
 
 

 
źródło zdjęć i elementó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło elementów graficznych oraz zdjęć: Internet oraz zasoby własne redakcji „Piątaka” i SP5 

 

 

październik 2011,  
nr 59 

 



 

 
ENERGA CZARNI wygrali swój pierwszy mecz w sezonie 

2011/2012. Podczas inauguracji rozgrywek w Tarnobrzegu pokonali 

Siarkę Jezioro 93:81. Ku zaskoczeniu kibiców ze Słupska, którzy 

ofiarnie wyruszyli w kilkunastogodzinną podróż za naszymi 

koszykarzami, Energa Czarni w pierwszych minutach meczu grali dość 

sennie i nieskutecznie. O wygranej naszych koszykarzy zadecydowała 

ich świetna gra w drugiej połowie spotkania a także umiejętne 

wykorzystanie zdobytej przewagi.  

Po niełatwym starciu w Tarnobrzegu 

Czarni stoczyli bój z AZS Politechnika Warszawska, 

tym razem na własnym parkiecie, czyli  w słupskiej 

hali Gryfia. Spotkanie zaczęło się nietypowo, bo  

od awarii oświetlenia. No cóż, nasza hala ma już 

swoje lata. Myślę, że wyrażę opinię wszystkich 

kibiców i zawodników, mówiąc, że Słupsk czeka  

i zasługuje na nowy obiekt sportowy. Wracając 

jednak do meczu, trzeba przyznać, że warszawski 

zespół bardzo dobrze radził sobie z utytułowaną drużyną 

ze Słupska. Niemal przez całe spotkanie wynik pozostawał nierozstrzygnięty. 

Dopiero w czwartej kwarcie Czarni zdobyli przewagę. Ostatecznie słupszczanie 

zwyciężyli 81:70.  

19 października 2011 roku  Energa Czarni przegrali we własnej hali  

z Anwilem Włocławek 72:81.  Brak skuteczności 

słupskiej drużyny był jej  największym 

mankamentem.   

Czarni w meczu z Anwilem nie trafiali 

za trzy punkty, a ekipa z Włocławka uczyniła 

z tego swoją najgroźniejszą broń. Ponadto 

jeden z najskuteczniejszych zawodników 

Czarnych - Stanley Burrell został usunięty 

z boiska za dwa niesportowe faule.  

To znacznie osłabiło zespół. Niemal przez 

cały mecz prowadziła drużyna gości.  

Mimo ogromnej woli walki nie udało się przechylić 

szali zwycięstwa na stronę słupszczan.  



Podczas meczu panowała wspaniała atmosfera. Kibice nie żałowali gardeł  

i gorąco dopingowali zawodników Czarnych. Niestety, to nie wystarczyło,  

aby Energa Czarni odnieśli zwycięstwo.  

 Kolejny mecz Czarni rozegrali w sobotę 22 października. Tym razem 

przeciwnikiem słupskiego teamu był zespół Trefl Sopot. Emocje kibiców sięgały 

zenitu, jako że zapowiadało się na kolejną porażkę 

naszych koszykarzy. 

 W pierwszych dwóch kwartach 

spotkania nasz zespół grał ospale i, jak się 

wydawało, bez wiary w zwycięstwo, co 

znakomicie wykorzystali zawodnicy  

z Sopotu. Sopocianie prowadzili przez 

cały czas! Fani Czarnych nie poddawali się 

jednak i gorąco dopingowali swoich 

ulubieńców. Być może to wpłynęło  

na zmianę gry słupskiej drużyny. Trzecia  

i czwarta kwarta były już zdecydowanie 

lepsze dla Czarnych. Na tablicy pojawił się  

w końcu upragniony remis 47:47. Wówczas Trefl 

ruszył do ataku i na 32 sekundy przed końcem meczu sopocki zespół prowadził 

pięcioma punktami. Wydawało się, że Czarni przegrają 

kolejne spotkanie. Nieoczekiwanie nierozwagą popisał 

się zawodnik z Sopotu – Stefański, który sfaulował 

Cesnauskisa. No cóż, otrzymana w prezencie akcja – 

rzuty wolne - zaowocowała dwoma punktami, 

zdobytymi przez kapitana słupskiej drużyny. 

Kolejne dwa punkty Czarni zawdzięczają 

Leończykowi. Na osiem sekund przed końcem 

meczu swojego firmowego wjazdu pod kosz 

spróbował Burrell, jednak zablokował go John 

Turek. Wówczas do akcji wkroczył Krzysztof 

Roszyk, który zabrał piłkę, zrobił zwód  

i z odchylenia, ponad rękoma obrońców trafił za 2 

punkty dosłownie w ostatniej sekundzie! Tym samym 

zapewnił Czarnym zwycięstwo. Wynik meczu to 73:72 dla 

słupszczan. Gryfia eksplodowała z radości! 

 Mecz z sopocką drużyną udowodnił i zawodnikom, i koszykarzom, że grać, 

walczyć należy do samego końca – do ostatniej chwili. 
 

Opracował Markos z klasy 6c 
 



 
 

Dnia 14 października, na okoliczność Święta Edukacji Narodowej, w naszej 

szkole odbył się apel, który został przygotowany przez Samorząd Uczniowski. 

Podczas uroczystości panowała miła, naprawdę fantastyczna atmosfera!  Było 

przezabawnie, ale też pouczająco. Cudownie bawili się zarówno uczniowie, jak  

i nauczyciele – wielu z nich płakało ze śmiechu. Po prostu nasz Samorząd po raz 

kolejny wykonał kawał dobrej roboty. 

Podczas apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej ogłoszono wyniki konkursu 

„Złote Piątki”. Do konkursu nominowano nauczycieli w następujących kategoriach: 

szwajcarski zegarek, mikrofon roku, bratnia dusza, uśmiech roku, złota 
katarynka, luzak roku oraz żartowniś roku.  W jury konkursu zasiadaliśmy my – 

uczniowie, zaś nagrody w tym konkursie wręczała para prezydencka, w którą 

wcielili się uczniowie z klasy 6b.   

Zaszczytny tytuł: „szwajcarskiego zegarka” przyznano nauczycielowi 

języka angielskiego panu Sebastianowi Zmysłowskiemu. O dziwo, pan Sebastian 

spóźnił się na rozdanie nagród! Jak udało się ustalić się naszej redakcji, to 

„spóźnienie” było uzasadnione i całkowicie usprawiedliwione: 

Otrzymał Pan prestiżową nagrodę  „Złotą Piątkę” w kategorii „szwajcarski 
zegarek”, więc dlaczego spóźnił się Pan na rozdanie nagród? 
Musiałem wyjechać poza Słupsk i dlatego nie było mnie na rozdawaniu „złotych 
piątek”.   
Czy cieszy się Pan z tego wyróżnienia? 
Tak, bardzo się cieszę. 

Czy uważa Pan, że pańska punktualność została rzetelnie oceniona przez 
uczniów? 
Wydaje mi się, że tak. Uważam, że należy  szanować swój czas, jak i innych, 

dlatego dokładam wszelkich starań, by się nie spóźniać. Po prostu uważam, że 

spóźnianie się to niegrzeczność i okazywanie drugiej osobie braku szacunku. 

Muszę jednak szczerze przyznać, że moja punktualność  skrywa pewną, prostą  

do rozwikłania, tajemnicę. Otóż,  najczęściej dyżuruję w pobliżu  segmentu „c”, 

gdzie, tuż po dzwonku, mam  lekcje. Przemierzenie odległości z miejsca 

dyżurowania do sali lekcyjnej zajmuje mi, w tej sytuacji, ułamki sekund.  
Bardzo dziękujemy Panu za wywiad.  

Ja również dziękuję. 

 

 W kolejnej kategorii mikrofon roku bezapelacyjnie zwyciężyła 

nauczycielka klas 1-3 pani Dorota Dankowska. Z kolei w kategorii złota 

katarynka doceniono wysiłki polonistki pani  Renaty Starynowicz. Natomiast  



w kategorii uśmiech roku zwyciężyła pani Julita Majewska, a za bratnią duszę 

uznano nauczyciela religii pana Jarosława Wróblewskiego. Złotą piątkę otrzymała 

również pani Beata Kubiszewska w kategorii żartowniś roku, zaś tytuł 

najbardziej wyluzowanego belfra – luzaka roku przyznano panu Andrzejowi 

Chojnackiemu. Ponadto przyznano nagrodę specjalną dla naszych wicedyrektorek 

pani Teresy Kopery i Renaty Gwardzik za wzorowe pełnienie dyżurów podczas 

przerw międzylekcyjnych. 

Naszym nauczycielom serdecznie gratulujemy. 

 
 

 

Opracowały: Aleksandra Żelska, Julia Świechowska i Julia Brajczewska,  
 



 
 

   

W poprzednim numerze naszej gazetki informowaliśmy o akcji na rzecz 

pokrzywdzonych przez los i ludzi zwierząt, przeprowadzonej przez klasę 6c. Dziś 

pragniemy zaprezentować Wam wywiad z Kasią Kątnik – pomysłodawczynią  

i koordynatorem akcji, a także wolontariuszką Słupskiej Straży Ochrony 

Zwierząt. 

 
Cześć Kasiu! Chciałabym porozmawiać z Tobą na temat zorganizowanej przez 
Ciebie akcji oraz Twojej pracy w Słupskiej Straży Ochrony Zwierząt.  
Czy zgodzisz się udzielić mi wywiadu? 
Oczywiście, uczynię to z przyjemnością. 

Jaki cel przyświeca Słupskiej Straży Ochrony Zwierząt? 
Głównym celem tej organizacji jest niesienie pomocy zwierzętom 

potrzebującym, skrzywdzonym przez los, a właściwie przez ludzi. 

Stowarzyszenie Straży Ochrony Zwierząt propaguje akcje, postawy  

i działania chroniące zwierzaki oraz zwracające uwagę na konieczność ich 

humanitarnego traktowania.  

Gdzie mieści się ta organizacja? 
Straż Ochrony Zwierząt ma swoją siedzibę pod Słupskiem – w Lubuczewie,  

a właściwie w Siemianicach. Komendantem głównym naszej Straży jest pani 

Renata Cieślik. 

Jakie zwierzęta trafiają pod opiekę Straży Ochrony Zwierząt? 
Najczęściej są to zwierzęta po przejściach, głównie psy i koty. Ich historie 

są na ogół bardzo smutne, nieraz dramatyczne. Obecnie w naszej straży 

gościmy czworo szczeniąt, trzy dorosłe psy, jednego kota i … słowika. 

Kiedyś opiekowaliśmy się też sarną. 

Z czego utrzymuje się Straż Ochrony Zwierząt? 
Stowarzyszenie otrzymuje dotacje z Urzędu Miasta. Jak można się 

domyślić, to tylko kropla w morzu potrzeb, dlatego też Straż Ochrony 

Zwierząt potrzebuje wsparcia wszystkich, którym los zwierzaków nie jest 

obojętny. Należy podkreślić, że pracownicy Straży są całkowicie oddani 



swoim podopiecznym. Bardzo często z własnych pieniędzy zakupują dla nich 

karmę czy leki. 

Wiem, że jesteś wolontariuszką Straży Ochrony Zwierząt. Na czym polega 
Twoja praca? 
W Straży Ochrony Zwierząt bywam w każdej wolnej chwili. Kocham 

zwierzaki i cieszę się, że mogę coś dla nich zrobić. Praca naszych 

wolontariuszy  polega przede wszystkim na okazywaniu troski i serca naszym 

podopiecznym. Sprzątamy i czyścimy ich boksy, wyprowadzamy na spacery, 

bawimy się z nimi, dokładamy wszelkich starań, by znaleźć im nowe, dobre 

domy. 

Co trzeba zrobić, by zostać wolontariuszem Straży Ochrony Zwierząt? 
Wolontariuszem może zostać każdy, kto ma dobre intencje i kocha 

zwierzaki. Nasza organizacja prowadzi specjalne szkolenia dla tych, którzy 

bezinteresownie chcą zrobić coś dobrego dla pokrzywdzonych zwierząt. 

Oczywiście, jeśli wolontariuszem chce zostać osoba niepełnoletnia, potrzebna 

jest zgoda rodziców. 

Ostatnio zorganizowałaś w naszej szkole akcję na rzecz skrzywdzonych przez los 
zwierząt. Razem z Twoją klasą 6c zbieraliście koce i karmę. Czy akcja ta  
w jakikolwiek sposób przyczyniła się do poprawy losu zwierząt przebywających  
w Straży Ochrony Zwierząt? 
Oczywiście! Pamiętajmy, że okres jesienno-zimowy jest dla naszych 

podopiecznych najtrudniejszy. W tym czasie naszym zwierzakom musimy 

zapewnić nie tylko pożywienie, ale również ciepło – po to zbieraliśmy koce. 

Powiem tak, nawet jedna puszka karmy może ocalić zwierzęce życie. Nawet 

jeden koc może uchronić zwierzaka przed przemarznięciem. Czyż nie cieszy 

myśl, że ofiarowując paczkę karmy czy stary koc przyczyniliśmy się  

do uratowania choćby jednego tylko zwierzaka? 

A jak wygląda w Straży zakup zwierzęcia? 
Zwierząt się nie kupuje, tylko adoptuje. Nasze stowarzyszenie nie oddaje 

zwierzaków w przypadkowe ręce. Słupska Straż Ochrony Zwierząt najpierw 

sprawdza, czy potencjalny opiekun jest w stanie zapewnić swojemu 

podopiecznemu odpowiednie warunki. Jak już wcześniej wspomniałam, 

przebywające u nas zwierzaki doświadczyły ludzkiego okrucieństwa  

lub bezmyślności. Zależy nam więc na tym, by uchronić je przed podobnym 

losem. 

Dlaczego w logo Straży Ochrony Zwierząt widnieje pies? 
W logo naszej organizacji widnieje pies, gdyż ten właśnie zwierzak był 

naszym pierwszym „klientem”. 

 
Dziękuję za wywiad. 

Gabrysia Małek, z klasy 6c 
 



 
 

 

 

 
Dnia 28 października 2011 r. w świetlicy szkolnej odbył się szkolny etap konkursu 

recytatorskiego „Rozradowani Słowem”. W konkursie wzięło udział 28 uczniów  

z klas 4-6. Uczestnicy mieli za zadanie przygotować i zadeklamować wiersz 

związany z tematyką religijną. Wystąpienia oceniało jury w składzie: panie 

Katarzyna Lisowiec-Poręba oraz Elżbieta Pajewska, nauczycielki języka polskiego, 

oraz pan Jarosław Wróblewski – nauczyciel religii. Konkurs poprowadził ksiądz 

Tomasz Roda. 

Poziom konkursu był wyrównany. Pretendenci do  zdobycia głównej nagrody 

i zaszczytnego I miejsca wygłaszali wspaniałe, mądre i wzruszające teksty, 

jednak wygrać mogli tylko najlepsi. W klasach 4 na I miejscu uplasował się 

Maksymilian Olewnik. II m. zajął Karol Jaremczak, a III – Michał Buchar. 

Spośród piątoklasistów najlepszy okazał się Aleksander Plombon. II m. jury 

przyznało Natalii Cholewińskiej, zaś III – Aleksandrze Żelskiej. W klasach 6 

zwyciężył Jan Pankiewicz. Na II m. uplasował się Jakub Kubów, na III – Piotr 

Kamiński. 

Zdobywcy I miejsca w poszczególnych poziomach będą reprezentowali 

naszą Szkołę w rejonowym etapie konkursu poezji religijnej „Rozradowani 

słowem”. Trzymamy za nich kciuki! 
Opracował Piotr Kamiński z klasy 6c 

 
Jak wiecie, co roku nasza szkoła ogłasza konkurs na najciekawsze fotografie  

z wakacji. Tak było i tym razem. Prace oceniała komisja złożona z uczniów Liceum 

Plastycznego w Słupsku. 

Konkurs został rozstrzygnięty w środę 26 października 2011 r. podczas  

długiej przerwy. Wyniki ogłosił pan Andrzej Chojnacki, który jest głównym 

pomysłodawcą i organizatorem tegoż konkursu.  

Najlepszą fotkę z wakacji wykonała, zdaniem jury, Anna Żuralska z klasy 

5b . Doceniono również prace  Marcina Kosmali z 6c oraz Adrianny Chojnackiej z 

3b, którzy zajęli kolejno II oraz III miejsce. Ponadto wyróżnienia otrzymali: 

Alicja Rosińska z klasy 3b i Konrad Wysocki z 2b. 

Na zakończenie spotkania podsumowującego tegoroczną edycję szkolnego 

konkursu  fotograficznego pan Andrzej Chojnacki podziękował wszystkim  

za nadesłanie prac i wręczył uczestnikom konkursu nagrody pocieszenia - słodkie 

upominki - okrągłe, smakowite lizaczki.  
Opracował Paweł Smoliński z klasy 6c 



 
Dnia 14 października odbyło się pierwsze spotkanie wielbicieli 

sudoku, czyli wywodzącej się z Japonii łamigłówki, której 

celem jest wypełnienie diagramu 9x9 w taki sposób, aby  

w każdym wierszu i kolumnie, i w każdym pogrubionym 

kwadracie – tzw. „podkwadracie” o rozmiarach 3x3, znalazło 

się po jednej z cyfr od 1 do 9. Jak zapewniają 

pomysłodawczynie i organizatorki zmagań sudoku w naszej 

szkole panie Beata Kubiszewska i Anna Makowska, ta matematyczna łamigłówka 

doskonali umiejętność logicznego myślenia oraz uczy cierpliwości, jak również 

spostrzegawczości .  

W szkolnym konkursie sudoku wzięli udział uczniowie klas 3-6. Liczyło się 

nie tylko poprawne uzupełnienie cyframi poszczególnych pół kwadratu, ale także 

czas, w jakim tego dokonano. W październikowej edycji konkursu w klasach 3-4 

najlepszy okazał się Jakub Iwanicki z klasy 4b, zaś na poziomie klas 5 i 6 

zwyciężyła Bianka Kulis z klasy 6d. Kolejne zmagania wielbicieli sudoku 

zaplanowano na 8 listopada. 
Opracowała Gabrysia Małek z klasy 6c 

 

 

 
W dniach 21-23 października szkolny chór „Fantazja”,  

w skład którego wchodzą uczniowie naszej Szkoły oraz nasi 

absolwenci, a obecnie gimnazjaliści i licealiści  

z Zespołu Szkół nr 2 w Słupsku, prezentował swoje 

umiejętności w Bydgoszczy. Na deskach bydgoskiej 

filharmonii chór „Fantazja” zmierzył się z osiemnastoma 

zespołami – formacjami chóralnymi, które wyłoniono podczas 

eliminacji wojewódzkich. Podczas XXXI Ogólnopolskiego 

Konkursu Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy 

doceniono dokonania, umiejętności oraz artyzm naszych 

chórzystów. Jury konkursu w składzie: prof. Ryszard Zimak,  

Krystyna Stańczak-Pałyga, prof. Dariusz Dyczewski, prof. 

Janusz Stanecki oraz Marian Wiśniewski przyznało naszej 

„Fantazji” Złoty Kamerton, ponadto Puchar Ministra 

Edukacji Narodowej oraz nagrodę ufundowaną przez 

Stowarzyszenie Autorów ZAIKS.  Dodatkowo nagrodą Ministerstwa Edukacji 

Narodowej została uhonorowana opiekunka chóru „Fantazja” pani Liliana 

Zdolińska. 

  
Redakcja 

 



 
W naszej szkole nie brakuje amatorów pieszych wędrówek.  Co jakiś czas 

organizowane są dla nich wypady w nieznane, podczas których uczniowie naszej 

szkoły poznają zakątki regionu. Nie bacząc na niepogodę, przemierzają oni 

dziesiątki kilometrów, by odkrywać tajemnice Pomorza, podziwiać pomorskie 

krajobrazy i wspólnie bawić się oraz uczyć.  

W październiku wielbiciele szkolnych rajdów mieli okazję przemierzać 

szlaki Parku Krajobrazowego Dolina Słupi. Akcję koordynowało Polskie 

Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – Klub Turystów Pieszych „Mikołajek”. 

Opiekę nad uczestnikami wyprawy sprawowały nauczycielki naszej Szkoły, panie: 

Anna Wolikowska oraz Karolina Machutta-Gałązka  

Po wielokilometrowej wędrówce uczestnicy rajdu zatrzymali się na krótki, 

aczkolwiek pozwalający „naładować akumulatory” odpoczynek. Podczas postoju 

nasi „włóczykije” dzielili się nie tylko wrażeniami z wyprawy, ale również gorącą 

herbatką i smakołykami. Niewątpliwie atrakcją dla uczestników rajdu w nieznane 

zakątki Doliny Słupi było ognisko z kiełbaskami, podczas którego uczniowie 

biorący udział w wyprawie mogli zapomnieć o przemoczonych butach a skupić się 

na własnoręcznie przypieczonych kiełbaskach, serwowanych z ketchupem lub 

musztardą.  

Kolejną wyprawę w nieznane zaplanowano na 19 listopada.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
  

Od kilku lat pod koniec października nasza Szkoła „gości” bohaterów horrorów  

i opowieści z dreszczykiem. Mowa tu oczywiście o obchodach Halloween w naszej 

Piątce, tradycji, która przywędrowała do nas ze Stanów Zjednoczonych.  

Na przełomie października i listopada większość uczniów wciela się na chwilę  

w role wiedźm, wampirów, potworów oraz ich ofiar. 

 Prawdziwi amatorzy halloweenowej imprezy obmyślają swój straszliwy 

kostium na wiele dni przed wydarzeniem, rozumiejąc, że niezależnie od wyboru 

budzącego grozę bohatera strój musi być odpowiednio przerażający oraz 

imponujący. Warto zadbać o to, by był również oryginalny. 

 W tym artykule pragnę podzielić się z Wami moimi pomysłami na straszliwe 

przebrania, tym bardziej że zaprezentowane poniżej inwencje można 

wykorzystać nie tylko podczas halloweenowej zabawy, ale również na okoliczność 

andrzejkowego czy karnawałowego szaleństwa. 

 Po pierwsze sugeruję, by Wasze przebrania chociaż trochę odbiegały  

od typowych, corocznych, nudnych już po prostu kostiumów. Strój Frankensteina, 

wampira czy demona może przywdziać każdy. Jestem przekonany, że 

zainteresowanie wzbudzi natomiast przebranie, dzięki któremu damy się poznać 

jako osobniki pomysłowe, nieszablonowe, oryginalne. 

 Być może słyszeliście o duchu zwanym Upiorem Tęczy? Nie, no trudno. 

Niestety, nie czas na opowiadanie jego historii.  

W każdym razie podpowiem Wam, jak 

upodobnić się do tej kreatury. Wystarczy 

nam zwykły płaszcz przeciwdeszczowy 

oraz kolorowa bibuła. Tę ostatnią tniemy 

na długie paski a następnie, za pomocą 

zszywacza, przypinamy do płaszcza. 

Jeszcze tylko malujemy twarz w kolory tęczy 

i przebranie gotowe! Nawet 

dziecko poradzi sobie z tym 

wyzwaniem. Rok temu sam wystąpiłem w takowym właśnie 

przebraniu i muszę wyznać, że mój strój cieszył się 

zainteresowaniem innych.  

 Kolejnym, ciekawym strojem podczas halloweenowych 

wygłupów może być kostium, w którym będziemy uchodzić  

za Białą Damę – ducha, który, jak głoszą legendy, nawiedza 

polskie zamki i baszty. Ta propozycja może przypaść  



do gustu dziewczynom. Zatem, Drogie Panie, potrzebne Wam będzie białe 

prześcieradło, im bardziej pogniecione, tym lepiej. Warto tu i ówdzie „okrasić” je 

czerwoną plamą, udającą krew. Dzięki temu Wasz kostium wyda się bardziej 

dramatyczny. Namalowane na prześcieradle ogniwa łańcuchów też nie zaszkodzą. 

Do tego rozpuszczony, potargany włos i sińce pod oczami, uzyskane np. za sprawą 

kobiecych malowideł – cieni do oczu i … superstrój gotowy. Jeśli wyposażycie go 

dodatkowo w listki laurowe, na przykład  te do zupy, możecie uchodzić za białe 

damy rodem ze starożytnej Grecji czy Rzymu.  

 Ostatnia z moich propozycji skierowana jest do amatorów filmów 

gangsterskich, kryminalnych lub akcji. Wyobraźmy sobie, że ubieramy się  

w czerwień – od szyi po stopy. Kluczowym 

elementem naszego kostiumu staje się maska 

gazowa lub omotana wokół głowy chusta czy 

apaszka, niekoniecznie w motylkowe, kwiatkowe 

czy serduszkowce wzory. Może być też bandaż. 

Do tego czarny kapelusz, najlepiej z szerokim 

rondem. I tak - w jednej chwili stajemy się 

duchem mafiosa Al Capone czy po  prostu sobą w wersji rodem z sennego 

koszmaru. 
 Opracował Paweł Smoliński  

 

 

 

Halloween to zwyczaj związany ze Świętem Zmarłych, obchodzony w wielu 

krajach w nocy z  31 października na 1 listopada, czyli w wigilię Wszystkich 

Świętych. Najhuczniej jest obchodzony w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, 

Irlandii i Wielkiej Brytanii. W Polsce zwyczaj przebierania się za potwory pojawił 

się w latach 90.  

 Poniżej prezentujemy opinie naszych uczniów o halloweenowych wygłupach. 
 

 W Halloween najbardziej podoba mi się to, że można robić psikusy  
i zbierać cukierki. 

 Mnie  najbardziej podoba się straszenie innych dzieci oraz przebieranie 
się. 

 Halloween jest fajne na wiele sposobów, lecz najlepsze jest to, że można 
być kreatywnym i wymyślać przeróżne przebrania. 

 
Opracowała Natasza Górnicka 

 

 



 
 Jesień to dla wielu osób najpiękniejsza poru roku. Zachwycają barwy 

jesieni. Liście przybierają czerwone, złote, brązowe, 

rude barwy. Przystrojone w nie drzewa wyglądają  

po prostu bajecznie. 

 Jesień nie skąpi nam darów. To czas zbierania 

grzybów i borówek. Spacery po lasach, których  

w naszych regionie nie brakuje, to znakomity sposób 

spędzania wolnego czasu w gronie przyjaciół i rodziny. 

Warto na taki spacer zabrać ze sobą podręczny atlas 

grzybów, by uniknąć zatrucia z powodu 

spożycia niejadalnego, trującego grzyba.  

Przepyszne są też jesienne jabłka  

i gruszki, z których nasze mamy oraz babcie robią wspaniałe 

przetwory. Dzieciaki zaś zbierają jesienią żołędzie, kasztany,  

liście, z których powstają ozdoby, jesienne bukiety  

i zabawne ludziki. Do wykonania tych ostatnich, poza kasztanami  

oraz żołędziami, potrzebne będą jedynie wykałaczki.  

 Jesienią, pod koniec października przestawiamy zegary.  

O godzinę cofamy czas. Zmiana ta związana jest  

z oszczędnością, wynikającą z efektywniejszego 

wykorzystania światła słonecznego. Stosuje się ją w około 70 

krajach na świecie. Spośród państw europejskich tylko Islandia nie 

„manipuluje” czasem. 

 Jesień, jak każda pora roku, liczy trzy miesiące. Podczas 

jesiennych tygodni obchodzimy w Polsce następujące święta: Dzień Chłopaka,  

Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Wszystkich Świętych, zwany potocznie 

Świętem Zmarłych, ponadto Narodowe Święto Niepodległości, andrzejki, Dzień 

walki z AIDS, i co niektórych może zaskoczyć: Dzień Górnika oraz mikołajki. Dwa 

ostatnie święta przypadają na grudzień, ale trzeba pamiętać, że astronomiczna 

jesień rozpoczyna się 23 września a kończy w grudniu właśnie – 22 dnia grudnia, 

kiedy to panować zaczyna zima. 

 Niestety o tej porze roku często chorujemy. Aby zapobiec różnego 

rodzaju przeziębieniom, warto: pić syrop z cebuli, gorące mleko z miodem  

i masłem czy herbatkę z miodem, cytryną, imbirem i malinami; jeść owoce  

i warzywa; unikać przeciągów; pamiętać o odpowiednim odzieniu – ubierać się 

ciepło, ale unikać przegrzania; 
 Opracowały Julia Brajczewska i Daria Krętkowska 



 

 

 
 
 
Tadeusz Karasiewicz 
Pokochaj jesień 

 

Spróbuj pokochać jesień 

z niesamowitymi urokami 

Spójrz ile piękna niesie 

obdarzając cię nowymi dniami. 

 

Kolorowo jak wiosną 

barwne liście ostatki zieleni 

Dadzą chwilę radosną 

twą szarość życia mogą odmienić. 

 

Wieczór szybciej nastaje 

słońce też znika wcześniej niż 

latem 

Lecz nowe czy nie daje 

chwile spokoju skorzystaj zatem.  

 
Tadeusz Wywrocki  
Jak nie kochać jesieni… 

 

Jak nie kochać jesieni, jej babiego 

lata, 

Liści niesionych wiatrem, w rytm 

deszczu tańczących. 

Ptaków, co przed podróżą na 

drzewach usiadły, 

 

 

 

 

Czekając na swych braci, za morze 

lecących. 

 

Jak nie kochać jesieni, jej barw 

purpurowych, 

Szarych, żółtych, czerwonych, 

srebrnych, szczerozłotych. 

Gdy białą mgłą otuli zachodzący 

księżyc, 

Kojąc w twym słabym sercu, 

codzienne zgryzoty. 

 

Jak nie kochać jesieni, smutnej, 

zatroskanej, 

Pełnej tęsknoty za tym, co już nie 

powróci. 

Chryzantemy pobieli, dla tych, 

których nie ma. 

Szronem łąki maluje, ukoi, 

zasmuci. 

 

Jak nie kochać jesieni, siostry 

listopada, 

Tego, co królowanie blaskiem świec 

rozpocznie. 

I w swoim majestacie uczy nas 

pokory. 

Bez słowa na cmentarze wzywa nas 

corocznie. 

 
 

 

Wiersze wybrały Julia Brajczewska i Daria Krętkowska 

 

 



 
 

 Właściwością człowieka jest błądzić, głupiego - w błędzie trwać 
Cyceron 

 

W trosce o poprawność językową, ortograficzną 

oraz interpunkcyjną uczniów naszej szkoły gazetka 

„Piątak” założyła nowy dział „ojczyzna – polszczyzna”. 

Tytuł naszego nowego „kącika” jest niezwykle znaczący. 

Mamy nadzieję, że uświadomi Wam potrzebę dbałości  

o poprawność języka polskiego, zarówno w mowie, jak  

i piśmie. W końcu umiejętne posługiwanie się mową 

ojczystą  uznać należy za przejaw patriotyzmu. Nie wolno 

zapominać, że nasi przodkowie narażali życie, by nie 

przepadła polska mowa. W czasach zaborów – w czasach 

rusyfikacji i germanizacji -  organizowano tajne lekcje, 

podczas których czytano utwory polskich poetów  

i przekazywano wiedzę na temat norm obowiązujących  

w języku polskim. Ponadto tytuł działu nawiązuje  

do znanego niegdyś telewizyjnego programu językowego, prowadzonego  

przez wybitnego polskiego językoznawcę profesora Jana Miodka, na prace  

i wykłady którego nieraz w naszym „kąciku” będziemy się powoływać.  

 W październikowym wydaniu „Piątaka” przeanalizujemy i poprawimy błędy 

gramatyczne pojawiające się w Waszych pracach. Materiału językowego  

do analizy dostarczyły nam nasze polonistki. 

 

wypowiedzenie  

z błędem 

wersja 

poprawiona 

omówienie problemu 

Anka „pisała 

wypracowanie na 

tzw. kolanie”. 

Anka pisała 

wypracowanie  

na kolanie. 

W zdaniu popełniono dwa błędy.  Zastosowano w nim 

związek frazeologiczny pisać coś na kolanie, czyli 

pisać coś w pośpiechu, na przykład na przerwie, tuż 

przed lekcją. Niepotrzebnie dodano skrót „tzw.” – 

tak zwanym. Pamiętajmy, że frazeologizmy 

wprowadzamy do zdania bez wtrąceń typu: tzw. czy 

np. Ponadto nie zapisujemy ich w cudzysłowie. 

Jolka była 

uczesana  

w koka. 

Jolka była 

uczesana  

w kok.  

W zdaniu błędnie zastosowano rzeczownik „kok” w 

dopełniaczu (koka).  Przed rzeczownikiem „kok” 

pojawił się przyimek „w”, który łączy się  

z rzeczownikami w bierniku i miejscowniku, nigdy  

w dopełniaczu. Powiemy więc: Kobieta uczesana w 

(kogo? co? – pytania biernika) kok. Do twarzy jej  



w (kim? czym? – miejscownik) koku.  

Z ogromnym 

zainteresowaniem 

przeczytałem tą 

książkę. 

Z ogromnym 

zainteresowaniem 

przeczytałem tę 

książkę. 

Błąd polega na nieprawidłowym zastosowaniu zaimka 

„ta”. Jest to zaimek wymagający w tym zdaniu 

zastosowania biernika (przeczytałem: kogo? co?).  

W tym przypadku zaimek ta brzmi „tę”, a nie „tą”. 

Forma „tą” przypisana jest narzędnikowi, np.: Szedł 

z tą książką pod pachą.  Warto dodać, że mieszanie 

form: tę i tą jest powszechnym zjawiskiem. Dzieje 

się tak, gdyż zaimki rodzaju żeńskiego, a do nich też 

należy słówko „ta”,   od końca XIX w. mają  

w bierniku końcówkę –ą, np.: naszą, moją, twoją, 

tamtą, niczyją zamiast archaicznej już końcówki –ę 

(moję, twoję, waszę). Zmiana końcówek dokonała się 

pod wpływem przymiotnika rodzaju żeńskiego, który 
w bierniku zawsze przyjmował –ą (piękną, straszną, 

mądrą, głupią). Kiedy przypomnimy sobie, że zaimki 

typu moja, tamta, twoja to zaimki przymiotne, a więc 

zastępujące przymiotniki, powinniście zrozumieć, 

dlaczego dokonano zmiany końcówek. Niestety, 

zaimek ta nieco wymyka się regułom. Jego 

biernikowa forma tę stanowi wspomnienie po dawnej 

odmianie zaimków rodzaju żeńskiego, ale, póki co, 

jest to jedyna dopuszczalna w piśmie forma.  

Dziś jest 

dziesiąty 

kwiecień. 

Dziś jest 

dziesiąty 

kwietnia. 

Autor tego zdania zapomniał, że w zapisie dat nazwę 

miesiąca podajemy w dopełniaczu. Między 

liczebnikiem (dziesięć)  a słowem „kwiecień” istnieje 

w domyśle wyraz „dzień”. W przeciwnym razie 

zdanie: „Dziś jest 10 kwiecień” sugeruje, że to 

„dziesiąty kwiecień” w naszym życiu, bo 

skończyliśmy niedawno 10 lat. Jeśli zaś redagujemy 

np. sprawozdanie, napiszmy, że 

impreza/wycieczka/dyskoteka odbyła się:  

w dziesiątym dniu kwietnia/ dziesiątego (dnia) 

kwietnia. 

 
Mamy nadzieję, że nasz nowy dział pomoże Wam zrozumieć popełniane 

przez Was błędy językowe, a co za tym idzie – uchronić Was przez ich ponownym 

popełnianiem. Pamiętajcie, że każdy ma prawo robić błędy, ale sztuką jest uczenie 

się na nich i niepozwalanie sobie na ich powtarzanie. Uważam, że troska  

o niepowielanie poczynionych już błędów, zarówno w języku , jak i w życiu, to 

dowód silnego charakteru i klucz do sukcesu. 
 

Zebrała i opracowała pani Elżbieta Pajewska 


