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We wrześniu, jak co roku, odbyły się wybory do Samorządu 

Szkolnego. Przybyło na nie wiele osób, nie tylko szóstoklasistów, 

chociaż to ci ostatni startowali w wyborach, jako najstarsi wiekiem, 

stażem i doświadczeniem. Wyborców było tak wielu, że kandydaci 

ledwo przecisnęli się przez rozentuzjazmowany tłum. 

W wyborcze szranki stanęli przedstawiciele wszystkich klas 

szóstych. Wybory trwały dość długo, gdyż każdy z kandydatów 

próbował wykazać się oratorskimi umiejętnościami. W ich 

przemowach dało się jednak zauważyć pewien powtarzający się 

schemat: Nazywam się … . Mam 12 lat. Chodzę do klasy 6 … i w 
poprzednim roku pracowałem w Samorządzie Szkolnym. Za moich 
rządów będę …. itd., itp. Należy jednak podkreślić, że nasi kandydaci 

nie obiecywali, w przeciwieństwie do naszych polityków, gruszek na 

wierzbie. 

Pierwsi kandydaci nie zyskali przychylności wyborców, zdobywali 

od 0 do 4 głosów. Walka rozegrała się między klasą 6c i 6d.  

Ostatecznie przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego został 

uczeń z klasy 6d, wiceprzewodniczącym chłopak z 6c. Następnie 

odbyła się pasjonująca dogrywka na objęcie stanowiska sekretarza 

Samorządu. Wygrała dziewczyna, więc mamy raczej sekretarkę a nie 

sekretarza. I dobrze, bo ktoś tych chłopaków musi w końcu trzymać 

w ryzach ;). 

A oto nazwiska „ważniaków” z Samorządu Uczniowskiego: 

Przewodniczący – Eryk Szempliński 

Wiceprzewodniczący – Paweł Smoliński 

Sekretarz – Malwina Laskowska 

Na tym kończę sprawozdanie z przebiegu wyborów do 

Samorządu Szkolnego. Pozwolę sobie w tym miejscu zacytować słowa 

wiceprzewodniczącego: I to by było na tyle. 
 

Paweł Smoliński z klasy 6c 

 



 

 
 

Na pewno każdy z Was z łezką  

w oku wspomina wakacje, które dobiegły 

końca ponad miesiąc temu. Tygodnie 

odpoczynku od nauki, klasówek  

i trudnych prac domowych za nami.  

Z pewnością przyznacie mi rację, że 

jednym z ciekawszych zajęć podczas 

przerw było we wrześniu opowiadanie  

o tym, gdzie się podczas ferii letnich 

było, co się udało zwiedzić i jakie 

przeżyło się przygody. Zapewniam Was, że na podobne tematy 

rozmawiali nauczyciele w zaciszu pokoju nauczycielskiego. 

W dzisiejszym wydaniu „Piątaka” postanowiliśmy opublikować 

wywiad z jedną z nauczycielek. Pani Katarzyna Lisowiec-Poręba 

opowiada w nim o swoich wakacjach. 

 

Dzień dobry, czy zgodzi się Pani udzielić nam wywiadu na temat 
wakacji? 
Oczywiście, zrobię to z przyjemnością. 
Gdzie spędziła Pani wakacje? 
Na wakacjach byłam w Turcji. Tydzień spędziłam na riwierze 
tureckiej. Było naprawdę fajnie, po prostu bajecznie. 
Jak smakowała Pani tamtejsza kuchnia? 
Serwowano nam przepyszne potrawy. 
A co z pogodą, bo w Polsce nie dopisywała. 
W Turcji pogoda była wspaniała. Cieszę, że miałam okazję 
zawitać do Turcji choć na tydzień, bo po powrocie do kraju nie 
zobaczyłam już słońca. 
Czy przeżyła Pani jakąś emocjonującą przygodę? 
Oj tak… . Podczas pobytu w Turcji miałam okazję sprawdzić się  
w sportach ekstremalnych. Wzięłam udział w raftingu, czyli  



spływie pontonem rwącą, górską 
rzeką. To była niesamowita 
przygoda, a momentami nawet 
dramatyczna. Nieoczekiwanie 
bowiem wypadłam z pontonu.  
Na szczęście wszystko dobrze 
się skończyło i pozostały jedynie 

fantastyczne wspomnienia.  
Woli Pani spędzać wakacje nad morzem czy w górach? 
Zdecydowanie wybieram morze. Kiedy jest upalnie, lubię mieć   
w pobliżu zbiornik z zimną wodą. Jednak moim ulubionym 
kąpieliskiem jest jezioro. 
Czy minione wakacje może Pani uznać za swoje najlepsze? 
Raczej nie. Owszem, były naprawdę wspaniałe i podczas nich 
udało mi się naładować akumulatory do dalszej, wytężonej pracy, 
jednak miewałam lepsze wakacje. 
Czy cieszy się Pani z powrotu do szkoły? 
Tak, ponieważ lubię moją pracę. 
Bardzo dziękujemy Pani za wywiad. 

Ola Żelska, Julia Świechowska i Natasza Górnicka z klasy 5b 

 
Poniżej, za zgodą Pani Kasi, prezentujemy Wam zdjęcia z wyprawy naszej 

nauczycielki do Turcji.  
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Akcja „Sprzątania świata”  to tradycja, która narodziła się w Australii  

w 1989 roku. Wówczas 40 tysięcy mieszkańców Sydney posprzątało tereny portu. 

Rok później w akcji uczestniczył cały 

australijski kontynent. 

W Polsce sprzątamy świat od 1994r. 

Inicjatorką akcji była Mira Stanisławska-

Meysztowicz. Krajowy patron i koordynator 

działań związanych ze sprzątaniem świata to 

Fundacja Nasza Ziemia. W tej największej 

w kraju kampanii społecznej co roku 

uczestniczy ok. 1,5 -2 milionów osób, 

zwłaszcza dzieci i młodzieży.  Na całym 

świecie liczba ta wynosi ok. 40 milionów. 

Jak udało nam się ustalić, nasza 

szkoła bierze udział w akcji „Sprzątania świata” od 11 lat. Celem akcji jest troska 

o środowisko. Jak mówi pani Anna Wolikowska, co roku sprzątamy tereny wokół 
szkoły, by uświadomić dzieciom, że to od nas wszystkich zależy los Ziemi. 
Ponadto, jak dodaje pani Ania, uczymy dzieci recyklingu, czyli segregacji odpadów 
- do ponownego ich użycia. Zatem podstawowe przesłanie akcji  

to uświadomienie mieszkańcom naszej planety, że człowiek powinien być 

przyjazny naturze oraz drugiemu człowiekowi. I chociaż posprzątanie śmieci daje 

zazwyczaj krótkotrwały efekt, to akcja „Sprzątania świata” służy przede 

wszystkim zmianie ekologicznej świadomości i codziennych nawyków Ziemian. 

W naszej szkole akcję „Sprzątania świata” koordynowały panie  

od przyrody, czyli p. Anna Wolikowska oraz p. Edyta Romańczuk-Ozdoba. 

Najpierw odbył się apel, 

przygotowany przez uczniów klas: 5c 

i 6d. Do akcji włączył się również 

szkolny Klub Małego Ekoludka  

i Małego Ekologa. 

Podczas apelu uczniowie 

naszej szkoły zostali zapoznani  

z ideą „Sprzątania świata”. 

Zaprezentowano dwie scenki, które  

w humorystyczny sposób zwracały 

uwagę na problem zaśmiecania 

środowiska naturalnego. Gromkimi 

brawami nagrodzono zwłaszcza 



występ Eryka Szemplińskiego oraz Aleksandra Tomaszewicza z klasy 6d, którzy 

wystąpili w nowej inscenizacji bajki „Paweł i Gaweł”. Nasi koledzy stworzyli 

niezapomniane, obłędnie zabawne kreacje 

aktorskie.  

Po apelu uczniowie pod opieką 

nauczycieli wyruszyli w teren  

w poszukiwaniu śmieci. Uzbrojeni  

w rękawiczki oraz worki na papier, plastik, 

metal, szkło i odpady komunalne przeczesali 

okolice wokół Piątki. Po zakończeniu akcji 

wypełnione śmieciami worki złożono przed 

szkołą, skąd służby komunalne zabrały je 

tam, gdzie ich miejsce. 

Wszyscy byliśmy dumni  

z uczestnictwa w akcji 

„Sprzątania świata”. Każdy z nas 

przyczynił się bowiem do tego, 

że nasz świat choć trochę stał 

się czystszy.  
 

Ola Bilor i Julia Ceranowska  

z klasy 5b  

oraz Gabrysia Małek z 6c 
 

  
Stanisław Karaszewski 

Śmieciu precz 

Gdy rano słońce świeci, 

wybiegają na dwór dzieci. 

Miotły, szczotki idą w ruch, 

bo dokoła wielki brud. 

Śmieciu precz, brudzie precz! 

Ład, porządek dobra rzecz! 

Tu papierek od cukierka. 

Tam po soku jest butelka. 

Ówdzie puszka po napoju. 

I pudełko, może twoje. 

Żyć nie można w bałaganie, 

Więc się bierzmy za sprzątanie. 

Zmykaj śmieciu do śmietnika. 

Bałaganie, brudzie znikaj! 



 

Czy widzicie na co dzień Pana szybko przemieszczającego się 

szkolnym korytarzem? Jego atrybuty to komputer, rower, trampki  

i bila. Czy wiecie o kogo chodzi? To Pan Andrzej Chojnacki! Jest 

nauczycielem techniki oraz informatyki, który na lekcjach nie lubi 

pisać, woli rysować. Jest nauczycielem, który zawsze się uśmiecha, 

więc nikogo nie dziwi, że uwielbiają go dzieci. 

 

Natalia: Czy wie Pan, że został pan Nauczycielem Roku?  

Pan Andrzej Chojnacki: Tak, już wiem, że 

przyznano mi ten tytuł i jestem naprawdę 

zaskoczony.  

Natalia: Czy ten tytuł ucieszył Pana?  

Pan Andrzej Chojnacki: Pewnie, że się cieszę, 

chociaż nie wiem, czy na niego zasługuję. Myślę, 

że należałby się on wielu nauczycielom, więc tym 

bardziej  jest to dla mnie wielki zaszczyt  

i wyróżnienie.  

Natalia: Czy  został Pan już kiedyś Nauczycielem 

Roku? 

Pan Andrzej Chojnacki: Zostałem Nauczycielem Roku w kategorii 

uśmiech roku i pamiętam, że to było na początku mojej kariery 

szkolnej. Później okrzyknięto mnie robotnikiem roku, czyli najwięcej 

pracującym nauczycielem, no a teraz przypadł mi ten wyjątkowy tytuł. 

Natalia: Jak Pan myśli, co powoduje, że uczniowie tak Pana lubią?  

Pan Andrzej Chojnacki: Nie wiem.  Na pewno nie mój wzrost. Cóż 

mam powiedzieć, że jestem sympatyczny albo że wstawiam piątki?  

Nie mnie to oceniać. Uczę takiego przedmiotu, że wstawiam same 

piątki i szóstki. Prawdę mówiąc, nie wiem, dlaczego uczniowie darzą 

mnie taką sympatią. 

Natalia: A czy Pan też lubi uczniów?  



Pan Andrzej Chojnacki: Pewnie. Zawód nauczyciela to powołanie.  

Ja uwielbiam pracować z dzieciakami, i tymi młodszymi, i tymi 

starszymi . Mam też przyjemność pracować z prawie dorosłymi 

uczniami. Ta praca to dla mnie wielka przyjemność.   

Natalia: Co Pan lubi robić w wolnym czasie?  

Pan Andrzej Chojnacki: Uwielbiam jeździć na rowerze. Mógłbym 

jeździć cały czas,  od rana do wieczora. Właściwie powstrzymuje mnie 

przed tym tylko deszcz i brak czasu. 

Natalia: A czy lubi Pan prowadzić lekcje techniki?  

Pan Andrzej Chojnacki: Uwielbiam. Cieszę się, że uczę właśnie  

techniki ( oprócz informatyki oczywiście), bo naprawdę lubię różne 

zabawy techniczne i tego typu zadania.  

Natalia: Dziękujemy za wywiad. I gratulujemy raz jeszcze tytułu.  

Pan Andrzej Chojnacki: Ja też bardzo dziękuję.  
 Julka Brajczewska, Natalia Cholewińska i Aleksandra Bilor z klasy 5b 

 

 
 

Panie Andrzeju Wspaniały, 

Bardzo Pana kochamy. 

Uczy nas Pan informatyki, 

A czasem też techniki. 

Bardzo Pana lubimy,  

Z Panem uczymy się i bawimy. 

Pomaga nam Pan zrozumieć różne sprawy 

I wymyślać nowe, niegłupie zabawy. 

Niech Pan dalej uczy nas, 

Umilając nam szkolny czas. 

Niech Pan uśmiechem nas opromienia, 

I nigdy niech się Pan nie zmienia. 
 

W imieniu uczniów Piątki wierszyk napisała Ania Strzelecka z klasy 6c 
 

 



 

 

 

W sezonie 2010/2011 nasi koszykarze zajęli III 

miejsce. Jak będzie w tym sezonie? Czy nowi zawodnicy 

dorównają poprzednikom? Przekonamy się o tym niebawem! 

8 października 2011 rozpoczyna się nowy sezon  

w polskiej lidze 

koszykówki. Czarni 
zadebiutują meczem  

z Siarką Jezioro 
Tarnobrzeg. Starcie mistrzów 

koszykówki odbędzie się  

w Tarnobrzegu. W Słupsku zaś 

pierwszy mecz zobaczymy 

12.10.2011r. Podopieczni Dainiusa 

Adomaitisa zmierzą się z AZS 
Politechnika Warszawska.  

 

W niedzielę 25 września 2011 roku w Galerii Handlowej „Jantar” 

odbyła się prezentacja zespołu Czarnych Słupsk na sezon 2011\2012.    



Zjawili się wszyscy zawodnicy i trenerzy. Pod „Jantar” podjechali 

autami, oznakowanymi flagami kraju poszczególnych zawodników oraz 

ich imionami i nazwiskami. Na koszykarzy czekały tłumy fanów!  

 

Trenerzy i zawodnicy zapewnili, że zrobią wszystko, aby zająć jak 

najlepsze miejsce w lidze. Po oficjalnej prezentacji koszykarze 

rozdawali autografy i pozowali do wspólnych zdjęć.  

 

Mam nadzieję, że nie 

zabraknie kibiców naszej 

słupskiej drużyny podczas 

najważniejszych dla niej 

meczów. Zagrzewajmy do 

walki naszych koszykarzy 

głośnym dopingiem! Dla nas – 

miłośników sportu są oni 

bohaterami! 

 

Skład Czarnych Słupsk na sezon 2011/2012: 
trener: Dainius Adomaitis 

zawodnicy: Mantas Cesnauskis, Darnell Hinson, Scott Morrison, 

Stanley Burrell, David Weaver, Patryk Przyborowski, Paweł Kikowski, 

Paweł Leończyk, Krzysztof Roszyk, Zbigniew Białek. 
Opracował i uwiecznił na zdjęciach Markos, z klasy 6c 



 
W dniach 30 września i 1 października br. w słupskiej hali Gryfia 

odbył  się XVI Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Słupska.  

W pierwszym meczu drużyna  Polpharmy Starogard Gdański pokonała 

AZS Koszalin 81:74. Najwięcej punktów, bo aż 15, zdobył dla 

zwycięzców Brian Gilmore. Niewiele mniej – 14 pkt. Polpharma 

zawdzięcza Danielowi Wall. Dla przegranych 12 punktów zdobył 

George Reese. W  drugim meczu, pierwszego dnia Turnieju, drużyna 

ENERGA CZARNI po raz pierwszy w tym sezonie wygrała, pokonując  

przed własną publicznością  Kotwicę Kołobrzeg. Wynik meczu to: 

78:53. 

 Z kolei w drugim dniu zawodów, w meczu o trzecie miejsce, AZS 

pokonał Kotwicę 89:82. W meczu o I miejsce ENERGA CZARNI 

pokonali Polpharmę 88:60. Nasi koszykarze grali zespołowo, dokładnie 

i skutecznie, tak więc Puchar Prezydenta Miasta Słupska w XVI 

Turnieju Koszykówki pozostanie w Słupsku. Przez cały Turniej nasza 

drużyna była gorąco dopingowana przez licznie zgromadzoną 

publiczność. Miejmy nadzieję, że w nowym sezonie nie zabraknie 

podobnych zwycięstw.  
 

 

 

Opracował: 

Markos, z 

klasy 6c 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

co kraj to obyczaj 
Korea to dla nas kraj niezwykle egzotyczny. Jak się okazuje, nie tylko ze względu  

na odległość i geograficzne położenie. Przede wszystkim nas – Europejczyków 

mogą zadziwiać panujące tam zwyczaje. Koreańscy nauczyciele nie poprawiają 

prac swoich uczniów czerwonym kolorem, choćby roiło się w nich od byków. 

Koreańczycy wierzą bowiem, że zakreślenie czyjegoś imienia czy napisanych 

przez tę osobę słów na czerwono sprowadza nań śmierć. W Korei nie wolno też 

gwizdać. Jest to surowo zakazane przez prawo. Ponadto Koreańczycy nie używają 

noży. Zamiast nich stosują nożyczki. Ponoć sprawdzają się one lepiej niż noże.    

 

fascynujące sny 
W czasie swojego życia człowiek przesypia ok. 20 lat. Najdłużej żyją ci, którzy, 

jak twierdzi pewien profesor, przesypiają ok. 7 godzin na dobę. Naukowiec 

doszedł do takiego wniosku po przebadaniu ponad miliona osób. Kiedy śni nam się, 

że spadamy, ponoć zawsze dochodzi do przebudzenia. Odziedziczyliśmy to, jak 

głosi teoria, po małpach i ludziach pierwotnych. Przebudzenie miało ich chronić 

przed upadkiem z drzew, na których sypiali. Z kolei senne koszmary przydarzają 

się głównie dzieciom. Nie znaczy to oczywiście, że dorośli nie miewają 

przerażających snów. W ich przypadku, jak twierdzą naukowcy, przyczynami są: 

przemęczenie, gorączka, spożycie alkoholu lub bolesne, traumatyczne przeżycia. 

Okazuje się, że koszmary mogą stanowić dla niektórych źródło inspiracji. 

Podobno Mary Shelley napisała powieść „Frankenstein” w oparciu o swój sen. Mój 

pomysł podzielenia się z Wami ciekawostkami o snach również objawił mi się  

we śnie ;).  

 

coca- cola  -  napój wszechczasów   
Ten popularny na całym świecie napój wynalazł w 1886 roku aptekarz z Atlanty 

J.S.Pemberton. Docelowo specyfik miał służyć jako środek medyczny. Coca- cola 

powstała na bazie liście koki i orzeszków koli. W roku powstania napoju 

sprzedawano go jedynie w ilości 9 butelek dziennie, a po 26 latach zyski ze 

sprzedaży wyniosły już 50 milionów dolarów!. Pierwsza reklama coca-coli pojawiła 

się w gazecie „The Atlanta Journal” w dniu 29 maja 1886r. Dziś markę tę zna 



około 94% populacji. Coca-cola w puszkach pojawiła się w 1955r. Warto wiedzieć, 

że swój charakterystyczny kolor napój ten zawdzięcza barwnikom. Gdyby nie one 

– pilibyśmy coca-colę w kolorze green - zielonym. Receptura coca-coli jest pilnie 

strzeżoną tajemnicą. Zna ją zaledwie kilkoro ludzi. Kopia oryginalnego przepisu 

przechowywana jest w skrytce Sun Trust’s Bank w Atlancie.  

Czy wiecie, że… 

- większość ludzi uważa się za mniejszość, na którą nie działają reklamy? 

- niemal każdy człowiek uwierzy w największą głupotę, jeśli poda się mu 

jakiekolwiek dane statystyczne? 

- szkoły w Toronto płacą kieszonkowe, objętym eksperymentem uczniom,  

za chodzenie do szkoły? 

- za najzdrowsze owoce uważa się: kiwi, grejpfruty, melony, pomarańcze, jagody, 

jeżyny, truskawki, winogrona i banany? 

- obchodzone w Polsce 30 września Święto Chłopaka przypada w Rosji na dzień 23 

lutego, w Wielkiej Brytanii na 5 kwietnia, w Japonii - na 5 maja, a w Indiach - na 

19 listopada? 

- 4 października obchodzimy w Polsce święto zwierząt? 
Opracowała Dominika Koglin, absolwentka naszej szkoły 

 

 

 

Nadchodzi trudny okres dla bezdomnych, porzuconych zwierzaków.  
Klasa 6c w dniach 10 - 17 października organizuje akcję na rzecz   

Słupskiej Straży Ochrony Zwierząt.  
Zbieramy koce i karmę dla naszych czworonożnych przyjaciół. 

 

Nie bądź obojętny! Przyłącz się do akcji miłośników zwierząt! Nasi 

czworonożni bracia bezinteresownie obdarzają nas przywiązaniem, ufnością, 

przyjaźnią i bezwarunkowym oddaniem. Nie zawiedźmy ich! Pomóżmy im 

przetrwać okres jesienno-zimowy. Podarujmy im tyle, ile możemy. Każdy koc czy  

puszka karmy może przyczynić się do ocalenia niejednego zwierzaka.  

Akcję koordynuje Kasia Kątnik z klasy 6c. Jeśli macie pytania lub 

chcielibyście przygarnąć ciężko doświadczonego przez los psiaka albo kotka, 

koniecznie skontaktujcie się z Kasią. Nasza koleżanka, jeśli tylko będziecie 

chcieli, wyjaśni Wam, jak to zrobić, a ponadto opowie Wam, na czym polega praca 

w Straży Ochrony Zwierząt i jak zostać „zwierzęcym” wolontariuszem. 

 



 
 

Po raz kolejny świętowaliśmy szkolny Dzień 

Chłopaka, który w kalendarzu przypada na dzień 

30 września. Dyskoteka okolicznościowa 

zorganizowana przez Samorząd Szkolny odbyła się 

29 września o godzinie 17.00. Miejscem zabawy 

był szkolny hol, umiejscowiony w okolicach 

sklepiku.  

Początkowo wydawało się, że nie będzie to 

udana impreza. Zanosiło się na niewypał: dziewcząt 

było zdecydowanie więcej niż chłopców, i jak to 

zwykle bywa, nie wszyscy ruszyli od razu do tańca. 

Krótko mówiąc, uczestnicy zabawy podpierali 

ściany.  

Wkrótce jednak zaczęły się prawdziwe, 

konkursowe emocje. 

W konkursie na "Super Chłopaka" uczestniczyło 

czterech "panów" z klasy Vb: Mateusz Wicik, Jakub Nawrot, Aleksander Plombon 

oraz Oskar Gaczyński. Zmagania rozpoczęła konkurencja wymagająca iście 

męskiej precyzji, należało bowiem... nawlec nić na igłę. Następne zadanie nie 

sprawiło nikomu problemu, ponieważ należało rozpoznać marki samochodów, a cóż 

to za wyzwanie dla chłopaka!? Kolejny konkurs dotyczył znajomości narzędzi,  

z którymi panowie mają często do czynienia, natomiast chłopcy... niekoniecznie! 

Następnie kandydaci do tytułu "Super Chłopaka" musieli rozpoznać drużyny 

piłkarskie i pięknie zatańczyć. 

Okazało się, że po tych kilku konkurencjach rywalizacja była niezwykle 

wyrównana - Kuba i Mateusz uzyskali taką samą ilość punktów. O zwycięstwie 

zdecydowała dogrywka- należało narysować dom, ale trudność polegała na tym, że 

chłopcy rysowali z zasłoniętymi oczami. W tej dyscyplinie lepszy okazał się Jakub 

i to jemu przypadł w końcu zaszczytny tytuł Chłopaka Roku! 

Impreza Szkolnego Samorządu okazała się całkiem udana, w końcu bawili 

się na niej równie dobrze uczniowie i nauczyciele. Wiele w tym zasługi pana 

Andrzeja Chojnackiego, który wcielił się w rolę wspaniałego DJ-a i zadbał o to, by 

muzyka odpowiadała wszelkim gustom. Samorząd Szkolny raz jeszcze stanął  

na wysokości zadania. Szkoda tylko, że tak fajna zabawa została zlekceważona 

przez naszych kolegów, o czym świadczy zbyt niska frekwencja wśród chłopców. 

Mamy nadzieję, że w kolejnym roku będzie lepiej. 
Oskar Misiak i Mateusz Wicik z klasy 5b 


