
 

Dlaczego „Pchełka” ? 

 
Zerknijmy najpierw do źródeł. Oto, co podaje leksykon PWN: „Pchła ludzka – 

Pulex irritans – (to łacina- spróbujcie wymówić głośno) drobny owad wtórnie 

bezskrzydlisty (jeśli ktoś jest ciekawy dlaczego, niech poszuka w bibliotece), 

pasożytuje na człowieku (uwaga Uczniowie, Nauczyciele i reszta) ssakach (tym damy 

spokój). Zapobieganie przez utrzymywanie czystości (i trzymanie się na baczności), 

zwalczanie środkami owadobójczymi (tego nie polecamy, zwłaszcza w stosunku do 

członków redakcji). Oprócz wymienionych występują także pchełki ziemne (prawda, 

że to brzmi sympatycznie) oraz pchły piaskowe”. 
 

Co z nimi, oprócz nazwy, ma nasza „Pchełka” wspólnego? 
 

� jest malutka, może wcisnąć się w każdą dziurę, żeby wiedzieć i widzieć wszystko, 

� będzie dokuczliwa, uszczypliwa i zgryźliwa, jeśli nie zachowacie odpowiednich 

środków ostrożności, 

� do małej szkółki pasuje tylko mała pchła, czyli pchełka, 

� będziemy w niej przeskakiwać z tematu na temat (chyba zadbacie, żeby ich nie 

brakło), 

� każdemu da się we znaki (ale nie martwcie się, bo tylko wtedy, gdy na to 

zasłuży), 

� dopuści do współpracy każdą chętną osobę spośród Uczniów, Nauczycieli, 

Rodziców, 

� wydrukuje wszystko – od pochwał i podziękowań po skargi i zażalenia, 

� odpowie na pytania (jeśli oczywiście zdoła), 

� zada mnóstwo pytań, na które Wy, Czytelnicy będziecie odpowiadać. 
 

Czy wiecie, że to, co przed chwilą przeczytaliście to PROGRAM PISMA? 

Każde szanujące się wydawnictwo w pierwszym numerze zamieszcza informację, 

o czym zamierza na jego łamach pisać, do kogo jest adresowane, czego oczekuje 

od czytelników. Dobrze więc zaczęliśmy. 

Tak naprawdę nie wiemy, o czym będziemy pisać, w jakiej formie. Wiemy 

natomiast, że chcemy wszystkich zarazić pchlą pasją tworzenia, wprowadzić do 

naszej szacownej placówki trochę ożywczego fermentu. 
 

Od chwili ukazania się zamieszczonego powyżej artykułu minęło, bagatela, 

11 lat. Pchełka nam się postarzała, jest starsza od niejednego obecnego ucznia! 

Zmienili się redaktorzy współtworzący pismo, głównie dlatego że z chwilą 

powstania gimnazjów odeszli od nas siódmo- i ósmoklasiści, a to właśnie oni 

stanowili główny człon redakcyjny. Jednocześnie jednak Pchełka odmłodniała 

dzięki tekstom młodszych uczniów, którzy mogą pochwalić się swoim bystrym 

spojrzeniem na świat, lekkim piórem i literackimi drygiem. Pozostała niezmienna 

nasza dziewiętnastkowa tematyka i niepowtarzalny klimat NASZEJ SZKOŁY. 

Zapraszamy do lektury... 
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