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Miesięcznik wydawany przy Szkole Podstawowej nr 5 w Jaworze.
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Miło nam oddać w Wasze ręce specjalny numer gazetki szkolnej wydany z okazji
60-lecia szkoły. To wyjątkowe święto naszej społeczności- uczniów, pracowników, rodziców,
a także absolwentów. Dziś trochę nostalgicznie… Czas szybko mija, zmieniają się ludzie, ale
pozostają wspomnienia. Niech nasza szkoła będzie dla Was miejscem, do którego będziecie
wracać myślami, wspominając zabawne sytuacje, najlepszych przyjaciół i życzliwych ludzi.
W tym numerze przypomnimy trochę faktów z historii szkoły, sylwetki jej dyrektorów oraz
patrona. Zamieściliśmy także archiwalne i współczesne zdjęcia.
Życzymy miłej lektury!
Redakcja

Zespół redakcyjny tworzą:
Maja Socha, Lilla Kiljańska, Zosia Kurzeja, Kaja Jaromirska, Kamila Łazarowicz, Kalina
Terlecka, Ida Trzeciak, Alicja Hołyńska, Aleksandra Mężyk, Ula Zięba, Liwia Ruszczak,
Nikola Matysiewicz, Zuzia Budzińska.
(zapraszamy w piątek o godzinie 14:35, sala 17)
pdw5@o2.pl
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Janusz Korczak – jak wszyscy wiemy – był lekarzem, pedagogiem, pisarzem, publicystą
i działaczem społecznym. Lecz nade wszystko był badaczem świata dzieci. Zwracał szczególną
uwagę na nierównoprawną pozycję dzieci w społeczeństwie i ich zależność od dorosłych. Domagał
się, by uznano, że dziecko jest pełnowartościowym człowiekiem od chwili narodzin, na każdym
etapie i ma prawo być sobą, ze swymi niedoskonałościami i zaletami. Pisarz domagał się szacunku
dla niewiedzy dziecka, dla jego niepowodzeń, łez i tajemnic. Podkreślał, że dziecko ma także prawo
do wspomnień, intymności, swoich słodkich tajemnic i marzeń.
Jako zwolennik równouprawnienia dzieci, chciał organizować społeczeństwo dziecięce działające
na zasadach sprawiedliwości, równych praw i obowiązków. Nie każdy wie, że w placówkach
korczakowskich życie wewnętrzne organizowały takie instytucje, jak sejm dziecięcy (parlament),
sąd i redagowana w nich prasa.
Całe życie poświęcił dzieciom- opiekował się nimi, wychowywał, troszczył o ich rozwój, uczył,
a wreszcie zginął razem z nimi, choć miał możliwość ocalenia swojego życia. Janusz Korczak był
człowiekiem niezwykłym. Jesteśmy dumni, że jest patronem naszej szkoły.
Garść cytatów z tekstów Janusza Korczaka. Znacie je?
,,Bądź sobą- szukaj własnej drogi”
,,Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów. Ma prawo do posiadania własnego
zdania. Ma prawo do szacunku.
Nie ma dzieci – są ludzie”
,,Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na
pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę
zajmowało”
,,Ilekroć, odłożywszy książkę, snuć zaczniesz nić własnych myśli, tylekroć książka cel zamierzony
osiąga.”
A Wy macie swoje ulubione ,,złote myśli”?
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W ciągu sześćdziesięciu lat istnienia szkoły zarządzało szkołą kilka osób. Byli
to:

Edyta Mikulska
2019-
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Z okazji 60-lecia naszej szkoły został ogłoszony konkurs na logo upamiętniające tę ważną
dla nas chwilę. Przedmiotem konkursu przeznaczonego dla uczniów klas IV-VIII naszej szkoły
było zaprojektowanie i opracowanie projektu logo – okrągłego, nawiązującego do jubileuszu
szkoły.
Na konkurs nadesłano 27 projektów, z których jury wybrało ten najważniejszy. Poniżej
prezentujemy Wam, mili Czytelnicy, najciekawsze (naszym zdaniem) prace. Dziękujemy
wszystkim za udział i zaangażowanie. Wasza kreatywność oraz zapał miło nas zaskoczyły.
Niestety, zwycięzca mógł być tylko jeden – wybrany projekt znajduje się na plakietce
okolicznościowej.
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Janusz Korczak właściwe Henryk Goldszmit urodził się 22 lipca 1878 lub 1879 roku
w Warszawie, polsko-żydowski lekarz, pedagog, pisarz, publicysta i działacz społeczny.
Teoretyk i praktyk wychowania, twórca oryginalnego systemu pracy z dziećmi, opartego na
partnerstwie, samorządnych procedurach i instytucjach oraz pobudzaniu samowychowania.
Badacz świata dzieci. Był pionierem działań w dziedzinie diagnozowania wychowawczego
oraz prekursorem działań na rzecz praw dziecka-człowieka. W 1926 zainicjował pierwsze
pismo redagowane w większości przez dzieci – „Mały Przegląd”. Jako Żyd-Polak poczuwał się
do podwójnej identyfikacji narodowej.
Korczak był zwolennikiem emancypacji dziecka i poszanowania jego praw. Chciał
organizować społeczeństwo dziecięce na zasadach sprawiedliwości, równych praw
i obowiązków. W placówkach korczakowskich życie wewnętrzne organizowały takie
instytucje jak sejm (dziecięcy parlament), sąd i redagowana w nich prasa. Razem ze Stefanią
Wilczyńską założył i prowadził w latach 1912–1942 Dom Sierot – dla dzieci żydowskich
w Warszawie. Siedziba Domu Sierot znajdowała się przy ulicy Krochmalnej 92 (obecnie
Jaktorowska 6) . Budynek został wybudowany przez Towarzystwo „Pomoc dla Sierot”, które
także finansowało działalność nowej placówki.
Od 1919 Janusz Korczak współtworzył także drugą instytucję, dla dzieci polskich: założony
przez Towarzystwo „Nasz Dom” – Zakład Wychowawczy „Nasz Dom” w Pruszkowie
(ul. Cedrowa 12, obecnie ul. Obrońców Pokoju 14), od 1928 na warszawskich Bielanach
(obecnie aleja Zjednoczenia 34, Dom Dziecka nr 1 „Nasz Dom” im. Maryny Falskiej). Bliska
współpraca Korczaka z Naszym Domem zakończyła się około 1935, ale pozostał on członkiem
Towarzystwa i bywał w tej instytucji. Od początku kierowała nią Maria Rogowska-Falska,
która w drugiej połowie lat 30. przekształciła charakter placówki, otwierając ją dla okolicznych
dzieci. Działały tam m.in. półkolonie i biblioteka.
W celu uporządkowania stanu prawnego przyjęto w Polsce zasadę, że jeżeli nie da się ustalić
dokładnej daty śmierci danej osoby podczas wojny, uznaje się ją za zmarłą w rok po
zakończeniu wojny. W ten sposób postanowienie Sądu Powiatowego w Lublinie z dnia 30
listopada 1954 roku określiło datę śmierci Korczaka na 9 maja 1946 roku. Decyzja ta miała
istotny wpływ na prawa autorskie do prac Korczaka oraz datę ich przejścia do domeny
publicznej.
Zadajmy sobie teraz pytanie. Dlaczego Korczak jest patronem naszej szkoły? Przede
wszystkim człowiek ten poświęcił swoje życie dla dzieci. Kochał je, pisał dla nich książki
i pomagał im w każdej potrzebie. W pełni zasłużył on na szacunek i uwiecznienie jego imienia
i nazwiska w nazwie naszej szkoły.

Zuzanna Budzińska 
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Już od ponad 22 lat ukazuje się w naszej szkole gazetka redagowana przez uczniów.
Na początku swego istnienia miała ona inny format i szatę graficzną, ukazywała się
nieregularnie, w niewielkim nakładzie. Redaktorami pisma są uczniowie klas IV-VIII,
chociaż zdarzało się, że drukowaliśmy teksty naszych młodszych kolegów.
Podczas cotygodniowych zajęć poznajemy terminologię dziennikarską(dziennik, tygodnik,
miesięcznik, kwartalnik, rocznik, rozkładówka, stopka redakcyjna, winieta, nagłówek,
szpalta, nakład, kącik, reportaż, felieton, wywiad, itp.). Przy tworzeniu gazetki korzystamy
z różnorodnych źródeł informacji, opracowujemy za pomocą komputera teksty, rysunki oraz
motywy. Stosujemy komputery do poznawania różnych dziedzin wiedzy. Uczymy się obsługi
programów graficznych i tekstowych, pobierania i zapisywania danych z Internetu, ale także
poznajemy zagrożenia wynikające z nieograniczonego dostępu do informacji i usług w sieci
internetowej. Staramy się, by nasze artykuły dotyczyły problemów szkolnych lub
informowały o tym, co się dzieje w naszej szkole. Stałe miejsce zajmuje kącik humoru,
drukujemy z imprez, ciekawostki, wywiady z nauczycielami. Staramy się, by nasza gazetka
była atrakcyjna dla czytelników. Warto podkreślić, że dochód ze sprzedaży gazetki
przeznaczamy na zakup papieru do kolejnych numerów. W ten sposób uczymy się zaradności,
oszczędności, gospodarowania pieniędzmi.

Zachęcamy wszystkich do współpracy przy tworzeniu naszego pisemka - spotykamy się
w każdy piątek o godzinie 14.35 w sali nr 17. Do zobaczenia!
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7 października 1961r. był dniem szczególnym dla mieszkańców Jawora, ponieważ
dokonano uroczystego otwarcia nowej szkoły podstawowej. Placówka usytuowana przy
ul. Świerczewskiego 9 (obecnie ul.Armii Krajowej 9) otrzymała numer porządkowy „5”.
Jej budowę rozpoczęto 12 marca 1959 r. i była to jedna z tysiąca szkół, budowanych
w ramach ogólnopolskiej akcji „Tysiąc szkół na tysiąclecie”.
Najnowocześniejsza i największa wówczas szkoła przeznaczona
była dla 600 uczniów. Jednak panujący wyż demograficzny spowodował, że w murach
uczyła się większa rzesza dzieci i młodzieży. Jak zmieniała się liczba uczniów przedstawia
poniższe zestawienie:
Rok
szkolny
1961-62
1970-71
1990-91
1999-2000
2011-2012

L. dzieci
940
817
957
790
680

L.
nauczycieli
22
31
49
54
54

L.
oddziałów
22
30
35
32
28

L. dzieci /
oddział
42,7
27,2
27,3
24,6
24,3

2021-2022

677

66

30

22,6

4 grudnia 1966 roku nadano szkole imię Janusza Korczaka oraz wręczono sztandar,
który

towarzyszy

i poza nią.

nam

podczas

najważniejszych

uroczystości

w

szkole
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Poniżej zdjęcie pracowników szkoły wykonane
z okazji 50-lecia szkoły w 2011 roku.
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Rozwijamy pasje i talenty

W naszej szkole jest wiele zajęć dodatkowych, które pomagają nadrobić zaległości
oraz wspierają rozwijanie umiejętności i pasji.
Jednym z wielu kół jest np. koło muzyczne z panem Mirosławem, możesz na tych zajęcia
dopracować swoje umiejętności wokalne. Masz także do wyboru gazetkę szkolną, na której
możesz nauczyć się pisać artykuły i wzbogacić swoje słownictwo. Prowadzi je pani Elżbieta
oraz pan Paweł. Poza tymi kołami masz również do wyboru ,,szlifowanie” języków obcych
(zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego), na których możesz lepiej nauczyć się języka
oraz starsze klasy mogą przygotować się do egzaminu ósmoklasisty. Takie koło prowadzi np.
pani Alicja. Koło szachowe, matematyczne, Szkolne Koło Wolontariatu, koło naukowe,
historyczne, biblioteczne, fizyczne, biologiczne, turystyczne… Lista jest bardzo długa
i z pewnością każdy uczeń znajdzie tu coś dla siebie. Nie lubisz się uczyć? Wolisz sport?
Masz do wyboru wiele dyscyplin (akrobatyka, piłka nożna, siatkowa itp.) Możliwości jest
mnóstwo, wystarczy przejrzeć propozycje zajęć na stronie szkoły: sp5jawor.net i przyjść
o odpowiedniej godzinie do wskazanej sali.
Nie zastanawiaj się długo. ,,Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym
bardziej jesteś spragniony.” - powiedział kiedyś Stefan Żeromski (pisarz). Czy miał rację?
Przekonaj się! Systematycznie trenuj swoje umiejętności i czekaj na efekty.

NIKOLA M. i LIWIA R.
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Zgadnij kto to?

Lubicie oglądać stare fotografie? My bardzo lubimy. Wiele przy tym śmiechu
i wspomnień. Proponujemy dzisiaj zabawę jubileuszową. Poniżej przedstawiamy zdjęcia
z dzieciństwa pracowników naszej szkoły. Potraficie rozpoznać, kto na nich jest? Nie jest to
proste zadanie. Spróbujcie swoich sił! Rozwiązania naszej zagadki fotograficznej szukajcie na
szkolnych korytarzach i w kolejnym numerze naszej gazetki.
Powodzenia!
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W posiadaniu szkoły są:
1.

budynek główny szkoły z salą gimnastyczną i akrobatyczną

•

boisko trawiaste

•

boisko wielofunkcyjne z bieżnią

•

plac zabaw NIVEA

2.

budynek przy ul. Piłsudskiego

W szkole znajduje się dwadzieścia sześć sal lekcyjnych (w tym dwie komputerowe oraz
chemiczna) z dostępem do Internetu oraz rzutnika, biblioteka, świetlica ze stołówką, gabinety:
pielęgniarski, pedagoga szkolnego oraz do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. Baza szkoły
jest systematycznie wzbogacana i modernizowana.

Uczniowie uczą się języków obcych (angielskiego i niemieckiego). Jest wiele zajęć
dodatkowych, które pomagają nadrobić zaległości oraz wspierają rozwijanie umiejętności
i pasji. Prócz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych,
rewalidacyjnych i logopedycznych można wybrać koło przedmiotowe (polonistyczne,
matematyczne, biologiczne, muzyczne, plastyczne…) lub artystyczne, czy zapisać się do koła
szachowego, naukowego, Szkolnego Koła Wolontariatu. Zapraszamy też do szkolnej gazetki.
Lista jest bardzo długa i z pewnością każdy uczeń znajdzie tu coś dla siebie. Wolisz sport?
Masz do wyboru wiele dyscyplin (akrobatyka, piłka nożna, siatkowa itp.)
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Organizowane są wyjazdy na ,,zielone szkoły”, wycieczki, rajdy, obozy sportowe, a w czasie
wakacji półkolonie.
Realizujemy wiele projektów międzyprzedmiotowych (,,Bezpieczna przerwa”, Dzień
poświęcony tradycjom i zwyczajom bożonarodzeniowym), bierzemy udział w akcjach
charytatywnych (,,Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”, WOŚP, ,,Góra Grosza”, ,,I Ty
zostań św. Mikołajem”, zbiórka karmy dla zwierząt …).
Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych
na szczeblu ogólnopolskim , a nawet międzynarodowym.
Szkoła może poszczycić się wieloma certyfikatami:

Szkoła Podstawowa nr 5 to nasz drugi dom. Spędzamy tu dużo czasu i z pasją realizujemy
nasze zadania w myśl zasady naszego patrona - Janusza Korczaka: ,,Dzieci! Dumne miejcie
zamiary, górne miejcie marzenia i dążcie do sławy-coś z tego zawsze się stanie”. Jesteśmy
więc sobą i szukamy własnej drogi!
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PRZYDZIAŁ SAL w dniu 15 X 2021r.
NUMER SALI

ABSOLWENT

GODZINY LEKCYJNE
(kiedy sala jest zajęta)

2

Zajęcia według scenariusza

1,2,3,4 i 5

3

Zajęcia według scenariusza

2,3,4,5

4

Zajęcia według scenariusza

2,3,4

11

POCZĘSTUNEK

1,2,3,4,5

12

Patrycja Jarosz

1,2,3

14

Anna Szczygielska

1,2,3

16

Kacper Żmuda

2,3

17

Justyna Kupis

3,4,5

19

Konstancja Narolewska

2,3,4

20

Mariusz Kluczyński

1,2

21

Wystawa „Na wyblakłej fotografii...” historia szkoły ukryta w kronikach
1961-2021

1,2,3,4,5

22

Tomasz Marzęcki

1,2,3,4,5

23

Aldona Staroń

2,3

24

Damian Azikiewicz

2,3,4

26

Paweł Sawczak

2,3

27

Zajęcia według scenariusza

2,4

29

Zajęcia według scenariusza

2,3,4

31

Zajęcia według scenariusza

4

32

Monika Synowiec

1,2,3

33

Klasa 3b

1

Stara sala
gimnastyczna

Zbyszek Wójcik
Adrian Kowalski

2
3,4,5

Nowa sala
gimnastyczna

Zbyszek Wójcik
Daniel Iwański
Spartakus (Marta Czyczerska + Wiktor
Jaworski, Kacper Rugała, Jakub Fijołek,

3
3,4

Joanna Citków, Sławomir Miłoń, Jakub
Zaim, Łukasz Tomaszewski, Artur Miłoń,

2,3,4,5

Sala
akrobatyczna

4,5

Spacer po szkole „W murach jaworskiej 5”:





Parter – tort + gra „Co to za nauczyciel ?” - stare fotografie
I piętro - wystawa tomików festiwalowych
sala 21 - Wystawa „Na wyblakłej fotografii...” - historia szkoły ukryta w kronikach 1961-2021
III piętro - wystawa prac plastycznych i grafik na logo szkoły

Pasowanie I klas - nowa sala gimnastyczna 8.30 -9.30

