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NR 1 
ROK SZKOLNY 2020/2021 

 
kontakt:kamaradio@interia.pl  

 

W numerze: 
◘ o gorącej kampanii wyborczej i nowym SU; 
◘ wywiad z nową nauczycielką – p. Agnieszką Meger; 
◘ Co myślisz o... – kolejne pytania ankietowe; 
◘ spacerkiem przez kalendarz; 
◘ rozmowa z Łukaszem Wojtaszkiem – laureatem 
konkursu Galileo;  
◘ o pasji, której na imię taniec; 
◘ o dawnych prawach zwierząt okiem Weroniki 
Malesińskiej; 
◘ o nowym stworzeniu świata w micie Klaudii 
Podolskiej; 
◘ o depresji – podstępnej chorobie; 
◘ o Dniu Kropki. 
 

Jesień 
 

Kasztany z drzew strącają mali chłopcy, 
Pożółkłe liście niesie drogą wiatr. 
Jesiennym chłodem idziesz przesiąknięty, 
I przez to bardziej zszarzał cały świat. 
Ostatnie kwiaty więdną na balkonach, 
Zasypia wcześniej w bramie nocny stróż. 
I stare domy stoją przemoknięte, 
na pustych oknach osiadł ciężki kurz. 
 

Ty chcesz jesieni pełnej słońca, 
Z wiatrem, który liście strąca, 
Choć za chwilę Cię przykryje  
śniegu zimna biel. 
I życie ciężko jest odmienić, 
Wśród szarych dni i serc kamieni, 
Zapytaj się człowieka obok, 
Może on coś wie. 

► Krzysztof Daukszewicz 

 
fot. z zasobów internetowych 

 

 
GAZETKA 

UCZNIOWSKA 
Szkoły  

Podstawowej nr 31 
w Bydgoszczy 

 Opieka merytoryczna i skład: 
Katarzyna Jarzembowska i Ewa Lewalska 

Podpatrzone… Podsłuchane… 
 

♦ Powrót w cieniu pandemii… 

 

Drogie Koleżanki i drodzy Koledzy! 
Zaczynamy – póki co tradycyjnie – nowy rok 
szkolny. Ostatni czas dał się nam wszystkim 
we znaki. Czas kwarantanny i zamknięcia 
szkół początkowo wprowadził nas w 
wakacyjne nastroje, ale później zaczęła się 
naprawdę ciężka domowa praca. Obyśmy 
jak najdłużej – mimo wszystko – chodzili do 
szkoły i spotykali się ze sobą… 
 
Rodzice pytają Jasia: 
- Czy zdajesz sobie sprawę z tego, ile nas 
kosztuje twoja nauka? 
- Tak, tato. Dlatego staram się uczyć jak 
najkrócej i jak najmniej. 
(kurtyna)           ◘ Redakcja 
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Gorąca kampania 

 

Pierwszy krok w szkole demokracji 
zrobiony! Mamy już swój Samorząd 
Uczniowski, czyli reprezentantów, którzy 
mogą działać w naszym imieniu i robić 
wszystko, by żyło nam się odrobinkę lepiej.  
 

Tegoroczna kampania wyborcza do 
Samorządu Uczniowskiego była – jak co roku 
– bardzo zacięta. Każdy z kandydatów 
walczył o głosy wyborców, wywieszając na 
szkolnych korytarzach swoje plakaty.  
 

 

Propozycje kandydatów były przeróżne – 
począwszy od głośników z muzyką 
puszczaną podczas przerw, na turniejach 
gier online skończywszy. W tym roku było 
wyjątkowo mało kandydatów – sześć osób 
na cztery miejsca w samorządzie.  

A OTO POWYBORCZE WYNIKI 
 Jakub Duszka (8d)  

45% głosów (przewodniczący) 
 Patrycja Macioszek (8a)  

24% głosów (wiceprzewodnicząca) 
 Tymoteusz Ścibich (6b)  

13% głosów (sekretarz) 
 Maja Stachniuk (7a)  

11% głosów (skarbnik) 
 Dominika Elijasz (6e)  

5% głosów 
 Andrea Grzębowski  (6e)  

2% głosów 

 

 
 
 

 
 
 

 
fot. Katarzyna Jarzembowska (4x) 

 

Wywiad z nowo wybranym 
przewodniczącym SU – Jakubem Duszką 

z klasy 8d już w tym numerze –  
na stronie 10. 

 

► Antoni Bukowiński 

 

Ważny temat! 
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Co myślisz o... 
czyli nasze małe 

badania ankietowe 
 

Początek roku szkolnego przebiegał pod 
hasłem kampanii wyborczej do samorządu – 
było gorąco? Spójrzcie sami…  
Zadaliśmy też pytanie o ocenę zdalnego 
nauczania, którym byliśmy objęci przez czas 
pandemii… Wszystkim chyba się podobało:) 
 

► ankiety przygotował i głosy podliczył Antoni Bukowiński 
 

 

Jak oceniasz kampanię samorządową? 

 

Jak oceniasz zdalne nauczanie, które zostało wprowadzone 
podczas pandemii? 
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Chciałbym odkryć coś 

niezwykłego 
 

Z Łukaszem Wojtaszkiem, uczniem klasy 7d – 
laureatem biologicznego konkursu Galileo 

rozmawia Zosia Czarnecka 
 

Jak przygotowywałeś się do konkursu? 
- Osobiście nie myślałem o czymś w stylu 
,,kuj na pamięć, żebyś tylko wygrał", po 
prostu stwierdziłem, że się przygotuję 
najlepiej, jak potrafię, ale bez przesady. 
Największą uwagę zwracałem na to, żeby ta 
nauka nie ograniczała się tylko do książek. 
A najśmieszniejsze jest to, że gdy pisałem 
ten konkurs, nie wiedziałem, że jest on 
ogólnopolski! 
 
Co najbardziej interesuje cię w biologii? 
- To, że mogę dowiadywać się o tym, co się 
kryje we mnie i we wszystkim, co mnie 
otacza. Najbardziej lubię odczuwać taką 
jakby świadomość. 
 
Czy masz jeszcze jakieś szczególne 
osiągnięcia w dziedzinie biologii? 
- Raczej nie, ale bardzo mnie to interesuje i 
chciałbym zdobywać wiedzę i uczyć się 
jeszcze więcej o biologii. 
 

 
 
Jakie masz jeszcze pasje? 
- Bardzo lubię jeździć na deskorolce i 
hulajnodze wyczynowej, interesuję się 
dinozaurami, kosmosem i też mitologiami, i 
sztuką. 
 
Czy wiążesz z nimi jakąś przyszłość? 
- To są tylko marzenia, ale chciałbym odkryć 
coś, dzięki czemu nasz świat już nigdy nie 
będzie taki sam, oczywiście w dobrym tego 
słowa znaczeniu. 

 
Jaki inny przedmiot szkolny oprócz biologii 
jeszcze lubisz? 
- Lubię matematykę, fizykę i geografię, 
ponieważ do obliczania działań używam 
własnych metod, a używanie ich – kiedy 
osiąga się poprawny wynik – bardzo mnie 
satysfakcjonuje. 
 

O filozofii na wesoło 
 

W programie klasy ósmej można znaleźć 
sporo odniesień do filozofii. Poznajemy 
życie i poglądy Sokratesa, założenia stoików 
i epikurejczyków. A gdyby tak głębiej 
pomyśleć, to filozofów ci u nas dostatek… 
 

Jednym z zadań, z jakim przyszło nam się 
zmierzyć na lekcji języka polskiego, było 
stworzenie hasła encyklopedycznego – ale z 
przymrużeniem oka. Kto to taki – filozof…  
 

Filozof – osoba, która ma podejście do 

życia jak małe dziecko. Wszystko go ciekawi, 
interesuje i intryguje. Ogląda proste rzeczy z 
wielu perspektyw. Filozof patrzy na 
najzwyklejszy kamień i zastanawia się nad 
jego powstaniem. Jest irytujący jak mucha 
latająca ci nad głową w gorącą letnią noc. 
Krąży wokół niektórych spraw niczym tygrys 
w klatce. Szuka sensu życia jak głodny wilk 
mięsa. 
A sens życia polega na tym, aby znajdować 
małe przyjemności i umieć cieszyć się z 
niewielkich rzeczy. Po prostu żyć! 

Mateusz Bugajski i Maksym Szymański 
 

Filozof – to osoba starająca się 

odpowiedzieć na wszystkie pytania, nie 
zważając na to, czy mają one sens, czy nie. 
Filozofowie nie mają na celu chwalenia się 
swoją wyższością intelektualną, tylko starają 
się zarazić innych ciekawością do świata. 
Wiele ludzi nie rozumie ich hobby, które 
polega głównie na zastanawianiu się nad 
sensem życia. Nie powinniśmy patrzeć na 
nich jak na samotnych tułaczy, ponieważ bez 
tych myślicieli mielibyśmy o jeden temat 
mniej na lekcji języka polskiego, więc kim tak 
właściwie jest filozof? Nad tym pytaniem 
mogą dumać tylko oni. 
A sens życia polega na tym, żeby stracić całe 
życie na szukanie jego sensu.  

Antonina Mikołajczyk i Adam Kwapich 

Nasi Mistrzowie 
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Spacerkiem przez kalendarz 
 

15 października to Światowy Dzień Mycia Rąk – 
inicjatywa ta wyszła od Organizacji Narodów 
Zjednoczonych w 2008 roku; akcja ma 
zachęcać wszystkich ludzi – a zwłaszcza dzieci 
– do regularnego mycia rąk jako kluczowego 
elementu profilaktyki przeciw biegunce i 
infekcjom układu oddechowego; choć 
mieszkańcom krajów wysoko rozwiniętych 
może wydawać się to niepojęte, biegunka i 
zapalenie płuc doprowadzają co roku do 
śmierci ponad 3 milionów dzieci poniżej 
piątego roku życia; w czasach pandemii częste 
mycie i odkażanie rąk też się przyda! 
 

 
fot. z zasobów internetowych 
 
16 października to Światowy Dzień Chleba – 
który od tysięcy lat jest podstawowym 
elementem posiłków, spełnia również ważną 
funkcję w obrzędach wielu kultur; został 
ustanowiony przez Międzynarodowy Związek 
Piekarzy i Cukierników; a nie ma piękniejszego 
zapachu od świeżo upieczonego chleba z 
rumianą skórką… 
 

16 października obchodzimy także to 
Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca 
– jego podstawowym celem jest podniesienie 
wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej 
pomocy osobie, u której wystąpiło nagłe 
zatrzymania akcji serca; w tym dniu należałoby 
wziąć udział w szkoleniu, ponieważ nigdy nie 
wiadomo, kiedy taka wiedza będzie nam 
potrzebna… a jest obowiązkowa! 
 

 

16 października to również Światowy Dzień 
Owoców i Warzyw – to międzynarodowa 
inicjatywa mająca na celu podniesienie 
świadomości społecznej co do wagi 
spożywania owoców i warzyw; pierwsze 
obchody święta miały miejsce w Nowej 
Zelandii 18 października 2013 roku, gdzie 
stowarzyszenie „5+ A Day” zorganizowało 
liczne inicjatywy mające na celu zachęcenie 
dzieci, młodzieży i dorosłych do chrupania 
świeżych owoców i warzyw… 
 

18 października to Dzień Poczty Polskiej i Dzień 
Listonosza – znienawidzeni przez psy, 
uwielbiani przez emerytów; listonosze w swoje 
święto nie mają niestety wolnego, w dalszym 
ciągu są bowiem niezastąpieni – mimo licznych 
firm kurierskich; każdego dnia listonosz w 
Polsce dostarcza nawet 26 kilogramów 
przesyłek – siłowania za darmo! 
 

 
 
 

20 października przypada Dzień Szelek –
dawniej były nieodzowną częścią męskiej 
garderoby, dziś pełnią raczej funkcję 
ozdobną…  
 

Także 20 października obchodzony jest 
Międzynarodowy Dzień Szefa Kuchni – jego 
inicjatorem był Bill Gallagher; przyświecał mu 
bardzo szczytny cel: to nie tylko szerzenie 
wiedzy o zawodzie Szefa Kuchni, ale i dzielenie 
się posiłkiem z potrzebującymi… 
 

► Redakcja 
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Kto zakosztuje tańca, 
nigdy go nie zdradzi 

 
Mam na imię Irmina, mam dziesięć lat, 
uczęszczam do 5a i – odkąd pamiętam – 
kocham taniec.  
 

Przez pandemię miałam długą przerwę i nie 
uczęszczałam do żadnej szkoły tańca. 
Codziennie po dwie, a wolnym czasie – 
nawet po trzy godziny tańczę i staram się 
trzymać formę. Obecnie uczęszczam do 
szkoły tańca w Fordonie.  
 

 
 

Taniec od zawsze przynosił mi szczęście. Gdy 
tańczę, skupiam się tylko na realizowaniu 
mojej pasji. Taniec sprawia mi ogromną 
przyjemność – kiedy mam trudny dzień, to 
zamykam się w moim pokoju i tańczę.  
Taniec odrywa mnie od codzienności, 
wyzwala we mnie endorfiny dające poczucie 
błogości i szczęścia. W trakcie lockdownu 
zakochałam się w stylu tańca Modern Jazz. 
Styl ten wywodzi się z klasycznego tańca 

jazzowego łączy w sobie liryzm i dynamizm, 
przyspieszanie i zwalnianie, opadanie –
wznoszenie i właśnie ten rodzaj tańca ćwiczę 
podczas moich czwartkowych zajęć w 
szkole. Marzę o sali tańca w swoim 
mieszkaniu z lustrami na ścianach i obecnie 
negocjuję z rodzicami ten temat… 
Poza tańcem, który jest moją pasją, bardzo 
lubię zajęcia teatralne, na które uczęszczam 
drugi rok do Pałacu Młodzieży w 
Bydgoszczy. Podczas zajęć zgłębiam tajniki 
gry aktorskiej, ćwiczę dykcję, mimikę twarzy 
oraz umiejętność wyrażania uczuć. 
 

 
 
Zarówno teatr, jak i taniec sprawiają mi wiele 
radości i satysfakcji. Chciałabym w 
przyszłości występować na deskach teatru, 
gdzie mogłabym połączyć taniec oraz 
aktorstwo. 
 

► Irmina Marciniak 

 

Najpierw tańcz. Myśl później.  
Taka jest naturalna kolej rzeczy. 

Samuel Beckett 
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Otoczyć się  
językiem 

niemieckim 
 

 Z nową nauczycielką języka niemieckiego  
Panią Agnieszką Meger 

rozmawiają Milena Plichta i Natasza Szumiło 
 

Jak to się stało, że wybrała Pani zawód 
nauczyciela? 
- Po ukończeniu Nauczycielskiego Kolegium 
Języków Obcych stwierdziłam, że chcę 
pracować w szkole i sprawia mi to 
przyjemność. 
 

Jak długo uczy Pani języka niemieckiego? 
- Języka niemieckiego uczę od 18 lat. 
 

Czy zanim Pani trafiła do nas, uczyła Pani w 
innej szkole? 
- Uczyłam wcześniej w wielu szkołach, 
miedzy innymi w VII LO w Bydgoszczy, SP nr 
12, zespole szkół nr 5 Mistrzostwa 
Sportowego, Szkole Cosinus, szkole 
podstawowej, gimnazjum oraz liceum w 
Więcborku. 
 

Czy jest Pani rodowitą bydgoszczanką? 
- Tak. 
 

 
fot. z archiwum pani Agnieszki  

 
Czy przejęła się Pani pandemią? 
- Tak, oczywiście. Okres zamknięcia szkół i 
izolacji od znajomych i dalszych krewnych 
był bardzo trudny. 
 

Jak pandemia wpłynęła na Pani obowiązki 
zawodowe? 
- Musiałam bardzo szybko opanować 
nauczanie zdalne, poznać nowe programy i 
ciekawe formy nauczania oraz nauczyć się 
cierpliwości. 
 

Czy ma Pani jakieś rady, jak szybko nauczyć 
się języka  niemieckiego? 
- Przede wszystkim należy otoczyć się 
językiem niemieckim, tzn. słuchać  radia, 
telewizji, piosenek, czytać w języku 
niemieckim oraz uczyć się systematycznie 
nowych słówek. Dobrym sposobem jest 
udział w projektach Erasmus, gdzie 
współpracuje się ze szkołami z innych 
państw. Rozmawia się, pisze po niemiecku, 
poznaje nowe kultury i nawiązuje nowe 
kontakty z osobami, dla których język 
niemiecki też jest językiem obcym. 
 
Czy może nam Pani zdradzić, jakie ma Pani 
hobby? 
- Moje hobby to język niemiecki, książki. 
Lubię aktywnie spędzać  wolny czas, 
biegając, ćwicząc i spacerując z psem. 
 
Czy ma Pani już swoją ulubioną klasę? 
- Jeszcze nie, wszystkie klasy są 
sympatyczne. 
 

Stop wulgaryzmom! 
 

„Mój język świadczy o mnie – 
wypowiadamy wojnę wulgaryzmom” to 
tytuł szkolnego konkursu, do którego 
zostali zaproszeni uczniowie klas 4-8. 
 
Przedsięwzięcie odbywa się w ramach VI 
edycji programu „Dobre maniery, łamią 
bariery”. Zadaniem jest przygotowanie 
plakatu promującego poprawność językową 
i zasady kulturalnego odnoszenia się do 
siebie. Mile widziane są cytaty oraz 
własnoręcznie wykonane ilustracje.  
Rozstrzygnięcie konkursu – w październiku. 
Organizatorzy liczą na kreatywność uczniów, 
a – przede wszystkim – na stosowanie się do 
promowanych zasad eleganckiego i 
kulturalnego wypowiadania się! 
Najlepsze plakaty opublikujemy w kolejnym 
numerze naszej gazetki. 
Do dzieła! 
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Ludzie i zwierzęta  
w jednym stali 

domu 
 

Jakiś czas temu usłyszałam w telewizji, że 
jeden człowiek tak pobił swojego psa, że 
złamał mu kręgosłup i w efekcie pies jest 
sparaliżowany i nie może chodzić. Zrobił to 
bez żadnego powodu – dla czystej 
sadystycznej przyjemności. Człowiek został 
ukarany i trafił do więzienia za ten straszny 
czyn, ale mi zrobiło się wstyd, że należę do 
tego samego gatunku, co ten zbrodniarz… 
 
Zaczęłam się zastanawiać, czy ludzie zawsze 
tak traktowali zwierzęta i jak to wyglądało w 
historii. 
W starożytności, np. w starożytnym Egipcie, 
ludzie przedstawiali swoich najważniejszych 
bogów jako ludzi z głowami zwierząt albo 
bóstwo wcielało się w postać zwierzęcia. 
Bóg Re – uważany za najważniejszego – był 
człowiekiem z głową sokoła, Anubis – bóg 
zmarłych – był przedstawiany jako człowiek 
z głową szakala, bogini Hathor – bogini 
urodzaju przedstawiana była pod postacią 
krowy, Horus – bóg nieba – miał postać 
sokoła. Także koty uważane były za święte, a 
bogini Bastet, bóstwo miłości, radości i 
domowego ogniska, miała postać kota. 
Starożytni z dużym szacunkiem odnosili się 
do zwierząt, niektóre z nich, np. koty, po 
śmierci balsamowali i składali w 
grobowcach. 
W średniowieczu ludzie żyli bardzo blisko ze 
zwierzętami. Zwierzęta domowe traktowali 
prawie jak członków rodziny. Często 
mieszkali z nimi w jednej izbie, zwłaszcza 
chłopi, a kiedy jakieś ze zwierząt 
zachorowało, np. cielę, potrafili odstąpić mu 
swoje łóżko, by mogło szybciej wyzdrowieć! 
Średniowieczni zdawali sobie sprawę, że 
zwierzęta są niezbędne do tego, by człowiek 
mógł przeżyć na ziemi. Człowiek 
średniowieczny uważał, że królestwo 
zwierząt jest odbiciem królestwa ludzi i 
dlatego zwierzę traktowano niemal na równi 
z człowiekiem. Często odbywały się procesy 
zwierząt – jeśli obwiniano zwierzę o jakiś zły 
czyn. Łapano zwierzę, osadzano w więzieniu, 
przesłuchiwano (jakkolwiek niedorzecznie to 
brzmi), stawiano przed sądem, przed którym 

odbywał się regularny proces, skazywano 
zwierzę na adekwatną karę, a wyrok 
wykonywano publicznie z całym 
ceremoniałem – jak u człowieka.  

 
Świnia przed sądem… 
fot. z zasobów internetowych 
 

W 1386 r. we Francji odbył się proces 
maciory, którą oskarżono o zamordowanie 3-
miesięcznego dziecka, któremu pożarła rękę 
i twarz. Maciorę złapano i wytoczono jej 
proces, który trwał 9 dni i skończył się 
wydaniem wyroku skazującego na śmierć, 
który to wyrok publicznie wykonano (o 
szczegółach wykonania kary nie napiszę, bo 
były one – jak na średniowieczne kary 
przystało – bardzo brutalne). 
W 1521 r. także we Francji odbył się proces 
szczurów, które spowodowały wiele 
zniszczeń i zostały pozwane do sądu przez 
mieszczan. Otrzymały nawet obrońcę z 
urzędu, którym był prawnik Bartolomeo 
Chassenee. Sprytny prawnik, kiedy jego 
klienci nie stawili się na rozprawę, 
wnioskował o odroczenie terminu, 
dowodząc, że żyją w wielkim rozproszeniu, a 
ponadto na drodze do sądu czyha na nie 
wiele niebezpieczeństw. Prosił także sąd, 
aby ten dał gwarancję, że szczurom w 
drodze na rozprawę nie zrobią krzywdy koty 
należące do powodów. Sąd nie mógł udzielić 
takiej gwarancji i w rezultacie, po płomiennej 
mowie obrończej prawnika, szczury… 
uniewinniono! 
W 1659 r. znowu we Francji sąd skazał konia 
na karę śmierci za zabicie człowieka. Procesy 
wytaczano także wszelkiego rodzaju 
szkodnikom: szczurom, myszom, wołkom 
zbożowym, orzesznicom, ślimakom, 
chrząszczom, gąsienicom, obwiniając je o 
różne plagi nieurodzaju. Każdy taki 
przypadek traktowano z pełną powagą.  
Taka postawa ludzi wobec zwierząt wynikała 
z głoszonych przez św. Franciszka z Asyżu 
prawd, że  

Wehikuł czasu 
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zwierzęta, rośliny, ludzie są siostrami i 
braćmi równymi sobie i mają takie samo 
prawo do życia na ziemi. 
Św. Franciszek twierdził, że skoro Bóg 
stworzył świat, a na nim zwierzęta, rośliny i 
ludzi, to wszyscy razem powinniśmy żyć w 
symbiozie. Dawać sobie nawzajem to, do 
czego zostaliśmy stworzeni, a nie niszczyć 
się nawzajem. W późniejszych wiekach 
zaczęło dominować wśród ludzi 
przekonanie, że człowiek jest lepszy i 
ważniejszy od zwierząt, bo zwierzę jako 
takie nie ma duszy, a to właśnie dusza czyni z 
człowieka istotę wyższą. 
 

 
Kazanie do ptaków św. Franciszka 
fot. z zasobów internetowych 
Współcześnie różnie traktujemy zwierzęta, 
ale myślę, że skoro oprawca tego 
skatowanego psa został oskarżony, 
osądzony i ukarany, a wyrok wykonano i 
siedzi w więzieniu, to chyba zaczynamy 
powracać do teorii, że ziemia jest naszym 
wspólnym domem i powinniśmy żyć na niej 
my – ludzie i zwierzęta jak bracia i siostry. 
Jeśli każdy z gatunków żyjących na ziemi 
zacznie traktować innych na zasadzie 
„wolnoć Tomku w swoim domku”, to 
wszyscy zginiemy marnie. Ja za św. 
Franciszkiem uważam, że ludzie i zwierzęta 
są braćmi. 
  

► Weronika Malesińska 

Szyfry, zamki, 
kłódki 

 
W minionym roku szkolnym odbyły się – w 
sumie to już bardzo tradycyjne – warsztaty 
szyfrowania „Licz się z Rejewskim”. A że 
jesień do nas dotarła, to znak, że zaczyna się 
sezon na łamigłówki. 
 
Konkurs składał się z dwóch etapów –
pierwszym z nich był etap klasowy, w którym 
panie Katarzyna Jarzembowska i Ewa 
Lewalska przypomniały życie i dokonania 
Mariana Rejewskiego oraz przedstawiły 
najpopularniejsze metody szyfrowania, a 
następnie rozdały karty pracy z zadaniami. 
Zadaniem uczestników było jak najszybciej 
rozwiązać wszystkie łamigłówki i zdobyć 
przy tym jak najwięcej punktów. Z każdej 
klasy do wielkiego finału dostały się cztery 
osoby. Ubiegłorocznymi reprezentantami 
siódmoklasistów byli: 

 7a: Emilia Głowacka, Magdalena 
Karabasz, Aleksandra Michalak, Zofia 
Różalska 

 7b: Mateusz Drews, Wojciech 
Gajewski, Igor Węgrzyński, Szymon 
Wiśniewski 

 7d: Antoni Bukowiński, Antonina 
Gaweł, Aleksander Sikorski, Antonina 
Mikołajczyk 

 7e: Adam Frąckiewicz, Konrad Górny, 
Weronika Kordas, Magdalena 
Szymczak 

W drugim etapie w szranki stanęli tylko 
wybrani uczniowie, a szyfry – które były 
omawiane – stawały się coraz trudniejsze. 
Zwyciężyła klasa 7d, na drugim miejscu 
uplasowała się klasa 7a, na trzecim – 7e, a na 
czwartym – 7b.  
Zwycięzcy wygrali wejściówki do escape 
roomu „Klub Enigma”, słodycze i 
łamigłówki. 
 
Za chwilę kolejni siódmoklasiści zmierzą się 
ze sobą – a przy okazji odświeżą informacje 
o największym polskim łamaczu kodów – 
Marianie Rejewskim! 
 
Relacja z kodowania – na łamach naszej 
gazetki! 
 

► Antoni Bukowiński
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Postaram się 
zrealizować swoje 

obietnice 
 

Z Jakubem Duszką z klasy 8d – nowym 
przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego 

– rozmawia Antoni Bukowiński 
 
Czy myślałeś, że uda Ci się wygrać wybory 
do samorządu? 
- Szczerze mówiąc, na pewnym etapie 
kampanii nie byłem pewny swojej wygranej, 
ale na szczęście mój niepokój był 
nieuzasadniony – jak się później okazało. 
 
Kto pomógł ci przygotować kampanię 
wyborczą? 
- Już przed rozpoczęciem kampanii 
wyborczej został ukształtowany sztab 
przyjaciół, którzy bardzo mi pomogli. To im 
zawdzięczam sukces. 
 
Jaka będzie pierwsza decyzja, którą 
podejmiesz jako przewodniczący? 
- Jako przewodniczący w pierwszej 
kolejności postaram się zrealizować moje 
obietnice wyborcze. 
 
Czy spodziewałeś się wyniku 45%? 
- Jak już wspomniałem, podczas kampanii 
byłem niepewny swojej wygranej, tym   
bardziej takiego wyniku głosowania, jestem 
pozytywnie zaskoczony. 
 
Jak dużo czasu zainwestowałeś w kampanię 
wyborczą? 
- Przez cały tydzień trwania kampanii prawie 
codziennie po szkole dodrukowywałem 
nowe plakaty. Co prawda, zabrało mi to 
trochę czasu, ale dziś wiem, że nie był to 
czas zmarnowany. 
 
Co chciałbyś przekazać swoim wyborcom? 
- Wszystkim moim wyborcom chciałbym 
serdecznie podziękować za wsparcie 
podczas kampanii oraz za oddane na mnie 
głosy, bardzo mnie to motywowało i 
dodawało sił. 
 

Czy sądzisz, że zdołasz połączyć obowiązki 
szkolne z pełnieniem stanowiska 
przewodniczącego? 
- Myślę, że bycie przewodniczącym nie 
utrudni mi uczenia się oraz, oczywiście, na 
odwrót! 
 
 

 
 
15 września w świetlicy szkolnej 
zorganizowano obchody 
Międzynarodowego Dnia Kropki – Święta 
Kreatywności. Odbył się tam m.in. konkurs 
plastyczny, którego uczestnicy mieli za 
zadanie stworzyć dzieło sztuki z kropek. 
Dzieci rozwijały swoją kreatywność podczas 
tworzenia niezwykle kropkowanych prac. 
 
Święto Dnia Kropki zostało 
spopularyzowane przez Petera Reynoldsa po 
wydaniu książki „The Dot”. Opowieść ta 
przekazuje nam historię małej Vashti, która 
nie wierzy w swoje możliwości. Na lekcji 
plastyki twierdziła, że nie umie malować i że 
nie ma pomysłu na żadną pracę. 
Nauczycielka poprosiła bohaterkę, żeby 
pozostawiła znaczek. Zniecierpliwiona 
dziewczynka postawiła kropkę i się 
podpisała. Nauczycielka zachwyciła się 
kropką i postanowiła, że oprawi ją w ramkę. 
Nazajutrz Vashti zobaczyła na ścianie swoją 
kropkę i stwierdziła, że potrafi malować… 
ładniejsze kropki. Była zafascynowana 
malarstwem, a na korytarzu każdy mógł 
podziwiać jej dzieła. Pewnego dnia 
zobaczyła chłopca, który powiedział jej, że 
podziwia jej prace i też chciałby umieć tak 
malować. Dziewczynka poprosiła go, aby 
namalował to, co potrafi. Chłopiec 
niepewnie namalował zygzak. Następnego 
dnia wisiał on na ścianie, oprawiony w złotą 
ramkę. 
Tak kończy się opowieść o dziewczynce, 
która dzięki mądrej nauczycielce uwierzyła w 
siebie, odkryła w sobie talent i odwagę. 
 

► Antoni Bukowiński 
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Nowe powstanie 
świata 

 
Jednym klaśnięciem Izanami i Izanagi 
(rodzeństwo) w jednej chwili powołało do 
życia ziemię i niebo. Za drugim zrodziła się 
Amaterasu – bogini słońca. Ubrana była w 
długie niebiesko-białe kimono, włosy miała 
splecione w ogromny kok udekorowany 
złotymi pałeczkami i brelokami. 
Usłyszawszy Sakusei suru* zaczęła tworzyć 
za pomocą swoich oczu boga księżyca – 
Tsukoyomi, aby pomógł jej wykreować świat. 
Był on potężnie zbudowany i ubrany w 
czerwono-czarne kimono. Tsukoyomi, 
przywoławszy księżyc, zmienił jego barwę na 
czerwony. Z jego pomocą stworzył morza, 
rzeki i jeziora, które były bogate w różnego 
rodzaju ryby i ośmiornice. Amaterasu w tym 
czasie tworzyła swoim wzrokiem chmury, 
lasy, plaże i jaskinie. W jednym z mórz pływał 
sobie Kappa – złośliwy morski potwór, który 
dekorował licznymi rafami koralowymi dna 
słonych zbiorników wodnych. Ze stworzonej 
jaskini wyłonił się Tenjin – bóg kaligrafii. 
Zapisał on na jednej ze ścian imię Susanoo. 
Był lekko przezroczysty, a otaczała go 
fioletowo-niebieska aura. Miał to być bóg 
wiatru i burzy. Przyleciał on z chmur białych, 
przynosząc ze sobą burzę i gwałtowne 
deszcze, aby wszystko dokładnie nawilżyć. 
Susanoo uderzył piorunem przed wejściem 
do jednej z jaskiń. Otworzył tak piekło, z 
którego wyszli Oni – złe duchy. Demony były 
półnagie. Chciały zniszczyć wszystko, co 
zostało stworzone przez bogów – miały do 
nich urazę, ponieważ nie wypuścili ich jako 
pierwszych z otchłani. Zaniepokojeni Izanami 
i Izanagi stworzyli bogów Yato i Bishamon – 
boga wojny i boginię szczęścia. 
Shinu** – krzyczeli Oni, tworząc wielkie 
wulkany wypełnione lawą. Tsukoyomi 
swoimi mocami rzucił klątwę na demony. 
Nakazał im wrócić do piekła, mieli natomiast 
stworzyć Senninów – nieśmiertelnych 
mędrców posiadających nadludzką siłę oraz 
wiedzę. Potrafili oni za pomocą pieczęci 
tworzonych palcami władać żywiołami. Mieli 
nauczać i prowadzić na dobrą ścieżkę 
głupszych. Za pomocą swoich umiejętności  
stworzyli Tengu – krwiożercze gobliny, które 
miały pilnować wejścia do otchłani.  

 

 
rys. Klaudia Podolska 
 

Bishamon stworzyła boga Inari, bóstwo 
płodności, ryżu, rolnictwa i lasów. Miał on za 
zadanie dopilnować, aby zawsze było coś do 
zjedzenia. Z drzewa Amaterasu przywołała 
boga Subunabikona, opiekuna lekarzy, 
zielarzy i farmaceutów. Na sam koniec 
Izanami i Izanagi zbudowali małą wioskę, w 
której umieścili ludzi stworzonych przez 
Tenjina. Bogowie przed odejściem zagrozili 
im, aby pod żadnym pozorem nie wchodzili 
do jaskini pilnowanej przez Tengu. Bowiem 
kto tam wszedł, zamieniał się 
nieodwracalnie w Nich i pozostawał w 
otchłani już na wieki… 
 
* (jap.) Sakusei suru – twórzcie 
**(jap.) Shinu – giń / gińcie 
 

mit według Klaudii Podolskiej z klasy 7c 

 

Z szufladki polonisty… 
 
Oprócz twórczych prac – jak powyższy mit 
Klaudii – zdarzają się nam, polonistom, 
ciekawe odkrycia – chociażby na testach z 
lektur. Jednym z ostatnich było to, że zegar 
w dworku w Soplicowie wygrywał melodię… 
Oczy zielone, że wielkie litewskie polowanie 
odbyło się na… zająca i dzika, że 
tradycyjnym napojem o ciemnej barwie i 
gęstości moki była… coca-cola, a pan 
Tadeusz nosił imię po którym wodzu 
polskim? Ano po czwartym! A Litwa czekała 
na Piłsudskiego – żeby ją w 1812 roku 
wyzwolił. Ksiądz Robak częstował szlachtę 
w karczmie… chlebem ze smalcem. Oj, 
takich kwiatków ci u nas dostatek. Dobrze, 
że choć uśmiechnąć się można… 
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Krótki Strzał 
 

Z panią Ewą Marach-Kunicką 
 

Kawa czy herbata? 
- Kawa. 
 

Książki czy filmy? 
- Książki. 
 
Morze czy góry? 
- Morze 
 
Lato czy zima? 
- Lato. 
 
Słodkie czy słone? 
- Słodkie. 
 
Filmy czy seriale? 
- Filmy. 
 
Siatkówka czy piłka nożna? 
- Piłka nożna. 
 
Koty czy psy? 
- Psy. 
 

 
 

► Zosia Czarnecka 
 
 

 
 

Pies jest jedynym stworzeniem na ziemi, 
które kocha cię więcej niż siebie 

samego… Josh Billings 

Rocznicowo 
 
10 października 2019 roku Olga Tokarczuk – 
pisarka i poetka – dostała informację o 
otrzymaniu nagrody Nobla w dziedzinie 
literatury za rok 2018.  
 
Olga Tokarczuk stała się trzecią kobietą 
Polką z tytułem nagrody Nobla. Do tego 
grona należą jeszcze Maria Skłodowska-
Curie (w dziedzinie fizyki i chemii) oraz 
Wisława Szymborska, która również 
otrzymała nagrodę w dziedzinie literatury.  
Poza Wisławą Szymborską literackiego 
Nobla otrzymali też: Czesław Miłosz, Henryk 
Sienkiewicz oraz Władysław Reymont. 
 

 
 

Do najbardziej znanych książek Olgi 
Tokarczuk należą m.in.: ,,Bieguni” (2007), 
,,Prowadź swój pług przez kości umarłych” 
(2009) i ,,Księgi Jakubowe” (2014). 
 

 
fot. z zasobów internetowych (x3) 

 
Nagroda Nobla została wręczona pisarce na 
uroczystej gali w Sztokholmie 10 grudnia. 
 
► Zosia Czarnecka 
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Czy wiesz, że… 
 

Dźwięk podczas nalewania ciepłej wody jest 
wyższy niż zimnej? 
 

Przeciętny ślimak ma ponad 14 tysięcy 
zębów?  
 

 
fot. z zasobów internetowych 
 

Krzesło elektryczne zostało wynalezione 
przez dentystę? 
 

Pies potrafi wyczuć u człowieka nowotwór? 
 

Jeśli człowiek płacze ze szczęścia pierwsza 
łza wypływa mu z prawego oka? 
 

Żyrafy czyszczą sobie uszy językiem? 
 

 
 
Na obejrzenie wszystkich filmów 
potrzebowałbyś średnio 100 lat? 
 

Ślimak może spać przez 3 lata? 
 

Rozmiar oczu człowieka nigdy się nie 
zmienia? 
 

Większość szminek zawiera łuski ryb? 

 
Każdego roku skuwkami od długopisów 
kulkowych dławi się około 100 osób? 
 

Przeciętna osoba przesypia około jedną 
trzecią swojego życia? 
 

 
 

Niebo na Marsie ma kolor ciemnoczerwony? 
 

 
 

Migdały należą do rodziny brzoskwiń? 
 

► Magdalena Foksińska 

 

Bezpiecznie 
 

 Warto przypomnieć, że ze względu 
na trwającą pandemię i szczególne 
środki ostrożności przed wejściem 
do szkoły musimy zdezynfekować 
ręce i założyć maseczkę. Jej noszenie 
obowiązuje także na korytarzach.  

 Pamiętajmy też, by wietrzyć sale 
podczas przerw i – o ile to możliwe – 
nie zamykać okien także podczas 
lekcji. Świeże powietrze jeszcze 
nikogo nie pozbawiło życia! A może 
pomóc… 

 Nie przytulajmy się, nie pijmy z 
jednego termicznego kubka, 
zachowajmy bezpieczną odległość. 

 Zasłaniajmy usta podczas kichania i 
kaszlu. 

 Nie lekceważmy zagrożenia! 
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Depresja jest 
groźna 

 

Depresja jest powszechną chorobą. 
Pierwszy jej epizod zaczyna się najczęściej w 
okresie dojrzewania – wtedy młodzi ludzie 
są szczególnie narażeni i warto wiedzieć, na 
co trzeba zwrócić uwagę, by nie przegapić 
pierwszych objawów.  
 
Dorastanie to czas wielu zmian i wyzwań. 
Zmienia się nasze ciało. Zaczynamy inaczej 
postrzegać świat. Przestajemy być dziećmi, a 
jeszcze nie jesteśmy dorosłymi. Zabrano nam 
bezpieczeństwo, nie dając w zamian wielu 
przywilejów. Poza tym pojawia się mnóstwo 
dręczących pytań: Kim jestem? Co chcę robić 
w życiu i dokąd zdążam? Jaki jest świat? 
Czym jest dobro i czym jest zło? 
Nic dziwnego, że w tym okresie życia nasz 
nastrój może się pogarszać. 
Mimo że depresja jest chorobą powszechną, 
często nie jest rozpoznawana w okresie 
dorastania. Wynika to między innymi z tego, 
że nastolatki chorują trochę inaczej niż 
osoby dorosłe. 
 

 
fot. z zasobów internetowych 
 

Najczęstsze objawy depresji: 

 poczucie ciągłego zmęczenia, 
ociężałość 

 utrata zainteresowań, „Nic mnie nie 
cieszy” 

 niechęć do pracy, wykonywania 
codziennych czynności 

 brak zadowolenia, niechęć do życia 

 pogorszenie pamięci, trudności ze 
skupieniem uwagi przy czytaniu, 
oglądaniu telewizji 

 zamartwianie się (o dzisiejszy dzień, 
o przyszłość) 

 unikanie spotkań ze znajomymi 

 uczucie wewnętrznego napięcia, 
niepokoju 

 wczesne budzenie się, płytki sen 

 złe samopoczucie rano 

 brak apetytu, chudnięcie 

 zaparcia, zasychanie w ustach 

 bóle, przede wszystkim głowy, 
różnych grup mięśniowych. 

 
Podczas spotkać z rówieśnikami wiele 
depresyjnych nastolatków udaje dobry 
nastrój czy zadowolenie z życia. Dlatego 
nigdy nie wiemy, czy czasem ktoś obok nas 
nie cierpi na depresję i dlatego nie możemy 
mu pomóc. 
 

 

 
Rozpoznanie depresji czy choćby 
dopuszczenie do siebie myśli, że możemy 
mieć do czynienia z tą poważną chorobą, to 
niezwykle ważny moment. Z jednej strony 
chorobę można leczyć i wyleczyć, a to daje 
nadzieję. Z drugiej strony zachorowanie na 
depresję może wywołać wiele napięcia i 
budzić lęk. Poza tym, ponieważ na pierwszy 
rzut oka jest zupełnie niewidoczna, czasami 
trudno nam uwierzyć, że depresja naprawdę 
istnieje, jest poważną dolegliwością i  może 
skończyć się śmiercią. 
Wiedza na temat choroby, możliwości 
leczenia i rokowania zmniejsza niepokój, 
przywraca poczucie wpływu na sytuację i 
obniża poziom napięcia. 
Depresja jest chorobą. To nie twoja wina, że 
na nią zachorowałeś / zachorowałaś. 
Możesz mieć wpływ na leczenie, nie tylko 
biorąc leki i chodząc na psychoterapię. 
Możesz wpłynąć na to, by leczenie było 
skuteczniejsze, wprowadzając różne zmiany 
w swoim życiu. 
Do najważniejszych należą: 
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1. Spotykanie się z przyjaciółmi i osobami, 
które są Ci życzliwe – planowanie i 
przeżywanie przyjemności nie tylko jest 
elementem leczenia depresji, ale powinno 
stać się ważną częścią Twojego życia. 
2. Podejmowanie umiarkowanego, 
regularnego wysiłku fizycznego – jego 
wpływ na poprawę nastroju jest bezcenny. 
3. Dbanie o regularny i dostatecznie długi 
sen – bezsenność i zaburzenia snu nie tylko 
prowadzą do nasilenia depresji, ale 
zwiększają też ryzyko podjęcia próby 
samobójczej. 
4. Unikanie alkoholu i substancji 
psychoaktywnych – stosowanie używek 
prowadzi do pogorszenia nastroju, utraty 
kontroli i osłabienia zdolności do 
podejmowania decyzji dobrych dla ciebie. 
5. Jedzenie regularnie i w miarę zdrowo – 
badania naukowe pokazują, że nastolatki, 
które jedzą za mało lub za dużo, mają gorszą 
samoocenę, gorszy nastrój i więcej 
problemów zdrowotnych. 
Dla nastolatków zachorowanie na depresję 
też jest tragedią i chciałyby jak najszybciej 
wyzdrowieć. Brak sił, by rano wstać z łóżka, 
trudności z koncentracją i zapamiętywaniem 
informacji, niemożność wysiedzenia na 
wszystkich lekcjach czy w ogóle wyjścia z 
domu to tylko kilka towarzyszących temu 
dolegliwości. Młodzi ludzie chcą być zdrowi. 
 

 

 
Jeśli zauważasz u siebie objawy depresji, 
może jest Ci smutno, może coś, co dawniej 
sprawiało Ci przyjemność, przestało Cię 
cieszyć, jeżeli tak jest, to być może cierpisz 
na depresję. Warto to sprawdzić. Depresja to 
choroba. Osoby nią dotknięte potrzebują 
pomocy specjalistów, żeby wyzdrowieć. To 
specjaliści mogą potwierdzić, że cierpisz na 
depresję. 
Żeby skorzystać z fachowej pomocy, trzeba 
jednak przyznać, że prawdopodobnie ma się

 problem i powiedzieć o tym innym osobom. 
Nim ukończysz 18 lat, będziesz potrzebować 
zgody rodziców lub opiekunów prawnych, 
aby skorzystać z pomocy lekarza lub 
psychologa. Dlatego musisz porozmawiać z 
rodzicami lub opiekunami o tym, że masz 
problem i chcesz spotkać się ze specjalistą. 
W związku z taką rozmową może Ci przyjść 
do głowy wiele negatywnych myśli. 
 

 
 

Rozmowę o depresji możesz zacząć na 
przykład tak: 

 Nie wiem co się ze mną dzieje. 
Przeglądałam artykuł o depresji i 
myślę, że to może być to. Czy możesz 
mnie zapisać na wizytę do lekarza 
albo psychologa? 

 Chciałbym z kimś porozmawiać o 
tym, jak się czuję. Mam wrażenie, że 
nie mogę powstrzymać złych myśli. 

 Wiem, że mam coraz gorsze oceny, 
ale nie umiem się skupić na nauce. 
Czy możesz mi pomóc? 

 

Niezależnie od tego, jak zaczniesz tę 
rozmowę, początek prawdopodobnie będzie 
najtrudniejszy. 
Nieraz przed rozmową z kimś ze swojego 
otoczenia dobrze jest porozmawiać z 
pracownikiem telefonu zaufania. W takiej 
instytucji pracują profesjonaliści, którzy 
mogą udzielić Ci wsparcia i razem z tobą się 
zastanowić, co możesz zrobić, żeby sobie 
pomóc. Numer bezpłatnego telefonu 

zaufania dla dzieci i młodzieży to: 116 111. 

Pamiętaj, że w naszej szkole również działa 
pedagog, psycholog do których możesz się 
zgłosić z każdym problemem. 
 

► Amelia Serocka 
Źródło informacji: K. Ambroziak, A. Kołakowski, K. 
Siwek „Nastolatek a depresja”. 


