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Wydanie specjalne 

„Serce na dłoni” 

 
                             Witamy Was kochani w wydaniu specjalnym naszego periodyku. 

Będzie ono w całości poświęcone czynieniu dobra, czyli dobroczynności.  

Dobroczynność, inaczej zwana filantropią to tak w największym skrócie: 

bezinteresowna i życzliwa pomoc potrzebującym. Filantrop (wyraz pochodzący z 

języka greckiego) to określenie człowieka, który kocha ludzi. Dobroczynność to 

zarówno pomaganie pojedynczym ludziom jak i organizacjom, zajmującym się 

niesieniem pomocy najbardziej potrzebującym. Zwykło się uważać, że 

dobroczyńcami zostają ludzie majętni, dla których pomaganie oprócz działania z 

potrzeby serca bywa również zabiegiem wizerunkowym. Jeśli się jednak 

przyjrzymy działaniom podejmowanym przez uczniów naszej szkoły, od razu 
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widzimy, że dobroczyńcą może zostać każdy z nas. Nie trzeba mieć 

„wypchanego” portfela, aby nieść pomoc. Wystarczy, że podzielimy się tym, co 

mamy. Niech to będzie przysłowiowa kromka chleba, szklanka wody czy 

pomocna dłoń. Można podzielić się swoim czasem, uwagą czy 

zainteresowaniem. Czasami wystarczy nasza obecność, aby poprawić komuś 

humor. Sami widzicie, pomaganie jest łatwe. Pomaganie jest również fajne. 

Pomagając, czujemy się lepsi, przydatni i potrzebni.  

Zawsze, gdy myślimy o dobroczynności, przychodzi na myśl „Opowieść wigilijna”. 

Jej główny bohater, dopiero wówczas, gdy zrozumiał, że dzielenie się i 

pomaganie jest dobre – zaznał prawdziwego szczęścia i spokoju.  

Zapraszamy Was kochani do wnikliwej lektury niniejszego numeru, gdzie 

znajdziecie opisy działań charytatywnych podejmowanych w naszej szkole. 

Dodamy tylko, że opiekunkami szkolnego koła wolontariatu są panie: Katarzyna 

Dumka i Urszula Bodył.  W działania charytatywne chętnie włączają się 

wychowawcy świetlicy szkolnej oraz nauczycielki p. Monika Szreiter oraz p. 

Dorota Olejnik, nauczyciel – bibliotekarz, która przy pomocy p. Renaty 

Kołodziejskiej koordynuje zbiórkę darów dla zwierząt z pabianickiego schroniska.  

Szkolnym kołem PCK opiekuje się w tym roku p. Paweł Szafrański.  

Sami widzicie, że pomagamy na wielu frontach.  

W imieniu tych, którym ochoczo i bezinteresownie niesiemy pomoc, wszystkim 

darczyńcom składamy bardzo serdeczne podziękowania.  

 

Dobro powraca  

 
                                                Dorota Olejnik i Katarzyna Dumka 
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Uratowanie jednego psa nie 

zmieni całego świata, ale 

dla tego jednego psa zmieni 

się cały świat 

 

 
 

 

 

      Już drugi raz w tym roku szkolnym wsparliśmy pabianickie schronisko dla 

porzuconych zwierząt. Dzięki Waszej ofiarności zebraliśmy:  
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1. Sucha karma dla dorosłego psa: 20 kg 

2. Sucha karma dla kota: 3,9 kg 

3. Sucha karma dla psa juniora: 0,825 kg 

4. Smaczki dla psa: 2,573 kg 

5. Karma mokra dla psa: 7 kg 

6. Karma mokra dla kota: 3,830 kg 

7. Ręczniki:10 szt. 

 

W imieniu zwierzaków wielkie podziękowania 

za Wasze wrażliwe serca!  

 

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

         Trudno tu jednak przemilczeć fakt, że te wszystkie porzucone stworzenia, 

to efekt ludzkiej niefrasobliwości, bezmyślności i braku odpowiedzialności.  

Zwierzę nie jest zabawką. To żywe stworzenie, które ma tylko nas. Jak więc 

można stwierdzić, że się już znudził, albo sprawia za dużo kłopotów? Jak można z 

czystym sumieniem wypędzić psa z domu, wywieźć do lasu czy oddać do 

schroniska???  

Nie wiesz, czy podołasz codziennym spacerom, sprzątaniu sierści, opiekowaniu 

się, gdy zachoruje? – Nie decyduj się na psa! Gdy już go weźmiesz, bierzesz za 

niego odpowiedzialność!  

Pamiętacie Małego Księcia i Różę, którą „oswoił” swoją miłością? Słowa: „Na 

zawsze ponosisz odpowiedzialność za to, co oswoiłeś” niech będą dla 

Was drogowskazem na całe życie. Decydując się na psa pamiętajcie, że 

schroniska są pełne ofiar ludzkiej nieodpowiedzialności i braku miłości. Jeśli 

jednak jesteś świadom praw i obowiązków wynikających z posiadania psa, to 

wiedz, że nie ma wierniejszego i bardziej oddanego przyjaciela niż 
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czworonożny podopieczny. Według behawiorystów, pies spełnia funkcje 

terapeutyczne, gdyż jak mało które stworzenie rozpoznaje nastroje swojego 

pana. Doskonale wie, kiedy jego człowiek jest smutny, chory, zmęczony czy 

radosny. Psy to szalenie empatyczne stworzenia. Doskonale znają mowę 

ciała i potrafią się z człowiekiem komunikować. Mówi się, że pies to jedyne 

stworzenie, które kocha przedstawicieli innego gatunku bardziej niż 

swojego.  

Jestem szczęśliwą opiekunką kolejnego już psiaka, który trafił do naszego 

domu ze schroniska. Trochę trwało zanim się dotarliśmy, ale wierzcie mi, 

psia miłość nie ma sobie równych. Mam wielkie marzenie i coroczną prośbę 

do św. Mikołaja, aby raz wzięty ze schroniska pies, nigdy nie trafił do niego z 

powrotem.  

 

                                                                                      Dorota Olejnik 

 

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

 

Z wizytą w Centrum Seniora 

 
 

                       Uczniowie uczęszczający na co dzień do świetlicy 

szkolnej, przygotowali dla Seniorów z Centrum Seniora świąteczny 

plakat. Praca powstawała etapami przez kilka dni. Pierwszym etapem 

było odrysowywanie na kartonie rączek, następnie wycinanie 

odrysowanych wzorów i malowanie ich na zielono.  Następnym 

etapem pracy było tworzenie bombek z papieru oraz składanie choinki 

z wcześniej przygotowanych elementów. Pracy było sporo, ale także 

dużo śmiechu i zabawy. Oto efekt naszej pracy:   
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Plakat został już dostarczony do Centrum Seniora. Wszystkim 

Seniorom życzymy Wesołych Świąt i dużo zdrowia.  

 

Katarzyna Lewandowska 
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Dobro Powraca  
 
 

 
 
 
 
                Świąteczny czas sprzyja czynieniu dobrych uczynków. Chęć 
sprawienia komuś przyjemności czy spędzenia kilku chwil we 
wspólnym gronie, by nikt nie czuł się osamotniony, to najlepszy 
prezent jaki możemy podarować drugiemu człowiekowi.   
             Z taką właśnie intencją uczniowie klasy 3b udali się do Domu 
Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej.  
 
              
Podopieczni ośrodka z nieskrywaną radością obejrzeli przygotowany 
przez małych aktorów świąteczny program artystyczny. Były wierszyki, 
piosenki a nawet taniec śnieżynki. Po występie dzieci wręczyły kartki z 
życzeniami od całej społeczności „Piątki”.   
W pierwszej kolejności otrzymali je siedzący na widowni 
pensjonariusze. Następnie, razem z panią Katarzyną Kosiecką - 
instruktorką terapii zajęciowej, dzieci odwiedziły w pokojach 
pozostałych podopiecznych, którzy z powodów zdrowotnych nie mogli 
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zobaczyć przedstawienia. Kolorowe, pełne miłości życzenia, autorstwa 
uczniów z naszej szkoły, sprawiły ogromną przyjemność wszystkim 
obdarowanym. Wzruszenie i radość wypełniły wszystkich, zarówno 
mieszkańców DPS-u jak i dzieci.  
 
 
 
 
             W podziękowaniu za wizytę, mali artyści zostali zaproszeni na 
przygotowany przez gospodarzy, słodki poczęstunek. Dostali również 
choinkę z szyszek, wykonaną na warsztatach plastycznych przez 
pensjonariuszy ośrodka. Dzięki uprzejmości Pani Kasi, dzieci mogły 
zobaczyć salę rehabilitacyjną oraz pracownię artystyczną. Miały też 
okazję podziwiać okazy wyhodowanych roślin, którymi może 
pochwalić się dom pomocy.  
                  
 
                 Wizyta w DPS-sie była nowym doświadczeniem dla 
trzecioklasistów, dzięki któremu przekonali się, że warto jest czynić 
dobro.   Delegacji uczniów z SP5 przewodziła wychowawczyni pani 
Monika Szreiter wspierana przez nauczyciela świetlicy panią Kasię 
Lewandowską. 
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Monika Szreiter 

 

 

Aby nikt nie był głodny… 
 

                 Grudzień to taki specyficzny miesiąc, w którym od 

pierwszych jego dni, wszystkim udziela się atmosfera Świąt Bożego 

Narodzenia. Jesteśmy wtedy bardziej hojni, skłonni do dzielenia się 

dobrem. Ludzie stają się mniej anonimowi, obcy.   
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               Jak co roku w tym czasie Polski Czerwony Krzyż organizuje 

zbiórkę żywności dla najuboższych. Wolontariuszy zbierających dary 

można spotkać w sklepach spożywczych, marketach i centrach 

handlowych.  W tym roku akcja prowadzona była również w 

pabianickich szkołach. 

               Nasza szkoła także włączyła się w to dzieło. Rodzice i 

uczniowie przynosili przez kilka dni artykuły potrzebne do 

przygotowania świątecznych potraw oraz oczywiście słodycze bez 

których nie wyobrażamy sobie Bożego Narodzenia. Wszystkie dary 

zostały oddane do siedziby PCK.  

               Jeżeli ktoś nie zdążył przyłączyć się zbiórki może w każdej 

chwili coś przygotować i włożyć do lodówki „jadłodzielni” przy ulicy 

Moniuszki w Pabianicach. To samo tyczy się nadmiernej ilości jedzenia 

przygotowanego na wigilijny i świąteczny stół. W takim przypadku 

ważne jest, aby oznaczyć przygotowaną dla potrzebujących paczkę 

datą sporządzenia potrawy. 

Darczyńcom dziękujemy i życzymy wesołych świat. 

 

Paweł Szafrański 
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„Otwarte serca” 
 

                    W listopadzie Polski Czerwony Krzyż oddział w Pabianicach, 
zorganizował zbiórkę pieniędzy w ramach akcji „Walka z głodem”. 
Zebrane pieniądze będą przeznaczone na dofinansowanie posiłków 
serwowanych w szkolnych stołówkach. Beneficjentami tej pomocy 
będą dzieci z rodzin pozostających w trudnej sytuacji materialnej. 
W naszej szkole została zebrana niebagatelna kwota, bo aż 620,45 zł  
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy otworzyli swoje serca i portfele… 
i wzięli udział w zbiórce. Podziękowania należą się również naszym 
niezawodnym wolontariuszom.   
Zbiórkę wśród uczniów i rodziców (podczas zebrań) przeprowadzili: 
Eliza Skibińska, Vanessa Golan, Nikola Flaszczyńska i Olek Kułek.  

Dziękujemy 
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Kartka świąteczna 
 

 
Kolejna edycja SZKOLNEGO KONKURSU NA NAJCIEKAWSZĄ KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ 

została rozstrzygnięta. 
                Wpłynęło bardzo wiele ciekawych i pomysłowych prac, wykonanych 
różnymi technikami. Nasi uczniowie co roku podnoszą swój artystyczny poziom i 
nie pozwalają jurorom na podjęcie łatwych decyzji 
Ostatecznie, po burzliwych obradach, komisja oceniająca w składzie: pani 
dyrektor Aleksandra Czestkowska oraz nauczyciele Ewa Owsik, Katarzyna Dumka 
i Adam Suwald,  dokonała wyboru najładniejszych tegorocznych kartek 
Oto wyniki 
W klasach 1-3:  
I miejsce uzyskał Wojciech Białkowski z klasy 1a,  
II miejsce - Maja Wiśniewska z kl. 3b,  
III miejsce - Wiktoria Lewandowska z kl.1a.  
W kategorii klas 4-8 zdecydowano nagrodzić aż pięcioro uczniów:  
I miejsce otrzymała Ewelina Grala z klasy 6a,  
II miejsce - Yurii Chukur z kl. 4b,  
III miejsce - Szymon Krzesiński z kl. 5b.  
Wyróżnienia otrzymali:  
Kinga Różycka z kl.6a i Marcin Zaremba z kl. 5a.  
Wszystkim laureatom i wyróżnionym GRATULUJEMY. 
Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się 22 grudnia podczas 
świątecznej uroczystości szkolnej 
Organizatorami konkursu byli pani Katarzyna Dumka i pan Adam Suwald. 
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„Paczuszka dla 

Maluszka” 
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 Trwająca w naszej szkole od listopada akcja „Paczuszka dla Maluszka”, 
zakończyła się sukcesem. W połowie grudnia fundacja „Pomaganie jest 
fajne”, odebrała zebrane przez uczniów „Piątki” zabawki i słodycze. 
             Elfy z klasy 8c z entuzjazmem pomagały zapakować podarunki 
do mikołajowego samochodu.  
           Mamy nadzieję, że nasza zbiórka, przyniesie podopiecznym 
Domu Dziecka w Porszewicach wiele szczęścia i uśmiechu, dzięki 
czemu i dla nich święta będą radosne. 
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Kiermasz 

Świąteczny 
       Jak co roku o tej porze, Samorząd Uczniowski zorganizował kiermasz 
świąteczny. Wystawiono na nim wykonane przez uczniów okazjonalne stroiki, 
bombki, różne ozdoby choinkowe oraz kartki świąteczne. Dla łasuchów 
przygotowano również kruche ciasteczka, cudnie zdobione pierniczki oraz ciasta 
domowego wypieku.  Zainteresowanych zakupem było, jak widać na poniższych 
zdjęciach, bardzo dużo. Zresztą, ta inicjatywa zawsze cieszy się dużą 
popularnością. Pewną nowością, którą Samorząd wprowadził właśnie w tym 
roku jest fakt, iż każda klasa przeznaczy dowolny procent z zarobionych na 
kiermaszu pieniędzy na zakup karmy dla naszych czworonożnych przyjaciół.  
Jest to piękna, godna pochwały inicjatywa. Reszta pieniędzy zostanie 
przeznaczona na pomoc osobom najbardziej potrzebującym. Jestem dumna z 
naszej młodzieży, która hasło „pomaganie jest fajne” wzięła sobie głęboko do 
serca. W imieniu zaopiekowanych bardzo serdecznie dziękuję. 

Redaktor opiekun 
DOBRO POWRACA 
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Dbamy o młodszych kolegów 
 

                W ramach projektu „Dni walki z przemocą wobec dzieci i 
młodzieży", uczniowie klas ósmych na lekcjach wiedzy o 
społeczeństwie poznali zagrożenia, jakie niesie m.in. Internet. 
Z myślą o swoich młodszych kolegach, ósmoklasiści przygotowali 
plakaty i porady, czego należy się wystrzegać korzystając z mediów. To 
bardzo ładny gest wyrażający troskę o bezpieczeństwo, świadczący o 
dojrzałości i empatii. Najważniejsze jednak, aby to właśnie starsi 
koledzy dali maluchom przykład jak właściwie korzystać z Internetu. 
Niech za słowami idą czyny. 
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