zasady, których przestrzeganie bardzo nam ją ułatwia.
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Po pierwsze:  Kontakt z naturą. Nieuchronna cykliczność pór roku daje ludziom 
poczucie bezpieczeństwa i oparcie. No bo przecież zauważcie, że choćby nie 
wiem co, to przyroda na wiosnę się budzi a jesienią usypia, czy nam się to 
podoba czy nie!
Po drugie: Niebranie wszystkiego do siebie, czyli właściwa interpretacja 
ludzkich zachowań. Każdą sytuację, możemy zinterpretować na co najmniej 
dwa sposoby, więc dlaczego by nie wybrać tej, która nam służy?
Po trzecie: Ruch. Ludzie, którzy się dużo ruszają są szczęśliwsi i zdrowsi, gdyż 
ludzki organizm w trakcie  aktywności fizycznej wytwarza endorfiny, które  
odpowiadają za uczucie szczęścia. To nie żadna ściema, tylko czysta biologia. 

                                    

Po czwarte: Zdrowe nawyki żywieniowe, czyli natychmiastowe odrzucenie 
fastfoodów, pokarmu wysoko przetworzonego, nadmiaru cukru i słodzonych 
napojów. W to miejsce polecam dużo warzyw i owoców, a do picia - czystą 
wodę. 
Po piąte: Sen i relaks. Odpowiednia ilość snu w porządnie przewietrzonej 
sypialni potrafi zdziałać cuda. Gdy budzimy się i wstajemy wyspani, od samego 
rana mamy lepszy humor oraz więcej sił witalnych. O dobrostan psychiczny 
powinniśmy dbać spotykając się z ludźmi , których towarzystwo nam służy, 
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poprzez spełnianie pasji i zainteresowań oraz stosując techniki relaksacyjne. 
To tyle na początek. 

W następnym numerze naszego miesięcznika napiszę o technikach 
relaksacyjnych. 

Tymczasem  zapraszam  Was  do  wnikliwej  lektury  naszej  gazetki,  a  na
nadchodzące święta Bożego Narodzenia i nowy rok 2023 życzę Wam kochani
wielu cudownych dni w otoczeniu dobrych i życzliwych  ludzi, zdrowia i żebyście
nie przeoczyli żadnej okazji do uśmiechu.

Redaktor Opiekun
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„…o zawodach przy lekturze z goś�ć�mi
z pierwszych stron pabianickich

gazet”
             26 października 2022nasza szkoła włączyła się w ogólnopolską akcję 
„Przerwa na czytanie”., która w naszej szkole została zorganizowana pod 
hasłem „Zaplanuj swoją przyszłość, czyli o zawodach przy lekturze z gośćmi z 
pierwszych stron pabianickich gazet”.  Do wspólnego czytania zaprosiliśmy 
oficera prasowego Policji, panią podkomisarz Ilonę Sidorko; dyrektorkę  
naszej szkoły, p. Aleksandrę Czestkowską; Starostę Powiatu Pabianickiego , p.
Krzysztofa Haburę; Komendanta Straży Miejskiej w Pabianicach, p. Tomasza 
Makrockiego oraz Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Pabianicach, p. 
Andrzeja Nowaka.
 Zanim przystąpiliśmy do wspólnej lektury, zaproszeni goście wzięli udział w 
konferencji prasowej, podczas której odpowiadali na zadawane przez uczniów 
pytania dotyczące specyfiki wykonywanego zawodu. Po konferencji goście udali
się do poszczególnych klas, aby tam głośno przeczytać wcześniej przygotowane 
fragmenty książek. Nie sposób tu jeszcze nie wspomnieć o p. Annie Kusiak, 
dyrektorce Pabianickiego Schroniska dla bezdomnych zwierząt, która 
przyjechała do nas z absolutnie wyjątkowym gościem, trzymiesięcznym 
szczeniaczkiem o wdzięcznym imieniu Gapa. 
P. Ania spotkała się z pierwszakami, którym przeczytała fragment książki 
zatytułowanej „Figa tęskni za domem”, oraz odpowiadała ma pytania dotyczące
adopcji psa. Z całą mocą podkreśliła, ze pies to nie zabawka tylko wymagające 
troski i opieki żywe stworzenie. 
spotkania przebiegły w bardzo przyjaznej atmosferze, gdyż goście chętnie 
odpowiadali n zadane pytania oraz  z zaangażowaniem włączyli się w realizację 
naszej szkolnej imprezy czytelniczej.  Oprócz czytania fragmentu interesującej 
książki, każda z zaproszonych osób opowiedziała o swojej ulubionej książce oraz
zachęcała uczniów do sięgania po książki. To był absolutnie wyjątkowy dzień. 
Spotkanie odbyło się z inicjatywy pedagoga szkolnego, p. Urszuli Bodył; 
nauczyciela bibliotekarza p. Doroty Olejnik oraz wychowawcy świetlicy p. 
Pawła Szafrańskiego. Nad całością czuwała pani dyrektor Aleksandra 
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Czestkowska. Organizatorzy dziękują wszystkim wychowawcom, którzy 
przygotowali uczniów oraz koleżankom ze świetlicy szkolnej. 

                   

  

Organizatorzy
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Dzień integracji
 polsko-ukraińskiej

                               Poniedziałek 21 listopada był w naszej szkole Dniem integracji 
polsko – ukraińskiej.  
Jesteśmy placówką, w której uczy się ponad 30 dzieci cudzoziemskich (co 
stanowi ok. 10% wszystkich uczniów), z tego zdecydowana większość to nasi 
sąsiedzi z Ukrainy. Zaistniała potrzeba, by oprócz wspólnej nauki zorganizować 
spotkanie, mające na celu bliższe zapoznanie się, gdyż bariera językowa często 
uniemożliwia nam komunikację.  Taka właśnie integracja odbyła się dziś w sali 
gimnastycznej. 

 

    

 
Rozpoczął chór szkolny, który wraz z Julią Chruścińską z kl. 7a wykonał utwór 
„Mamo tyś płakała”. Dlaczego akurat ta piosenka?  Kompozycja, napisana i 
zaśpiewana przez Sanah i Igora Herbuta, została nagrana w celu charytatywnym,
jej zysk będzie przekazany dla Stowarzyszenia Siemacha, a tym samym zostanie 
przeznaczony na pomoc dzieciom – ofiarom rosyjskiej inwazji na Ukrainę. 
Następnie uczniowie:  YuliiaTarasenkova i Dmytro Fichol, w formie prezentacji, 
przedstawili swój ojczysty kraj. Poznaliśmy ciekawostki geograficzne m.in. 
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największe rzeki, miasta i zabytki Ukrainy. (Powierzchnia tego kraju jest niemal 
dwukrotnie większa od Polski.) Ciekawa informacja dotyczyła również symboliki 
ukraińskiej flagi. Są to dwa prostokąty, niebieski i żółty.  Kolor błękitny nawiązuje
do barw nieba – interpretowany jako symbol pokoju. Kolor złoty – to kolor 
zboża, jako symbol bogactwa ziemi.  
W dalszej części przedstawiono sylwetki znanych Ukraińców. Listę zaczynał 
bohaterski prezydent Wołodymyr Zełenski.  
Z kolejnych zdjęć i opisów obrzędów, świąt i tradycyjnych potraw ukraińskich 
dowiedzieliśmy się, jak wiele mają wspólnego nasze narody. Nawet porównanie 
wszystkich 9  języków słowiańskich wykazało, iż polski i ukraiński są sobie 
najbliższe pod względem podobieństwa wyrazów. Różni nas głównie alfabet, o 
czym przekonują się uczniowie ze Wschodu rozpoczynający naukę w polskiej 
szkole.    

Autorką wyświetlanej na ekranie prezentacji jest uczennica klasy 8b Valieriya 
Savchenko.  Na koniec Ukraińcy zaśpiewali przebój „Stefanija” zespołu Kalush 
Orchestra. Utwór ten zajął pierwsze miejsce na tegorocznym Konkursie Piosenki 
Eurowizji w Turynie.  Z pewnością takie spotkanie bardziej nas zbliżyło i pomogło
lepiej się zrozumieć.  Koordynatorem Dnia integracji był pan Tomasz Klimek, 
nauczyciel języka polskiego, a przygotowaniem wokalnym opiekował się pan 
Adam Suwald. 

Tomasz Klimek
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„Trzeba pamiętać, że okres dzieciństwa jest krótki.
Ograniczona jest liczba książek, które można w tym czasie

poznać, a jeszcze mniej na zawsze pokochać.”
Janusz Dunin

 

                Wreszcie nadszedł długo wyczekiwany przez uczniów 
pierwszej klasy dzień.  Od dzisiaj, wszystkie pierwszaki zostały 
pełnoprawnymi czytelnikami naszej szkolnej biblioteki. P. Dorota 
Olejnik, nauczyciel – bibliotekarz zapoznała nowych  czytelników z 
regulaminem obowiązującym w bibliotece szkolnej. Aby zapadły 
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głęboko w pamięć, niektóre z zasad dzieciaki przedstawiły w formie  
piktogramów

                Pani Dorota, kierując się treścią powyższego cytatu,  
zachęcała do jak najczęstszego  odwiedzania biblioteki i sięgania po 
książkę, gdyż korzyści płynące z wczesnego, dziecięcego czytelnictwa 
są nie do przecenienia. Na zakończenie spotkania każdy uczeń dostał 
pakiet : książkę do czytania z rodzicem, broszurkę dla rodzica oraz 
zakładkę. Mamy nadzieję, że dzisiejsze symboliczne pasowanie na 
czytelnika, to początek długiej pięknej przyjaźni małych czytelników z 
literaturą.
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Redakcja

Wywiad z uczniami z Ukrainy
                 W tym miesiącu zaprosiliśmy do rozmowy pięcioro uczniów z Ukrainy. 
Każde z nich pochodzi z innego miejsca w Ukrainie, różny jest również ich czas 
pobytu w naszym gościnnym kraju.  Łączy ich jedno – znaleźli u nas azyl i spokój, 
aby nie musieć przeżywać koszmaru wojny. Dzieci to dzieci,  nie powinny myśleć 
o zawierusze wojennej, tylko w spokoju rozwijać się i dorastać. Tym bardziej, że  
młodzi Ukraińcy nie różnią się wcale od młodych Polaków. Interesuje ich 
muzyka, sport, film, moda, literatura i wszystko to, co młodych ludzi na całym 
świecie. My jako naród, możemy z podniesionym czołem i z dumą w sercu 
powiedzieć, że uciekający przed wojną cywile, znaleźli w naszym kraju wszystko 
to, co im do spokojnego życia potrzebne.  Ciekawej lektury.

   Redakcja
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Redakcja: Skąd do nas przyjechaliście i jak dawno temu?

Yuliia: Ja trzy lata temu  przyjechałam z Zaporoża.

Valeriya: Ja z Równego. W Polsce jestem około pół roku.

Karyna: Jeszcze rok temu mieszkałam w Poltavie.

Alina: Moje rodzinne miasto to Kirowograd. Do Polski przyjechałam rok temu.

Dmytro: Ja pochodzę z Chersonia. W Polsce jestem od sześciu miesięcy.

Redakcja: Jak się u nas czujecie?
Yuliia: Jestem tu już jakiś czas, więc nauczyłam się języka i powoli 
przyzwyczajam się do mojej drugiej ojczyzny.

Valeriya: Całkiem dobrze. Polska to piękny kraj. Największa przeszkoda to 
bariera językowa

Karyna i Alina: Dla nas też największym problemem jest język.

Dmytro: Też jest mi tu całkiem nieźle, jednak tęsknię za Ukraińcami. Mam 
wrażenie, że Polacy są bardziej zamknięci  i zdystansowani niż my. 

Redakcja: Jak odnaleźliście się w naszej szkole?

Dmytro: Koledzy i nauczyciele traktują nas normalnie, ani lepiej ani gorzej niż 
pozostałe dzieci. 

Alina: W sumie szkoła to szkoła. W każdej obowiązują podobne zasady: 
dzwonki, lekcje, zadania domowe. Nie jest źle.

Valeriya: Różnica jest taka, że w szkole w Ukrainie, można korzystać z 
telefonów bez pytania o pozwolenie.

Karyna: No i zawsze przychodzimy do szkoły na 8.00.

Yuliia: Jest okej.

Redakcja: Za czym najbardziej tęsknicie?

Valeriya: Bardzo tęsknie za Ukrainą, za rodziną i przyjaciółmi.
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Karyna: Ja tęsknie za kotem Dżeri, który został w Ukrainie.

Yuliia: Tęsknie za przyjaciółmi i kolegami ze szkoły.

Dmytro: Ja bardzo tęsknie za przyjaciólmi.

Alina: Ja też za rodziną.

Redakcja: Za co najbardziej kochacie swój kraj?

Karyna: Oj, długo by mówić. W Ukrainie są przepiękne miasta pełne zabytków, 
jest pyszne jedzenie, są cudowne tradycje…

Dmytro: O tak. Mamy w Ukrainie bardzo interesujące zabytki.

Yuliia: I dobrą literaturę.

Valeriya: W Ukrainie mieszkają dobrzy, waleczni ludzie, którzy są gotowi oddać 
życie za swój kraj. Bardzo ważne są też tradycje, które składają się na ukraińskie
dziedzictwo, znane każdemu Ukraińcowi od kołyski. Bardzo kocham swój kraj.  

Alina: Dla mnie najważniejsze są nasze tradycje i święta, które tak jak 
wspomniała koleżanka stanowią o naszej tożsamości narodowej.
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Redakcja: Co chcielibyście przekazać polskim dzieciom za pośrednictwem 
naszej gazetki?

Valeriya: Chcę powiedzieć, by nade wszystko kochały swój kraj, bo jest 
najdroższy ze wszystkich na świecie.

Dmytro: Szanujcie swoje rodziny, swój naród i historię, bo to bezcenne 
wartości.

Yuliia: Uczcie się historii, bo to dobry nauczyciel.

Karina: Kochajcie Ukrainę.

Alina: Szanujcie swoich rodziców i to co macie, bo my wiemy jak łatwo stracić 
to co w życiu najważniejsze.

Redakcja:  Co Wam się u nas najbardziej podoba?

Valeriya: Lubię polską  muzykę i piosenki. Bardzo lubię też polską kuchnię.

Karyna: Podobają mi się polskie miasta pełne ludzi.

Dmytro: Zaplecze sportowe oraz zabytki

Yuliia: Polska to piękny i gościnny kraj, więc dobrze mi się tu mieszka.

Redakcja: Powiedzcie tak w dwóch słowach czym się interesujecie?

Valeriya: Interesuje mnie sport, kino, muzyka.

Alina: Mnie interesuje stylizacja paznokci, filmy, sport i książki.

Yuliia: Mnie kosmetyka i fryzjerstwo.

Karyna: U mnie na pierwszym miejscu jest rysunek, następnie gotowanie i 
filmy.

Dmytro: U mnie na pierwszym miejscu są książki, a potem sport.

Redakcja: Jakie macie plany na przyszłość?

Alina: Ja chce być stylistką paznokci.

Valeriya: Ja będę  żołnierką. 
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Yuliia: Ja chcę kolekcjonować zabytkowe auta.

Karyna: Ja zostanę tatuażystką.

Dmytro: Ja chce być prawnikiem w USA.

Redakcja: Dziękując za rozmowę czego możemy Wam życzyć?

Alina: Wiele zadowolonych klientek.

Valeriya: Żeby wszystko, co sobie zaplanuję, udało się osiągnąć.

Yuliia: Ja chce mieć taka pracę, która będzie jednocześnie moim hobby. 

Karyna: Żebym nigdy nie zbłądziła z wybranej drogi.

Dmytro: Żeby udało mi się wyjechać do USA oraz  zdrowia.

Redakcja: Życzymy więc, aby wszystkie Wasze plany i marzenia się spełniły. 
Dziękujemy za rozmowę.

                    

Wywiad opracowała i wstępem opatrzyła
Dorota Olejnik red. opiekun

Zdjęcia pochodzą z prywatnych zbiorów Dmytro
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Bookcrossing dla rodziców

       Korzystając z licznej obecności w szkole rodziców naszych uczniów,
nauczycielka historii, p. Katarzyna Dumka oraz nauczyciel – 
bibliotekarz, p. Dorota Olejnik  zorganizowały akcję czytelniczą pod 
nazwą Bookcrossing.  

Jest  to znana i z powodzeniem stosowana na całym świecie jedna z 
form promocji czytelnictwa. Akcja ta często nazywana jest również 
uwalnianiem książek, co znaczy dokładnie tyle, ile puszczenie książek 
w niezinstytucjonalizowany obieg. 

Każdy kto bierze w tym przedsięwzięciu  udział, powinien wybraną 
przez siebie książkę przeczytać i przekazać dalej. Pozycje przeznaczone
do „uwolnienia”, zostały umieszczone na stoliku przed biblioteką. 
Miejsce  zostało dodatkowo oplakatowane, tak aby przybliżyć 
rodzicom ideę akcji. Sądząc po zainteresowaniu, bookcrossing okazał 
się na tyle atrakcyjny, że organizatorki postanowiły powtarzać go 
cyklicznie, przy okazji kolejnych zebrań z rodzicami. Do ww. działań 
mogą również włączyć się rodzice, przynosząc do biblioteki własne, 
niepotrzebne już książki, przeznaczone dla dorosłego czytelnika. 
Za wszechstronną  pomoc przy organizacji bookcrossingowego kącika, 
serdecznie dziękujemy p. Dorocie Mentlewiak, pracownikowi obsługi 
technicznej szkoły. 

Organizatorki
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Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach
Wypadków Drogowych

 
                  W trzecią niedzielę listopada obchodzony jest Światowy Dzień Pamięci
o Ofiarach Wypadków Drogowych. Zainicjowany został przez angielską 
organizację Road Peace w 1993 roku. 
Początkowo obchodzono go jako Europejski Dzień Pamięci, a od października 
2005 r. po zaproszeniu przez Zgromadzenie Ogólne ONZ państw członkowskich i 
społeczności międzynarodowej, jako wydarzenie ogólnoświatowe. 
W Polsce główne obchody Dnia Pamięci odbywają się w miejscowości Zabawa 
koło Tarnowa, m.in. przy Pomniku Ofiar Wypadków Drogowych „Przejście”. 

 
                 W Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych wspominamy  
tych, którzy stracili życie na drodze, ale również w sposób szczególny łączymy się
z osobami, które na skutek wypadków zmagają się z długim procesem powrotu 
do zdrowia i sprawności.  
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To również czas, kiedy należy podkreślić ogromną rolę rodziny, która wspiera 
poszkodowanych w wypadkach, niekiedy zmagając się na co dzień z traumą. 
Dlatego  zachowajmy rozsądek, czujność i jedźmy bezpiecznie, dostosowując 
prędkość jazdy do warunków na drodze. 
 

Adam Krzoska 
Nauczyciel EdB

******************************************************

Czytamy w
świetlicy

           W listopadzie zaczęliśmy czytać książkę pt. „Szary domek” autorstwa 
Katarzyny Szestak. Książka ta  opowiada o domku, który  jak sam tytuł wskazuje,
był szary i z zewnątrz niezbyt ładny. Wszyscy mieszkańcy Herbacianego Miastka
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byli oburzeni, jak można tak  szaro wyglądać. I w dodatku tą szarością zakłócać 
spokój kolorowego miasteczka. 
     Jednak okazało się, że domek choć na zewnątrz niepozorny, w środku był 
piękny i przytulny jak mało który. Był absolutnie wyjątkowy, ale i  bardzo 
smutny… Czy mieszkańcy znaleźli jakieś lekarstwo na smutki domku?? Musicie 
dowiedzieć się sami. Gorąco polecamy…

Świetliczaki.

*************************

Święto Patrona, świętem szkoły
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                       Każdego roku,  dnia 25 listopada obchodzimy święto patrona 
naszej szkoły, ks. Grzegorza Piramowicza.  Ksiądz Piramowicz był niezwykłą 
postacią, która zapisała się złotymi zgłoskami w historii polskiej oświaty. Był 
współautorem „Elementarza dla szkół Parafialnych” oraz autorem „Powinności 
nauczyciela”, gdzie jako pierwszy zwrócił uwagę na rolę wychowania 
zdrowotnego. Wprowadził do szkół lekcje wychowania fizycznego, gdzie między
innymi aktywnościami promował jazdę konną.
 Jako jeden z pierwszych podkreślił konieczność dbania o wypoczynek i 
dobrostan psychiczny uczniów. Każdego roku pod portretem Patrona uczniowie
zaciągają wartę honorową oraz uroczyście składają kwiaty. W klasach  
odbywają się zajęcia upamiętniające życie i pracę tego wielkiego, choć wciąż 
niedostatecznie docenianego Polaka. 

Kilka lat temu nasz nauczyciel bibliotekarz, p. Dorota Olejnik  napisała wiersz, 
ku pamięci ks. Grzegorza Piramowicza, który poniżej zaprezentujemy. 

Redakcja

Duch

W naszej szkole mieszka Duch.
Czy on straszy ? Zapytacie.
Nie! To mądry, dobry Duch 
- jest On u nas na „ etacie”

Gdy poranny, pierwszy dzwonek
do nauki wzywa nas,

Duch ten wiele dobrych myśli
„ duchem” wpuszcza nam do klas.

W każdej klasie przez godzinkę
- a gdy trzeba nawet dwie,

cicho siedzi gdzieś pod lampą
- sprawdza co każdy z nas wie.

Gdy nauka „w las nie idzie”,
pamiętamy co i jak,

Duch ma ucieszona minę
- kiedy w szkole leni brak.
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Gdy na przerwie jest zbyt głośno
Ducha bardzo boli głowa.

Chyłkiem wtedy się wymyka
- w bibliotece On się chowa.

Gdy zgłodnieje to przez okno,
na stołówkę mknie ukradkiem.
By po ciężkiej, żmudnej pracy

móc posilić się obiadkiem.

Każdy nauczyciel w „Piątce”,
doskonale Ducha zna,

bo przy każdym z naszych „ belfrów”,
Duch ten nieustannie trwa.

A po lekcjach Duch nasz wcale
nie ma jednej wolnej chwili,
bo pomaga Paniom woźnym
sprzątać cośmy nabrudzili.

Nikt nie liczy mu nadgodzin,
z ciężkiej pracy nie rozlicza.
Czy już wiecie kto to taki?

To duch Grzegorza Piramowicza
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W zdrowym ciele, 
zdrowy duch

           Od 14 do 18 listopada uczniowie z klas od pierwszej do piątej 
musiały zmierzyć się z niełatwym zadaniem, w którym liczyła się 
wiedza na temat  zdrowego odżywiania oraz talent plastyczny. 
Zadaniem tym było stworzenie  gazetki ściennej o powyższej 
tematyce. Na tablicach w każdej z klas zawisły piękne ilustracje 
owoców i warzyw, opatrzone opisem jaki wpływ na nasze zdrowie 
mają te produkty. Pojawiły się też przepisy na zdrowe posiłki.
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       Po ciężkiej twórczej pracy, uczniowie poszczególnych klas zjedli 
wspólne, bogate w witaminy i minerały śniadanie. Nie trzeba chyba 
dodawać, jak ważne jest ono dla naszego zdrowia i dobrego 
samopoczucia. Ponadto skonsumowane wspólnie, stanowi idealną 
okazję, do budowania relacji oraz integrację w klasie. 

      Wyżej wymienione działania podjęte zostały w ramach „Programu
dla szkół” (dawniej: ”Owoce i warzywa w szkole”), w którym  od lat 
uczestniczy nasza szkoła.

 
Koordynator akcji 

Ewa Owsik

XVII Gala Wolontariatu 
2 grudnia reprezentacja uczniów SP5, działających  w Szkolnym Kole 
Wolontariatu „Pomocna dłoń”, wzięła udział w XVII Gali Wolontariatu.  
Uroczystość była podsumowaniem pracy społeczników na terenie powiatu 
pabianickiego w mijającym roku. Tegoroczna edycja odbywała się pod hasłem 
„Najpierw ja, potem świat”. Wśród wyróżnionych znalazła się uczennica naszej 
szkoły, Julia Wenek z klasy 6a, która odebrała nagrodę w kategorii najbardziej 
zaangażowany wolontariusz. 
Za wieloletnią pracę i zaangażowanie w bezinteresowną pomoc uhonorowano 
panią Dorotę Olejnik, która otrzymała statuetkę „Złotego Serca”.
Tradycyjnie, jak co roku, listy gratulacyjne z podziękowaniem za swoją pracę , 
otrzymali także koordynatorzy wolontariatu z placówek szkolnych. Z „Piatki list 
taki otrzymała p. Katarzyna Dumka. 
Udział w gali dał wolontariuszom możliwość podzielenia się z innymi, efektami 
swojej pracy, której głównym celem jest dobro czynione drugiemu człowiekowi.
Były łzy wzruszenia, miłe słowa i dużo podziękowań. 
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Gratulujemy
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Książkowe Mikołajki

        Dzisiaj tj. 6 grudnia, przypadają jedne z najpopularniejszych 
imienin – imieniny Mikołaja. Jak podają statystyki, jest to niezmiennie 
jedno z najpopularniejszych imion nadawane chłopcom na świecie. 
Wywodzi  się z języka greckiego od słów nike (zwycięstwo) i laos (lud), 
i oznacza  bohatera, który odniósł zwycięstwo dla swojego ludu. W 
Polsce znane od czasów średniowiecza. Swoją popularność zawdzięcza
prawdopodobnie biskupowi o tym imieniu, który właśnie 6 grudnia 
wręczał ubogim i potrzebującym skromne podarki.
        Idąc tym tropem p. Sylwia Grzeszna, p. Katarzyna Dumka, p. Ewa 
Owsik oraz p. Paweł Szafrański postanowili uczcić popularne Mikołajki,
organizując kolejny już w naszej szkole bookcrossing dla dzieci i 
młodzieży. Ku wielkiej radości organizatorów, dzisiejsza akcja 
promująca czytelnictwo, cieszyła się wyjątkowym zainteresowaniem, 
w wyniku czego bardzo wiele książek znalazło nowego, tymczasowego 
właściciela. Organizatorzy ośmieleni sukcesem, już planują kolejne 
uwalnianie książek, tym razem pod hasłem „Książka pod choinkę”. 
Wszystkim  którzy wzięli udział w dzisiejszym bookcrossingu życzymy 
wielu cudownych emocji podczas czytania. Pomysłodawcą i 
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koordynatorem akcji była p. Dorota Olejnik, zawodowo nauczyciel 
bibliotekarz, prywatnie szalony czytelnik, pożeracz książek  i bibliofil. 
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Promujemy talenty

            Ten nowo powstały dział naszego periodyku dedykujemy wszystkim, 
którzy dostrzegli swój talent i z pełnym zaangażowaniem i pasją rozwijają go. Nie
straszne im dodatkowe zajęcia,  w których uczestniczą w swoim wolnym czasie. 
Nie straszny im wysiłek i trud, który z pełną świadomością wkładają w pracę nad 
doskonaleniem tego co pokochali. To dział dla prawdziwych pasjonatów, 
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chcących  podzielić się ze światem tym co piękne i godne naśladowania. 
Pierwszego naszego Gościa wypatrzyłam na Dniu Integracji z Ukrainą, gdzie jej 
śpiew autentycznie mnie wzruszył. Gdy po uroczystości zapytałam czy zechce 
udzielić naszej gazetce wywiadu na temat swojej pasji, odpowiedziała że zapyta 
rodziców. Gdy już doszło do spotkania, ujęła mnie swoją skromnością i kulturą 
osobistą, rzeczowymi odpowiedziami i dużą dojrzałością. I ten błysk w oku gdy 
mówiła o muzyce…
 Zapraszam do wnikliwej lektury i życzę dobrych wrażeń.
                                    Przed Państwem Julia Chruścińska. 

Rozmowę przeprowadziła i wstępem opatrzyła
 Dorota Olejnik, redaktor opiekun

Dorota Olejnik(dalej D.O.) : Na początek proszę abyś powiedziała kilka słów o 
sobie
Julia Chruścińska (dalej J. Ch.): Nazywam się Julia Chruścińska, jestem 
uczennicą 7 klasy , mam 13 lat. Jestem jedynaczką. Nie jestem rodowitą 
Pabianiczanką, urodziłam się w Będzinie, przez pierwsze 5 lat życia mieszkałam 
w Chorzowie. 
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D.O.: Co więc przygnało Cię do Pabianic?
J.Ch. : Samo życie. Mój tata dostał w Łodzi pracę i bardzo chciał zamieszkać 
właśnie w Pabianicach.

D.O.: Kto jako pierwszy zauważył, że masz talent i piękny głos?
J.Ch.: Pierwsi, jak to zwykle bywa, zauważyli Rodzice. Pewnego dnia 
odśpiewałam im cały (wszystkie zwrotki) hymn Polski, co wprawiło ich w 
niemałe osłupienie. Następna była moja wychowawczyni z przedszkola, która 
dostrzegła moją dobrą pamięć. 

D.O.: Czym się ta pamięć objawiała?
J.Ch: W trakcie prób do przedszkolnych przedstawień,  potrafiłam nauczyć się 
tekstu  całego scenariusza, co było o tyle wygodne , że mogłam zagrać 
właściwie wszystkie role .  Kolejną osobą, która zauważyła, że szybko i dużo 
zapamiętuję była moja Babcia.  Jak podaje rodzinna legenda  , w wieku 7 lat, 
nauczyłam się Inwokacji z Pana Tadeusza.

D.O. :  Wróćmy może teraz do Twojego głównego talentu. Od kiedy i gdzie  
uczysz się śpiewać?
J. Ch.: Już siódmy rok trenuję śpiew  w Miejskim Ośrodku Kultury, w sekcji 
wokalnej. Najpierw przez 3 lata uczyłam się u p. Marka Binkowskiego, 
natomiast po jego odejściu,  u p. Aleksandry Skoniecznej. 

D.O. : Ile czasu tygodniowo poświęcasz na doskonalenie umiejętności 
wokalnych?
J.Ch.: Zorganizowane zajęcia mam raz w tygodniu, natomiast śpiew tak 
naprawdę towarzyszy mi non stop, przez cały dzień.  Śpiewam przy każdej 
możliwej czynności. 
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D.O.: Jaki rodzaj muzyki lubisz śpiewać?
J.Ch.: Lubię śpiewać muzykę popularną, na przykład piosenki Sanah. Na chwilę 
obecną nie widzę siebie w repertuarze na przykład rockowym. Zdecydowanie 
najbliższa mi jest ( póki co ) poezja śpiewana. Co ciekawe, to co śpiewam 
odzwierciedla mój aktualny stan ducha. Na przykład gdy jestem wesoła to 
śpiewam wesołe piosenki. Natomiast gdy coś mnie trapi, do głowy przychodzą 
mi  takie bardziej melancholijne. 

D.O.: Jakie emocje towarzyszą Ci podczas śpiewania?
J. Ch.: Oj. Cała gama emocji. Śpiewając czuję się szczęśliwa, spokojna, 
zrelaksowana. Wielokrotnie śpiew jest dla mnie wentylem bezpieczeństwa. 

D.O.: W jakim sensie?
J.Ch.: Gdy jestem zdenerwowana lub zestresowana po prostu śpiewam. 
Śpiewam, bo nie wiem co innego mogłabym zrobić. Gdy śpiewam zapominam o
tym co złe, smutne czy niepokojące. Dla mnie śpiew jest lekarstwem na cale zło 
tego świata. 

D.O.: A jakiej muzyki lubisz słuchać?
J. Ch.: Chętnie słucham RAPU i muzyki popularnej. 
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D.O.: A muzyka klasyczna, której ja jestem wielbicielką?
J.Ch.: Chwilowo mam przesyt klasyki, gdyż jestem świeżo  po ukończeniu I 
stopnia Szkoły Muzycznej , gdzie uczyłam się grać na skrzypcach. W sumie 
nauka tam trwała 6 lat, z czego trzy pierwsze były cudowną przygodą, niestety  
dwa kolejne ciężką pracą, na dokładkę bez widocznych efektów. Dopiero w  
szóstej  klasie na nowo pokochałam skrzypce. Być może, za rok zdecyduję się do
nich powrócić i podejmę naukę W Szkole Muzycznej  II- go stopnia.

D.O.: Czy masz  jakieś pasje lub hobby, które nie dotyczą śpiewania?
J. Ch.: Poza śpiewaniem lubię biegać, oczywiście ze słuchawkami na uszach 
Poza tym uwielbiam rysować, piszę wiersze i od jakiegoś czasu pokochałam 
książki. 

D.O. :  Czy wiążesz swoja przyszłość ze śpiewem?
J.Ch.: Póki co, nie wiem.  Na chwilę obecną planuję pójść  do liceum,  następnie 
na studia. Myślę o psychologii. Gdzieś tam głęboko w sercu marzy mi się kariera
w wojskowości. Może zostanę psychologiem wojskowym i będę pomagała 
żołnierzom w ich niełatwej pracy obrony naszej Ojczyzny? Czas pokaże. Proszę 
trzymać za mnie kciuki, żeby nie brakło mi wytrwałości.  Wracając do Pani 
pytania, za dwa lata mam zamiar spróbować swoich sił w The Voice Kids, co z 
tego wyjdzie zobaczymy

D.O.: Jaką masz radę dla młodszych koleżanek i kolegów, którzy chcą pójść 
Twoim śladem, i rozwijać swoje pasje?
J.Ch.: Dobrych  rad wolałabym nie udzielać, natomiast chcę  powiedzieć, że do 
odważnych świat należy. Jeśli w coś głęboko wierzycie, coś kochacie i  o czym 
nie potraficie zapomnieć, to nie odpuszczajcie. Nie słuchajcie negatywnych 
opinii, otaczajcie się tylko takimi ludźmi, którzy was wspierają i po prostu róbcie
swoje, a efekty przyjdą wcześniej niż się tego spodziewacie. 

D.O.: Dziękując za rozmowę, czego mogę Ci życzyć ?
J. Ch.: Po prostu proszę życzyć mi powodzenia. Dziękuję za zaproszenie i miłą 
rozmowę
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D.O. : Również dziękuje i trzymam kciuki.

*****************************************************************

7 grudnia klasy 4a i 4b wybrały się do kina Tomi na film pt. „Wielki zielony 
krokodyl domowy”. Na przekór paskudnej pogodzie, wszystkie dzieci miały 
uśmiechnięte buzie i doskonałe nastroje. Z zapartym tchem oglądały przygody 
Josha – nieśmiałego chłopca i niezwykłego krokodyla, który umiał śpiewać. Film 
„Wielki zielony Krokodyl domowy” to piękna i wzruszająca opowieść o sile 
przyjaźni i o odkrywaniu mocy, którą każdy z nas nosi w sobie. Film ten 
uświadomił dzieciakom, że prawdziwa moc przyjaźni może zdziałać cuda. O 
iście mikołajkowy, cudowny i pełen cudów nastrój zadbały wychowawczynie 
klas czwartych, panie Katarzyna Dumka i Renata Kołodziejska.
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