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Powróciliśmy do szkoły po wakacjach z nową energią i zapałem do pracy. Stąd 

nowy numer gazetki szkolnej jest pełen inspiracji od tematów szkolnych, przez 

modowe po zdrowotne. Każdy z Was, Drodzy Czytelnicy, znajdzie coś dla siebie. 

Oddajemy w Wasze ręce garść inspiracji i liczymy na informacje zwrotne czy 

Wam się podoba. Nie ukrywamy, że chętnie poszerzymy grono redakcyjne. Jeśli 

lubisz pisać, masz charyzmę i lubisz poznawać świat, czekamy na Ciebie. 

Twórzmy razem to, co ciekawe, inspirujące i skupiające uwagę naszej 

społeczności szkolnej. 

Miłej lektury.  

Redakcja 
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Reformy szkolnictwa datuje się na wiek 

XVIII. Choć szkoła na przestrzeni lat 

wciąż się zmienia, to z kart historii wiemy, 

że edukacja początkowo nie była dostępna 

powszechnie. Ten przywilej był przypisany 

tylko mężczyznom, chłopcom, bo rola 

kobiety ograniczała się do zajmowania się 

domem. 

 Jezuici, którzy zajmowali się 

szkolnictwem do czasu zabrania im 

wcześniej przypisanych ról, dopuszczali 

naukę tylko po łacinie, tylko chłopców          

i tylko w duchu religijnym. Dopiero za 

panowania Stanisława Augusta 

Poniatowskiego w roku 1773 powołano 

Komisję Edukacji Narodowej (rola 

niezależnego „ministerstwa”), która 

przeprowadziła reformy w szkolnictwie. 

Nauczycielami stawali się ci, którzy 

kształcili się w specjalnie tworzonych 

seminariach. Od tej pory edukacja stała 

się ogólnie dostępna, również dla 

kobiet/dziewcząt. Postawiono nacisk na 

nauczanie dziedzin, które wcześniej były 

zakazane, jak np. fizyka, chemia, logika, 

matematyka czy gramatyka. Nauczano na 

podstawie podręczników (wydano              

w tamtych latach 30 książek, z czego 17 

było w formie podręczników, a pozostałe 

jako publikacje pomocnicze: słowniki, 

pomoce naukowe) , które zawierały 

rzetelne informacje, a nie skupione na 

dogmatach. Celem nadrzędnym stało się 

nauczanie w szkołach oświeconych, które 

miały być podzielone na poszczególne 

szczeble: szkoła podstawowa i średnia. 

Komisja Edukacji Narodowej kierowała 

struktura szkół, poczynając od Szkół 

Głównych (uniwersytetów w Krakowie         

i Wilnie), przez wydziałowe, podwydziałowe 

i parafialne. Szkoły miały spełniać zadania 

edukacyjne, ale też być otwarte na 

potrzeby kraju oraz uczyć patriotyzmu. 

Dotąd zakazane posługiwanie się językiem 

polskim stało się obligatoryjne, a z kolei 

wcześniej wymagana łacina została 

zakazana. Pojawiły się pierwsze lekcje 

wychowania fizycznego, co stało się 

wówczas rewolucyjnym podejściem do 

kształcenia. 

Obchody Dnia Edukacji Narodowej 

 
 Dzień Nauczyciela w Polsce ma 

swój początek w 1957 roku, kiedy 

podczas Światowej Konferencji 

Nauczycielskiej w Warszawie ustalono, 

że dzień 20 listopada będzie 

Międzynarodowym Dniem Karty 

Nauczyciela i świętem nauczycieli. 

Konferencja została zorganizowana 

przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. 

Wówczas Ustawa z dnia 27 kwietnia 

1972 roku, zwana Kartą praw            

i obowiązków nauczyciela, wprowadziła 

Dzień Nauczyciela obchodzony           

w rocznicę powołania Komisji Edukacji 

Narodowej (właśc. Komisja nad Edukacją 

Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca), 

czyli 14 października. W 1982 roku 

Kartę praw i obowiązków nauczyciela 

zastąpiła Karta Nauczyciela, zmieniając 

nazwę święta na Dzień Edukacji 

Narodowej oraz wprowadzając przepis: 

Dzień ten uznaje się za święto 

wszystkich pracowników oświaty.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Związek_Nauczycielstwa_Polskiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karta_Nauczyciela
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Święto Nauczyciela na świecie 

Różne kraje świata obchodzą to święto, 

ale daty się zmieniają w zależności od 

historii danego kraju lub łączą się             

z wydarzeniami: 

 

Chiny- 10 września- ze względu na to, że 

uczniowie po rozpoczęciu roku są jeszcze 

pełni werwy i entuzjazmu i mogą z radością 

podziękować swoim nauczycielom za wkład 

pracy, włożonej w ich edukację; 

Hiszpania- 27 listopada, choć niektóre 

źródła podają 30 października; 

Turcja- 24 listopada - Mustafa Kemal 

Atatürk otrzymał na posiedzeniu Rady 

Ministrów w dniu 24 listopada 1928 roku 

tytuł „Głównego Nauczyciela Szkół 

Krajowych” ; 

Ukraina- pierwsza niedziela października. 

 

UNESCO w 1994r. ustanowiło 

międzynarodowe obchody święta 

nauczyciela 5 października na cześć 

podpisania w 1966r. „Rekomendacji           

w sprawie statusu nauczyciela”. 

Redakcja 

Miesiąc październik uznaje się za miesiąc 

walki z przemocą w rodzinie. Jednak każdy 

sposób agresji powinniśmy umieć 

rozpoznawać. 

Jakie są rodzaje przemocy i na czym 

polegają?  

Fizyczna - to wszystkie zachowania, które 

mogą prowadzić do bólu i poważnych 

obrażeń fizycznych. Każde zachowania 

przekraczające granice drugiej osoby bez 

jej zgody są uznawane jako przemoc 

fizyczna. Szarpanie, uderzanie, bicie, 

poszturchiwania, popychanie oraz wiele 

innych są czynami karalnymi. Przemoc 

fizyczna dzieli się na dwa rodzaje - czynna 

i bierna. Pierwsza z nich to np. bicie, 

kopanie, popychanie, policzkowanie, 

szarpanie za włosy. Do biernej postaci 

przemocy fizycznej można zaliczyć takie 

zachowania, jak: zakazywanie lub 

uniemożliwianie załatwiania potrzeb (np. 

ograniczenie snu czy głodzenie).  

Psychiczna - polega na wchodzeniu w takie 

interakcje z drugim człowiekiem,               

w których następstwie czuje się źle. 

Przemocą psychiczną jest agresja słowna, 

ale też traktowanie jej i jej starań            

z pogardą, wywieranie wpływu i presji, lub 

nadmierne kontrolowanie ofiary.               

W przemocy psychicznej dużą rolę 

odgrywają też groźby.  

Cyberprzemoc - może przybierać różne 

formy prześladowania w sieci. Dotyczy 

przede wszystkim dzieci i młodzieży, 
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spędzających w internecie coraz więcej 

czasu. Posiada najczęściej formę słowną. 

Zalicza się do niej np. opublikowanie 

poniżających filmów/zdjęć, publikowanie 

ośmieszających rzeczy, podszywanie się 

pod inne osoby, wykluczanie                      

z internetowych społeczności.  

Jakie skutki może mieć przemoc?  

Bardzo poważne. W młodym wieku 

kształtuje się nasza osobowość, charakter, 

to jakimi w dorosłości będziemy ludźmi. 

Wówczas przekazywane nam są wartości    

i prawdy o nas samych, a także o 

otaczającym na świecie. Przez przemoc 

możemy stać się innymi ludźmi niż 

dotychczas.  

Jak zapobiegać przemocy?  

Brać udział w kampaniach przeciw 

przemocy, głośno mówić o pomocy dla osób  

wobec których jest ona stosowana. Gdy 

widzimy przemoc lub mamy podejrzenia co 

do niej, najlepiej skontaktować się             

z ofiarą i z nią porozmawiać lub zgłosić to 

nauczycielowi lub komuś dorosłemu, a ten 

postąpi dalsze kroki lub zadzwonić po 

policję. 

 

Z okazji Międzynarodowego Dnia bez 

Przemocy członkowie Szkolnego Koła 

Wolontariatu postanowili zasygnalizować 

to wydarzenie poprzez krótki happening 

w klasach I-III oraz nosząc w tym dniu 

koszulki z hasłami antyprzemocowymi. 

 

Red. Magdalena Jankowska, VIIa 

 

 

 

 

 

Wegetarianizm 
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Jest jedna z najbardziej znanych diet. 

Celem tej diety jest niejedzenie mięsa,      

a także bojkot produktów pochodzenia 

zwierzęcego (oprócz mleka, jaj, ryb oraz 

miodu).                                                                                                                            

Historia 

 Historia tej diety zaczyna się        

w pierwszym okresie starożytności- 

dokładnie kiedy plemiona indyjskie 

stworzyły nową wiarę o nazwie hinduizm. 

Wegetarianizm w tej wierze polegał 

głownie na reinkarnacji, czyli w innym 

znaczeniu dusza człowieka po śmierci 

fizycznej przechodzi do innego ciała, 

czasami nawet do ciała zwierzęcia.             

Z obawy przed tym Hindusi nie jedli 

zwierząt, ale nie znaczy to że ich nie 

zabijali (głównie jako ofiary dla bogów). 

Nie tylko w Indiach rozpowszechnił się 

wegetarianizm, ale także na jednej            

z greckich wysp, gdzie jej mieszkańcy 

jedli tylko kwiaty lotosu i ryby. Pod koniec 

starożytności wegetarianizmem w Europie 

szczycili się niektórzy ze 

śródziemnomorskich możnych. Po 

starożytności, czyli w średniowieczu wśród 

chłopów, duchowieństwa i możnowładców 

rozpowszechniło się jedzenie mięsa,           

a dokładniej drobiu i wieprzowiny. W tym 

okresie wegetarianizm był znany tylko        

w Indiach. Rozkwit dla tej diety  nastąpił 

na początku renesansu, a dokładnie we 

Florencji, gdzie powstał ruch 

humanistyczny sprzeciwiający się jedzeniu 

mięsa, a także kupowaniu rzeczy 

pochodzenia zwierzęcego. W późniejszych 

wiekach wegetarianizm stawał się coraz 

bardziej popularny, a nawet zaczęto 

tworzyć stowarzyszenia wegetariańskie, 

które istnieją do dziś. Obecnie ta dieta ma 

wiele milionów praktykujących, a jej 

popularność nadal rośnie. 

Główne składniki posiłku 

-warzywa                     

-owoce 

-rośliny strączkowe 

-soja 

-jajka 

-orzechy 

-ryby 

-pieczywo 

Znani Wegetarianie 

-Pitagoras- grecki matematyk 

-Platon- filozof grecki 

-Leonardo da Vinci- wielki artysta 

renesansu 

-Lew Tołstoj- powieściopisarz 

-Albert Einstein- profesor, matematyk 

Opinie ludzi 

 W tym temacie zdania są rozłożone 

pół na pół, ponieważ wegetarianizm obecnie 

rozpowszechniony jest głównie w Terenach 

Azji i Australii, niekiedy w Europie,            

a pozostała połowa to osoby, które jedzą 

mięso, mieszkające głównie w Europie         

i w Ameryce. Tak czy siak wegetarianizm 

jest popularny.
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Weganizm 

 

Jest to odłam wegetarianizmu, ale             

w odróżnieniu do wegetarianizmu nie je się 

się niczego pochodzenia zwierzęcego,       

a także bojkotowanie produktów 

zwierzęcych. 

Historia 

 Jest to najmłodsza dieta świata. 

Istnieje od 1944 roku, kiedy to Donald 

Watson oraz Elsie Shrigley w Wielkiej 

Brytanii założyli stowarzyszenie 

wegańskie, żeby poprawić jadłospis osób z 

nietolerancją laktozy. 4 lata później 

kolejne stowarzyszenie wegańskie założyli 

dr Catherine Nimmo i Rubin Abramowitz, 

ale tym razem w USA. Przez kolejne lata 

powstawało coraz więcej stowarzyszeń 

wegańskich, w tym w Polsce- Towarzystwo 

Empatia. W 1994 roku zostało założone 

święto wegana, które obchodzimy              

1 listopada. Weganizm do dziś jest 

popularny. 

Główne składniki posiłku 

-warzywa  

-owoce 

-rośliny strączkowe 

-tofu 

-soja 

-orzechy 

-grzyby 

-produkty zbożowe 

Znani Wegetarianie 

-Carl Lewis- wielokrotny mistrz olimpijski 

w biegach i skokach w dal 

-Gary L. Francione- prawnik i filozof 

-Peter Singer- etyk 

Opinie ludzi 

 Weganizm ma dużo praktykujących, 

ale mniej niż wegetarianizm. Najwięcej 

wegan mieszka w Ameryce Północnej          

i Australii.  Jest to dieta, której liczba nie 

wzrasta szybko. 

Porównanie 

 Według danych na diety roślinne chce przejść więcej kobiet niż mężczyzn, w tym 



7 

 

bardziej na wegetarianizm niż weganizm. Jednak jest wiele osób, które nie chcą przejść na 

te diety z przyczyn etycznych i religijnych. 

Red. Mateusz Skrzypkowski, Vb 

 

 

Moda jest to sposób ubierania się, 

czesania i makijażu popularny w jakimś 

okresie lub miejscu.  

Czołowymi projektantami mody są Coco 

Chanel, Christian Dior, Gianni Versace, 

Giorgio Armani, 

Louis Vuitton, Yves Saint Laurent i wiele 

innych. Najbardziej znani polscy 

projektanci mody to np. 

Maciej Zień , Paprocki  i Brzozowski, Robe

rt Kupisz. Na wybiegach do dziś domy 

mody prezentują kolekcje pod nazwiskami 

tych, którzy zapoczątkowali modę.   

Na pokazach jesienno - zimowych trendów 

zaprezentowano dużo funkcjonalnej            

i wygodnej klasyki, ale również 

powrót do  ekstrawaganckich stylizacji z 

lat osiemdziesiątych                                   

i błyszczącego glamour.  

W sezonie jesienno-zimowym będzie dużo 

geometrycznych wzorów, funkcjonalne 

dzianiny i kamizelki. Pikowane płaszcze, 

kurtki, kamizelki a nawet kombinezony.  

 Wszystko to w ciepłych kolorach karmelu, 

gorzkiej czekolady i złota.                        

Z wyrazistych kolorów projektanci 

stawiają na czerwony, fuksję, neonowy 

żółty, pudrowy róż, fiolet no i chyba hit w 

tym sezonie, czyli butelkowa zieleń. 

Najlepszym zestawieniem kolorystycznym 
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będą jednobarwne stylizacje, które można 

by, a wręcz jest to wskazane, aby 

przełamać je jedynym dodatkowym 

kolorem np. torebka w kolorze butelkowej 

zieleni. Oczywiście nie zabraknie w tym 

sezonie ciepłych,mięsistych oversizowych 

swetrów, narzutek czy dzianinowych 

sukienek i bezrękawników.    

Do pracy można założyć kamizelkę np. pod 

marynarkę lub do koszuli. Do szkoły - na 

sportowo do jeansów lub dresów. Nie 

zabraknie również plisowanych spódnic, 

które świetnie sprawdzają się w połączeniu 

z płaszczem 

, ramoneską czy oversizowym swetrem. 

Sukienki garniturowe, wąskie, długie, 

ołówkowe, styl boho czy tez gotycki - na 

pewno każda kobieta znajdzie coś dla 

siebie.   

W tym sezonie jesień-zima w 

kwestii obuwia będą królowały botki           

z miękką cholewką , która określona jest 

mianem ,,skarpetki ‘’. W sklepach nie 

brakuje modeli w stonowanych, 

tradycyjnych kolorach, ale warto zwrócić 

uwagę na  te, które zostały wykonane         

z materiałów w pastelowych odcieniach np. 

różu. Nie zabraknie oczywiście botków 

kowbojskich czy 

też kozaków. Sneakersy czy też czółenka 

w odcieniu srebra można było wypatrzeć 

na pokazie mody m.in.  Balenciaga czy też 

Gucci. Długie kozaki sięgające za kolano 

będą świetnym połączeniem z sukienkami 

mini, czy też cygaretkami, jak                     

i                  z płaszczem i ramoneską.  

Pamiętając jednak o tym, że moda 

przemija, miejmy na uwadze, że styl 

pozostaje, jak mawiała sama Coco Chanel.   

  

Red. Wiktoria Okuń VIb  

 

 

 

26 września obchodzimy dzień języków 

obcych. Każdy z nas uczy się ich w szkole. 

Nauka języków obcych otwiera nam drzwi 

na świat. „Jeden język ustawia Cię             

w korytarzu życia. Dwa języki otwierają 

każde drzwi po drodze.” Frank Smith. Gdy 

opanujemy zaledwie jeden język w stopniu 

podstawowym możemy się dogadywać za 

granicą . Znając język w stopniu średnim 

jesteś już w stan ie pracować czy też 

nawiązywać nowe znajomości za granicą 

naszego kraju.  

 

Nauka języków w szkole.  

Nauka języków w szkole to nie jest tylko  

kolejny przedmiot szkolny, ale to jest 

super korzyść na przyszłość. Nauka 

języków obcych jest również niezwykłą 

gimnastyką dla naszego mózgu, ponieważ 

ćwiczymy pamięć, kreatywność i podnosimy 

efektywność naszego mózgu. 
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KRÓTKA HISTORIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO  

Posługuje się nim 1,6 miliarda ludzi na świecie i posiada od 500 tyś. do 2 milionów słów. 

Angielski od początku swojego istnienia czyli od ok. 1 6oo lat rozwijał się i przekraczał 

kolejne granice państw. Jego korzenie sięgają czasów anglosaskich, następnie był rozwijany 

przez wikingów i francuzów. Wielki wpływ na rozwój miał przede wszystkim znany William 

Szekspir, któremu po prostu brakowało słów, więc wymyślał nowe. Jeszcze większy wpływ na 

rozwój miała sytuacja gdy Wielka Brytania stała się światowym mocarstwem kolonialnym. 

Kolonializm sprawił, że angielski rozprzestrzeniał się coraz szybciej, rozwijały się lokalne 

dialekty i powstawało nowe słownictwo. 

  

 

KRÓTKA HISTORIA JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO  

Historia Języka Hiszpańskiego sięga końcówki III w. p. n. e. Gdy Rzymianie opanowali cześć 

półwyspu Iberyjskiego w zakątkach wielkiego imperium używano mówionego języka 

łacińskiego inaczej nazywany Łaciną Ludową, czyli lokalnymi dialektami bogato czerpiący z 

języka Rzymian. Takie same korzenie mają współczesne języki jak: Francuski, Portugalski, 

Włoski i Rumuński. Gdy cesarstwo Zachodnio-rzymskie upadło poszczególne języki 

przetrwały. Dalsza historia języka hiszpańskiego wiąże się z średniowieczem. W 1713 roku 

utworzono Hiszpańską Akademie Królewską, która miała na celu standaryzacje tego języku.  

 

 

RÓŻNICE JĘZYKOWE  

Nie wszystkie języki są takie same. Różnią się składnią, znaczeniem słówek lub wymową. Na 

przykład polskie słówko „Proszę” w języku angielskim ma 6 różnych odpowiedników.  

 
Ale działa to też w drugą stronę, angielskie słówko „Double” ma aż 51 różnych odpowiedników 

w języku polskim. 
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Teraz podam jeszcze kilka różnic:  
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Łamańce językowe 
Są to trudno do wymówienia frazy. A teraz wymienię kilka:  

 

 
 

 Polskie: 

Chrząszcz brzmi w trzcinie w Szczebrzeszynie, 

-W szczękach chrząszcza trzeszczy miąższ, 

-Czcza szczypawka czka w Szczecinie, 

-Chrząszcza szczudłem przechrzcił wąż, 

-Strząsa skrzydła z dżdżu, 

-A trzmiel w puszczy, tuż przy Pszczynie, 

-Straszny wszczyna szum… 

-Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego 

-Stół z powyłamywanymi nogami 

-Na stole leży rozrewolwerowany rewolwer 

-Przy stole z powyłamywanymi nogami siedzi wyindywidualizowany inwalida, który w ręce trzyma 

wyrewolwerowany rewolwer bo w czasie suszy szosa sucha na szosie suchej wyścigowa wyścigówka 

wyścignęła wyścigową wyścigówkę numer 6 za kółkiem, której siedziała Jola lojalna i Jola nielojalna, 

które kupiły samochód od wyindywidualizowanego inwalidy. 

 

 Angielskie: 

-How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood?   

 (Ile drewna mógłby rzucić świstak, jeśli potrafiłby rzucać drewnem?) 

-She sells seashells by the seashore.                                                                  

(Ona sprzedaje morskie muszelki nad brzegiem morza.) 

-He sixth sick sheik’s sixth sheep’s sick.                        

(Szóstego chorego szejka szósta owca jest chora.) 
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 Niemieckie 

-Fischers Fritze fischt frische Fische 

(Fritze rybak łowi świeże ryby) 

-Blautkraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. 

(Czerwona kapusta pozostaje czerwoną kapustą, a suknia ślubna pozostaje suknią ślubną.) 

-Jedes Jahr im Juli essen Jana und Julia Johannisbeeren 

(Co roku w lipcu Jana i Julia jedzą porzeczki) 

 

 

 Ciekawostki: 

-wyniki badań amerykańskich naukowców ukazują iż usprawniając umysł poprzez naukę języków 

obcych, możemy uchronić się przed chorobą Alzheimera, 

-Najczęściej tłumaczoną na inne języki książką jest Biblia. Dotychczas została przetłumaczona na 

500 języków. Inne najczęściej tłumaczone książki to Pinokio i Mały Książę, 

-W języku francuskim dźwięk „O” można wymówić na 13 sposobów 

-Na świecie istnieje 6-7 tysięcy języków. Około 2400 zagrożonych jest wyginięciem, 

-Językiem chińskim posługuje się najwięcej osób na świecie – około miliard ludzi. Językiem hindi mówi 

400 milionów ludzi, 350 milionów – hiszpańskim, a 320 milionów – angielskim, 

-Na kontynencie europejskim mówi się 150 językami. Najwięcej języków funkcjonuje w Azji, 

Ameryce Południowej i Afryce. Na tym ostatnim kontynencie naukowcy wyróżniają ok. 1500 języków, 

-W Papui Nowej Gwinei istnieje 750 języków. Stanowi to 12 % języków świata. 

 

Red. Kacper Guth, VIa 
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AKTUALNOŚCI 

                                                                                       

Święto szkoły i naszego patrona połączyliśmy z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. Pasowania 

pierwszoklasistów dokonają zaproszeni goście, członkowie rodziny Józefa Dambka, wykorzystując 

rekwizyt, który ufundowano szkole na pamiątkę walk kapitana o polskość. Ponadto uczniowie klas starszych 

uświetnią Dzień Edukacji przedstawieniem, które upamiętni sylwetkę Prezesa Gryfa Pomorskiego. 

Zapraszamy 14 października na uroczyste obchody Święta Szkoły i Edukacji. 

 
 

 

 

Wyniki wyborów do władz SU. 

 

 
 

 PO WIĘCEJ BIEŻĄCYCH AKTUALNOŚCI ZAPRASZAMY NA STRONĘ SZKOŁY   
 

 


