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NR 4 
ROK SZKOLNY 2018/2019 

 
kontakt:gazetkasp31@wp.pl  

 

W numerze: 
 

◘ o pouczającej lekcji z panem Marcinem Prusem; 
◘ Co myślisz o... - kolejne pytania ankietowe; 
◘ o Roku Herberta w naszej szkole; 
◘ rozmowa z Maksem Mroczkowskim – mistrzem  
w jeździe konnej;  
◘ o akcji „Szkoła ze smakiem”; 
◘ historyczne podróże z Weroniką Malesińską; 
◘ kocie plakaty ze szkolnych korytarzy; 
◘ animowane Oscary; 
◘ o akcji walentynkowej; 
◘ finał warsztatów kodowania. 
 

 

Przebiśniegi 
 

Śnieg już topnieje, 
kwitną przebiśniegi. 

Ty też się obudź! 
Puść oczko do kolegi. 

 
Wiatr chmury wesoło przegania. 

Słońce mocniej grzeje. 
Zwierzęta się budzą. 
Świat promienieje! 

 
Czapki więc ciepłe 

do szafy schowajmy! 
Wyjdźmy na spacer – 

zimę pożegnajmy! 
 

► Zofia Dudek 
 

 

 
GAZETKA 

UCZNIOWSKA 
Szkoły  

Podstawowej nr 31 
w Bydgoszczy 

 
Opieka merytoryczna i skład: 

Katarzyna Jarzembowska i Ewa Lewalska 

Podpatrzone… Podsłuchane… 
 

♦ Święta, święta i już po… 
Większość z nas czeka  zapewne na nadejście 
wiosny i, mimo że mamy jeszcze luty, ciepłą 
atmosferę można było już poczuć. W tym 
numerze Walentynkowa Akcja Serduszkowa – 
czyli jak profesjonalnie poprawić komuś humor. 
Dobrze znany każdemu problem ,,żółtych 
groszaków”. Pozornie nieprzydatne monety 
usypały w tym roku całkiem sporą Górę Grosza. 
Spotkanie ze znanym sportowcem – Marcinem 
Prusem oraz kompletnie niesportowa, ale za to 
szczerze ukochana przez uczniów pizza. 
Zaskakujące pytanie: co ma kamień do 
żeglarstwa? Jak się okazuje, całkiem sporo. 
Wehikuł Czasu gotowy do startu! Oprócz tego 
„Czy wiesz że?” – ciekawostki z każdej dziedziny 
oraz „Spacerkiem przez Kalendarz”. O jakich 
nietypowych świętach dowiemy się tym razem? 
Zapraszamy do lektury kolejnego numeru! 

◘ Weronika Malesińska 
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Spotkanie ze Sławą 
 

11 lutego w naszej szkole na sali 
gimnastycznej odbyło się spotkanie  
z panem Marcinem Prusem – byłym 
siatkarzem reprezentacji Polski. Wzięły  
w nim udział młodsze i starsze klasy, a także 
pani dyrektor Aleksandra Kuś.  
 
Siatkarz opowiadał nam o swoim 
dzieciństwie i marzeniach, które – dzięki 
wsparciu rodziców i wielu innych osób – 
zostały zrealizowane. Zachęcał nas do walki 
z własnymi słabościami i do wiary w siebie.  
 

 
fot. Katarzyna Jarzembowska (x2) 
 

Pan Marcin Prus opowiadał nam też, jak 
długo i wytrwale czekał na list, który dał mu 
możliwość grania w reprezentacji Polski i jak 
się z niego cieszył. Wspominał również, że 
kiedy był małym chłopcem, nie miał 
możliwości trenowania w takich dobrych 
warunkach, w jakich my możemy ćwiczyć. 
Powiedział, że gdyby w dzieciństwie miał 
takie możliwości, m.in. taką wspaniałą salę  
z boiskiem do siatkówki, to nigdy by z niej 
nie wychodził. Dodał, że jak był młody, na 
jego osiedlu nie było żadnej piłki do 
siatkówki, a my mamy ich bardzo dużo  
i powinniśmy z nich korzystać. Na pewno 
czasy, w których żyjemy, są pod tym 
względem dużo lepsze: dostęp do wielu 
rzeczy – w tym sprzętu sportowego, siłowni, 
treningów – jest wręcz nieograniczony. 
Uważamy, że to było bardzo ciekawe  
i pouczające spotkanie – wniosło coś 
ważnego do życia każdego z nas. Pan Marcin 
Prus powiedział, że liczy na to, że ujrzy nas 

kiedyś w telewizji – jako tych, którzy 
spełniają swoje marzenia… 
On sam natomiast jest wielokrotnym 
medalistą Mistrzostw Polski, jak i Mistrzostw 
Europy oraz Świata. Pan Marcin rozpoczął 
karierę sportową w swoim rodzinnym 
mieście – Starogardzie Gdańskim – jako 
wychowanek SKS.  Po ukończeniu pierwszej 
klasy liceum ogólnokształcącego grał  
w klubie SMS PZPS Rzeszów. Potem trafił do 
Mostostalu-Azoty. W reprezentacji Polski 
w latach 1997–2001 rozegrał 97 spotkań.  
 

 

Po zakończeniu kariery sportowej zaczął  
współpracować z radiem oraz telewizją, 
pisać artykuły sportowe o tematyce 
siatkarskiej. Później podjął pracę jako 
reporter spotkań reprezentacji Polski. W 
2013 roku napisał autobiografię „Wszystkie 
Barwy Siatkówki”. 
 

 
 
 

► Zofia Klet i Zuzanna Dryglas 

 

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

badania ankietowe 
 

W styczniu nie mogliśmy zapomnieć  
o feriach! W tym roku nasze dwa tygodnie 
wypoczynku były pierwsze w Polsce.   
W szkole znajdziemy dużo podróżników! Aż 
44% ankietowanych było w kilku miejscach, 
a 20% spędziło je, niestety, w domu, choć na 

odpoczynek nigdy nie jest za późno. Zawsze 
można pojechać za rok…  
Drugie pytanie dotyczyło ulubionego sportu 
zimowego. Większość uczniów, bo aż 48%,  
wybrało łyżwiarstwo. Pomysł Dyrekcji, by 
zamiast basenu niektóre klasy chodziły na 
lodowisko właśnie, przynosi pozytywne 
skutki…  
Szczegółowe odpowiedzi ankietowanych 
poniżej. 
 

► ankiety przygotowała, głosy podliczyła, wykresy 
wykonała Magdalena Foksińska 
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Jeździć konno  
mogą wszyscy 

 

Z Maksem Mroczkowskim  
uczniem klasy 5e –  

miłośnikiem jazdy konnej 
 rozmawia Zosia Dudek 

 

Od kiedy jeździsz konno? 
- Pierwszy raz wsiadłem na konia, gdy 
miałem sześć lat. Naukę jazdy konnej 
rozpocząłem jednak dopiero w wieku 8 lat  
w stajni Cavallino. Na początku musiałem się 
nauczyć, jak obchodzić się z koniem, teraz 
biorę już udział w treningach skokowych. 

  
Jak to się stało, że zainteresowała Cię ta 
dyscyplina? 
- Pierwszy raz do stajni zabrała mnie mama. 
Później sam już chciałem tam wracać jak 
najczęściej, zwłaszcza w wakacje, gdy można 
być w stadninie cały dzień na półkoloniach. 
Bardzo mi się podobało, gdy widziałem, jak 
inni skaczą i pokonują coraz wyższe 
przeszkody. Chciałem też się tak nauczyć i to 
jak najszybciej. 
 

 
z archiwum Maksa Mroczkowskiego 
 

Jakie są twoje najcenniejsze nagrody 
jeździeckie? 
- Jestem najbardziej dumny z brązowej 
odznaki. Musiałem pierwszy raz opanować   
ujeżdżanie konia i nauczyć się odpowiedzi na 
wiele pytań testowych. Może w te wakacje 
uda mi się zdobyć srebrną odznakę. 

 
Jak długo przygotowujesz się do zawodów? 
- Aby wziąć udział w zawodach, trzeba dużo 
trenować. Pierwsze zawody dopiero przede 
mną i, mam nadzieję, że będą udanym 
debiutem. W tej chwili trenuję trzy razy  
w tygodniu, a chciałbym jeszcze częściej, ale, 
niestety, mam zbyt dużo lekcji. 

 
Jakie rady dałbyś początkującym jeźdźcom? 
- Każdy, kto wsiada na konia pierwszy raz, 
musi przełamać niepewność. Moja rada to:  
aby w udział w zawodach, trzeba dużo 
trenować. No i życzę wszystkim trafić na 
takiego konia, z którym zrozumieją się bez 
słów… 

 
Czy masz swojego konia lub takiego,  
na którym szczególnie lubisz jeździć? 
- Tak, w zeszłym roku spełniło się moje 
marzenie i mam już swojego konia. Ma na 
imię Kora i jest wyjątkowa. Odkąd razem 
uczymy się skakać, robię duże postępy. Nie 
mogę się doczekać każdej kolejnej wizyty  
w stajni. 

  
Czy trzeba mieć jakieś szczególne 
uzdolnienia, by jeździć konno? 
- Jeździć konno mogą wszyscy i w każdym 
wieku. Dobry koń jest dla jeźdźca jak 
profesor, pokazuje, co i jak robić, aby jazda 
była udana. Nie znam osoby, która żałuje, że 
wsiadła na konia. Są tylko takie, którym 
brakuje czasu, żeby na zajęcia przyjeżdżać. 

  
Czy masz jakieś inne hobby? 
- Tak, zdarza mi się brać udział w zawodach 
pływackich, woda to moja druga pasja.  
Bardzo lubię też jeździć na nartach.  
W wolnym czasie uwielbiam pograć na 
komputerze i w szachy z tatą. Ostatnio 
najchętniej umawiam się z kolegą na kartingi, 
to trochę jak wyścigi konne na hipodromie… 
 

 

Nasi Mistrzowie 
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Spacerkiem przez kalendarz 
 

11 lutego przypadał Europejski Dzień Numeru 
Alarmowego 112. W ten dzień, jak 
zadzwonisz bez powodu pod 112, mama nie 
ma prawa się gniewać, zawsze możesz 
powiedzieć, że chciałeś tylko złożyć 
życzenia. 
Tego dnia obchodzono także Ogólnopolski 
Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej. Tego 
dnia uważaj, jak będziesz szedł w lesie  
z bułką w ręce… 
 

 
fot. z zasobów internetowych 
 

12 lutego to Ogólnopolski Dzień Pisania 
Piórem. Masz szczęście jeżeli masz farmę  
z kurami lub kaczkami. 
 
13 lutego przypadał Światowy Dzień Radia. 
Uważaj, żeby się nie zasłuchać  
w samochodzie… 
 

 
 

15 lutego w kalendarzu oznaczony jest jako 
Światowy Dzień Wielorybów. Może lepiej nie 
wyprawiać im imprezy. Wątpię, żeby 
zmieściły się w drzwiach! 
 
16 lutego obchodzimy… Dzień Baterii! Tego 
dnia każdy powinien być naładowany 
pozytywną energią. 
 
23 lutego to Dzień Bez Łapówki… Zatem… 
tego dnia można zachować kopertę dla 
siebie. 
 

24 lutego świętujemy Dzień 
Niespodziewanego Całusa! Jeśli wiesz, że 
ktoś się w tobie zakochał, a ty nie lubisz 
całusów, to tego dnia lepiej nie wychodź  
z domu… 
 

 
 

26 lutego przypada Dzień Dinozaura. Skoro 
człowiek ma swoje święto, to dlaczego nie 
dinozaur? 
I Dzień Pozdrawiania Blondynek. Może w ten 
dzień kawały o brunetkach? 
 

 
 

27 lutego to Dzień Niedźwiedzia Polarnego. 
Szkoda, że niedźwiedzie polarne mieszkają 
na biegunie. Nie dowiedzą się o własnym 
święcie… 
 

 
 

► Zosia Klet 
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Krótki Strzał 
 

Z panią wicedyrektor  
Marleną Mioduszewską 

 

Kawa czy herbata? 
- Kawa. 
 

Kuchnia europejska czy orientalna? 
- Europejska. 
 

Tokio czy Nowy Jork? 
- Tokio. 

 
Czerwony czy zielony? 
- Zielony. 
 

Wiosna czy jesień? 
- Wiosna. 
 

Filmy czy seriale? 
- Filmy. 
 

Wakacje czy ferie zimowe? 
- Wakacje. 
 

Boże Narodzenie czy Wielkanoc? 
- Boże Narodzenie. 
 

Polski czy matematyka? 
- Matematyka. 
 

Początek czy koniec tygodnia? 
- Koniec! 
 

► Weronika Malesińska 
 

 
Rysunek wykonany przez Klaudię Podolską, 

uczennicę klasy 5c 

Kolumna dla 
Samorządu 

 
W tym roku odbyła się XIX edycja zbiórki 
pieniędzy na Górę Grosza. 
 

Co roku na przełomie listopada i grudnia  
w szkołach i przedszkolach zbierane są 
pieniądze na Górę Grosza. Zostaną one 
przeznaczone na pomoc dzieciom w domach 
dziecka czy rodzinom zastępczym. Akcja 
ruszyła w 2000 roku, a do tej pory udało się 
uzbierać ponad 37 milionów złotych! W 
przedsięwzięcie zaangażowali się również 
uczniowie z naszej szkoły. Górę Grosza 
organizuje Samorząd Uczniowski, któremu 
zadaliśmy kilka pytań… 
 

Od ilu lat nasza szkoła bierze udział w akcji? 
- Po raz pierwszy włączyliśmy się w zbieranie 
groszaków w 2013 roku. Z tego wynika, że 
tegoroczna akcja odbywa się po raz szósty.  
 

Ile pieniędzy udało się zebrać w tym roku? 
- W tym roku zebraliśmy 2015 zł i 64 grosze –  
o ile rachunek jest dobry, bo niektóre klasy 
liczyły same, a wiadomo – z groszakami 
łatwo nie jest. 
 

 
 

Która klasa zebrała najwięcej pieniędzy? 
- W tym roku padły rekordy! Najwięcej 
pieniędzy udało się zebrać klasie 4a – ponad 
291 zł. Na drugim miejscu znalazły się 
maluchy z 1c – 239 zł, a na trzecim – klasa 2a 
z kwotą 230 zł. Oczywiście, wiadomo, że nie 
ostateczne kwoty się liczą, tylko idea 
pomocy, ale warto pokazać, że są klasy, 
które potrafią się zmobilizować w dobrej 
sprawie. Dziękujemy!  
 

► Zosia Czarnecka 
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2019 – Rokiem 
Zbigniewa Herberta 

 
Zbigniew Herbert był wielkim pisarzem, 
jednym z najczęściej tłumaczonych polskich 
twórców. Zdobył wiele nagród literackich  
w kraju i za granicą.  
 

Zadebiutował w 1950 roku, mając 26 lat, lecz 
pierwszą książkę („Struny Światła”) wydał  
w 1956. Urodził się we Lwowie 29 
października 1924 roku. Zmarł 29 lipca 1998  
w Warszawie. 2019 został jego rokiem z 
okazji 20. rocznicy śmierci pisarza. 
Organizatorkami programu edukacyjnego 
„Herbert – słowa i obrazy” w naszej szkole 
są panie Jolanta Nadolna i Anna Pol.  
Głównym celem podjętych działań jest 
zapoznanie z biografią i dorobkiem 
Zbigniewa Herberta oraz zainspirowanie 
uczniów do twórczego działania. 
Cały program będzie realizowany wraz  
z nauczycielami języka polskiego, muzyki, 
plastyki, informatyki i geografii. Oprócz 
nauczycieli – z przyjemnością – pomagać 
będzie Samorząd Uczniowski i redakcja 
naszej gazetki szkolnej. Współpraca będzie 
nawiązana również z instytucjami  
i placówkami na terenie Bydgoszczy. 
Podsumowanie odbędzie się na zakończeniu 
roku szkolnego. 

fot. z zasobów internetowych 

 
 

Przedsięwzięcia dla uczniów klas 4-8 szkoły 
podstawowej to, m.in.: 
• „Barbarzyńca w… mieście” – 
międzyszkolny konkurs poetycki,  
• „…idź wyprostowany wśród tych, co na 
kolanach” – bitwa na prezentacje 
multimedialne o Herbercie,  
• Herbert w piosenkach – konkurs wokalny,  

• Dbam o słowo, czyli jak osiągnąć sukces na 
scenie – warsztaty recytatorskie, 
• Jak wyobrażam sobie poetę? – karykatura 
Zbigniewa Herberta,  
• Bliżej Herberta – tworzenie tematycznych 
gazetek ściennych. 
 

Z panią Jolantą Nadolną, polonistką, 
na temat Roku Herberta, 

rozmawia Magdalena Foksińska 
 

Dlaczego akurat ten rok został ustanowiony 
rokiem Herberta – jak ważna jest to postać 
dla polskiej literatury? 
- Rok Zbigniewa Herberta ustanowiła  
Sejmowa Komisja Kultury w związku z 20. 
rocznicą śmierci poety. Herbert to jeden z 
najwybitniejszych  polskich poetów XX 
wieku, obok Wisławy Szymborskiej, którą 
uwielbiamy. Gdyby ludzie wzięli sobie do 
serca  „Przesłanie Pana Cogito”, to może 
świat byłby lepszy? 
Ten poeta zawsze jasno rozróżniał w swojej 
twórczości pojęcia dobra i zła. Poza tym 
podkreślał, jak wielką wartością w życiu 
człowieka jest  wolność. Przede wszystkim 
głęboko wierzył w ludzi i ich moralną siłę. 
Jesteśmy przekonane, że te walory świadczą 
o tym, że to postać w polskiej i europejskiej 
literaturze godna uwagi. 
 

Co – przede wszystkim – chcą Panie 
osiągnąć poprzez zaplanowane działania? 
- Zainteresowanie twórczością Zbigniewa 
Herberta i zainspirowanie uczniów do  
działania to główny cel programu „Herbert – 
słowa i obrazy”, który z panią Anną Pol 
proponujemy uczniom w tym roku szkolnym. 
Mamy nadzieję, że spotkanie z tak 
oryginalnym poetą  rozbudzi ciekawość  
i twórczą wrażliwość. „Muzyka słów”, 
„Podróże pana Cogito”,  „Znaki na 
papierze”, „Świat bez obrazów byłby po 
prostu niepojęty” – to niektóre tytuły 
przedsięwzięć literackich, muzycznych, 
plastycznych, geograficznych czy 
informatycznych, do udziału w których 
wszystkich serdecznie  
w najbliższym czasie  zapraszamy! 
 

Wszystkie informacje dotyczące konkursów, 
warsztatów itp. będzie można na bieżąco 
obserwować na stronie internetowej naszej 
szkoły. Więcej informacji właśnie tam. 
Gorąco polecamy! 

► Magdalena Foksińska 
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Żeglujący kamień 
 

Zastanawiacie się pewnie, skąd taki tytuł i 
czy znowu opowiem Wam jakąś starożytną 
historię? Otóż tym razem zabieram was  
w wehikule czasu na tereny nieco zimniejsze 
– w rejon zimnej Skandynawii.  
 
Lud, który w VIII wieku zamieszkiwał te 
tereny, składał się z Normanów szwedzkich, 
głównie Swinów i Gotów, zwanych 
Wikingami. Byli to skandynawscy wojownicy, 
których celem było podejmowanie wypraw  
o charakterze kupieckim, osadniczym, ale 
najczęściej jednak łupieżczo-rabunkowym. 
Lud ten nad wszystko inne upodobał sobie 
wyprawy morskie. Stąd także ich nazwa – 
Wikingowie pochodząca od orężnych 
wypraw morskich, których się dopuszczali. 
Słowo „vik” w języku staronordyckim 
oznacza zatokę, a w języku starogermańskim 
– osadę portową. Trudno uwierzyć, ale 
Wikingowie pływali nie tylko po wodach 
otaczających Europę. Docierali do Islandii, 
Grenlandii, Bułgarii Kamskiej, Rusi Kijowskiej, 
Bizancjum, a nawet Kalifatu Bagdadzkiego. 
Wszędzie tam siali postrach, rabowali, a w 
miejscach, gdzie ich zdaniem warunki były 
dobre, osiedlali się, jak np. na Grenlandii.  
 

 
fot. z zasobów internetowych (x2) 
 

Wikingowie w swych podróżach dopłynęli 
także do Ameryki Północnej – do półwyspu 
Labrador na wschodnim wybrzeżu Kanady. 
Wiemy o tym stąd, że archeologowie odkryli 
pozostałości po nich – takie jak fragmenty 
budynków mieszkalnych, narzędzia, 
przedmioty codziennego użytku. Przedmioty 
te pochodzą z co najmniej  1000 roku, a 
zatem można powiedzieć, że Wikingowie 
odkryli Amerykę prawie 500 lat przed 

Krzysztofem Kolumbem, który dotarł tam w 
1492 roku.  
Moją ciekawość wzbudziło, jak mogło się im 
to udać? Musieli być niesamowitymi 
żeglarzami! Tylko co pomagało im żeglować? 
Łodzie, zwane drakkarami, były raczej 
prymitywne – jeden żagiel i wiosła. Siła 
ludzkich rąk potężnych skandynawskich 
wojów i siła wiatru to dobre mechanizmy 
napędowe, ale jakim cudem odnajdywali 
kierunek żeglowania na bezkresnym morzu? 
GPS-a przecież nie mieli… Okazuje się, że 
Wikingowie posiadali „magiczny” kamień, 
który żeglował z nimi i on wskazywał im 
kierunek. Ten pradawny kompas, zwany 
kamieniem słonecznym, nie pozwalał 
Wikingom stracić orientacji w terenie.  
 

 
 

Kiedy podczas długich podróży ani słońce, 
ani gwiazdy nie mogły być punktem 
odniesienia w wyznaczeniu kierunku żeglugi, 
bo na dużych szerokościach geograficznych 
dzień może trwać przez dłuższą część doby,  
a słońce może być zachmurzone i nie zawsze 
widoczne, wtedy z pomocą przychodził 
Solarsteinn – kamień słoneczny. Okazało się, 
że ten „magiczny” kamień to spolaryzowany 
kryształ, który staje się ciemny lub jasny  
w zależności od kierunku, z jakiego jest 
oświetlany. Kryształ kalcytu był bardzo czuły  
i zmieniał barwę nawet wtedy, gdy słońce 
było dla ludzi niewidoczne – ukryte za 
chmurami lub schowane za horyzontem. 
Wikingowie na górnej części kalcytu 
umieszczali kropkę – następnie należało 
spojrzeć na nią z drugiej strony kryształu tak, 
aby zobaczyć dwie kropki. Następnie 
obracali kryształ tak długo, aż obie widoczne 
kropki miały dokładnie ten sam odcień. 
Czubek kryształu wskazywał wówczas 
dokładnie położenie ukrytego słońca. 
Dokładność pomiaru rzędu kilku stopni 
można było otrzymać nawet w zapadających 
ciemnościach. 

Wehikuł czasu 



O tym, że taka metoda nawigacji była 
niezawodna świadczy fakt, że nawet  
w czasach, kiedy kompas był już 
powszechnie używany na statkach, 
znajdowano kalcyt  
z zaznaczonymi kropkami. Na przykład  
w zatopionym w 1592 roku angielskim 
okręcie oprócz kompasu znaleziono kamień 
słoneczny. Naukowcy twierdzą, że działanie 
kompasu mogło być zakłócane przez ciężkie 
działa znajdujące się na morskich okrętach. 
Zakłócenia te powodowały zmianę pomiaru 
kierunku nawet o 90 stopni. Kamień 
słoneczny, wynalazek Wikingów, był zatem 
niezbędnym przyrządem do nawigacji na 
każdym okręcie. Dziś wiemy, że Wikingowie 
nie osiedlili się na dłużej w Ameryce – 
prawdopodobnie z powodu konfliktów  
z ludnością tubylczą tego rejonu, a może 
dlatego, że wojownicza dusza Wikingów nie 
pozwalała im zbyt długo przebywać w 
jednym miejscu i wyruszyli na dalszy podbój 
naszego globu. Pewne jest natomiast, że do 
Ameryki dotarli, a kamień słoneczny wskazał 
im do niej drogę. Trzeba przyznać, że 
Wikingowie byli mistrzami żeglowania, 
oprócz kamienia słonecznego wynaleźli 
także znaną każdemu dzisiejszemu 
żeglarzowi technikę żeglowania na wiatr. 
Jest to technika polegająca na poruszaniu się 
jednostką pływającą o napędzie żaglowym, 
w ogólnie pojętym kierunku, z którego wieje 
wiatr. Ponieważ nie ma możliwości, aby 
żeglować wprost na wiatr, stosuje się 
manewr zwany halsowaniem. Polega on na 
płynięciu zakosami – raz lewym, a raz 
prawym halsem, wykonując wielokrotne 
zwroty (tak zwane zwroty przez sztag). 
Biorąc więc za przykład naszych przodków – 
Wikingów, należałoby chyba na każdej 
współczesnej jednostce żeglującej mieć 
oprócz wszelkiego rodzaju elektronicznych 
przyrządów do nawigacji dawny GPS  
w postaci kryształu kalcytu – kamienia 
słonecznego, bo nigdy nie wiadomo, kiedy 
może się przydać… 
Wszystkim żeglarzom życzę stopy wody pod 
kilem i ahoj, przygodo! 
 
► Weronika Malesińska 

 
Człowiek nie jest w stanie odkryć nowych 
oceanów, dopóki nie będzie miał odwagi,  

aby stracić z widoku brzeg… 
Andre Gide 

Walentynki 
 
14 lutego mogliśmy spodziewać się małych 
papierowych serduszek w naszych szafkach. 
Akcję wymyśliła Zosia Klet z klasy 5e.  
 
Po przerwie o godzinie 10:25 kilkoro uczniów 
z klasy 5e, razem z Zosią, wrzucało serduszka 
do wszystkich szafek, nawet klas 1-3.  
 

 
fot. Katarzyna Jarzembowska (x3) 
 

Najpopularniejsze hasło, które pojawiało się 
na wycinankach, to: ,,Fajnie, że jesteś”, ale 
były też inne – równie miłe. Znalezione  
w szafkach serduszka wywołały uśmiech na 
twarzach uczniów, szczególnie klas 
młodszych.  
Celem akcji było stworzenie serdecznej  
i radosnej atmosfery. Osobami 
wspierającymi akcję byli członkowie redakcji 
gazetki uczniowskiej. Czekamy na podobne 
pomysły w przyszłym roku! 
 

 
 

Małe co nieco z życzeniami trafiło także do 
pokoju nauczycielskiego. Czekoladowe 
ciasteczka poprawiły nastrój wszystkim 
pedagogom…Takie walentynkowe akcje 
mogłyby zdarzać się częściej – nie tylko 14 
lutego… 

 ► Zosia Czarnecka 
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Szkoła ze smakiem! 
 
W ramach działań Samorządu Szkolnego 
powstał pomysł cyklu zatytułowanego 
„Szkoła ze smakiem”. Po feriach odbyły się 
dwa takie smaczne dni, które wywołały 
uśmiech na twarzach uczniów jedzących  
w szkole obiady…  
 

5 lutego świętowaliśmy Dzień Nutelli. Na 
przerwie obiadowej każde dziecko, które 
korzysta z obiadów w szkolnej stołówce, 
otrzymało pojemniczek pysznego 
czekoladowego kremu z orzechami. Chyba 
nikt nie odmówił i każdy był mega (!) 
zadowolony z tej odrobiny słodyczy.  
Nutellę od 1946 roku produkuje firma 
,,Ferrero”, którą założył cukiernik z 
Piemontu we Włoszech – Pietro Ferrero. 
Wpadł on na wspaniały pomysł i stworzył 
słodką pastę  
z orzechów laskowych i cukru, dodając 
jedynie odrobinę, trudno dostępnego 
wówczas, kakao. Uformowane z niej bloki 
można było kroić w plasterki i kłaść na 
kromkach chleba lub bułki. Michele Ferrero, 
syn Pietro, metodą prób i błędów  
w nowatorski sposób udoskonalił recepturę, 
tworząc pierwszy na świecie słoik nowego 
kremu z orzechów laskowych i kakao. Wciąż 
jednak brakowało dla niego nazwy. Michele 
uruchomił więc ponownie swoją fantazję –  
i tak powstała idealna nazwa 
najsłynniejszego kremu na świecie – Nutella. 
W każdym kraju, w którym Nutella się 
pojawiała, ludzie natychmiast się w niej 
zakochiwali, a w szczególności dzieci… 

fot. Aneta Kwapich 

 

W ostatnim czasie Nutella nie ma jednak 
dobrej sławy. Organizacje zajmujące się 
zdrowym żywieniem alarmują, że ten 
czekoladowy krem zawiera w sobie 
szkodliwy dla zdrowia olej palmowy. 
Dietetycy też wskazują, że jest w nim za 
dużo cukru… 
W Internecie można znaleźć przepisy na 
zrobienie własnego kremu z dodatkiem 
kakao, orzechów laskowych, miodu, daktyli, 
a nawet awokado. Być może jest to 
zdrowsza alternatywa dla sklepowej Nutelli i 
warto taki krem zrobić samemu.  
Ja uwielbiam Nutellę z naleśnikami lub ze 
świeżym pieczywem, a najbardziej lubię ją 
wyjadać palcami prosto ze słoika. Niestety, 
mama kupuje Nutellę bardzo rzadko, a do 
tego muszę się nią dzielić z siostrą, dlatego 
też jestem stuprocentowym fanem Dnia 
Nutelli! 

► Mateusz Orliński 

 
 

Z kolei w sobotę – 9 lutego przypadał 
Międzynarodowy Dzień Pizzy – jednego  
z najbardziej ulubionych dań małych i 
dużych. W poniedziałek – 11 lutego szkolne 
korytarze wypełniły się zapachem pizzy.  
Aż trudno uwierzyć, ale codziennie na 
świecie sprzedawanych jest ok. 13 milionów 
pudełek pizzy!  
Najpopularniejszym rodzajem tego 
smakołyku jest niezmiennie Margherita, 
która swoją nazwę zawdzięcza królowej 
Włoch – Marghericie Sabaudzkiej – która w 
1889 roku podczas wizyty w Neapolu miała 
zasmakować pierwszej współczesnej pizzy, 
przygotowanej na jej cześć przez 
miejscowego piekarza. 
Dzięki ogromnej pracy pracowników kuchni 
na naszych talerzach pojawił się kawałek 
pizzy. Takiej pięknej jak na zdjęciu…  
Kolejne smaczne dni już w marcu… Czekamy 
z niecierpliwością… 

fot. strona Facebookowa SP 31 

 
 

► Zosia Czarnecka i Martyna Wystempska 
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Kodujmy jak  
Marian Rejewski  

 
We wtorek, 5 lutego, odbył się finał 
warsztatów szyfrowania, w których brały 
udział wszystkie klasy 7.  
 
Zespoły, składające się z czterech  
przedstawicieli klas wyłonionych we 
wcześniejszych rozgrywkach, spotkały się,  
by poznać trudniejsze techniki szyfrowania  
i zmierzyć się z koleżankami i kolegami  
z innych klas. Aby poprawnie rozwiązać 
zadnia, należało m.in. przypomnieć sobie 
najważniejsze informacje dotyczące sylwetki  
Mariana Rejewskiego oraz – oczywiście – 
wykazać się zdolnością kodowania i 
odkodowywania wiadomości. Całość była 
połączona z  interesującymi warsztatami 
szyfrowania i rozwiązywaniem zawiłych 
zadań konkursowych.  
 

 
fot. K. Jarzembowska (x3) 
 

Klasy spotkały się w trzecim – ostatnim   
etapie działań, który miał wyłonić 
zwycięzców projektu ,,Licz się z 
Rejewskim!’’.      
Na początku konkursu omówiliśmy techniki  
szyfrowania. Uczestnicy mieli trudne zadania 
– musieli kodować i odkodować wiadomości 
za pomocą kodu Cezara, ROT13, ATBASH czy 
PLAYFAIR.  
Wykonywanym zadaniom towarzyszyło 
sporo emocji, ponieważ pod uwagę brano 
poprawność wykonanych zadań, ale i czas 
ich rozwiązania, co na pewno zwiększało 
emocje i poczucie konkurencji między 
grupami. Uczestnicy zmagali się z 
wymagającymi zadaniami, lecz… dali radę. 
Walka była wyrównana, nauka poprzez 
zabawę dostarczyła dużo zabawy, ale i 

wiedzy. Klasy pokazały, jak można 
efektywnie współpracować, żeby uzyskać 
upragniony cel. Spotkanie było także okazją, 
aby pokazać swoją grupę z jak najlepszej 
strony.  
 

 
 

Mimo wyrównanego poziomu trzeba było 
wyłonić zwycięzców.  
 

Najlepszą klasą okazała się być 7b, na 
drugim miejscu znalazła się klasa 7d, na 
trzecim, z niewielką różnicą punktów, klasa 
7c. Czwarte miejsce zajęła klasa 7a. 
 

Uczestnicy w nagrodę otrzymali certyfikat 
udziału w warsztatach, słodki upominek oraz 
zaproszenie do pokoju zagadek „Klub 
Enigma” w Wojewódzkiej Bibliotece 
Pedagogicznej, a zwycięzcy pierwszego 
miejsca dodatkowo – nagrody rzeczowe. 
Nagrody wręczyła pani wicedyrektor 
Marlena Mioduszewska, która bacznie 
przyglądała się zmaganiom uczestników. 
 

  
Zabawy logiczne to świetna zabawa  
i doskonały trening dla szarych komórek.  
W przyszłym roku szkolnym kolejne 
spotkanie z następcami Rejewskiego. 
 

► Kasia Krzyżyńska i Alicja Cisewska 
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Nie o takie prawa 
walczyli nasi 

przodkowie… 
 
Łamanie praw kobiet na świecie jest rzeczą 
towarzyszącą nam od niemal wieków. 
Jednak czy zdajemy sobie sprawę, że  w 
obecnym świecie nie zaprzestano czynienia 
krzywd?  Przedmiotowe traktowanie, 
dyskryminacja, wykorzystywanie seksualne 
w niektórych państwach są rzeczą 
„normalną”.  
Czy możemy w jakikolwiek sposób zapobiec 
dalszemu łamaniu praw kobiet? 
W wysoko rozwiniętych krajach istnieje wiele 
fundacji pozarządowych, które specjalizują 
się w obronie praw kobiet. Do takich 
instytucji kobiety mogą zgłosić się w 
przypadku np. znęcania się nad nimi, kiedy 
czują się nierówno traktowane bądź 
wykorzystywane.  Można stwierdzić, że 
należymy do kultury „szanującej się 
wzajemnie”, ale realia są często inne. Nawet 
będąc na jednakowych stanowiskach z 
identycznym wykształceniem, kobiety i tak 
zarabiają  mniej niż mężczyźni. Wynika to 
głównie z ludzkiej mentalności. Pracodawca 
zazwyczaj przekonany jest o mniejszej 
pracowitości kobiet. Boi się też inwestować 
w pracownika płci żeńskiej.  
 

 
fot. z zasobów internetowych (x2) 
 

Jednak przykładów na łamanie praw kobiet  
w krajach trzeciego świata jest znacznie 
więcej. 
W jaki sposób możemy zapobiec łamaniu 
praw kobiet na świecie? Przede wszystkim 
uświadamiać od najmłodszych lat dzieciom,  
że wszyscy ludzie mają równe prawa. Mówi 
się, że sami kształtujemy otaczający nas 

świat, ale  to,  w jakiej rzeczywistości obecnie 
żyjemy, pozostawia wiele do życzenia.  
 

 
 
Dbajmy o siebie, o naszych bliskich, 
reagujmy, gdy widzimy, że ktoś krzywdzi 
drugiego człowieka! Słowo „szacunek” niech 
będzie  podstawą w naszym życiu, bo o to 
przecież  walczyli nasi przodkowie… 
 

► Martyna Mroczek 
 

Gdzie kilka kobiet weźmie się za sprawę 
jednej, tam żaden mężczyzna pochlebiać 

sobie nie może, aby im mógł stawić czoło.  
Ignacy Józef Kraszewski 
 

Uwaga! Azyl! 

W naszej szkole od czasu do czasu odbywają 
się próby postępowania podczas azylu.  
To ćwiczenia na wypadek wtargnięcia 
napastnika do szkoły. 
 
W czasie azylu sygnał dzwonka szkolnego 
jest ciągły. Wtedy należy zamknąć drzwi na 
klucz oraz zachować spokój, nie wywoływać 
paniki i słuchać poleceń opiekuna. 
W sali, w której się znajdujemy, należy 
wykorzystać sprzęty stanowiące 
wyposażenie pomieszczenia w celu 
zabarykadowania się. 
Trzeba zgromadzić się w tej części sali,  
w której jest najbezpieczniej – np. pod ścianą 
naprzeciwko okien. Usiąść na podłodze, aby 
nie znajdować się w świetle otworów 
okiennych i drzwiowych. Należy czekać na 
przyjście pomocy – policji lub osoby 
odwołującej stan zagrożenia.  
Ćwiczenia zawsze wywołują sporo emocji – 
zwłaszcza wśród najmłodszych, ale warto 
pamiętać, że dzięki takim działaniom 
możemy w przyszłości uniknąć 
niebezpieczeństwa.  
 

► Gabrysia Rutkowska 
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Czy wiesz, że… 
 

Serce wieloryba bije 9 razy na minutę? Dla 
porównania serce słonia bije 25 razy na 
minutę. 
 

W Chinach zakazane jest przytulanie drzew. 
 

Z wiekiem samce żyraf brązowieją zamiast… 
siwieć. 
 

Pot hipopotamów jest oleisty i działa jak 
krem do opalania. 
 

Krowy produkują więcej mleka, kiedy 
słuchają spokojnej muzyki. 
 

Pingwiny oświadczają się wybrance, 
przynosząc jej ładne kamienie. 
 

Małe słonie ssą swoją trąbę w taki sam 
sposób, w jaki małe dzieci ssą swojego 
kciuka. 
 

Pamięć złotej rybki trwa… 3 sekundy. 
 

Karaluch może przeżyć kilka tygodni 
pozbawiony głowy – ostatecznie zabija go 
głód. 
 

Ślimak może zapaść w sen na 3 lata. 
 

Serce krewetki umiejscowione jest w jej 
głowie. 
 

Kolibry to jedyne ptaki, które mogą latać w 
tył. 
 

Tygrysy mają paski nie tylko na futrze, ale też 
na skórze. 
 

Jeśli ośmiornica głoduje, może zjeść własną 
mackę. 
 
► Gabrysia Rutkowska 

 

 
fot. z zasobów internetowych 

Rysunek wykonany przez Klaudię Podolską, 
uczennicę klasy 5c 

 
 

Kocury, koty, 
kotki… 

 
Samorząd Uczniowski zaproponował  
w lutym nietypowe obchody Światowego 
Dnia Kota. Przypadał on oficjalnie 17 lutego 
– w niedzielę. Dwa dni wcześniej na 
szkolnych korytarzach pojawiły się plakaty z 
kotami  
w roli głównej.  
 

Przede wszystkim serdecznie dziękujemy 
uczniom i wychowawcom, którzy wzięli 
udział w przygotowaniu klasowych 
plakatów. Ozdobiły one drzwi sal i były 
chętnie oglądane podczas przerw i nie 
tylko… 
Wszystkie plakaty były niezwykle wesołe, 
kolorowe, pomysłowe i przede wszystkim 
pokazały wielką miłość do ulubionych 
zwierząt. Zostały one obejrzane przez jury  
i sfotografowane. Oprócz samorządowców  
w jury znalazła się pani Agnieszka Łysiak ze 
swoim pięknym kotem – Luckiem. 
Plakaty przygotowały klasy: 1a, 1b, 1c, 2c, 3b, 
4a, 4b, 4c, 4f, 4g, 5a, 5b, 5c, 6a i 7a.  
Raz jeszcze wszystkim dziękujemy i już 
informujemy, że tegoroczny Dzień Psa 
przypada… 1 lipca, ale my pomyślimy  
o naszych czworonogach w czerwcu – przed 
zakończeniem roku szkolnego.  
Zapraszamy do obejrzenia kocich plakatów. 
 

► Samorząd Uczniowski 
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Nie ma 
przeciętnych 

kotów. 
 

Colette 
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Lubię koty.  
Nie można nimi 

rządzić. 
 

Lilian Jackson Braun 
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Kot jest 
domowy na 

tyle, na ile mu 
to odpowiada. 

Saki 
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Animowane 
Oscary 2019 

 
W tegorocznych nominacjach do Oscarów  
w kategorii pełnometrażowy film 
animowany Polska nie miała szans. 
Największe nadzieje budziło polskie dzieło 
„Jeszcze dzień życia”, jednak nie dostało się 
ono do ścisłej czołówki. 
 

Opowiada ono o reporterze żyjącym w 
Angoli podczas wojny w 1975 roku. Film 
oparty jest na książce znanego reportera – 
Ryszarda Kapuścińskiego. Wywalczył on 
wiele nagród festiwalowych i był doceniony 
nie tylko  
w kraju, ale niestety nie został nominowany 
do Oscarów 2019. 
W tym roku o nominacje walczyło aż 25 
filmów. Niektóre  pochodziły nawet z 
Japonii. Wiele z nich jest bardzo popularnych 
w Polsce, np. „Iniemamocni 2”, „Ralph 
Demolka w Internecie”, „Grinch” czy „Hotel 
Transylwania 3”. 
Nominowanych zostało 5 kreskówek: 
• Spiderman Uniwersum 
• Ralph Demolka w internecie 
• Iniemamocni 2 
• Isle of Dogs 
• Mirai 
A co o tych filmach myślą nasi uczniowie? 
 
Czy znasz któryś z filmów nominowanych 
do Oscara 2019 w kategorii 
„pełnometrażowy film animowany”? Jeśli 
tak, to czy spodobał Ci się? 
 
Adam z klasy 5: Tak, znam film „Spiderman 
Uniwersum” i spodobał mi się. 
 
Karolina z klasy 6: Niestety nie znam żadnego. 
 
Magda z klasy 5: Tak, znam „Spiderman 
Uniwersum” i mogę go polecić. Słyszałam 
również o animacji „Ralph Demolka  
w internecie” i „Iniemamocni 2”, ale nie 
miałam okazji ich obejrzeć.  
 
Maks z klasy 5: Znam filmy „Ralph Demolka  
w internecie” i „Spiderman Uniwersum”. 
Osobiście wolę Spidermana, ponieważ jest 
bardziej realistyczny. Zostały tam również 

świetnie zastosowane efekty specjalne i w tej 
animacji jest też motyw romantyczny…   
 

 
fot. z zasobów internetowych 
 

W tym roku w temacie Oscarów jest także 
głośno o „Zimnej Wojnie”. Nie mogłam o niej 
nie wspomnieć w tym artykule. Myślę, że 
można powiedzieć o niej, że zapisze się  
w historii polskiego kina na wiele lat. Film 
został jako pierwszy w historii naszego kraju 
nominowany w trzech kategoriach! Jestem 
ciekawa reakcji Pawła Pawlikowskiego, 
reżysera filmu na wiadomość o nominacjach. 
Polskie dzieło ma szanse w kategoriach: 
najlepszy film nieanglojęzyczny, zdjęcia (tu 
reprezentował nas pan Łukasz Żal) i 
reżyseria. Trzymamy kciuki za wygraną! 

 

► Magdalena Foksińska 
 

Otworzyliśmy drzwi 
 

W piątek, 22 lutego, odbyły się w naszej 
szkole „drzwi otwarte”. Uczniowie  
i nauczyciele udowodnili, że nauka i sport 
mogą tworzyć zgrany duet. 
Wśród propozycji miłego i ciekawego 
spędzenia czasu były gry i zabawy sportowe, 
pokazy sztuk walki, przedstawienia, świat 
origami i zajęcia w świetlicy. W następnym 
numerze pojawią się obszerniejsza relacja  
i fotoreportaż. 

 


