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OD REDAKCJI

Jak nie kochać jesieni?
Ta pora roku najczęściej kojarzy się z
pięknie wybarwionymi liśćmi, wrzosami,
mglistymi porankami. bo jak mówią
przysłowia:  „Gdy w listopadzie gawrony
gromadnie latają, deszcze albo śniegi
zapowiadają”. Ale jesień w naszym
kalendarzu szkolnym oznacza zupełnie
co innego. To ogrom pracy i zdarzeń,
którym musieliśmy sprostać:
 
- konkursy szkolne,
- uroczystości rocznicowe,
- przygotowania do egzaminów
- spotkania z ciekawymi ludźmi, 
- i rozliczne projekty autorstwa nie tylko
uczniów i nauczycieli.
 

Uroczyście uczciliśmy 101 rocznicę
Niepodległości Polski,Dzień Tolerancji,
Dzień Życzliwości, Dzień Pluszowego
Misia; podejmowaliśmy akcje
charytatywne. Wzięliśmy udział w
kolejnej edycji: „Co mi w sercu
sztuka”,uwieńczonej wernisażem w
Klubokawiarni Próżna na Nowym
Świecie.W numerze naszego Kuriera
znajdziecie relacje z niektórych
wydarzeń i przedsięwzięć.
 
 
 

Miłej lektury.
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DLACZEGO MAMY KOCHAĆ
OJCZYZNĘ?

Święto Niepodległości jest przede
wszystkim dniem radowania się faktem,
że jesteśmy Polakami. Na lekcjach
dyskutowaliśmy, dlaczego mamy kochać
naszą ojczyznę. Ojczyzna to wspólnota
nadziei, wspólnota języka, wspólnota
dziejów i kultury kraju, wspólnota
pokoleń. 
W trakcie naszych rozmów padały
zdania: Przede wszystkim trzeba dobrze
znać pojęcie patriotyzmu, które mówi
przede wszystkim o szacunku zarówno
do ojczyzny, jak i jej symboli.
Szacunek do ojczyzny oznacza także
otwartość na tych ludzi, którzy osiedlili
się w naszym kraju, nie niszczą go,
przeciwnie – wspierają jego rozwój i
wzbogacają kulturę.
Patriota nie może akceptować rasizmu,
nacjonalizmu, różnych fobii odnoszących
się do pochodzenia, orientacji,
wyznania.   
Powinien okazywać szacunek dla idei
europejskiej wspólnoty, podejmować
działania w interesie Rzeczpospolitej i
Unii Europejskiej.
Najważniejsze jednak, żeby nie mylić
patriotyzmu z nacjonalizmem.
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Na miano patrioty zasłużymy, kiedy
dogłębnie zrozumiemy znaczenie słowa
patriotyzm i słowa ojczyzna, i będziemy
pamiętać, że ojczyzna,to solidarność na
dobre i złe, że to zbiorowy obowiązek. 
 
 

J. Robiński



CO  MI   W SERCU SZTUKA.

Kolejna edycja wernisażu szkolnego: „Co
mi w sercu sztuka” pokazała, jak ważne
jest budowanie szkolnej tradycji. 22
listopada spotkaliśmy się w kawiarni
Pożyteczna na Nowym Świecie, aby
podziwiać prace plastyczne naszych
uczniów. Tematyka dotyczyła Ziemi.
Organizatorki przedsięwzięcia Edyta
Kołodziejczyk i Magda Pochodyła  za cel
postawiły sobie szeroką prezentację
twórczości dziecięcej. Prezentowane
prace wykonane zostały w różnych
technikach ,ale nie warsztat był tu
najważniejszy, a pomysł i idea wpisane w
dzieła. Nastrój spotkania podkreślał
także ekologiczny wystrój sali.
Szarozielone choinki i dostosowane do
charakteru spotkania oświetlenie
stanowiły dodatkowy efekt estetyczny. 

P A G E  0 4

Atrakcją spotkania był występ
Arkadiusza Karwiela pianisty,
absolwenta Akademii Muzycznej w
Gdańsku. Artysta na fortepianie gra od
12 roku życia,  wystąpił już w wielu
miastach  Polski a także w Czechach,
Francji, Ukrainie i Rosji. Jego muzyka
oscyluje w klimatach jazzowo-
popowych. To właśnie na jego edukację
kilkanaście lat temu szkoła nasza
zorganizowała kiermasz świąteczny, z
którego dochód przeznaczony został na
wsparcie edukacji utalentowanego
dziecka (był nim Arkadiusz Karwiel).
Historia zatoczyła więc koło, bo teraz to
pan Arek Karwiel był gwiazdą 
 charytatywnego wieczoru i magnesem
,który przyciągnął publiczność i
przekonał do zbiórki środków na
bibliotekę szkolną. Ten wieczór pokazał,
że warto udzielać wsparcia
potrzebującym. Opisana wyżej
uroczystość zainaugurowała
jednocześnie obchody 30 rocznicy
otwarcia naszej szkoły. Tak, tak! Na
Paryskiej 25 jesteśmy już trzydziesty
rok.
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JERZY BRALCZYK – "JĘZYKOWI NIE DA

SIĘ  NICZEGO NARZUCIĆ"

W ostatnich miesiącach ukazała się
książka profesora Jerzego Bralczyka
„Zwierzyniec”. Adam Wajrak  tak o niej
mówi „…O tym, że prof. Jerzy Bralczyk
jest specjalistą od słów, wszyscy dobrze
wiemy, ale to, że ma też wiele do
powiedzenia na temat zwierząt, będzie
dla większości czytelników
niespodzianką. Tę książkę powinien mieć
każdy, kto kocha język polski i przyrodę.”
Książka zawiera ponad sto felietonów w
barwny sposób prezentujących
zwierzęta naszych lasów .Zazwyczaj
zwierzęce frazeologizmy  stosujemy, gdy
chcemy pokazać czyjeś cnoty bądź
przywary. Ciekawie został opisany
przykład wilka, który w naszej kulturze
ma złą reputację .Człowiek i wilk 
 pojawiają się razem, gdy przychodzi
przyganić ludzkiej naturze -bo „człowiek
człowiekowi wilkiem”. Wilków się boimy.
Nie chcemy „wywoływać wilka z lasu”.
Autor pisząc o zwierzętach ,
przedstawia je jednocześnie jako
nosicieli konkretnych nazw. Doszukuje
się powiązań nazwy z cechami danego
zwierzęcia. 
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Nazwy zwierząt często oddają wygląd,
kształt, barwę, wydawane dźwięki.
Ciekawsze jest nie to, skąd wzięła się
nazwa , ale to, jaki ma potencjał
znaczeniowy, jak łączy się z innymi
słowami. Tak się składa – pisze autor –
że sami rzadko siebie zaliczamy do
„królestwa zwierząt”. Czasem
„wychodzi z nas zwierzę”, czasem
półżartem mówimy o człowieku jako o
zwierzęciu społecznym czy towarzyskim,
ale naszych  „braci mniejszych” za
bliskich sobie tak naprawdę nie
uważamy i zamykamy je w różnych
zwierzyńcach. Zbliżają się ferie
świąteczne, będzie trochę wolnego
czasu, polecamy lekturę „Zwierzyńca”
prof. Bralczyka.



Ostatnio w mediach, w środowiskach
dziennikarskich a także w gronach
polityków toczą się dyskusje dotyczące
przywracania zapomnianych formacji
żeńskich typu: 
 
naukowiec czy naukowczyni, 
promotor czy promotorka, 
gość czy gościni, 
minister czy ministra, 
marszałek czy marszałkini, 
premier czy premiera. 
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Rada Języka Polskiego w roku 2012
zajęła w tym przedmiocie stanowisko, że
językowi nie da się niczego narzucić, a
przyjęcie jakiejkolwiek regulacji prawnej
w tym zakresie nie spowoduje, ze
zaczniemy raptem używać form
inżyniera, bądź inżynierka, docentka
bądź docenta, ministra bądź ministerka.
Po prostu należy pamiętać, że jeżeli w
zdaniu wskazana jest płeć osoby, o
której mowa, to należy używać
następujących formacji: rozmawiałem z
panem ministrem, z panią minister;
rozmawiałem z panem prezydentem,
rozmawiałem z panią prezydent. 25
listopada 2019 roku Rada Języka
Polskiego przy PAN ponownie wyraziła
stanowisko, które jest nieco bardziej
przychylne  rozszerzaniu się w  języku
polskim zjawiska  stosowania żeńskich
rzeczowników osobowych niż to z 2012
roku. Najnowsza opinia Rady wychodzi
więc naprzeciw ogólnym trendom.
Dlatego nie powinien  nas dziwić na
przykład komunikat: „gościnią
dzisiejszej Loży Prasowej była pani
redaktor Magdalena Rigamonti”.

PANI PROFESOR, PROFESORKA A

MOŻE PROFESORA?
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SZKOŁA NA WESOŁO - ZABAWNE

HISTORYJKI SZKOLNE

01 Szepty
 
Nauczyciel chodzi po sali lekcyjnej podczas
sprawdzianu i
pilnuje, czy nikt nie ściąga. Nagle mówi:
- Wydaje mi się, że słyszę jakieś szepty. 
Na to głos z sali : - Mnie też tak się zdarza, ale
ja biorę na to lekarstwo-.

02 Profile
 
Zanim zaczniesz narzekać, że hamburgery
wyglądają 
lepiej w reklamach niż na żywo, 
spójrz na swoje zdjęcie profilowe na
Facebooku, a potem w lustro.

04 Niemożliwe
 
Nauczycielka pyta się klasy:
- Dzieci, kto w waszej rodzinie jest najstarszy? 
- U mnie dziadek,
- W mojej rodzinie babcia,
- A w mojej  pra-pra-pra-pra-babcia.
- To niemożliwe!
- Dla-dla-dla-czego ?

05 Budzik
 
- Dlaczego ciągle spóźniasz się do szkoły? -
pyta nauczycielka Jasia.
- Bo nie mogę się obudzić na czas...
- Nie masz budzika?
- Mam, ale on dzwoni wtedy, gdy śpię.

03 List do nauczycielki
 
Zdenerwowana mama pisze do nauczycielki:
 
„Bardzo prosimy już nigdy więcej nie bić Jasia!
To słabe, dobre, biedne dziecko. My sami
nigdy go nie bijemy. Chyba, że w obronie
własnej”…

06 Przykład
 
- Wiesz, mamo, Kazio
wczoraj przyszedł brudny do szkoły i pani go
wysłała do domu!
- I co pomogło?
- Tak, dzisiaj cała klasa przyszła brudna.



P A G E  0 9

SUDOKU


