
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NR 1 
ROK SZKOLNY 2018/2019 

 
kontakt:gazetkasp31@wp.pl  

 

W numerze: 
 

◘ o gorącej kampanii wyborczej; 
◘ wywiad z nowymi nauczycielami – p. Romaną 
Obuchowską i p. Radosławem Chylmańskim; 
◘ Co myślisz o... - kolejne pytania ankietowe; 
◘ o zakazie używania telefonów; 
◘ rozmowa z Kasią Krzyżyńską – mistrzynią fotografii;  
◘ fraszki-igraszki szóstoklasistów; 
◘ marzenia nauczycieli, czyli prośba o… uśmiech i 
talon na paliwo; 
◘ historyczne podróże z Weroniką Malesińską; 
◘ Luciano Pavarotti w oczach p. Przemysława 
Rajewskiego; 
◘ o Dniu Tabliczki Mnożenia. 
 

 

Październikowe Święto 
 

Och, nauczyciele! Uczycie nas rzeczy wielu,  
między innymi – że nie są najważniejsze 
drobne w portfelu. 
Kochamy wasze lekcje,  
bo wzbudzają w nas refleksję. 
Na historii poznajemy świat  
sprzed tysiąca lat. 
Za to na plastyce malujemy ludzi, 
bo nienawidzimy, gdy pani się nudzi. 
Matematyka to nauka jest ciężka,  
ale uczymy się jej,  
bo lubimy po szkole  
z babcią na drutach dziergać 
(a wtedy koniecznie trzeba liczyć oczka). 
Uwielbiamy naszych nauczycieli – 
życzenia od nas na pewno  
w duchu by chcieli. 

► Zuzanna Dryglas 

 
Nowa Redakcja mówi wszystkim CZEŚĆ! 

 

 
GAZETKA 

UCZNIOWSKA 
Szkoły  

Podstawowej nr 31 
w Bydgoszczy 

 
Opieka merytoryczna i skład: 

Katarzyna Jarzembowska i Ewa Lewalska 

Podpatrzone… Podsłuchane… 
 

♦ Ruszyła maszyna po szynach ospale… 

 

Drogie Koleżanki i drodzy Koledzy… 
Rozpoczynamy kolejny rok działania. Skład 
naszej redakcji uległ lekkiej zmianie – 
dziewczęta z klasy 8a wspierać będzie 
wesoła i kreatywna grupa młodych 
dziennikarek z 5e. Ale zapraszamy do 
współpracy wszystkich chętnych, którzy 
czują w sobie chęć pisania i są bacznymi 
obserwatorami szkolnej rzeczywistości.  
Spotykamy się na kółku dziennikarskim  
we wtorki o godzinie 12.20 w sali 
komputerowej – 118. 
W Wasze ręce oddajemy też pierwszy 
numer gazetki po wakacyjnej przerwie. 
Miłej lektury!   
 

 



 
Pilnować porządku  

i pomagać sobie  
 

Wrzesień i początek października upłynął  
w naszej szkole pod znakiem kampanii  
i wyborów samorządowych. Było naprawdę 
gorąco!   
 
Znany przyjaciel dzieci i wielki pedagog – 
Janusz Korczak powiedział, że „samorząd 
jest to właściwie praca organizowana po to, 
aby jednakowo dobrze działo się wszystkim, 
którzy razem uczą się, działają… Żeby jeden 
drugiego  nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie 
dokuczał… Żeby pomagał, opiekował się, 
pilnował porządku i praworządności… To 
nie tylko praca, ale i walka – w obronie 
porządnych, dzielnych i słabych, przeciwko 
wrogom porządku i sprawiedliwości…”. 
W pierwszym miesiącu nauki część uczniów 
przygotowywała się do wyborów do 
Samorządu Uczniowskiego. Najpierw chętni 
uczniowie mogli zgłaszać swoje kandydatury 
do opiekuna samorządu, którym od zeszłego 
roku jest pani Katarzyna Jarzembowska. 
Funkcja opiekuna trwa 2 lata.  
20 września odbyło się spotkanie 
przedwyborcze. Omówiono terminarz 
działań, sposób prowadzenia kampanii, 
rozmawiano o samorządności  
i możliwościach współpracy z Pedagogiem 
Szkolnym i Gronem Pedagogicznym.  
 

   
fot. Katarzyna Jarzembowska [x4] 
 

W tym roku wystartowało 16 kandydatów do 
władz głównych oraz 5 na stanowisko 
Rzecznika Praw Ucznia. Stawka była wielka, 
bo chodziło przecież o funkcję samego 

przewodniczącego społeczności szkolnej! 
Oczywiście, głosować mógł każdy – zgodnie  
z przysługującymi prawami. Głosowanie było 
tajne – krzyżyk można było postawić przy 
jednym wybranym nazwisku – na 
przewodniczącego i na rzecznika.    
Jednak przed wyborami była jeszcze… 
kampania wyborcza! Każdy kandydat 
zachęcał do głosowania na siebie poprzez 
rozwieszanie plakatów, rozdawanie ulotek, 
częstowanie słodkościami itp. W tym roku 
większość chętnych na stanowisko 
przewodniczącego zdecydowała się na afisz. 
Cała szkoła była oklejona plakatami.  

 
Co o kampanii myślą sami uczniowie? 

Kampania wyborcza według mnie jest dobra, 
ponieważ wszyscy wkładają dużo pracy  
w plakaty. [Maks z piątej klasy] 
 
Sądzę, że jest to dobre promowanie siebie i 
zachęca ludzi do głosowania. [Karolina  z 
szóstej klasy] 
 
Wszystko wyszło bardzo fajnie. Dużo osób 
zrobiło plakaty. Były też różne akcje – np. 
rozdawanie rogalików. Ta kampania jest 
lepsza niż w tamtym roku! [Zosia z klasy 
piątej] 
 
Kampania jest dobra. Wszyscy mają ciekawe 
pomysły. [Tosia z czwartej klasy] 
 

 

 
► Magdalena Foksińska 

 

  

Ważny temat! 



Co myślisz o... 
czyli nasze małe 

badania ankietowe 
 

Kolejny rok szkolny i nowa odsłona – tym 
razem szkolnego sklepiku, miejsca,  
w którym spędzamy całkiem sporo czasu – 
biorąc pod uwagę długość kolejek na każdej 
przerwie… Trochę się tam zmieniło – 
począwszy od Pani za ladą, na produktach 
skończywszy… Są, jak do tej pory, owoce, 
bułki i drożdżówki, są soki i chrupki, ale 
pojawiły się też zapiekanki i pizzerinki,

 
 które cieszą się wielką popularnością wśród 
wygłodzonych koleżanek i kolegów. I to 
właśnie od sklepiku rozpoczynamy serię 
ankietowych pytań: Czy podoba Ci się 
zmiana w naszym szkolnym sklepiku? Czy 
godziny, w których działa sklepik, powinny 
ulec zmianie? 
Na pytanie otwarte – Jakie nowe towary 
chciałbyś znaleźć na sklepowych półkach? – 
uczniowie najczęściej odpowiadali: chipsy, 
mrożone herbaty, Coca colę, pączki, inne 
smaki drożdżówek i batoniki.  
 

► ankiety przygotowała i głosy podliczyła Zosia Czarnecka 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 
Uchwycić światło 

 

Z Katarzyną Krzyżyńską,  
uczennicą klasy 7a –  

pasjonatką fotografowania  
rozmawia Marta Łuka 

 

Skąd wzięła się Twoja pasja do 
fotografowania? 
- Nie wiem, po prostu bardzo to lubię. 
Fascynuje mnie zatrzymanie na zdjęciach  
ważnych, śmiesznych lub ciekawych 
wydarzeń, zjawisk. 
 
Jaka jest tematyka Twoich zdjęć? 
- Różna… Czasami jest to natura, krajobraz, 
ludzie, street view… 
 
Posługujesz się profesjonalnym sprzętem 
czy wystarczy Ci np. aparat w telefonie? 
- Wystarczy aparat w telefonie, ale mam 
również aparat. 
 
Co trzeba zrobić, żeby zdjęcie „dobrze” 
wyszło? 
- Przede wszystkim uchwycić dobrze światło. 
 

 
fot. Katarzyna Krzyżyńska (x2) 
 

Fotografujesz także ludzi? 
- Tak, ale sporadycznie, 
 
 
 

 
Co czułaś, oglądając swoje prace na 
głównym holu? 
- Dumę. 
 

 

 
Czym się jeszcze interesujesz?  
- Sportem, szczególnie siatkówką. 

 
Fraszki piszmy – nawet jesienią! 

 

Dzielny ptak 
 
Na gałęzi siedział ptak,  
nie  powiem – piękny. To fakt. 
I chwalił się często, 
jak wielkie ma męstwo.                                                                                
Odwaga w nim duża – 
niestraszna mu burza. 
I wtedy kotek na drzewo wlazł, 
a piękny ptaszek zamienił się w głaz.  
I zaraz potem zemdlał – niezdara. 
Kotek, choć głodny, zmienił swój zamiar.  
Wniosek z tego wynika niezbędny: 
Dzielny bądź w życiu, a w gadce – 
oszczędny!                                                                                                                                                                                                                                                                           

          Mikołaj Śliwiński 
 

Bicie słabszych 
 
Bicie słabszych – to jest coś! 
Na boisku jesteś gość. 
Spróbuj pokonać kogoś starszego. 
Trudno ci będzie zgrywać lepszego. 
 

Antoni Bukowiński 

 

Nasi Mistrzowie 



 

Spacerkiem przez kalendarz 
 

11 października to w kalendarzu Dzień 
Wychodzenia z Szafy – wszyscy zapewne 
czytali już Narnię. Czekamy na Aslana! 
 
24 października obchodzono Dzień Narodów 
Zjednoczonych – zagadka z dziedziny 
słowotwórstwa. Mieszkańcy Polski to POLACY, 
a mieszkańcy Zjednoczonych Emiratów 
Arabskich to…? 
 
17 października to Dzień Godności – wyzwanie 
dla wszystkich! Przyjmujemy jedynki z 
kamiennymi minami! 
 
18 października przypadał Dzień Poczty 
Polskiej – życzymy powodzenia listonoszom. 
Niestety, psy mogą tego święta nie znać… 
 

 
fot. z zasobów internetowych 
 

24 października przypada Międzynarodowe 
Święto Uciekających na Rowerze… Nie 
pożyczajcie nikomu rowerów! 
 
30 października to Dzień Spódnicy – 
przewiewne, bawełniane, plisowane… 
Chłopcy mogą nam pozazdrościć! 
 
31 października to Światowy Dzień  
Oszczędzania – oj, sklepik szkolny nie będzie 
zadowolony… 
 
5 listopada – Dzień Postaci z Bajek. Mamy 
temat na plastykę! 
 
7 listopada obchodzimy Dzień Kotleta 
Schabowego! Przydałoby się takie święto. 
Szczególnie po dwóch godzinach wuefu. 
 
9 listopada świętujemy Dzień Wynalazcy. Kto 
wynalazł żarówkę? Mógłby nas oświecić co do 
tabliczki mnożenia… 
 

 
12 listopada przypada Dzień Bicia Rekordów. 
Ustanawiamy nowy rekord! Wszyscy przyjdą 
na czas do szkoły! 
 

 
 

Dzień Placków Ziemniaczanych przypada 13 
listopada. Dziś placki na obiad. Rozkaz z góry! 
 
15 listopada to Dzień Filozofii – ,,Wiem, że nic 
nie wiem”. Taka kartkówkowa mądrość na 
dziś… 
 

 
 

17 listopada to w kalendarzu Dzień Czarnego 
Kota – nie dajcie się zwieść tym miauczącym 
słodziakom! One tylko czekają, żeby przebiec 
nam przez drogę! 
 
21 listopada świętujemy hucznie Światowy 
Dzień Telewizji. Nie dajcie się nabrać na 
reklamy! Dziś mogą być wyjątkowo podstępne. 
 
24 listopada przypada Dzień Buraka! Uczcijmy 
go barszczem! Aż się zaczerwieniłam. 
 
30 listopada to święto Białych Skarpetek. 
Uwaga! W sklepach zaroi się od chętnych na 
wybielacze do tkanin… 
 

 
► Weronika Malesińska 

 

 

 

 



 

Dzień Edukacji 
Narodowej 

 
Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto 
oświaty i szkolnictwa wyższego, 
ustanowione 27 kwietnia 1972 roku.  
 
Upamiętnia ono rocznicę powstania Komisji 
Edukacji Narodowej, która została 
utworzona z inicjatywy króla Stanisława 
Augusta Poniatowskiego i zrealizowana 
przez Sejm Rozbiorowy 14 października 1773 
roku. Potocznie dzień ten nazywany jest 
Dniem Nauczyciela. 
Komisja Edukacji Narodowej była pierwszym 
ministerstwem oświaty w Polsce i pierwszą 
taką instytucją w Europie. Do jej zadań 
należało reformowanie szkolnictwa w 
Polsce. Pomysłodawcą powołania Komisji 
był ksiądz Hugo Kołłątaj. 
Międzynarodowy Dzień Nauczyciela  
w różnych państwach jest obchodzony  
w całkiem różne dni. I tak: w Chinach –  
10 września, w Czechach i na  Słowacji –  
28 marca, w Hiszpanii – 27 listopada, w Rosji 
– 5 października, a na Ukrainie – w pierwszą 
niedzielę października. 

 

Nauczyciel to jedna z najbardziej 
wyjątkowych postaci na całym 
świecie, bo któż inny mógłby 

każdego dnia ofiarowywać to, co w 
nim najlepszego, cudzym dzieciom? 

 

Czego życzą sobie nasi Nauczyciele w dniu 
swojego święta? 
• pani Żywiałowska życzy sobie, żeby dzieci 
były cicho i pracowały na lekcji z 
zaangażowaniem… 
• pani Dix chciałaby dostać talon na paliwo! 
• pani Buczyńska pragnie grzecznych i 
mądrych dzieci… 
• pani Lipowicz-Jagodzińska życzy sobie 
uśmiechu od uczniów… 
• pani Wejer chciałaby dużo słońca i ładnej 
pogody… 
 
Nasze rymowanki o nauczycielach: 
Pani Grabowska ma do plastyki niezłego 
noska… 
 

Pan Przemysław Rajewski, co gra na gitarze, 
dobre nuty nam zawsze wskaże. 
 
Pani Karina Romel-Gromacka uczy nas 
angielskiego – języka na całym świecie 
znanego. 
 
Pani Barbara Dix wie co to grzyby, paprocie i 
dziki, a każdy kogo uczy, ma dobre wyniki. 
 
Pani Iwona Dembska skacze, biega, 
podskakuje – nie ma szansy, żeby zarobić  
u niej dwóję! 
 
Pani Anna Wejer, zaprzyjaźniona z tabliczką 
mnożenia, spełnia matematyczne marzenia. 
 
Pani Bożena Dirbach wie gdzie leży każdy 
kraj. Dla niej geografia to prawdziwy raj. 
 
Pani Marzena Marynowska prowadzi zajęcia 
komputerowe i z przyjemnością pokaże nam 
programy nowe. 

 
 

Życzenia dla nauczycieli 
 
Pani Barbarze życzę dobrego humoru, dużo 
radości i zero złości. [Tosia z 4e] 
 
Pani Kasi  życzymy  grzecznych uczniów na 
każdej lekcji i mało jedynek w jej kolekcji. 
[Weronika z 5e] 
 
Pani Annie, która uczy nas matematyki, życzę  
znośnych  uczniów… [Natalka z 5e] 
 
 

► Zofia Klet 

 

 

 



Telefony, telefony… 

 
Jak zapewne wszyscy już zauważyli, od 
początku tego roku szkolnego nie można w 
naszej szkole używać telefonów – ani 
podczas lekcji (co jest sprawą oczywistą), 
ani podczas przerw (co jest prawdziwą 
nowością, choć było już zapowiadane pod 
koniec poprzedniego roku szkolnego). 
 
Kwestią sporną była ilość punktów 
ujemnych, które miały być wpisywane za 
używanie telefonu – w końcu dyrekcja i 
nauczyciele zdecydowali się na srogie -20. 
Niektórzy buntują się z tego powodu (nie 
wiem, czy do dziś), inni nie mają pomysłu na 
to, co robić podczas przerw, a jeszcze innym 
to po prostu nie przeszkadza. 
 

 
fot. Agnieszka Dolny 

 
Ten artykuł został stworzony po to, aby 
pokazać Wam, uczniom, dlaczego to była 
dobra decyzja… Zatem: 

 pogadajcie ze swoimi znajomymi, co 
było dosyć trudne, kiedy się wiecznie 
gapiło w ekran telefonu;  

 zróbcie coś konstruktywnego – na 
przykład pouczcie się przed 
sprawdzianem;  

 załatwcie sprawy, które powinniście 
zrobić;  

 zróbcie coś, co lubicie; 

 a przy okazji – nie będziecie 
uzależnieni! 

Jak więc można zauważyć, są powody, dla 
których nie warto się przejmować tym 
zakazem. Bo co jest ważniejsze? Utrata 
punktów i powiększenie uzależnienia od 
telefonu (patrz: fonoholizm) czy 
niekorzystanie z telefonu i zdobywanie 
nowych znajomych? 
 

► Agnieszka Dolny 

 

Warsztaty 
zawodoznawcze 

 
Pod koniec września klasa 8a uczestniczyła 
w warsztatach zorganizowanych przez 
Zespół Szkół Samochodowych w 
Bydgoszczy. Uczniowie mogli spróbować 
swoich sił… za kółkiem. 
 
Wszystkim – zarówno dziewczętom, jak  
i chłopcom – przypadły do gustu symulatory 
jazdy. Chętni mogli sprawdzić się za kółkiem 
samochodów osobowych, ciężarówek,  
a nawet wyścigówek.  

 

 
        fot. Katarzyna Jarzembowska 

 

Ciekawym doświadczeniem było również 
przejście wyznaczonej trasy w tzw. 
alkogoglach oraz samo zwiedzanie szkoły, 
na wyposażeniu której znajdują się 
urządzenia do projektowania i tworzenia w 
3D – drukarka  i skaner. Warsztaty minęły 
bardzo szybko  
i pozostawiły niedosyt… To chyba dobrze. 
 

► Redakcja 

 

 

 



 

 
Modny Egipt 

 

Każdy z was ma na pewno jakieś hobby lub 
bzika na punkcie czegoś. Ja lubię historię,  
a najbardziej szaleję za czasami starożytnymi. 
Postaram się tym Was zarazić. Zdziwicie się, jak 
wiele łączy nas – współczesnych ze 
starożytnymi. 
 
O wielkich odkryciach starożytnych – 
aktualnych do dziś – wiedzą wszyscy. 
Osiągnięcia matematyczne, architektoniczne, 
astronomiczne, filozoficzne czy medyczne 
nikogo dziś nie dziwią. Jednak ja, poznając 
tamte odległe czasy, dostrzegłam wiele 
podobieństw do współczesności także w 
mniejszych dziedzinach. 
Zauważyłam olbrzymie podobieństwo mody 
starożytnych do nas – współczesnych. 
Starożytni, a szczególnie Egipcjanie, duże 
znaczenie przywiązywali do naszyjników. 
Najbardziej charakterystycznym elementem 
biżuterii Egipcjan, najczęściej kojarzonym z ich 
wyglądem, jest naszyjnik usech. Jest to 
wielorzędowy, kołnierzowy naszyjnik, 
zawiązywany z tyłu, wykonany z podłużnych i 
okrągłych wielobarwnych paciorków. Naszyjnik 
ten zakrywał dekolt od szyi do piersi i był 
zakładany bezpośrednio na ciało lub odzienie. 
 

 
źródło internetowe 
 
Egipcjanie każdą dziedzinę życia  poświęcali 
bogom. Wierzyli w ochronną moc amuletów i 
ubrań. Cała zatem moda Egipcjan 
podporządkowana była wierzeniom w 
ochronną moc symboli. 
Usech, mimo że jest artystycznym dziełem 
egipskiej sztuki jubilerskiej, miał spełniać rolę 
właśnie amuletu ochronnego. 
Egipcjanie wierzyli, że posiadanie takiej 
biżuterii, nawet najskromniejszej,  zapewni im 
życie po śmierci, a Anubis, władca ciemności, 

śmierci i patron mumii, wpuści ich dzięki temu 
do ,,starożytnego raju”. 
 

 
źródło internetowe 
 
Podziwiając piękno mody starożytnych, 
zwróciłam szczególną uwagę na kolorystykę. Ku 
mojemu zaskoczeniu, przeważającymi kolorami 
są złoty, zielony i czerwony. Szczególnie 
biżuteria wykonywana jest z kamieni i kruszców 
o tych kolorach. Kiedy zobaczyłam te wszystkie 
cudeńka, mój ,,bzik” zmusił mnie do poszukania 
podobnej biżuterii we współczesnych sklepach i 
na portalach internetowych. Serfując po 
,,necie”, trafiłam na stronę współczesnego 
modowego artysty Gucci’ego, którego logo 
złożone jest z barw złotej, zielonej i czerwonej.  
 

 
 
Nie wiem, czy moje skojarzenie jest 
prawidłowe, ale jeśli tak, to wielki projektant 
obrał za wzór i symbol swojej twórczości modę 
starożytnych Egipcjan. 
Ciekawa jestem, co Wy na to? 
    
► Weronika Malesińska 

 

 

Wehikuł czasu 



To właśnie jest to! 
 

Z nowym nauczycielem katechetą  
Panem Radosławem Chylmańskim 

rozmawia Marta Łuka 
 
Skąd wybór takiego zawodu? Katecheta… 
- To dosyć złożone… Dużo można by mówić. 
Częściowo to kwestia wyboru studiów wiele lat 
temu, a częściowo namowy bliskich osób, w 
tym przede wszystkim żony – również 
katechetki, by spróbować uczyć w szkole.  
I tak po wielu latach pracy w całkiem innym 
zawodzie wróciłem na studia teologiczne, aby 
je ukończyć, i rozpocząłem pracę jako 
katecheta. W tej chwili traktuję nauczanie religii 
– idąc zresztą za sugestią papieża Franciszka – 
nie tylko jako zawód, ale też powołanie. I jak to 
z powołaniem bywa, czasem człowiek je 
odkrywa szybko, a czasem Pan Bóg musi się 
bardziej „postarać”, żeby człowiek zrozumiał, 
że to właśnie jest to…  
I tak było w moim przypadku. 
 
W jakich szkołach pracował Pan wcześniej? 
- Moją przygodę z byciem katechetą 
rozpocząłem w Zespole Szkół Spożywczych  
w Bydgoszczy. W zeszłym roku uczyłem 
natomiast w dwóch szkołach: Szkole 
Podstawowej nr 32 w Bydgoszczy oraz Szkole 
Podstawowej nr 1 w Więcborku. 
 
Jak się Pan czuje w naszej szkole? 
- Bez żadnego pochlebstwa muszę stwierdzić, 
że ze wszystkich szkół, w których dotychczas 
pracowałem, tutaj podoba mi się najbardziej. 
Myślę, że przede wszystkim za sprawą dzieci  
i młodzieży, których uczę. Odpowiada mi 
przedział wiekowy uczniów i w zdecydowanej 
większości bardzo dobrze mi się z nimi pracuje. 
Dostrzegam również miłą atmosferę  
i dobrą współpracę między pracownikami 
szkoły. 
 
Co Pan najbardziej lubi w swoim zawodzie? 
- Właśnie kontakt z ciekawymi ludźmi, przede 
wszystkim uczniami. Szczególnie ważna jest dla 
mnie możliwość dzielenia się wiarą  
w Boga, który jest Miłością, z którym możemy 
każdego dnia wchodzić w osobową relację. Ta 
wiara nadaje sens mojemu życiu, pomaga 
przezwyciężać trudy dnia codziennego  
i pozwala odnajdywać w życiu szczęście. Tą 

Dobrą Nowiną pragnę dzielić się z tymi do 
których jestem posłany. 
 
Jakie są Pana zainteresowania? 
- W wolnym czasie lubię słuchać dobrej muzyki, 
grać na gitarze lub pianinie. Interesuję się 
również sportem – jako kibic – przede 
wszystkim piłką nożną. Bardzo lubię wyprawy 
rowerowe. Niestety, ostatnio brakuje czasu na 
czytanie. Z książek szczególnie chętnie sięgam 
po powieści historyczne oraz sensacyjne. Moim 
ulubionym autorem tego gatunku jest David 
Morrell. Cenię także twórczość J. R. R. Tolkiena 
oraz C. S. Lewisa.  
 

 
fot. z archiwum prywatnego pana R. Chylmańskiego 

 
Czy trenował Pan kiedyś jakiś sport? 
- Pod koniec szkoły podstawowej i na początku 
średniej zainteresowały mnie sztuki walk. 
Trenowałem głównie Karate Shotokan, ale 
miałem również kontakt z Taekwondo. 
 
Jakie ma Pan pomysły, palny na ten rok pracy z 
młodzieżą? 
- Dla mnie będzie to rok wdrożenia się  
w funkcję opiekuna szkolnego wolontariatu, 
który będę prowadził wraz z panią Magdaleną 
Ciesielską. Widzę, że funkcjonuje on w szkole 
bardzo prężnie i chciałbym, aby tak pozostało, 
gdyż bezinteresowna pomoc innym to coś, co 
nas jako ludzi najlepiej określa, a z mojej 
perspektywy nauczyciela religii jest również 
realizacją przykazania miłości. Chciałbym więc 
zarazić jak największą ilość uczniów 
pragnieniem niesienia pomocy innym – 
zwłaszcza najbardziej potrzebującym. 

 

 

 

 



 

Tajemnice biologii 
 

Z nową nauczycielką biologii  
Panią Romaną Obuchowską  

rozmawia Katarzyna Krzyżyńska 
 
Dlaczego wybrała Pani akurat zawód 
nauczycielki ? 
- Zawód nauczyciela wybrałam 
przypadkowo. Idąc na studia, nie chciałam 
pracować w tym zawodzie. Po ukończeniu 
studiów szukałam pracy w laboratorium 
medycznym, ale nie było wolnego etatu. 
Dopiero przypadkowo spotkana koleżanka 
powiedziała, że jest wolny etat biologa, ale 
w szkole średniej. I tak trafiłam do szkoły. Po 
miesiącu okazało się, że… jest wolny etat w 
laboratorium, zostałam jednak w szkole i nie 
żałuję tej decyzji. 
 

 
fot. Katarzyna Jarzembowska 
 

Co najbardziej podoba się Pani w tym 
zawodzie? 
- Najbardziej to, że nie ma monotonii, każdy 
dzień jest inny, a poza tym to, że jest taki 
długi urlop i to w miesiącach wakacyjnych… 
 

Dlaczego wybrała Pani akurat dziedzinę 
biologii? 
- Biologię wybrałam dlatego, że mieszkałam 
jako dziecko w leśniczówce, więc przyroda –
las, zwierzęta zawsze były blisko mnie. 
 
 
 

Co lubi Pani robić w wolnym czasie? 
- W wolnym czasie lubię czytać książki, 
najbardziej romanse, lubię także piec różne 
ciasta i ciasteczka. 
  
Czy zajmuje się Pani czymś poza biologią? 
- Kiedyś uczyłam przedmiotów, takich jak 
ochrona środowiska oraz chemia w szkole 
zawodowej, ale to nie to, co biologia…  
Z całym szacunkiem. 
 

Czy podoba się Pani nasza szkoła ? 
- Praktycznie prawie całe życie zawodowe 
pracowałam w szkole średniej i była to inna 
praca, miała dużo plusów, ale obecnie praca 
w tej szkole daje mi dużo radości, dzieci są 
bardzo szczere, ciekawe wiedzy, zadają 
pytania – a tego brakowało w poprzedniej 
szkole.   
 

Fraszki piszmy – nawet jesienią! 
 

Posprzątałeś? 
 

Lepiej sprzątać z trawy po psie, 
bo inne dzieci tam bawią się. 
Dlatego puenta jest taka: 
sprzątaj po pupilu, bo będzie draka! 
 

Letni problem 
 

Jest w autobusie bardzo gorąco. 
Ktoś tu się spocił i jest… śmierdząco. 
Dlatego, Januszu, umyj się w domu – 
nie będziesz wtedy psuł dnia nikomu! 
 

Maksym Szymański 
 

Łakomstwo 
 

Każdy go słucha: 
Ja się odchudzam… Ja się odchudzam… 
A gdy noc zapadnie, 
z lodówki jedzenie ktoś kradnie. 
 

Wszystkowiedzący 
 

Mówi, że wszystko wie, 
a ciągle pyta się. 
 

O Janie Kochanowskim 
 

Jan Kochanowski był wielkim poetą. 
Ciekawe, czy dogonię działa Jego… 

 
Adam Kwapich 



Wielki Tenor 
 
12 października Luciano Pavarotti – jeden z 
najbardziej znanych głosów na świecie – 
obchodziłby 83. rocznicę urodzin. 
 
Luciano Pavarotti urodził się 12 października 
1935 roku. Był włoskim śpiewakiem 
operowym – uważanym za jednego z 
najwybitniejszych tenorów XX wieku. Zmarł 
6 września 2007 roku. Miał 71 lat.  
 

Był fenomenalnym muzykiem 
 

Rozmowa z panem Przemysławem Rajewskim 

 
Czy zna Pan Luciano Pavarottiego? Jeśli tak, 
czy lubi Pan muzykę poważną? 
- Znam twórczość Pavarottiego, lubię ją. 
Lubię również muzykę poważną. 
  
Czy był Pan kiedyś na koncercie Luciano 
Pavarottiego? 
- Niestety nie miałem takiej okazji.  
  
Czy słuchał Pan kiedyś koncertu „Trzech 
Tenorów”? 
- Tak, wielokrotnie miałem okazję słuchać 
nagrań Trzech Tenorów. Był to wyjątkowy 
zespół, ponieważ udało im się zniwelować 
podział między muzyką klasyczną i 
rozrywkową. Byli też bardzo skutecznymi 
propagatorami twórczości operowej i nie 
tylko.  
  
Czy chciał Pan kiedyś zostać śpiewakiem 
operowym? 
- Nie – jestem z zamiłowania gitarzystą i 
granie na tym instrumencie zawsze było mi 
najbliższe.  
  
Czy inspiruje się Pan muzyką klasyczną we 
własnej działalności artystycznej? 
- Może nie bezpośrednio, ponieważ muzyka 
współczesna wykorzystuje zupełnie inne 
środki wyrazu artystycznego niż klasyczna, 
aczkolwiek mam kilku ulubionych 
wykonawców i kompozytorów muzyki 
klasycznej, których regularnie słucham – i Wy 
też (na lekcjach :P). 
 

Co Pan myśli o twórczości Luciano 
Pavarottiego? 
- Uważam, że był fenomenalnym muzykiem. 
Jego działalność pozwalała promować 
muzykę klasyczną na całym świecie, przy 
czym nie bał się występować z gwiazdami 
muzyki pop, takimi jak Michael Jackson, 
Sting czy Céline Dion. Z całą pewnością 
Pavarotti to jedna z najważniejszych 
muzycznych postaci XX wieku. 
 
Dziękuję za rozmowę… 
 

 
fot. z zasobów internetowych 

 

Pavarotti współpracował z hiszpańskimi 
śpiewakami: Plácido Domingo i José 
Carrerasem. Tworzyli zespół „Trzej 
Tenorzy”. W latach 90. występowali na 
koncertach i wydawali płyty, które zyskały 
dużą popularność. Luciano Pavarotti dwa 
razy występował w Polsce – w 1964 i w 1995 
roku.  
Zdobył dużą popularność dzięki telewizji. 
Często współpracował – zwłaszcza w celach 
charytatywnych – z gwiazdami: Bryanem 
Adamsem, Jonem Bon Jovi, Andreą Bocellim, 
Bono czy Erikiem Claptonem. Podczas swojej 
kariery sprzedał ponad 100 mln płyt! 
W 2004 roku, zakończył karierę, odwołując 
zaplanowane koncerty. 10 lutego 2006 roku 
zaśpiewał jeszcze arię „Nessun Dorma” z 
opery „Turandot” w trakcie otwarcia 
Zimowych Igrzysk Olimpijskich.  
 

► Zosia Czarnecka 

 

 

 

 



Mała szkoła 
 
Jak wiecie, na parterze naszej szkoły mamy 
prawdziwy świat malucha – tam uczą się 
pierwsze, drugie i trzecie klasy. Zajrzałam 
do najmłodszych uczniów z kilkoma 
pytaniami dotyczącymi naszej szkoły i nauki. 
 
Podoba Wam się wygląd szkoły? 
- Tak, szkoła jest bardzo kolorowa i wesoła. 
Każda sala jest inna. Podobają się nam szafki. 
Budynek jest duży, więc można byłoby się 
łatwo zgubić. 
 
Na pytanie – Jaki przedmiot lubicie 
najbardziej? – pierwszaki wskazywały 
przeróżne zajęcia szkolne. Okazało się, że 
przeważają: pisanie i kaligrafia, sport i zajęcia 
komputerowe. 
 
Czy lubicie chodzić do szkoły? – tutaj 
oczywiście odpowiedź była jedna. TAK! 
- Lubimy chodzić do szkoły, bo możemy 
uczyć się i poznawać nową wiedzę, a 
nauczyciele są bardzo mili. 
 
Rozmowę przeprowadziłam z klasą 1d. 
Pozdrawiam serdecznie najmłodszych 
Czytelników! 
 
►Zosia Dudek  

 
 

Fraszki piszmy – nawet jesienią! 
 

Wzór 
By dostać ocenę wzorową, 

Odrabiaj prace domową. 
Gdy grasz w FIFĘ do rana, 
To zawsze będzie nagana! 

 

Na zdrowie 
Ubierz kurtkę, czapkę, szal, 
Bo dziś wicher będzie wiał. 

Jeśli wyjdziesz rozebrany, 
to w łeb znowu wezmą plany. 

Zamiast z kumem w piłkę grać, 
będziesz w łóżku musiał spać! 

 
Nicolas Witkowski 

 
  

Wiersze 
ilustrowane 

 

Ziemia to ziarnko –  
naprawdę nie więcej,  
A inne ziarnka – planety i gwiazdy.  
A choć ich będzie chyba sto tysięcy,  
Domek z ogrodem może  
stać na każdej. 
(Czesław Miłosz) 

 

 
rys. Miłosz Balcerak 

 
 

 
rys. Aleksander Sklorz 

 

 

 

 



Światowa tabliczka 
 
Tabliczka mnożenia to tabelaryczny sposób 
zestawienia wyników mnożenia przez siebie 
liczb naturalnych. To, oczywiście, bardzo 
poważna definicja, bo z samą tabliczką 
zapoznajemy się już od najmłodszych lat.  
 
Najczęściej przedstawiana jest w formie 
kwadratowej tablicy, w której kolejne 
wiersze i kolejne kolumny odpowiadają 
kolejnym liczbom mnożonym przez siebie, a 
na skrzyżowaniu wierszy i kolumn znajdują 
się wyniki mnożenia. 
VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia był 
obchodzony 28 września. Warto przy tej 
okazji przypomnieć, że tabliczkę mnożenia 
stworzył i opracował Pitagoras. Dlatego w 
wielu krajach mówi się też „tabliczka 
Pitagorasa”. 
Podobno najstarsza tabliczka mnożenia, 
znaleziona w Chinach, ma ponad 2300 lat. 
 

 
fot. Katarzyna Jarzembowska (x2) 

 

Czy można mnożyć na palcach? 
 
Przykład: 6 * 8 = 48 
1. Zakryj w lewej ręce jeden palec, ponieważ 
5 + 1 = 6, a w prawej ręce trzy palce, bo 5 + 3 
= 8. 
2. Dodaj zakryte palce w obu dłoniach, więc 1 
+ 3 = 4. 
3. Pomnóż 4 * 10 = 30. 
4. Pomnóż palce z prawej i lewej ręki (te, 
których nie zakryłeś), czyli 4 * 2 = 12. 
5. Dodaj 12 do liczby 30 i otrzymasz wynik 40 
+ 8 = 48. 
 
Mimo że samo mnożenie nie wydaje się zbyt 
skomplikowaną sprawą, czasami może 
jeszcze sprawiać problemy, choć pani Kamila 
 

 
 Dąbrowska mówi, że uczniowie w naszej 
szkole świetnie radzą sobie z tabliczką 
mnożenia. Może to właśnie takie dni jak ten 
wrześniowy sprawiają, że tabliczka staje się 
nieco bardziej oswojona… 
 

 

   
►Zofia Klet 

 

Który stwarzasz chmury 
z inspiracji wierszem ks. Jana Twardowskiego  

 

Ty który stwarzasz chmury 
wiewiórkę z orzeszkiem 

lato słoneczne 
cień długi krótkich liści 

bez śpiący bo uwiędnie  
zanim się go przyniesie do wazonu 

kwiaty kolorowe dla trzmieli 
smutek nocy 

jeża co na zimę zasypia 
wiśnie co znikają na sześć miesięcy 

tańczący śnieg  
co ma wielki w powietrzu wdzięk 

tęczę choćby na chwilę 
 

spraw 
niech zatrzyma się czas 

 
Weronika Malesińska 

 


