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Trzeciego września br.  odbyło się uroczyste 

rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013. O godz. 10.00 

w hali sportowej zebrały się klasy 2-6, natomiast  

o godz. 11.00 nowy rok szkolny powitały dzieciaki  

z „zerówki” oraz klas pierwszych. Na inauguracji roku szkolnego 

pojawiło się łącznie 633 uczniów.  

 Uroczystość poprowadzili nauczyciele naszej szkoły – pani 

Karolina Machutta-Gałązka oraz pan Andrzej Chojnacki. Uczniów 

powitała pani dyrektor Krystyna Lewandowska. Kilka ciepłych słów  

na powitanie wygłosił również ksiądz proboszcz Andrzej Skibiński   

z parafii Jana Kantego. 

 W części artystycznej dziewczynki z naszej szkoły zaśpiewały 

piosenki. Następnie uczniowie udali się do klas, gdzie spotkali się  

ze swoimi wychowawcami. Nauczyciele zapoznali swoich 

podopiecznych z planem zajęć i przypomnieli o konieczności 

przestrzegania zasad bezpieczeństwa w drodze do szkoły. 
Opracowały: Ala Rosińska, Joasia Król, Marysia Kocioł, Ola Cisek z klasy 4b 

 
 

 



 

  W tym roku akcja sprzątanie świata odbywała się w dniach 14-16 września.  

Tegoroczne porządki przebiegały pod hasłem „Kocham, lubię, szanuję 

… nie śmiecę”.  Do tej ogólnoświatowej akcji Polska przyłączyła się 

19 lat temu za sprawą Fundacji Nasza Ziemia.    

 W dniu 13 września w naszej szkole odbył się apel, podczas 

którego poruszono zagadnienia ekologiczne i wyjaśniono uczniom 

naszej szkoły, dlaczego tak ważna jest troska o środowisko. Apel 

przygotowali uczniowie klasy 6c pod opieką swojej wychowawczyni, 

nauczycielki przyrody,  pani Ani Wolikowskiej. Poza panią Anią nad 

organizacją akcji w naszej placówce oraz oprawą artystyczną  

i merytoryczną czuwały panie: Edyta Romańczuk-Ozdoba, Grażyna Wierzbicka, 

Małgorzata Gutkowska i Karolina Machutta-Gałązka. 

 Po apelu uczniowie Piątki, „wyposażeni” w gumowe rękawice i worki  

na śmieci, przeczesywali teren wokół szkoły w poszukiwaniu porzuconych 

odpadów. Nie myślcie sobie – zebrane śmieci od razu segregowaliśmy. Kiedy 

worki, z napisami: metal, szkło, plastik, papier były już pełne, z uśmiechem  

na ustach – zadowoleni, że przyczyniliśmy do ochrony środowiska, złożyliśmy 

zebrane przez nas odpady w umówionym miejscu, przed budynkiem naszej szkoły. 
Opracowała Ania Żuralska  

 

 
 

Chyba wszyscy zgodzicie ze mną, że troska o środowisko to naprawdę 

ważna sprawa. Niedawno braliśmy udział w akcji sprzątanie świata,  

zorganizowanej przez Fundację Nasza Ziemia. Postanowiłam, na okoliczność 

tejże akcji, porozmawiać z panią Anią Wolikowską, nauczycielką przyrody.  

 

Od kiedy obchodzimy Dzień Sprzątania Świata? 

Do akcji „Dzień sprzątania świata” Polska przyłączyła się w 1993 r., czyli 

dziewiętnaście lat temu. 

Po raz który nasza szkoła brała udział w tej akcji? 

Nasza szkoła sprzątała świat już po raz dwunasty. 



Czy wiadomo, ile kilogramów śmieci zebraliśmy w tym roku z terenów wokół 

szkoły i pobliskiego osiedla? 

We wrześniu 2012 roku uczniowie naszej szkoły zebrali ok. 100 kg śmieci. 

Co stało się z zebranymi przez nas śmieciami? 

Zebrane przez Was śmieci zabrały słupskie służby komunalne. Śmieci trafiły tam, 

gdzie ich miejsce – na wysypisko. 

Co, Pani zdaniem, oznacza hasło „Jestem ekologiczny”? 

Osoby „ekologiczne” dbają o środowisko naturalne i używają mało detergentów. 

Ekologiczni, robiąc zakupy, korzystają z toreb wielokrotnego użytku, a nie 

jednorazowych reklamówek. Ekologiczni segregują śmieci. 

Czy podobał się Pani apel na okoliczność akcji sprzątanie świata? 
Tak, był interesujący, a przede wszystkim pouczający. 

Dziękuję za wywiad. 
Wywiad przeprowadziła i opracowała Karolina Szewczyk z klasy 4b. 

 

 
 

 zapałka rozkłada się sześć miesięcy, a  bilet autobusowy 

3-4 miesiące? 

 rozkład butelek plastikowych  może trwać nawet 1000 

lat? 

 Natura potrzebuje 10 lat na „rozprawienie się”  

z aluminiowymi puszkami? 

 szklane butelki „rozłożą się” po ok. 4000 latach? 

 

 

 

 

 
 

 

  
 
 

 Zebrała  
Ania Żuralska 

 

 

 

Zanim porzucisz śmieć byle gdzie,  

pomyśl o konsekwencjach!  

Jeśli naprawdę kochasz Ziemię i przyrodę, zadbaj o nią! 

Chyba nie chcesz żyć na wysypisku śmieci ani nie życzysz 

tego swoim bliskim. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowali i udokumentowali:  Igor Klimkowicz i Gniewko Gawrych z klasy b 

Chłopaki w kratkę  

w krainie w kratę! 

 

Ciśnienie rośnie! 

 

Ćwiczenia dla supermana. 

Szaleństwo na parkiecie. 

Czyżby super 

chłopak szukał 

Kopciuszka? 



 

Za nami święto chłopaka. Z tej okazji Samorząd Uczniowski 

zorganizował okolicznościową dyskotekę, połączoną z wyborami super 
chłopaków roku szkolnego 2012/2013. Podczas tej imprezy przyznano 

tytuły w kategoriach: Chłopak Roku oraz Chłopak Publiczności.  
W zabawie uczestniczyli uczniowie klas 4-6. Każda z klas 

starszych wytypowała wcześniej reprezentanta klasy. O wyborze 

decydowały dziewczyny. Super chłopak  danej klasy zmierzyć się 

musiał z super chłopakami z innych klas w kilku zabawnych 

konkurencjach. Młodzi mężczyźni konkurowali w takich dyscyplinach 

jak: dmuchanie balonów, robienie pompek czy przewijanie lalek.  

W tym roku super chłopakiem okrzyknięto ucznia klasy 6b Kubę 

Klętaka. Przeprowadziliśmy z nim wywiad. 

Czy czujesz się zawiedziony, że nie sprostałeś ostatniemu zadaniu 

– przebraniu lalki? 

Szczerze mówiąc czuję się trochę zawiedziony, że nie dałem rady  
w tej konkurencji. Jednak przełknąłem już tę gorycz i pogodziłem się  
z faktem, że lalek nie umiem przebierać. 
Jak oceniasz tegoroczną imprezę na okoliczność Dnia Chłopaka? 

Czy Samorząd Uczniowski stanął na wysokości zadania? 

I to jak! To była fantastyczna impreza, a zadania dla kandydatów na 
super chłopaka nie należały do łatwych. Myślę, że wszyscy naprawdę 
dobrze się bawili. 
Które zadanie było, Twoim zdaniem, najtrudniejsze? 

Oczywiście to, z którym sobie nie poradziłem, czyli zmienienie lalce 
pieluchy. Chyba na co dzień żaden chłopak się tym nie zajmuje! 
Dziękujemy za chwilę rozmowy. 

Ja również dziękuję. 
Czy dla współczesnego chłopaka zmienienie lalce, czy też 

młodszemu rodzeństwu,  pieluchy powinno być aż takim wyzwaniem? 

Na to pytanie odpowiedzcie sobie sami. 
Wywiad przeprowadziły i zredagowały Aleksandr Żelska i Natalia Cholewińska  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joasia Król z klasy 4b 
 

Przyjaciel 

Gdy  czasem  w  duszy smutno  gra , 

i  łezka   w  oku  się  toczy, 

to  pomyśl  sobie,  że  blisko 

jest  ktoś- komu  zawsze 

możesz  spojrzeć  w  oczy . 

 

On  zawsze  cię  rozweseli, 

pocieszy, powie  dobre  słowo! 

Więc  nie  martw  się  byle  czym, 

bo  z  przyjacielem  zawsze  jest 

kolorowo. 
 

Maja Hulecka z klasy 4b 

Przyjaciele – ważna sprawa 

Przyjaciele – ważna sprawa, 

 Są  sekrety i zabawa! 

 

Mój przyjaciel -  świetna rzecz, 

Można z nim oglądać mecz! 

  

Takiego kumpla trudno jest znaleźć , 

Ale potem można sobie poszaleć. 

 

Moja przyjaciółka zawsze mi pomoże. 

Nasza piękna przyjaźń nie zerwie się jak 

zboże. 

 

Ona wszystko o mnie wie!  

My bardzo lubimy się.  
 

No i może mamy parę wad,  

Ale z taką koleżanką można zwiedzać świat ! 
 

Dominika Knap z klasy 4b 

Przyjaciel -  lekarstwo na zło 

Dobrze jest mieć kogoś bliskiego, 

kochanego, życzliwego. 

Gdy ci smutno, moc kłopotów, 

zawsze z Tobą, zawsze gotów. 

Łzy obetrze i przytuli,  

byśmy lepiej się poczuli. 

Wspólna radość i zabawa,  

z przyjacielem to podstawa. 

Taki ktoś, to prawie skarb! 

Gdy go znajdziesz, to masz fart!!! 

 
 

Karolina Szewczyk z klasy 4b 

Przyjaciółki 

Ala i Ola to przyjaciółki, 

dzisiaj w szkole grały w kulki. 

Ala wygrała, Ola przegrała. 

Dobra Ala Olę pocieszała. 

Gdy Alę zaczęła boleć noga, 

to Olę ogarnęła trwoga. 

Raz się zdarzyło, że się pokłóciły, 

ale po godzinie się przeprosiły. 

Kiedy Ala dostała jedynkę, 

Ola mówi: „Każdy może zrobić pomyłkę”. 

Takie to właśnie z nich przyjaciółki, 

Które do jednej chodzą szkółki. 



 
 

Co roku  we wrześniu w naszej Szkole 

przeprowadzane są demokratyczne wybory do Samorządu 

Uczniowskiego.  

Informujemy, że samorządowa „trójca” została już 

wyłoniona. Przewodniczącym SU na rok szkolny 

2012/13 został Kacper Ostrowski z klasy 6c, zaś 

na stanowisko  wiceprzewodniczących mianowano: 

Mateusza Wicika z klasy 6b oraz Jakuba Nawrota, 

także z 6b. 

Tuż po wyborach samorządowych w naszej Szkole 

redaktorki naszej szkolnej gazetki przeprowadziły wywiad ze 

„zwycięskimi” chłopakami – Kacprem i Kubą: 

Dlaczego zgłosiliście  swoją kandydaturę do Samorządu 
Szkolnego? 

Kacper: Chciałem być przewodniczącym naszej szkoły. 

Jakub: Chciałem wspomóc przewodniczącego w jego działaniach. 

Uważam, że moje pomysły oraz inicjatywy okażą się przydatne.  

Czy podobają Wam się objęte przez Was stanowiska? 
K: Bardzo mi się podoba to stanowisko. Już działamy, już 

organizujemy pierwsze imprezy. 

J: Podoba mi się to, że mogę wyjść z własnymi inicjatywami. 

Jakie macie plany dotyczące naszej Szkoły? 
K: Chcielibyśmy przekonać nauczycieli do tego, by zadawali mniej 

prac domowych. Mam też nadzieję, że Samorząd Uczniowski 

zorganizuje w tym roku więcej imprez dla naszych uczniów. 

Co zamierzacie zmienić w naszej Szkole? 
K: Mam plany na temat uatrakcyjnienia imprez dotyczących Dnia 

Kobiet, Walentynek i Halloween. Chcielibyśmy także rozszerzyć 

szkolny  konkurs talentów  o kategorię: ,,Zabij śmiechem”. 

J: Moim zdaniem, w naszej szkole powinno być zdecydowanie więcej 

imprez, w których uczestniczyliby nie tylko „aktualni” uczniowie 

naszej Szkoły, ale również absolwenci. 



Czy uważacie, że jesteście odpowiednimi osobami  
na te stanowiska? Dlaczego? 

K: Uważam, że jestem odpowiednią osobą na stanowisko 

przewodniczącego Samorządu Szkolnego, gdyż, przede wszystkim,  

jestem odpowiedzialną osobą. 

J: Tak, myślę, że jestem odpowiednią osobą na to stanowisko, gdyż 

jestem odpowiedzialny, reprezentowałem szkołę w różnych 

konkursach, a przede wszystkim dotrzymuję danego słowa. 

Kacper, nie uważasz, że skoro od najmłodszych lat obejmujesz 
wysokie stanowiska -  tak dzieje się w Twoim przypadku, to  
w przyszłości możesz mieć szansę na zostanie prezydentem  

naszego kraju? 
K: Nie wiem, co przyniesie przyszłość. Na razie nie planuję 

prezydentury. Bardziej interesuje mnie kariera naukawca – myślę 

raczej o rozwijaniu swoich zdolności w  kierunku inżynieryjno-

matematycznym.  

Jakimi „szefami” zamierzacie być w naszej Szkole?  
Czy pociąga Was władza? 

K: Będę szefem skrupulatnym, odpowiedzialnym i wyrozumiałym. Tak, 

władza nieco mnie pociąga. 

J: Nie, władza mnie nie pociąga. 
 

Wywiad przeprowadziły i zredagowały Natalia Cholewińska i Basia Głażewska 

 

 

 

 

 

 



 

 4 października na całym świecie obchodzi się 

Światowy Dzień Zwierząt. Warto pamiętać, że 

patronem naszych mniejszych braci, czyli 

zwierzaków, jest święty Franciszek z Asyżu. Ten 

wyjątkowy święty stał się patronem ekologów, 

walczących o prawa zwierząt.  Św. Franciszek głosił ideę, że wszyscy 

mieszkańcy Ziemi, a więc i zwierzęta, są braćmi.  

 Na okoliczność Dnia Zwierząt redaktorka naszej gazetki 

przeprowadziła wśród uczniów naszej szkoły sondę, by dowiedzieć się, 

z jakimi zwierzakami mamy do czynienia na co dzień. Przepytano 50 

osób. Zadano im następujące pytania: Jakie zwierzę wolisz – psa czy 
kota? Jakie zwierzątko masz w domu ? 
 Okazało się, że 60% ankietowanych bardziej ceni sobie 

towarzystwo psa niż kota, a 40% zapytanych uczniów opowiedziało się  

za kotami. Spośród naszych respondentów 35 % przyznało się  

do posiadania kota, również 35 % ankietowanych mieszka pod jednym 

dachem z psem.  Poza kotkami i pieskami dzielimy pokój z takimi 

czworonogami jak: świnki morskie (5 %), króliki (5 %), żółwie (5 %). 

5% ankietowanych posiada ptaszki – kanarki lub papużki. 10% 

respondentów nie ma domowego pupila – zwierzaka. 

 

Jakie zwierzę wolisz -

psa czy kota?

KOTA

PSA

 

Sondę przeprowadziła i opracowała Anna Żuralska z klasy 6b 

Zwierzątka w 

naszych domach 



 

 Święto Edukacji Narodowej, zwane 

powszechnie Dniem Nauczyciela, 

ustanowiono w Polsce 27 kwietnia 1972 

roku. Chyba nie będzie przesady  

w stwierdzeniu, że jest to jedno  

z najważniejszych świąt w naszym 

kalendarzu – w kalendarzu uczniów, 

nauczycieli, pracowników oświaty  

i wszystkich osób związanych z edukacją. To święto upamiętnia 

powołanie do życia Komisji Edukacji Narodowej, która powstała  

z inicjatywy polskiego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.  

W naszym kraju Święto Edukacji Narodowej przypada na 14 

października. W tym dniu w szkołach odbywają się uroczyste apele, 

podczas których uczniowie dają wyraz wdzięczności za trud, jaki 

nauczyciele wkładają w ich edukowanie oraz wychowywanie. Czy 

wiecie, że w polskich szkołach pracuje około pół miliona nauczycieli? 

Dzień Nauczyciela obchodzi się niemal na całym świecie. 

Świętują go np.: Albańczycy, Brazylijczycy, Chińczycy, Hiszpanie, 

Malezyjczycy, Turkowie, Rosjanie, Ukraińcy. Warto pamiętać, że na 5 

października przypada Międzynarodowy Dzień Nauczyciela. 

Naszym zdaniem Święto Edukacji Narodowej to dzień miły  

i potrzebny. Uczy on szacunku do nauczycieli, jego pracy  

i zaangażowania.  
Zebrali i opracowali: Patryk Sokolski z 5d oraz uczennice klasy 4b -  

 Ola Cisek, Agata Hałas, Karolina Szewczyk, Roksana Ronkowska 

 

A jak uczniowie naszej szkoły zamierzają uczcić Święto Edukacji Narodowej? 

Poniżej prezentujemy wypowiedzi naszych koleżanek i kolegów. 

 Damy cudowny występ podczas apelu z okazji Dnia Nauczyciela. 

 Wręczymy naszej Pani laurkę i piękny bukiet kwiatów od całej naszej klasy. 

 Z całą klasą postanowiliśmy być grzeczni i nie rozmawiać podczas lekcji. 

 Ułożymy wierszyki dla naszych nauczycieli. 
Zebrały:  Maja Hulecka i Monika Spaczyńska z klasy 4b 



 
 

 

Na okoliczność Święta Edukacji 

Narodowej, które w tym roku 

przypadło w niedzielę, zapytałyśmy 

naszych nauczycieli, jak zamierzają 

spędzić Dzień Nauczyciela. 

 

Pani Beata Kubiszewska: 

 Ten dzień uczczę z całą moją rodziną. Zabiorę moich bliskich  
do słupskiej herbaciarni na gorącą czekoladę. 

Księża: Piotr Flis i Tomasz Roda 

 W tym dniu razem z dzieciakami  będziemy śpiewać i modlić się 
za nauczycieli podczas Mszy Świętej. 

Pani Renata Starynowicz 

 Przygotuję pyszny obiad dla mojej rodziny, wypiję herbatkę  
i zjem ciasto. 

Pani Mariola Rekowska 

 Mam nadzieję, że dostanę jakąś laurkę od moich milusińskich. 
Poza tym umówię się na herbatkę  i ciasteczko z koleżankami  
z pracy. 

Pani Ela Pajewska 

 Ten dzień spędzę aktywnie. Zadbam o to, by się zrelaksować  
i naładować akumulatory przed kolejnym tygodniem pracy  
z uczniami. Z moimi bliskimi pojadę do lasu na grzyby. 

Pani Kasia Lisowiec-Poręba 

 Na pewno spotkam się z moimi przyjaciółkami. Pójdziemy na 
spacer, a potem wypijemy kawę w słupskiej kawiarni. Wieczorem 
zaś obejrzę jakiś ciekawy film oraz poczytam książkę.  
 

Zebrały: Kasia Ostapiuk i Oliwia Kotecka z klasy 4b 

 

 

 



 
    W piątek 12 października odbył się apel z okazji Dnia 

Nauczyciela. Uroczystość została przygotowana przez Samorząd 

Uczniowski oraz jego opiekunów.  

Na piątej godzinie lekcyjnej nauczyciele wraz z uczniami udali 

się na salę gimnastyczną. Podczas uroczystości przyznano nagrody dla 

„super nauczycieli”. Już po raz drugi w historii naszej szkoły 

ulubionym belfrom wręczono statuetki  ,,Złote Piątki”.  

Ceremonię poprowadzili: Kacper Ostrowski, uczeń klasy 6c oraz 

przewodniczący komitetu uczniowskiego, jak również Oskar 

Gaczyński z klasy 6b. Trzeba przyznać, że chłopcy spisali się w tej 

roli rewelacyjnie. Nie mniej fantastycznie wypadli uczniowie, którzy 

wcielili się w role popularnych gwiazd show biznesu.  

Nagrody przyznano w kilku kategoriach. Tytuł Ulubieńca Roku 
przypadł pani Agnieszce Olschewskiej. Nauczycielce matematyki 

statuetkę wręczyła gwiazda muzyki pop Lady Gaga. W kategorii 

Najbardziej Sprawiedliwy zwyciężył pan Daniel Orzechowski, który 

odebrał „Złotą Piątką” z rąk sędziny, najsprawiedliwszej ze 

sprawiedliwych, czyli Anny Marii Wesołowskiej. Z kolei pani Mirosława 

Skalna została doceniona za Niepowtarzalny Uśmiech. Pani Mirka 

otrzymała statuetkę od króla muzyki reggae Kamila Bednarka. 

Natomiast piękna i zmysłowa modelka Joanna Krupa wręczyła nagrodę 

pani Monice Ziemienowicz w kategorii Najlepiej Ubrany Nauczyciel. 
Za Najlepszego Przyjaciela Ucznia uznano panią Beatę Paszun, dla 

której na naszej uroczystości zjawił się sam Justin Bieber. 

Żartownisiem Roku okrzyknięto księdza Tomasza Rodę, który swoją 

„Złotą Piątkę”’ odebrał od niepowtarzalnego i przebojowego showmana 

Kuby Wojewódzkiego. Na naszej gali pojawiła się również Perfekcyjna 

Pani Domu, która wręczyła nagrodę w kategorii Super Błysk naszej 

przemiłej Pani Woźnej Irenie Wańczyk.  

Podczas tegorocznej uroczystości z okazji Święta Edukacji 

Narodowej wszyscy bawili się fantastycznie i wielu z nas uśmiało się 

do łez. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, nasze dyrektorki oraz 



pracownicy obsługi miło spędzili czas. Naszym zdaniem, tegoroczna 

uroczystość dowiodła, że Święto Edukacji Narodowej to dzień 

uczniów i wszystkich pracowników oświaty. 
Opracował Kacper Filip 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Udokumentował Gniewko Gawrych z klasy 4b 



 
 

W sobotę, 13 października 2012 roku 

uczniowie  klas 4-6 uczestniczyli w rajdzie  

do rezerwatów przyrody koło Bytowa. Rajd 

zorganizowany został przez: PTTK i KTP 

„MIKOŁAJEK" w Słupsku oraz Szkolne Koło 

Turystyczne „WŁÓCZYKIJE". 

Uczestnicy wycieczki zebrali się rano przed szkołą. Stąd 

autokarem dotarli do rezerwatu przyrody „Grodzisko Borzytuchom”.  

Następnie wszyscy ruszyli pieszo  ścieżką przyrodniczą w głąb lasu. 

    W trakcie wycieczki można było podziwiać piękne. liściaste lasy  

w kolorach jesieni. Pogoda  nie bardzo dopisała – było chłodno  

i wilgotno. Wkrótce wszyscy byli ubłoceni  po kolana. Jednak dobry 

humor nikogo nie opuszczał. 

Z Borzytuchomia wycieczka przejechała autokarem  

do Rezerwatu „Bukowa Góra”. Tam uczestnicy odwiedzili stary 

cmentarz leśników.  Na koniec wszystkich czekała nagroda –pyszna, 

gorąca grochówka z wielkiego kotła. Zjedliśmy ją na świeżym 

powietrzu. 

To była wspaniała wyprawa. Z niecierpliwością czekamy  

na kolejny rajd. 
Relację zdała Karolina Szewczyk z klasy 4b 

 

 

 

 



 
Od początku lat dziewięćdziesiątych rozpowszechnił się w polszczyźnie 

zwyczaj używania wyrazu, który wymawia się „łał”, natomiast zapisuje  się go 

„wow”. Jest to ewidentny anglicyzm, czyli wyraz zapożyczony z języka 

angielskiego. Zapożyczenie to wynika z reklam i programów dla dzieci i młodzieży, 

a obecnie wskazane powyżej wykrzyknienie stało się modne i „na topie”. Dzieci 

zapomniały już, niestety, że w naszym języku, gdy chcemy wyrazić zachwyt lub 

zdumienie, używamy, a raczej używaliśmy, polskiego „ojej”!  

W każdym języku istnieje grupa wyrazów dźwiękonaśladowczych  

lub okrzyków służących do przekazywania emocji, które nie poddają się obcym 

wpływom. Tak było przynajmniej jeszcze do niedawna. Tymczasem wszechobecna 

reklama sprawiła, że dzieci uważają to wykrzyknienie za lepsze niż polskie „ojej”, 

„jejku”, „oj”;  lepsze, bo „tak mówią w telewizji”. 

 Przyzwyczailiśmy się też, że jemy lunch, wkładamy na nogi legginsy, a nasi 

znajomi zajmują się marketingiem lub prowadzą własny bussines.  Tego typu 

zapożyczenia to przede wszystkim rzeczowniki, rzadziej czasowniki  

lub przymiotniki. W wielu wypadkach są to internacjonalizmy, czyli wyrazy 

podobnie brzmiące w różnych językach, przez co  wydawać się mogą bardziej 

oczywiste.  

 Polskim językoznawcom wydaje się jednak, że są w polszczyźnie takie 

wyrazy, których zapożyczać zwyczajnie nie potrzeba. Zacytuję tu jednego  

z nich: „Jeżeli pójdziemy tą drogą, to zamiast wołać ojej! czy Jezu!, będziemy 

wykrzykiwać z angielska: dżiis! A potem nasze dzieci będą potwierdzać  

z amerykańska „jap” i udowadniać, że psy szczekają „bał- łał”, bo tak się to 

oddaje po angielsku”. Dlatego zachęcam Was do sięgania  

po polskie wykrzyknienia, których jest w naszej mowie 

bardzo dużo. Chyba słusznie powiedział pewien myślący 

dwunastolatek: „Nie bądź wał - nie krzycz „łał!”, choć wyraził się 

nieco dosadnie.  

 Mimo że wielokrotnie językoznawcy alarmowali, iż coraz 

częściej używamy w naszym języku wyrazów obcych, wtręty  

z języka angielskiego są coraz bardziej powszechne. Można by sądzić, że wynika 

to z chęci popisania się biegłą znajomością języka angielskiego. Mam nadzieję, że 

w dobie, kiedy znajomość tego języka staje się coraz bardziej powszechna, bo 

przecież uczycie się go od najmłodszych lat szkoły podstawowej, konieczność 

popisywania się angielszczyzną okaże się zbędna. Zachęcam Was  

do popisywania się znajomością języka polskiego. 
Na podstawie poradnika językowego prof. Andrzeja Markowskiego 

Opracowała pani Katarzyna Lisowiec-Poręba 



 
  

W ubiegłym roku szkolnym przy naszej szkole powstało 

Stowarzyszenie Edukacyjne „Piątka”, którego głównym celem jest 

dobro dziecka. Stowarzyszenie realizuje ciekawe inicjatywy  

oraz projekty, integrujące nauczycieli naszej szkoły, uczniów, 

rodziców oraz wszystkie osoby, które pragną zadziałać na rzecz 

dzieci. Formacja ta zamierza działać w zakresie: edukacji, niesienia 

pomocy osobom, zwłaszcza dzieciakom, niepełnosprawnym; ponadto – 

ekologii, turystyki i upowszechniania świadomości kulturowej oraz 

regionalnej.  

Stowarzyszenie Edukacyjne Piątka przy Szkole Podstawowej  

z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku  

realizuje obecnie  wyjątkowo ważny, naszym zdaniem,  projekt  

a współfinansowany ze środków pozostających w dyspozycji 

Prezydenta Miasta Słupska, pochodzących z Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Mowa tu o kampanii 

informacyjnej na rzecz integracji osób niepełnosprawnych  

i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji. Projekt nosi tytuł  

„Kiedy jesteśmy razem,  to wszystko  jest łatwiejsze”. Realizację 

projektu rozpoczęto we wrześniu 2012 r.  Planowany czas 

zakończenia akcji i jej podsumowanie zaplanowano na grudzień 2012 r. 

            Chcemy  uświadomić nie tylko uczniom naszej szkoły,  

ale całej społeczności lokalnej, że wśród nas żyją i mieszkają osoby 

niepełnosprawne, które mają prawo i pragną brać czynny udział  

w normalnym życiu społecznym. Liczymy, iż dzięki przeprowadzonej 

kampanii oraz wspieraniu różnorodnych inicjatyw naszych dzieci, jak 

również ich aktywności twórczej, wpłyniemy, chociaż trochę,  

na zmianę postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych. 

         W ramach zadania realizowane są następujące działania:  

badanie opinii społecznej na temat problemów, z jakimi  



borykają się dzieci niepełnosprawne w szkole;  

kampania informacyjna w Internecie i mediach, a dotycząca 

funkcjonowania w społeczeństwie osób niepełnosprawnych;  zajęcia 

warsztatowe: teatralne, muzyczne, plastyczne, fotograficzne  

i filmowe , w których uczestniczą uczniowie niepełnosprawni w pełnej 

integracji ze swoimi zdrowymi rówieśnikami.  

Podsumowaniem podjętych przez nas działań, a realizowanych  

w ramach tegoż projektu, będzie Tydzień Godności Osób 
Niepełnosprawnych, podczas którego odbędą takie imprezy jak:  

 impreza integracyjna Dzieci Dzieciom;  

  spartakiada sportowa;  

 prezentacja spektakli teatralnych oraz muzycznych  

i tanecznych;  

 wystawa prac: plastycznych, fotograficznych i filmowych,  

 rozstrzygnięcie konkursów: literackiego i plastycznego. 

Gorąco Was zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej 

naszego stowarzyszenia: http://stowarzyszenie.sp5.pl , a przede 

wszystkim do wspierania nas i przyłączenia się do organizowanych 

przez nas akcji oraz inicjatyw. Po prostu bądźcie z nami! 
W imieniu Stowarzyszenia Piątka wypowiedziała się pani Dorota Dankowska 
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