
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NR 1 
ROK SZKOLNY 2019/2020 

 
kontakt:gazetkasp31@wp.pl  

 

W numerze: 
◘ o kampanii wyborczej; 
◘ wywiad z nową nauczycielką – p. Teresą 
Doczekalską; 
◘ Co myślisz o... – kolejne pytania ankietowe; 
◘ spacerkiem przez kalendarz z Zosią Klet; 
◘ rozmowa z Antonim Bukowińskim – matematykiem 
pierwsza klasa;  
◘ o Dniu Nauczyciela i życzeniach „na okoliczność”; 
◘ o pasji, której na imię deskorolka; 
◘ historyczne podróże z Weroniką Malesińską; 
◘ o październikowym oszczędzaniu; 
◘ wywiad z Weroniką Szyczewską – absolwentką  
naszej szkoły; 
◘ o Dniu Tabliczki Mnożenia. 
 

 

Dziękujemy 
 

Nauczyciele, dziękujemy Wam! 
Dziękujemy, że nas uczycie. 
Dziękujemy, że nas znosicie. 
Dziękujemy, że macie cierpliwość. 
Dziękujemy, że nie macie nas dość. 
Dziękujemy, że uczycie nas marzyć, 
że dodajecie nam skrzydeł. 
Że widzimy coś więcej niż siebie. 
Że w nas wierzycie. 
A najważniejsze, że jesteście! 

 
► Zosia Dudek 

 
                                    fot. z zasobów internetowych 

 
 

 
GAZETKA 

UCZNIOWSKA 
Szkoły  

Podstawowej nr 31 
w Bydgoszczy 

 
Opieka merytoryczna i skład: 

Katarzyna Jarzembowska i Ewa Lewalska 

Podpatrzone… Podsłuchane… 
 

♦ Wskok w kolejny rok… 

 

Drogie Koleżanki i drodzy Koledzy! 
No to… zaczynamy. Oddajemy w wasze 
ręce pierwszy numer gazetki szkolnej. Minął 
już wrzesień i – jak to się mówi – pierwsze 
koty za płoty. Teraz może być już tylko 
lepiej… 
 
Nauczyciel sprawdza zadanie domowe... 
- Otwórzcie zeszyty... Jagoda, kiedy odrabiasz 
lekcje? 
- Po obiedzie. 
- To czemu tej pracy domowej nie odrobiłaś? 
- Bo jestem na diecie. 
(kurtyna) 

◘ Redakcja 

 



 
Gorąca kampania 

 

W październiku jedyny obowiązujący 
„ważny temat” to, oczywiście, wybory do 
Samorządu Uczniowskiego. Kampania  
i głosowanie już za nami. No i wiemy 
wszystko… No, prawie…  
 
Od 30 września do 5 października trwała 
kampania wyborcza przyszłych 
reprezentantów  Samorządu Uczniowskiego  
oraz rzecznika praw ucznia. Startowało 14 
uczestników – o fotel rzecznika ubiegały się 
3 osoby.  
Wszystko rozpoczęło się od spotkania z 
panią Katarzyną Jarzembowską, która 
omówiła najważniejsze zadania SU oraz 
przedstawiła parę pomysłów na plakaty 
wyborcze. Jako iż nasza redakcja bacznie 
monitorowała przebieg kampanii, można 
stwierdzić, że kandydaci nie próżnowali  
i wzięli się do pracy. Niektórzy świetnie 
zadbali o autopromocję.  
Na korytarzach naszej szkoły można było 
zauważyć wiele różnokolorowych plakatów 
promujących zarówno kandydatów na 
przewodniczącego jak i na rzecznika.  
 

 
 

Przewijały się różne hasła, takie jak np. 
„Chcesz mieć jak w raju, głosuj na…”. Na 
plakatach znalazły się również ciekawe 
propozycje: herbata zimą, dzień kolorów, 
naleśniki na stołówce, dyskoteka 
noworoczna czy dzień bez pracy domowej.  
Po tygodniowej kampanii przyszedł czas na 
głosowanie – każda klasa w szkole na lekcji  

 
 
historii oddała swój głos. To była – również 
dla nas – lekcja samorządności. 
 

 
 

 
fot. Katarzyna Jarzembowska (3x) 
 

Po podliczeniu głosów wiemy już, kto będzie 
reprezentował Samorząd Uczniowski SP31. 

Przewodniczącą została  
Aleksandra Michalak z klasy 7a 

Wiceprzewodniczącą – 
Katarzyna Krzyżyńska z klasy 8a 

Sekretarzem –  
Michalina Klimkowska z klasy 5a 

Rzecznikiem zaś – 
Antoni Bukowiński z klasy 7d 

 
Wybrano także nowych opiekunów – zostali 
nimi na dwa kolejne lata: pani Barbara Dix 
oraz pan Przemysław Rajewski. 
 

► Katarzyna Krzyżyńska 

Ważny temat! 



 

 

Co myślisz o... 
czyli nasze małe 

badania ankietowe 
 

Początek roku szkolnego to wrześniowo-
październikowe klimaty. Nierozłącznie 
kojarzone z jesienią: czasami złotą polską, 
czasami szarą – też polską. Niestety…  
Stąd nasze pierwsze pytanie ankietowe:  
Z czym kojarzy Ci się październik? I tu 
odpowiedź nie była zaskoczeniem – 40%  
z was zupełnie poprawnie orzekło –  
z jesienią właśnie! Z kolorowymi liśćmi  

i kasztanami (ach, któż z nas nie robił 
ludzików z kasztanów i zapałek?).  
Z racji wyborów do Samorządu 
Uczniowskiego zapytaliśmy także  
o „samorządową świadomość” naszych 
Koleżanek i Kolegów. Większość z was  
o akcjach samorządu wie od znajomych oraz 
ze strony internetowej szkoły.  Smucić może 
to, że aż 28% w ogóle nie interesuje się tą 
działalnością, ale 10% się w nią osobiście 
angażuje. Nowy samorząd już wybrany – 
zacznie działać niebawem… Może te 
proporcje się zmienią? Tego życzymy 
nowym władzom i opiekunom!   
 

► ankiety przygotowała i głosy podliczyła Natalia 
Kamerdyn; wykresy wyczarowała Magda Foksińska 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jej Wysokość 
Matematyka 

 

Z Antonim Bukowińskim,  
uczniem klasy 7d –  

pasjonatem matematyki,  
nowym Rzecznikiem Praw Ucznia  

rozmawia Natalia Kamerdyn  
 

Czym się interesujesz? Jakie są Twoje 
największe pasje? 
- Interesuję się matematyką, językiem 
angielskim, graniem na keyboardzie  
i bieganiem, ale mogę powiedzieć, że to 
matematyka jest moim konikiem. 
 
Twoje sukcesy wiążą się bardziej ze sportem 
czy nauką? 
- Moje sukcesy wiążą się głównie z nauką 
matematyki, ale mam też parę osiągnięć  
z dziedziny sportu. 
 
Jakie nagrody lub medale są dla Ciebie 
najcenniejsze? 
- Chyba najbardziej cenię sobie tytuł laureata 
konkursu przedmiotowego „Kangur 
Matematyczny”, ale także jestem 
zadowolony z mojego wyniku  
w zeszłorocznym Konkursie Kuratoryjnym, 
także z matematyki. 
 

 
fot. Magdalena Foksińska  

Jakie konkursy, w których brałeś udział, 
były dla Ciebie najważniejsze? 
- Dla mnie najważniejszy jest Konkurs 
Kuratoryjny, ponieważ osiągnięcie w nim 
dobrego wyniku gwarantuje przepustkę  
do dowolnego liceum lub technikum, co jest 
dla mnie bardzo ważne. Brałem już w nim 
udział, ale biorę także w tym roku. 
 
Czy rozwijasz swoje pasje lub 
zainteresowania poza szkołą? 
- Tak, chodzę na zajęcia z matematyki  
i keyboardu, mam też korepetycje z języka 
angielskiego. 
 
Jak zachęciłbyś innych – średnio 
zainteresowanych matematyką – do tego, 
by zaczęli się uczyć akurat tego przedmiotu? 
Dlaczego matematyka jest „królową nauk”? 
- Moim zdaniem najważniejsze jest 
uświadomienie tym osobom, jak życiowym 
przedmiotem jak matematyka.  
W praktycznie każdej umysłowej pracy 
trzeba wykazać się znajomością umiejętności 
matematycznych. Moim zdaniem 
matematyka jest „Królową nauk”, ponieważ 
wszystkie nauki ścisłe opierają się na 
matematyce właśnie. Przedmioty, takie jak 
chemia, fizyka czy geografia, wymagają 
znajomości matematyki. 
 
Czy masz już plany związane ze swoją 
przyszłością? 
- Nie jestem pewien co do mojej przyszłości, 
jednak mam pewne plany. Zamierzam pójść 
do VI LO, a później... Może jakiś 
matematyczny kierunek? Nie mam jeszcze 
planów na tak odległą przyszłość. 
 

 
Czyżby Zuzia Dryglas miała już dla Antoniego 

propozycję na przyszłość? 

 

 

Nasi Mistrzowie 



 

Spacerkiem przez kalendarz 
 

29 września to Dzień Kawy – nie będziecie 
dzisiaj przysypiać na lekcjach, śpiochy, chociaż 
nie, zapomniałam, że jesteście niepełnoletni… 
 

 
fot. z zasobów internetowych 
 
30 września to Międzynarodowy Dzień 
Tłumacza – mam nadzieję, że wszyscy 
rozumieją i… nie muszę tłumaczyć! 
 
1 października to Międzynarodowy Dzień 
Wegetarianizmu – coś dla mnie, w końcu nikt 
mi nie powie: ,,Nie możesz nie jeść mięsa, bo 
jest zdrowe!’’ 
 
2 października to Międzynarodowy Dzień bez 
Przemocy – no, szkolni chuligani, dzisiaj 
moglibyście się postarać! Wiecie, do kogo 
mówię… 
 
4 października to Światowy Dzień Uśmiechu – 
uśmiech, smutaski! 
 

 
 

5 października to Dzień Tkaczki – może będą 
jakieś przeceny z tej okazji… 
 
9 października to Światowy Dzień Poczty  
i Znaczka Pocztowego – to coś dla 
kolekcjonerów znaczków pocztowych! 
 

10 października to Światowy Dzień Drzewa –  
w końcu to dzięki nim żyjemy, zasługują na 
własne święto. Ciekawe, czy je świętują… 
 

11 października to Światowy Dzień Jaja – ale 
jaja, to dzień jaja! 
 

13 października to Międzynarodowy Dzień 
Noszenia Garnituru – tego dnia łatwo się 
zakochać w przystojnym kawalerze… 
 

14 października to Międzynarodowy Dzień 
Zmniejszania Skutków Klęsk Żywiołowych – 
ciekawe, jak ludzie zmniejszają tornado… 
 

16 października to Dzień Szefa – większość ich 
pewnie nie lubi, ale spróbujmy być mili przez 
ten jeden dzień 
 

18 października to Dzień Listonosza – na 
pewno ucieszyłby się z listu z życzeniami… 
 

20 października to Europejski Dzień Seniora – 
rozumiem radość z powodu tego święta, ale 
lepiej nie tańczcie za dużo, dbajcie o 
zdrowie! 
 

21 października to Międzynarodowy Dzień 
Odpoczynku od Świętowania – cóż mogę 
powiedzieć, tego święta lepiej nie świętujmy! 
 

22 października to Dzień CAPS LOCKA – W 
ŚWIĘTO CAPS LOCKA NIE WYPADA 
INACZEJ… 
 

25 października to Światowy Dzień 
Makaronu – sprawdźcie, czy stołówka 
szkolna świętuje… 
 

 
 

26 października to Światowy Dzień Animacji 
– ach, nie ma to jak usiąść z ciastkiem w ręku 
i obejrzeć dobrą animację! 

 
► Zosia Klet 

 

 

 



 

 

Spokoju, spokoju… 
 
14 października w naszej szkole 
obchodziliśmy Dzień Nauczyciela – święto 
Naszych Drogich Pedagogów.  
 
O tej wyjątkowej uroczystości mogliśmy 
posłuchać na apelu, który poprowadzili 
Kamila Andryańczyk oraz Paweł 
Fundameński z klasy 8a. W części 
artystycznej zobaczyliśmy występ z 
przymrużeniem oka, w którym 
zaprezentowali się Maja Bartoszewska, 
Michalina Rega oraz Maksymilian Naporski  
z klasy 8b. Nasze (nieco) starsze koleżanki  
i koledzy ukazali – dla niektórych diabelską,  
a dla innych anielską – pracę naszych 
edukatorów. Po ich występie, o szkolnym 
horrorze, który niektórzy z nas przeżywają, 
miałam okazję opowiedzieć (śpiewająco, 
oczywiście…) ja. Na koniec nasi artyści 
wręczyli pani wicedyrektor Aleksandrze 
Codrow rysunek drzewa rodzącego dorodne 
dzieci – z życzeniami, by takie właśnie 
wpadały do ławek w naszej szkole… 
Całokształt zawdzięczamy pani Kasi 
Jarzembowskiej oraz Ewie Kunickiej, które 
zajęły się przygotowaniem całego 
wydarzenia, za co serdecznie dziękujemy. 
Nad stroną artystyczną czuwali pani Joanna 
Grabowska i pan Przemysław Rajewski. 
 

 
fot. z zasobów internetowych (x2) 
 

A swoją drogą… Bardzo ciekawą rzeczą jest 
to, czego sobie życzą nasi szkolni 
opiekunowie w ten szczególny dzień.  Kilku  
z nich opowiedziało nam o swoich skrytych 
marzeniach związanych z pracą, która 
bardzo często nie jest taka łatwa, jak nam się 
wydaje…  
Pani Agnieszka Czwarno, nasza szkolna 
katechetka, troskliwie odpowiedziała,  

że chciałaby, aby uczniowie zawsze 
przychodzili do szkoły z uśmiechem. 
Pani Iwona Dembska, nasza doceniana 
wśród społeczności szkolnej sportsmenka, 
zażyczyła sobie miłych, uśmiechniętych, 
grzecznych  
i zawsze przygotowanych do zajęć dzieci.  
Jedna z polonistek, pani Magdalena 
Ciesielska, odpowiedziała nam w trzech 
prostych słowach, czego potrzebuje: 
„Spokoju na lekcji”. Trafiła w sedno. 
Pani Karina Romel-Gromacka, anglistka 
ucząca w naszej szkole, również chciałaby 
więcej spokoju oraz większej cierpliwości… 
Pani Joanna Grabowska, szkolna 
nauczycielka plastyki, wcale nie tak łatwego, 
jak się wydaje, przedmiotu, bardzo podobnie 
jak jej poprzedniczki odpowiedziała: 
„Spokoju…  
I mniej nerwów…”. 
 

 
 

Jak wynika z odpowiedzi naszych 
pedagogów, dwóch na pięciu chciałoby, aby 
więcej uczniów się uśmiechało, przychodząc 
do szkoły. Czy to znaczy, że w naszej szkole 
jest dużo smutasów? 
Aż trzech na pięciu chciałoby mieć więcej 
spokojnych lekcji. Uczniowie, miejcie się na 
baczności! Musimy naprawić swoją reputację 
wśród nauczycieli! Może ich święto to 
idealny czas na poprawę? 
 
W tym dniu nie zapomnijmy o szkolnych 
głosicielach nauk ścisłych, humanistycznych  
i artystycznych, bo to dzięki nim możemy 
pozyskać tak wielką wiedzę. 
 

► Magda Foksińska 

 

Nauczyciel ociera się o wieczność. 
Nigdy nie może stwierdzić,  

gdzie kończy się jego wpływ. 
 

Henry Adams 



 

DESKA – nasza pasja 
 
Czemu deskorolka? 
Ponieważ deskorolka to nie tylko rozrywka, 
lecz także styl życia. My, deskorolkarze, 
mamy też swój styl ubierania. Na deskorolce 
można jeździć prawie wszędzie w specjalnie 
stworzonych do tego skateparkach czy na 
pierwszej lepszej ulicy.  
 

 
Fot. z zasobów internetowych (x2) i z archiwum 
autorów 
 

Jak powstała deskorolka?  
Deskorolka powstała w latach 
pięćdziesiątych w Kalifornii. Została ona 
stworzona przez surferów, którzy 
potrzebowali alternatywy, kiedy nie było 
warunków do pływania. Wygląd pierwszych 
deskorolek był bardzo oddalony od tych 
współczesnych. W Polsce pierwsze 
deskorolki zaczęły pojawiać się w latach 
osiemdziesiątych. Od lat dziewięćdziesiątych 
zaczęły się powoli upowszechniać. Kiedyś ta 
aktywność była bardzo droga, teraz do 
tanich nie należy, ale duża część sprzętu jest 
produkowana na miejscu, więc i ceny są 
niższe. 
 

 
 

Czym jest deskorolka? 
Deskorolka to środek transportu, który 
zbudowany jest z kilku części blatu, griptapu, 
trucków i kółek. Można się na niej nie tylko 

przemieszać, ale zarówno wykonywać 
sztuczki. 
 
Czy to jest niebezpieczne? 
Niebezpieczne? Na pewno czasami bolesne. 
Może być także niebezpieczne, trzeba być 
ostrożnym.  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jak zacząć? 
Najtrudniej zawsze wyjść z domu. Potem jest 
już łatwiej. Deskorolka, jak każda aktywność 
fizyczna, wymaga regularności. Nie można 
się poddawać po pierwszych upadkach. 
Nagrodą jest satysfakcja, gdy po raz 
pierwszy wychodzą niby najprostsze tricki. 
Dla skatera wyzwania nigdy się nie kończą. 
Zawsze można podnosić poziom trudności.  
 
Deskorolka zyskuje na popularności. Można 
powiedzieć, że wchodzi na salony. Obecnie 
odbywa się coraz więcej zawodów na 
świecie i towarzyszą im coraz większe 
nagrody pieniężne. Na kolejnej olimpiadzie w 
Tokio skateboarding będzie oficjalną 
dyscypliną sportową. Także uprawianie tego 
sportu może być jednocześnie pasją i 
sposobem na życie. Dla nas jest na razie 
pasją i… towarzyszem każdego dnia. 
 
► Adam Kwapich i Stasiu Popiesz 



 

Doktor Plaga 
 

Długi dziób, puste – szklane oczy, skórzane 
ostre szpony i wszystko okryte czernią. 
Brzmi jak opis jakiegoś strasznego ptaszydła 
albo upiora z zaświatów. Ta przeraźliwa 
wizja jest opisem stroju służbowego… 
uwaga… średniowiecznego lekarza.  
 
Zaskoczeni? Ja też byłam zdziwiona, ale i od 
razu zafascynowana tą niecodzienną 
stylizacją. Po zgłębieniu tematu okazało się, 
że to nie biały fartuch i powieszony na szyi 
stetoskop (słuchawki) były w czasach 
średniowiecznych atrybutami lekarza…  
Ale po kolei.  
W średniowieczu ludność Europy była 
dziesiątkowana nie tylko przez wojny, ale 
także, a może przede wszystkim, przez 
różnego rodzaju zarazy. Jedną z nich była 
dżuma, zwana też „czarną śmiercią”. Jest to 
ostra bakteryjna choroba zakaźna, która 
nawet dziś prowadzi do ogólnego zakażenia 
organizmu i tzw. sepsy (nieleczona bywa 
śmiertelna). Jej objawem, w czasach 
średniowiecznych, było pojawianie się na 
skórze czarnych rozległych ran. Wtedy 
nazywano je „czarną śmiercią”, „zarazą”, 
„zmorą”. Najczęściej przenosiły ją zwierzęta 
– szczury, pchły itp. Pierwszy raz 
odnotowano jej ogniska jeszcze w 
starożytności w 430 r. p.n.e. w Atenach – 
stąd jej nazwa „dżuma ateńska”, ale 
naukowcy nie są zgodni, czy faktycznie była 
to choroba, zwana dziś dżumą, czy może 
inna zakaźna choroba jak dur brzuszny, ospa 
czy gorączka krwotoczna. Z pewnością 
można powiedzieć, że największe epidemie 
dżumy przetoczyły się przez Europę w 
czasach od XIV do XVIII w. i w niektórych 
rejonach zmniejszyły populację ludzką 
prawie o 80%. Straszne… To więcej niż 
wojny. 
Symbolem czasów epidemii dżumy stał się 
właśnie ubiór lekarza walczącego z zarazą. 
Doktorzy zakładali na twarz skórzaną maskę 
w kształcie dzioba, która miała zasłonić ich 
od kontaktu z zarazkami chorego człowieka. 
Do środka tego dzioba wkładano wonne 
olejki, których zadaniem było tłumić fetor 
rozkładających się zwłok chorych. Miały one 
także właściwości bakteriobójcze, niektóre 
zioła umieszczane w masce miały uchronić 
lekarza przed zarażeniem. Zioła, jak bylica, 
piołun, rozmaryn, szałwia moczono przez  

12 dni w occie winnym lub wodzie  
z czosnkiem pospolitym i takie preparaty 
miały zapewnić bezpieczeństwo udającemu 
się do zadżumionego pacjenta lekarzowi. 
Pomysłodawcą „dziobowej maski” był 
francuski lekarz Charles de Lorme, który 
zaobserwował, że na dżumę nie chorują 
ptaki i uznał, że to dziób jest elementem, 
który chroni je przed zarazą. Stwierdził, że 
może to też uchronić ludzi. Niestety, choć 
wypełniona bakteriobójczymi ziołami maska 
izolowała lekarza od chorego, nie 
powodowała, że był on bezpieczny i lekarze 
– tak jak pacjenci chorowali i umierali na 
dżumę.  

 
fot. z zasobów internetowych 
 

Kolejnymi elementami tej lekarskiej stylizacji 
były także kapelusz, długi czarny płaszcz  
z rękawami dłuższymi od rąk i skórzane 
rękawiczki z długimi szponami, które służyły 
„doktorowi pladze” do badania pacjenta. 
Badanie wyglądało tak, że lekarz nie dotykał 
chorego żadną niezakrytą częścią swojego 
ciała, tylko właśnie tymi szponami  
z rękawiczek albo długim zaostrzonym 
kijem. Brzmi makabrycznie, ale to były 
najlepsze – jak na tamte czasy – środki 
ostrożności. 
Kiedy zatem pojawiały się epidemie, zarazy 
na jakimś obszarze wraz z nimi pojawiali się 
wędrujący od miasta do miasta, od wsi do 
wsi diabolicznie wyglądający doktorzy w 
czarnych płaszczach, kapeluszach, dziobach i 
szponach. Taki widok powodował, że ludzie 
bali się nie 

Wehikuł czasu 



 

tylko zarazy ale, o ironio, właśnie lekarzy, bo 
wydawało im się, że to właśnie lekarze 
wloką za sobą „czarną śmierć”. Nazywano 
ich „lekarzami zarazy” i „doktorami plagi”. 
Może właśnie stąd wziął się strach przed 
lekarzem, który nie jest obcy nawet nam –
współczesnym. 
Warto wspomnieć, że bakterie dżumy 
bywały wykorzystywane przez człowieka 
jako broń biologiczna w wojnach i to nie 
tylko tych dawnych, średniowiecznych. 
Pierwszy raz wykorzystano je w 1346 r., kiedy 
Tatarzy oblegali port Kaffa na Krymie. 
Tatarzy przy pomocy katapult wrzucali za 
mury miasta zwłoki zmarłych na dżumę, a 
uciekinierzy  
z miasta roznieśli zarazę na całą Europę. 
Zbrodnicze eksperymenty z dżumą jako 
bronią biologiczną prowadzili też japońscy 
wojskowi w latach 1937-1945 w jednostce 
„731” na terenie Mandżurii. W jednostce tej 
opracowano między innymi porcelanowe 
bomby przeznaczone do rozsiewania 
zakażonych pcheł. 
 

 
 

W okresie tzw. „zimnej wojny” były 
prowadzone przez ZSRR (Związek 
Socjalistycznych Republik Radzieckich – dziś 
Rosja) i Stany Zjednoczone badania nad 
odmianami pałeczki dżumy, mogącymi mieć 
zastosowanie jako broń biologiczna. 
Przerażające, prawda? Na szczęście 
współcześnie nie musimy aż tak obawiać się 
zaraz – epidemii, ponieważ na wiele chorób 
istnieją skuteczne leki, a przede wszystkim 

zapobiegawcze szczepienia, które – 
niewątpliwie bardziej niż maski „doktora 
plagi” – chronią nas przed zarazą. Lekarze 
też nie straszą dziobami i pazurami, więc 
możemy ich spokojnie wzywać na pomoc. 
Diaboliczny zaś strój „doktora plagi” 
możemy wykorzystywać już tylko jako 
przebranie na bale maskowe…    

► Weronika Malesińska 
 

 Nasza rocznica 
 

Właśnie minął rok pracy naszej gazetki  
w składzie, który sprawdził się w niełatwym 
boju o każdy artykuł i wywiad.  
 

Wzbogaciliśmy naszą gazetkę o nowe – stałe 
rubryki, takie jak: Wehikuł Czasu, Krótki 
Strzał, Czy wiesz, że… Ale mamy jeszcze dużo 
pomysłów. Przez ten rok pracowaliśmy pod 
okiem pani Katarzyny Jarzembowskiej. 
Spotkania redakcji odbywały się co tydzień 
we wtorek. W tym roku zaglądamy do sali 
205 na długiej przerwie o godz. 12.00 co 
tydzień  
w czwartek. Każdy numer dokładnie 
omawiamy. Od zeszłego roku zrobiliśmy 
duże postępy i dużo się nauczyliśmy. Żeby 
zareklamować naszą gazetkę, wykonailiśmy 
także plakaty, które mogliście zobaczyć m.in. 
na drzwiach wejściowych. 
Nasza grupa jest bardzo zgrana, pomagamy 
sobie nawzajem, piszemy razem materiały. 
Bardzo chciałyśmy docenić Magdalenę 
Foksińską i Weronikę Malesińską, które 
napisały do tej pory najwięcej artykułów. 
 

 
 
Chciałyśmy podziękować także Wam za 
udział w ankietach i czytanie gazetki. Mamy 
nadzieję, że się podoba. Pamiętajcie, że 
możecie do nas dołączyć! Zapraszamy… 
 

► Zosia Dudek i Gabrysia Rutkowska 



 

Z miłości do przyrody 
 

Z nową nauczycielką geografii  
Panią Teresą Doczekalską 
rozmawia Zofia Czarnecka 

 
Dlaczego wybrała Pani akurat ten przedmiot?   
- Wybór był ściśle związany z moimi pasjami  
i zainteresowaniami. Odkąd pamiętam, zawsze 
fascynowały mnie liczby i ciekawe zjawiska 
zachodzące w przyrodzie. Poza tym miałam to 
szczęście, że geografii uczył mnie wspaniały 
nauczyciel, którego wspominam ze szczególną 
wdzięcznością i sentymentem. To właśnie on 
odkrył moje uzdolnienia i, między innymi,  
dzięki niemu zostałam geografem. 
 

Gdzie Pani wcześniej uczyła?   
- Uczyłam w różnych typach szkół i na różnych 
poziomach kształcenia, od szkoły 
podstawowej, przez gimnazjum, do liceum i 
technikum.  
 

 
fot. z archiwum p. Teresy Doczekalskiej 
 

Jakie ma Pani hobby?   
- Mam ich bardzo dużo, ale wymienię tylko 
kilka. Bardzo lubię podróżować i zwiedzać 
ciekawe miejsca, czytać wartościową 
literaturę, oglądać dobre filmy oraz słuchać 
muzyki – od rozrywkowej po klasyczną. 
 
Czy polubiła Pani od razu geografię, gdy była 
dzieckiem?   

- Tak, geografia i matematyka zawsze były 
moimi ulubionymi przedmiotami. 
 

Czy wiedziała Pani od razu, kim będzie,  
czy wahała się z wyborem studiów?   
- W szkole podstawowej myślałam o tym, aby 
zostać księgową, a później, już w szkole 
średniej, chciałam poświęcić się pracy 
naukowej, szczególnie z zakresu meteorologii. 
W liceum też, z zamiłowania do podróży  
i odkrywania przyrody, zdecydowałam się na 
studia geograficzne. 
 

Woli Pani pracę w podstawówce  
czy w liceum? 
- Trudno mi powiedzieć, gdzie wolę uczyć. 
Lubię pracę i w szkole podstawowej i w liceum. 
Praca z uczniami, zarówno z tymi młodszymi, 
jak  
i nieco starszymi, nie należy do łatwych, ale 
daje mi dużo satysfakcji oraz poczucie 
spełnienia. W szkole podstawowej szybciej 
widać efekty mojej pracy i, co bardzo ważne, 
częściej  spotykam się z  miłymi oznakami 
sympatii ze strony dzieci  
i młodzieży. 

 

Jaka to melodia? 
 

Co słyszymy w muzyce? Czym jest język 
muzyki i jak go rozumieć? W nowym sezonie 
audycji muzycznych rozpoczęliśmy od 
sprawdzenia,  
z jakich elementów składa się utwór 
muzyczny. 
 

Podczas wrześniowego spotkania było dużo 
zabawy – zwłaszcza, że zostaliśmy zaproszeni 
do quizu, który sprawdził, ile nauczyliśmy się 
podczas spotkania. Przekonaliśmy się, czym 
jest melodyjność i co sprawia, że utwór 
„wpada nam w ucho”. Poznaliśmy też, które 
melodie są uznawane za najsłynniejsze na 
świecie. 
 

 
fot. Katarzyna Jarzembowska 



 

Święto Tabliczki 
Mnożenia 

 
Tabliczka mnożenia towarzyszy ludziom od 
bardzo dawna. Konkretnie? Od czasu, kiedy 
została wynaleziona przez wybitnego 
matematyka Pitagorasa w VI w. p.n.e.  
 

Najstarsza tabliczka mnożenia została 
odnaleziona w Chinach, a jej wiek szacuje się 
na ponad 2300 lat. Została zrobiona z około 
2,5 tysiąca bambusowych tyczek. Podobnie 
jak ludzie obchodzi swoje święto, a dzieje się 
to co roku 4 października.  
 

 
fot. Katarzyna Jarzembowska 

 

Tabliczka mnożenia najczęściej występuje  
w formie kwadratowej tablicy. Podzielona 
jest na wiersze i kolumny, które odpowiadają 
kolejnym liczbom mnożenia. W starożytnym 
Rzymie uczniowie uczyli się tabliczki 
mnożenia, powtarzając za nauczycielem.  
Co ciekawe, nauczyciel liczenia na palcach 
lub kamykach nazywał się… calculator. W 
swojej pracy wykorzystywał sprzęt łatwy do 
przenoszenia i mogący zachować wynik 
dokonanych obliczeń, tak zwane liczydło. 
Niektóre tabliczki mnożenia zawierają także 
liczby ułamkowe w zakresie 0,5 do 95,5.  
A wszystko to zawdzięczamy chińskim 
matematykom, którzy już wtedy opanowali 
ułamki dziesiętne, liczby ujemne, system 
dwójkowy, a nawet trygonometrię  
i geometrię płaską! 
 

► Zosia Klet 

 

4 października obchodziliśmy Światowy 
Dzień Tabliczki Mnożenia. Każdy, kto miał 
odwagę, mógł sprawdzić swoją znajomość  
tabliczki mnożenia. W czasie długiej przerwy 
specjalnie powołane komisje przepytywały 
ochotników. Również nauczyciele byli 
egzaminowani, okazało się, że wielu z nich 
nie ma problemów z wykonywaniem 
obliczeń rachunkowych.  Powstały również 
rymowanki i plakaty dotyczące tabliczki 
mnożenia… 
                                                                
Alicja Wachowska (5g) 
Koń za płotem głośno rży, 
9 razy 7 jest 63. 

Mam dla Ciebie dobre wieści , 
8 razy 5 jest 40. 

Problem ten jest mały jak pchła, 
9 razy 8 jest 72. 

Mówię Tobie co dzień cześć, 
Ty odpowiadasz 7 razy 8 to 56. 

Zachowaj na jutro swoje maniery, 
Dzisiaj mówię 4 razy 6 to 24. 

Dziewięć szóstek, co z wynikiem? 
Tu 54 jest pewnikiem. 

Tabliczka mnożenia od lat się nie zmienia –  
i w szkole, i w pracy, wciąż dużo znaczy, 
i choć na początku przyjaźnie nie wygląda, 
jak Matrix z ekranu na mnie spogląda, 
to po próbach wielu, w pamięć zapada, 
i tam zostaje do końca świata. 
 

Jakub Witoński (5c) 
Tabliczka mnożenia to łatwa sprawa. 
Mnożenie przez 9 to prosta zabawa. 

Gdy ktoś zapyta o wynik działania. 
Bez zastanowienia odpowiadam, bez wahania. 

Siedem razy osiem wszyscy się pytają, 
Pięćdziesiąt sześć im mówię i ich zaskakuję. 

Pięć razy pięć i już mam chęć, 
Liczyć więcej niż dwadzieścia pięć 

 

 
Fot. Kamila Dąbrowska 



 

 

Krótki Strzał 
 

Z panią Aleksandrą Droż 
 

Kawa czy herbata? 
- Herbata. 
 

Judo czy taekwondo? 
- Taekwondo. 
 

Paryż czy Nowy Jork? 
- Paryż. 

 
Lato czy zima? 
- Lato. 
 

Poniedziałek czy piątek? 
- Piątek. 
 

Muzyka klasyczna czy rockowa? 
- Rockowa. 
 

Warzywa czy owoce? 
- Warzywa. 
 

Teatr czy kino? 
- Kino. 
 
Filmy czy książki? 
- Książki. 
 
Słone czy słodkie?  
Ani jedno, ani drugie. 
 

► Zofia Dudek 
 

 
 

Zagadkowo 
 

Kto to stworzył, ten to sprzedał. 
Kto to kupił, ten tego nie ma.  
Kto to ma, ten często o tym nie 
wie.  
 

Występuje dwa razy w momencie, 
raz na minutę,  
ale nigdy w tysiącleciu.  
 

Co to jest: należy do ciebie, ale inni 
używają tego częściej niż ty.  
 

Odpowiedź: trumna  
Odpowiedź: litera "m" 

Odpowiedź: twoje imię. 
 

► Antoni Bukowiński 
 

 
 

 
 

Rysunki autorstwa Zuzanny Dryglas  



 

Czy wiesz, że… 
 

Lol? W USA 97 osób ma tak na imię. 
 
Mężczyźni sześć razy częściej są rażeni 
piorunem. 
 
Wystarczy zamknąć w pomieszczeniu 57 
osób, by mieć 99 procent pewności, że dwie  
z nich mają urodziny tego samego dnia. 
 
W Nowym Jorku jest tyle restauracji, że 
można przez 54 lata jadać w innej. 
 
LEGO jest największym producentem opon 
na świecie. Rocznie produkuje ich 306 
milionów (do samochodów z klocków)… 
 
Jeden na 20 ludzi posiada dodatkowe żebro. 
 
Kichnięcie powoduje zatrzymanie wszystkich 
funkcji życiowych – wliczając w to bicie 
serca. 
 

 
fot. z zasobów internetowych (x2) 
 

Mrugnięcie trwa 0,3 sekundy. 
 
1 na 4 dzieci w USA ma nadwagę. 
 
Zjedzenie około 20 kwaśnych wiśni pomaga 
zwalczyć ból głowy. 
 
Ziewnięcie trwa około 6 sekund. 
 
Podczas oglądania TV spalamy około 1-2 
kalorii na minutę. 
 
Tlenek węgla może zabić człowieka w 
niespełna 15 minut. 
 
Dzieci karmione piersią posiadają zazwyczaj 
wyższe IQ od pozostałych. 
 
W wieku 30 lat człowiek zaczyna się… 
„kurczyć”. 
 

Ludzka wątroba pełni ponad 500 funkcji. 
 
Prawe płuco u człowieka jest większe od 
lewego. 
 
Jest co najmniej 6 uniwersalnych wyrazów 
twarzy: smutek, szczęście, wstręt, strach, 
gniew i zaskoczenie. 
 

 
 

► Martyna Wystempska 
 

 

Kodeks pełen kultury 
 
W ramach V edycji programu „Dobre 
maniery łamią bariery” odbył się konkurs 
dla uczniów klas 4-8, którego celem było 
stworzenie KODEKSU KULTURALNEGO 
UCZNIA.  
 

Prace, które wpłynęły, okazały się mądre, 
dojrzałe i niekiedy zaskakujące. Zwróciliście 
uwagę na takie sprawy, jak: punktualność, 
higiena osobista, pomoc innym, brak 
przemocy, szanowanie drugiego człowieka, 
bezpieczeństwo. 
 
Klasy nagrodzone w konkursie: 

I miejsce – 4a, 5b, 5g 

II miejsce – 6a i 7e 

III miejsce – 5c 

 
Fot. Katarzyna Jarzembowska 

 



 

Oszczędzaj –  
nie tylko  

w październiku! 
 

SKO to Szkolna Kasa Oszczędności, 
najstarszy i największy w Polsce program 
edukacji finansowej PKO Banku Polskiego, 
który od 80 lat uczy najmłodszych 
oszczędzania  
i przedsiębiorczości.  
 

Serwis internetowy SKO to jedyny w Polsce 
serwis bankowości internetowej dla dzieci. 
Dedykowany jest uczniom od 5. do 13. roku 
życia, czyli dla klas 1-5 szkoły podstawowej. 
Uczeń po złożeniu Oświadczenia 
(pobranego u opiekuna SKO i wypełnionego 
przez rodzica) u opiekuna SKO w szkole ma 
po kilku dniach założone konto w banku, 
otrzymuje książeczkę oszczędnościową oraz 
legitymację SKO stworzoną na wzór karty 
płatniczej. Następnie może oszczędzać 
pieniądze  
w dogodny dla siebie sposób: 
                                                                                                        
1) wpłacając na książeczkę SKO u opiekuna 
szkolnego we wtorki (godz. 14.00-16.00)  
i w czwartki (godz. 11.10-12.00) w sali 009; 
2) dokonując wpłaty w serwisie 
internetowym SKO przy pomocy rodziców. 
                                                                                                                                  
Jest 0zł za otwarcie i prowadzenie konta!  
Oprocentowanie zmienne 2,5% w skali roku 
do kwoty 2500 zł i 0,50% od nadwyżki ponad 
2500 zł. 
Dzięki oszczędzaniu dzieci uczą się 
zarządzania finansami osobistymi, wyrabiają 
w sobie nawyk świadomego oszczędzania, 
zdobywają wiedzę na temat oszczędzania  
i roli pieniądza we współczesnym świecie, 
nabywają praktycznych umiejętności  
z zakresu korzystania z usług bankowych,  
a przede wszystkim spełniają marzenia, 
kupując sobie to, o czym marzyły.                                
 

►Opiekun SKO w SP nr 31 
Marlena Szymańska 

 

Pieniądze to nie wszystko,  
ale dużo pieniędzy to już coś… 

Bernard Shaw 

 
fot. z zasobów internetowych 

 

Ach, ci mężczyźni… 
 

30 września obchodziliśmy Dzień Chłopaka. 
Święto naszych Kolegów – od czwartej do 
ósmej klasy… 
 
W niektórych krajach obchodzimy go jednak 
w nieco innym terminie: na Malcie – 7.02, w 
Wielkiej Brytanii i Irlandii – 5.04, w Japonii – 
5.05, Brazylii – 15.07, Norwegii – 7.10, w 
Indiach i Meksyku – 19.11, a w Kanadzie – 
25.11. 
Początkowo obchodzili ten dzień głównie 
nastolatkowie, ale z czasem stał się 
popularny również wśród dorosłych.  
W naszej szkole również dlatego wiele 
dziewcząt przygotowało jakąś zabawę bądź 
prezent na to święto. Na przykład w klasie 
6e Natalia i dwie Zosie (z naszej redakcji) 
przygotowały quiz. Mimo iż nie udało się 
przeprowadzić go tak do końca – jak było w 
planach (z przyczyn technicznych) – to 
zarówno chłopcy jak i dziewczęta dobrze się 
bawili. Wiele klas wyszło do kina. Nie 
zabrakło też słodyczy. Najlepszego, 
chłopacy! A my? Czekamy cierpliwie do 
marca… 
 

 

 



 

Siła sportu 
 

Z Weroniką Szyczewską,  
absolwentką naszej szkoły,  

studentką Wyższej Szkoły Gospodarki  
na kierunku wychowanie fizyczne –  
Fitness i Poradnictwo dietetyczne,  

trenerem personalnym,  
rozmawia Katarzyna Krzyżyńska 

 
Czy od zawsze lubiłaś sport? 
- Tak, od 4 klasy trenowałam najpierw biegi 
krótkodystansowe raz w tygodniu w szkole. 
Od dziecka chodziłam do szkoły sportowej. 
Jednak jako gimnazjalistka dopiero 
naprawdę załapałam bakcyla.  
 
Czy uczęszczanie do naszej szkoły zasiało to 
ziarenko sportowej pasji? 
- Tak, owszem. Jako gimnazjalistka zaczęłam 
trenować wioślarstwo, w którym osiągałam 
bardzo dobre wyniki. Miałam wspaniałego 
trenera, który dobrze mną pokierował.  
 
Czy od zawsze chciałaś zostać trenerem 
personalnym? 
- Nie, nigdy nie miałam określonego celu w 
życiu, nie wiedziałam, kim chcę zostać.  
 
Czy fitness jest sportem dla wszystkich? 
- Jeżeli mówimy tu o zawodach bikini fitness, 
to nie. W tym sporcie trzeba samodyscypliny 
przez całą dobę. Tutaj (jak i w innych 
sportach) dużą rolę odgrywają 
predyspozycje i genetyka. Teraz zrobiła się 
moda, ponieważ każdy chce być FIT. Jako 
trener zawsze staram się chociaż trochę 
spróbować różnych sportów, jednak żadne 
przygotowania nie były dla mnie tak trudne 
jak te do zawodów bikini fitness.  
 
Czy trenujesz coś poza fitnessem? 
- Aktualnie przeważa u mnie trening crossfitu 
– mam za sobą kilka zawodów. Startowałam 
również w trójboju siłowym. Aktualnie po 
zakończeniu wioślarstwa bawię się sportem i 
ciągle próbuję czegoś nowego.  
 
Co najbardziej podoba Ci się w tym sporcie? 
Wyłącznie sylwetka, jaką można osiągnąć. 
Nic poza tym… To była przygoda i dobrze 
wykorzystany czas na naukę świadomości 
własnego ciała, co jest bardzo ważne przy 

każdego rodzaju treningu. Nauka, jak 
pracować z klientem walczącym o ładną  
i estetyczną sylwetkę.  
 
Jeśli nie sport, to co? 
- Nie mam pojęcia… Tak czy siak moja 
przyszłość byłaby związana ze sportem, jak 
nie trener, to wuefista, a jak nie, to pewnie 
menedżer jakiegoś klubu sportowego bądź 
klubu fitness. 
 

 
 

 
fot. z archiwum Weroniki Szyczewskiej 

 

 


