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Pierwszego września w naszej szkole - w hali sportowej  

odbyła się Miejska Inauguracja Roku Szkolnego 2014/2015, w której 

uczestniczyli uczniowie i nauczyciele naszej Piątki oraz 

przedstawiciele słupskich podstawówek i gimnazjów. Na uroczystość 

przybyli także przedstawiciele władz oraz działających w mieście 

ośrodków kulturalno-oświatowych, a poprowadzili ją nasi nauczyciele – 

pani Alicja Doktór oraz pan Jarosław Wróblewski. 

 Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia 

na salę pocztów sztandarowych. Było ich około 20! 

Następnie chór Fantazja, pod batutą pani Liliany 

Zdolińskiej, wykonał hymn państwowy. 

Chórzyści, uczniowie naszej szkoły oraz 

Gimnazjum nr 3 im. Adama Mickiewicza, 

zaśpiewali również średniowieczną pieśń religijną 

Gaude Mater. Później nadszedł czas na przemowy. 

Mowę wygłosili m.in. sympatyczni panowie 

posłowie - Zbigniew Konwiński i Robert 

Biedroń, którzy, można by powiedzieć:  

z łezką w oku, wspominali swoje szkolne 

lata. Warto dodać, że obaj panowie już 

niedługo będą się ubiegali o fotel 

prezydenta Słupska.  Potem, w krótkim  

i zabawnym programie artystycznym, 

zaprezentowali się nasi młodsi koledzy  

i koleżanki – uczniowie z klas pierwszych  

i czwartych. Przedstawienie zrealizowano pod czujnym okiem pań: 

Doroty Dankowskiej i Beaty Paszun.  

Na koniec mogliśmy obejrzeć teledysk zrealizowany przez panią 

Karolinę Machuttę-Gałązkę i pana Andrzeja Chojnackiego, w którym 

wystąpili niemal wszyscy uczniowie naszej szkoły. Prezentacja 

powstała do znanego, popularnego utworu Happy.  

 Miejmy nadzieję, że bieżący rok szkolny będzie dla nas 

wszystkich udany, radosny oraz inspirujący – po prostu happy.  
Opracowały: Aleksandra Cisek i Maja Hulecka z kl. 6b 



  
W dniu 6.09.2014r. Słupsk otrzymał 

Nagrodę Rady Europy.  Jest to 

najwyższe wyróżnienie przyznawane 

przez Zgromadzenie Parlamentarne 

Rady Europy miastom  

europejskim za działalność  

na rzecz budowania europejskiej 

solidarności,  współpracę z innymi 

krajami, aktywność w organizacjach 

międzynarodowych. Nie jest to pierwszy 

raz, kiedy doceniono nasze miasto.  

W 1993r. Słupsk uhonorowano Dyplomem Rady Europy, 

a rok później Flagą Honorową Rady Europy.  

Z kolei w 1997 r. Słupskowi przyznano Tablicę Honorową Rady Europy. 

Słupsk jest 71 europejskim i 4 polskim miastem z Nagrodą Rady 

Europy. Jest ona przyznawana przez Zgromadzenie Parlamentarne 

Rady Europy od blisko 60 lat. 

6 października radni naszego miasta jednogłośnie przyjęli 

uchwałę o przystąpieniu Słupska do Stowarzyszenia Laureatów 

Nagrody Europy z siedzibą w Ankarze. Następnie na placu przed 

Ratuszem rozpoczęły się uroczystości. Słupsk otrzymał statuetkę – 

symbol nagrody, dyplom i czek na 10 tys. euro na sfinansowanie 

wycieczki słupskiej młodzieży do Instytutu Rady Europy. Odczytano 

także listy gratulacyjne od byłego Prezydenta RP Aleksandra 

Kwaśniewskiego i obecnego - Bronisława Komorowskiego.  

Po części oficjalnej ulicami miasta przeszedł barwny korowód,  

w którym udział wzięli przedstawiciele władz,  młodzież i dzieci  

ze słupskich szkół i przedszkoli, a także zwykli mieszkańcy naszego 

miasta. Później na Placu Zwycięstwa odbyły się koncerty. Na koniec 

słupszczanie mogli podziwiać pokaz fajerwerków. 

To niecodzienne wydarzenie wprawiło słupszczan w dobry 

nastrój. 
Opracowała Dominika Mróz z kl.6d 



 
Tej jesieni na pewno nie będzie szaro i smutno!  

W nadchodzącym sezonie będą modne mocne kolory, 

geometryczne wzory, przeróżne printy, wielkie guziki  

i wysokie buty. Na wybiegach w Mediolanie, Nowym 

Yorku, Londynie i Paryżu zaprezentowano kolorowe 

płaszcze, sukienki  pod szyję i wiele innych 

niesamowitych ubrań, które przypadły do gustu 

przedstawicielkom płci pięknej. 

Modne kolory tej jesienni to: mocna czerwień, róż, 

zieleń, niebieski, żółcień. Popularne w minionych sezonach 

pastele zmieniamy na żywe, wyraziste barwy. W krojach 

strojów można dostrzec powrót do lat sześćdziesiątych. 

Poza wspomnianymi już sukienkami pod samą szyję modne 

są bluzki i sukienki z kołnierzykami. Do łask wróciły 

obszerne, eleganckie, pudełkowe płaszcze, np. w kratę 

czy inne fantazyjne wzory. Nie bójcie się pokazywać  

w koronkach, teraz to jest na topie. Modne są też 

transparentne materiały, zwłaszcza w szalach i kamizelkach.  

Dla zmarzluchów proponuje się wełniane swetry, golfy czy obszerne 

płaszcze. Ciekawy dodatek to wielkie guziki, ozdabiające bluzki, 

spodnie oraz inne elementy ubrań. Kreatorzy mody stawiają ponadto 

na printy i fotoprinty .  

Hitem tej jesieni są  również buty w stylu retro oraz kozaki, 

zarówno ze skóry, zamszu czy tworzyw sztucznych. Nie brakuje 

wśród nich wersji z odsłoniętą piętą. Za modne uchodzą tzw. 

okfsordki, do łask powróciły martensy. Ciekawa propozycja to obcas 

na transparentnej podeszwie, najlepiej z frędzlami, w szalone wzory – 

kropki, paski, kratkę. W tym sezonie nie trzeba się bać łączenia 

eleganckich pantofli z wzorzystymi skarpetami czy rajstopami. 

Ta jesień będzie bardzo kolorowa i wesoła, nawet jeśli nie 

dopisze pogoda. 
 

Opracowała Ala Rosińska z kl. 6b 



 

Poniżej prezentujemy autorskie projekty strojów, które doskonale 

wpisują się w tegoroczne modowe trendy. Autorką projektów jest 

Alicja Rosińska z klasy 6b. 

 
 
 

 



 
 

Dnia 10 września odbyły się wybory do Samorządu 

Uczniowskiego. Każdy kandydat na stanowisko przewodniczącego SU 

wygłosił przemowę, w której przedstawił swoje pomysły na to, aby 

naszą szkołę uczynić atrakcyjniejszą dla uczniów. Były pomysły  

na ciekawe imprezy, dyskoteki czy akcje.  

 Przewodniczą Samorządu Uczniowskiego została Martyna 

Kwiatkowska, z kolei jej zastępczynie to: Maja Hulecka i Kasia 

Ostapiuk. Wszystkie dziewczynki są uczennicami klasy 6b. W tym 

roku opiekunkami SU są nauczycielki - p. Jolanta Jarmuł, p. Marta 

Pogorzelska i p. Marta Sokołowska-Wiśniewska.  

 Od tego roku 

szkolnego w naszej szkole 

działa również Mały 

Samorząd, który będzie 

się zajmował sprawami 

uczniów z klas 0-3. 

Powołały go do życia panie: 

Natalia Borowska, 

Małgorzata Gutkowska, 

Katarzyna Kozak, Marlena Wawrowska. Wybory do Małego Samorządu 

odbędą się 6 października. Kampania wyborcza rozpoczęła się 22 

września. Na stanowisko przewodniczącego tej organizacji kandydują: 

Filip Wolikowski z kl. 2b, Weronika Kirko z kl.2a, Janek 

Szpinaganowicz z kl.3b, Krzyś Zacharzewski z kl. 2a, Kaja Ostrowska 

z kl.2d, Nadia Sarnowska z kl.2c, Nina, z kl.3d oraz Marysia Musiałek. 

W holu szkoły, w pobliżu biblioteki,  pojawiły się plakaty wyborcze,  

na których kandydaci mówią o sobie i przedstawiają swój program.  

O wynikach wyborów do Małego Samorządu poinformujemy Was 

w kolejnym wydaniu Piątaka. 
Opracowały Kasia Ostapiuk i Marysia Kocioł z kl.6b 

 



 
 

Myślę, więc jestem – powiedział  Kartezjusz,  

francuski filozof i matematyk. 
 

 

 

Każdy z nas – zarówno dorośli, 

 jak i dzieci,  zadaje sobie czasami 

pytania, na które nie ma prostych  

i jednoznacznych odpowiedzi. Od wieków 

ludzie zastanawiają się nad takimi 

zagadnieniami jak: Skąd wziął się 

człowiek?, Dlaczego musimy umierać?,  

Co dzieje się z nami po śmierci?, Czym jest 

życie?  

Niedawno w klasach szóstych, na lekcjach języka polskiego, 

zastanawialiśmy się, na jakie pytanie chcielibyśmy uzyskać odpowiedź 

od Stwórcy. Było to wprowadzenie do rozważań na temat 

niespełnionych marzeń, chorób i śmierci. Co prawda nie wszyscy 

poważnie podeszli do tematu (niektórzy pytali np. o istnienie 

jednorożców), jednak wśród propozycji szóstoklasistów nie brakowało 

naprawdę interesujących pytań. Zainspirowały mnie one do stworzenia 

tego kącika – kącika prawie filozoficznego. 

 Często powtarzające się pytanie brzmiało: Dlaczego musimy 

umrzeć?  Uważam, że na to pytanie można odpowiedzieć co najmniej 

na dwa sposoby.  

 A zatem wyobraźcie sobie, że ludzie nie umierają. Oznaczałoby 

to, że ludzie rozmnażaliby się końca. Wkrótce zabrakłoby dla nas 

miejsca na Ziemi. Oczywiście, można by wówczas znaleźć jakieś 

rozwiązanie – np. zacząć wysyłać ludzi na inne planety, ale, jak chyba 

wszyscy wiemy, nie jest to na razie możliwe, a poza tym kosztowałoby 

fortunę!  

A jak na to pytanie odpowiedziałyby osoby wierzące, np. 

chrześcijanie? W Biblii napisano, że drogi w Niebie będą ze złota, a 



mury z diamentów. Zachęcam Was do odczytania tego stwierdzenia 

jako przenośni. W końcu nie chodzi o to, by umierać dla złota  

czy diamentów. Moim zdaniem, pomysłowość człowieka w porównaniu  

z kreatywnością Boga ma swoje granice. Oznacza to, że 

nieśmiertelność mogłaby się okazać nudna. Nadszedłby moment, kiedy 

każdy zobaczyłby już wszystko, doświadczyłby wszystkiego i sam 

siebie nie potrafiłby już niczym zaskoczyć. Z tego punktu widzenia 

życie wieczne u boku Jezusa wydaje się lepsze i pełniejsze. 

Czy chcielibyśmy uzyskać nieśmiertelność za cenę niespotkania  

z Bogiem, jego darami i niczym nieograniczoną wyobraźnią? 

 Nie wiem, dlaczego ludzie muszą umierać. Na to pytanie każdy  

z nas musi sobie sam odpowiedzieć. Wierzę jednak, że śmiertelność 

człowieka ma sens.  
Maja Hulecka, kl. 6b 

  

 
 

Razem z nowym rokiem szkolnym rozpoczął się rok sportowy. 

Inauguracja Roku Sportowego odbyła się w poniedziałek - pierwszego 

października.  W tym dniu nie było lekcji. Spotkaliśmy się w sali 

sportowej, gdzie zorganizowano dla nas zawody sportowe. Różnorodne 

konkurencje przygotowali nauczyciele wychowania fizycznego – panie: 

Marta Pogorzelska i Marta Sokołowska oraz panowie: Jacek Słupski 

oraz Daniel Orzechowski. 

 Najpierw swoje sportowe umiejętności mogli sprawdzić 

uczniowie klas 4-6, a następnie dzieci z klas 1-3.Rywalizacja była 

zacięta i trwała do samego końca. Każdy dawał z siebie wszystko, aby 

przyczynić się do zwycięstwa swojej drużyny. Publiczność kibicowała 

swoim ulubieńcom.  

 To był udany i emocjonujący dzień. 

  
Opracowały: Dominika Knap i Adrianna Chojnacka z klasy 6b. 

 

 



 
 

Uczniowie klas czwartych, jeszcze 

we wrześniu, uczą się prawidłowo wymawiać  

i zapisywać daty. Sądzę, że ten temat 

powinniśmy ponawiać także w pozostałych 

rocznikach, ponieważ mimo wielu ćwiczeń, 

ciągle popełniamy w tym zakresie liczne 

błędy. Przypomnę w tym artykule zasady 

pisowni i wymawiania dat.  

Jeśli zapisujemy daty, a robimy to 

często, powinniśmy pamiętać, że najpierw 

zapisujemy dzień, następnie miesiąc, a na końcu rok.  

Wprawdzie istniał przez moment nakaz zapisywania dat w odwróconej 

kolejności ( rok, miesiąc, dzień), ale, na szczęście, szybko od tego 

rodzaju zapisu odeszliśmy. Zadziałały prawdopodobnie lata nawyków.  

A zatem - w zapisie dat cyframi arabskimi istnieje konieczność 

zapisywania poszczególnych jej fragmentów po kropce. Tak więc 

piszemy: 11. 09.2010 r. lub 24. 12. 2014 r. Jeśli te same daty mamy 

zamiar zapisać z użyciem cyfr rzymskich, nie ma konieczności 

stawiania kropek pomiędzy jej fragmentami. Przypomnę też, że w tym 

zapisie za pomocą cyfry rzymskiej zapisujemy tylko miesiące. Tak 

więc napiszemy: 11 IX 2010r. lub 24 XII 2014r. Kropka pojawia się 

jedynie przy skrócie rzeczownika rok. 

Jak te daty należy przeczytać? Już podaję ich prawidłowe 

odczytanie: jedenasty września dwa tysiące dziesiątego roku  

i dwudziesty czwarty grudnia dwa tysiące czternastego roku. 

 Najwięcej błędów językowych popełniamy przy odczytywaniu 

zapisu lat. Jakże często mówimy: dwudziesty czwarty grudnia 

dwutysięcznego czternastego roku lub dwutysięcznego piątego roku, 

a w przyszłym roku zapewne powiemy dwutysięcznego piętnastego 

roku. Otóż ten szkaradny błąd pojawia się w mowie nie tylko uczniów, 

ale także polityków, dziennikarzy i, co gorsza, nauczycieli. 



Stwierdzam to z przykrością, ponieważ właśnie my-nauczyciele, 

politycy i dziennikarze mamy obowiązek dbać o przestrzeganie zasad 

poprawnej pisowni i wymowy. Tymczasem rozpanoszył się nam rok 

dwutysięczny czternasty zamiast dwa tysiące czternasty. Kiedyś,  

w poprzednim wieku :), nikt nie mówił, że był właśnie rok tysiąc 

dziewięćsetny któryś, tylko wszyscy poprawnie wypowiadali datę  

z użyciem roku tysiąc dziewięćset. Pamiętajmy!!! Rok dwutysięczny 

przytrafił nam się tylko raz w życiu, kiedy zapisywaliśmy go przy 

pomocy cyfr 2000. 

Dziś mamy dzień siedemnasty października dwa tysiące 

czternastego roku. Zauważcie, nie użyłam formy siedemnasty 

październik, bo tak byłoby niepoprawnie! Październik to nazwa 

miesiąca, którą należy odmieniać. Zatem jest jakiś dzień września, 

stycznia czy marca. Tak jakbyśmy chcieli powiedzieć: Dziś jest 

trzynasty dzień marca lub trzydziesty dzień stycznia, a jutro będzie 

pierwszy dzień maja. 

Jeśli chcemy komuś przypomnieć, kiedy są nasze urodziny, też 

musimy pamiętać o pewnych prawidłowościach. Otóż mówimy:  

Moje urodziny przypadają na dzień dwudziesty pierwszy stycznia lub 

też obchodzę urodziny dwudziestego pierwszego stycznia. Niedobrze 

będzie powiedzieć lub napisać : Moje urodziny przypadają na dzień 

dwudziestego pierwszego stycznia. Chyba sami widzicie, że te  

normy językowe to jednak dla czwartoklasistów trudne  

zagadnienia, a jeśli pamiętamy przysłowie: „Czego Jaś 

się nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał”, 

domyślimy się, skąd tyle błędów językowych  

w wymawianiu dat.  

Nie wszystkie dzieci o zasadach pamiętają, 

dlatego uważam, że szóstoklasistom przed 

sprawdzianem kompetencji też przyda się 

powtórka z tego tematu, ponieważ polszczyzna 

stanowi dla nas wszystkich niemałe wyzwanie. 

Pozdrawiam wszystkich Uczniów i Nauczycieli, i proszę, 

dbajmy o nasz język. 
Katarzyna Lisowiec- Poręba 

 


