
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NR 1 
ROK SZKOLNY 2021/2022 

 
kontakt: kamaradio@interia.pl  

 

W numerze: 
 

◘ o Dniu Nauczyciela i anielskim plebiscycie; 
◘ Co myślisz o... – kolejne pytania ankietowe; 
◘ o Święcie Jabłka; 
◘ rozmowa z Julią Troką – zdobywczynią wielu 
nagród w zawodach judo;  
◘ o młodych poetach z klasy 5c; 
◘ o stalowym rydwanie, czyli podróż przez historię  
z Weroniką Malesińską; 
◘ o tym, co zamiast komputera po szkole –  
w propozycjach Lilianny Kamper; 
◘ nowe Sceny z życia zwierzaków domowych; 
◘ o Dniu Kropki. 
 

 

Jesień 

ptaszek bursztynowy 

przejrzysty 

z gałązki na gałązkę 

nosi kroplę złota… 
 

► Tadeusz Różewicz 

 
fot. z zasobów internetowych 

 

 
GAZETKA 

UCZNIOWSKA 
Szkoły  

Podstawowej nr 31 
w Bydgoszczy 

 
Opieka merytoryczna i skład: 

Katarzyna Jarzembowska i Ewa Lewalska 

Podpatrzone… Podsłuchane… 
 

♦ Mamy nowe logo! 
 

Drogie Koleżanki i drodzy Koledzy! 
Nowy rok rozpoczynamy z nowym logo – 
czyli znakiem rozpoznawczym naszej szkoły.  

 
To złote olimpijskie koła z dyscyplinami, 
które uprawiamy. No i obowiązkowo 
książka – bo nauki też niemało!      ◘ Redakcja 

 



2 

 
O nauczycielu  
z nieba rodem 

 

14 października świętowaliśmy Dzień 
Edukacji Narodowej. Spędziliśmy w szkole 
kilka godzin, uczestnicząc w przedstawieniu 
oraz spotykając się z wychowawcami  
i trenerami na zajęciach integracyjnych. 
 

Przedstawienie na Dzień Nauczyciela 
powstało dzięki zaangażowaniu uczniów 
klas: 7a, 7f i 7g. Oprawę artystyczną stanowił 
taniec naszych szkolnych zumbiarzy oraz  
występ Julii Karczmarczyk z klasy 8e. Piękna 
scenografia była dziełem pani Joanny 
Grabowskiej, a mistrzem spraw muzycznych 
był pan Przemysław Rajewski. Scenariusz do 
przedstawienia napisała pani Katarzyna 
Jarzembowska, a całość wspierali swoją 
pomocną ręką nauczyciele-poloniści.  
Skąd się wziął nauczyciel? Otóż… 
 

„Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię... 
a na końcu człowieka, czyli najdoskonalszy 
komputer świata z oprogramowaniem Homo 
sapiens i jeszcze raz sapiens w dwóch 
wersjach: pięknej, eleganckiej, upudrowanej  
i na szpilkach (na scenę wchodzi jak na wybieg 
dla modelek wystrojona kobieta) oraz 
zdecydowanie mniej urodziwej, mniej 
eleganckiej i – na szczęście – mniej 
upudrowanej, za to z zarostem i skarpetkami 
nie do pary (wchodzi mężczyzna).  
 

Niestety, pierwsi ludzie niezbyt długo cieszyli 
się rajską szczęśliwością, ponieważ wścibska 
natura Ewy wzięła górę nad zdrowym 
rozsądkiem – pramatka najadła się 
niewłaściwych jabłek, a w dodatku do 
niebezpiecznego obżarstwa namówiła 
Adama. W efekcie Pan Bóg zaproponował 
winowajcom, by zajęli się jakąś pożyteczną 
pracą na ziemi (Adam i Ewa w tle pracują – 
ona siedzi przed lustrem, ewentualnie maluje 
paznokcie, on czyta gazetę) i koniecznie ją 
zaludnili – bo roślin i zwierząt było już pod 
dostatkiem. Tak też się stało. Niedługo po 
opuszczeniu raju Adam i Ewa wprowadzili się 
do swojego M-3 i zostali szczęśliwymi 
rodzicami. Wreszcie pojawiło się coś więcej 

niż tylko jamochłony, tarantule  
i niedźwiedzie polarne. Niestety, przy 
dzieciach nie znaleziono instrukcji obsługi… 
I tak upłynął wieczór i poranek dnia 
pierwszego, drugiego, trzeciego… Niestety, 
nic nie wróżyło zmian na lepsze. Bóg – 
widząc, że jego stworzenie nie tylko nie jest 
zbyt dobre, ale wygląda na mocno 
niedopracowane – postanowił dokonać 
wstępnej korekty. W tym celu zerwał  
z drzewa poznania dobrego i złego gałązkę  
i tchnął w nią życie. I tak narodził się 
nauczyciel…” 
 

Było zabawnie, było uroczyście, choć bez 
nadęcia, a najważniejsze, że wszyscy dobrze 
się bawiliśmy. Z tej okazji rozdano także 
tytuły „Aniołów” w dziesięciu kategoriach… 
Zdobywców poszczególnych tytułów 
przedstawimy na stronie 11.                ► Redakcja 
 

 

 

 

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

badania ankietowe 
 

Początek roku szkolnego to – tradycyjnie już 
– czas wyborów do samorządu. Tegoroczna 
kampania nie była może aż tak gorąca jak ta 
zeszłoroczna, ale pozwoliła wyłonić nowe 
władze.  

Już w kolejnym numerze – rozmowa  
z przedstawicielami SU. Postaramy się 
przybliżyć Wam ich sylwetki oraz zapytać 
opiekunów o plany na najbliższy czas…    
A w tej ankiecie zadaliśmy pytanie 
ósmoklasistom – dokąd powędrują dalej  
w swoich marzeniach o szkole średniej oraz 
przed którym przedmiotem 
egzaminacyjnym drżą najbardziej… 
Zobaczcie, jakie mamy wyniki.  
 
► ankiety przygotowała i głosy podliczyła Zosia Czarnecka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Uwierzyłam  

w siebie 
 

Rozmowa z Julią Troką, uczennicą klasy 8d – 
utytułowaną zawodniczką judo 

 

Od kiedy trenujesz judo?  
- Judo trenuję od drugiej klasy. 
 
Dlaczego wybrałaś właśnie tę dyscyplinę?  
- W pierwszej klasie uczęszczałam na zajęcia 
z taekwondo, ale zawsze podglądałam, jak w 
sali obok trenują judo. Zawsze podobały mi 
się sporty walki.  Do tej dyscypliny zachęciła 
mnie moja przyjaciółka, Emilka, która wtedy 
właśnie chodziła na treningi judo. 
 
Czy judo to też taka forma samoobrony?  
- Judo to przede wszystkim samodyscyplina, 
opanowanie, umiejętność kontrolowania 
swoich emocji. W jakimś stopniu jest formą 
samoobrony, ale nigdy nie używałam 
przemocy wobec innych, nie stosowałam 
rzutów poza matą, gdyż można zrobić 
drugiej osobie krzywdę i trzeba mieć tego 
świadomość. 
 
Jakie są Twoje największe osiągnięcia? Z 
których jesteś najbardziej dumna? 
- Do największych osiągnięć mogę zaliczyć 
Puchar Polski, w którym startowałam w 
kategorii młodziczek, czyli zawodniczek ode 
mnie starszych i zajęłam pierwsze miejsce. 
Każde zawody są bardzo ważne, gdyż nigdy 
nie wiemy, w jakiej formie jest przeciwnik. 
Zawsze staram się nie lekceważyć 
zawodnika, z którym będę walczyć, 
podchodzę do niego z szacunkiem i pokorą. 
Ważne zawody, w których brałam udział, to 
między innymi  Solanin Cup Ostrava oraz 
każde, w których pokonuje swoje słabości. 
 
Czy sądzisz, że sport jest ważny w życiu? Co 
dają Ci treningi i zawody? Czego uczą? 
- Sport jest bardzo ważny w moim życiu.  
Poza sprawnością fizyczną kształtuje przede 
wszystkim charakter. Wiele się nauczyłam, 
trenując regularnie – przede wszystkim 
gospodarowania czasem. Często muszę 
pogodzić treningi, wyjazdy z nauką. Sport 
uczy pokory, samodyscypliny, 

odpowiedzialności za siebie, jak i drugą 
osobę. Wchodząc na matę, muszę 
zachowywać się fair wobec przeciwnika. 
Dzięki treningom uwierzyłam w siebie,  
nauczyłam się przezwyciężać słabości 
i wyciągać wnioski. Poprzez ciężką, 
systematyczną pracę nad sobą można wiele 
osiągnąć. 
 

 
fot. z archiwum Julki Troki (x3) 
 

 
 
 

Czy wiążesz swoją przyszłość z judo? 
- Na chwilę obecną jestem bardzo związana z 
trenowaniem i chciałbym kontynuować je w 
przyszłości, lecz czas pokaże, jak to będzie… 

Nasi Mistrzowie 
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Czy masz jeszcze jakieś inne hobby? 
- Jestem osobą bardzo energiczną i lubię 
ruch, dużo jeżdżę rowerem, wychodzę w 
miarę możliwości na spacery z psem, 
korzystam z parków linowych, trampolin itp. 
 

 
 

Czy trenerzy są wymagający? Masz swojego 
ulubionego, z którym najlepiej Ci się 
pracuje? 
- Dobry trener musi być wymagający, 
bo wtedy więcej wymagamy od samych 
siebie. Darzę sympatią i szacunkiem 
obydwóch trenerów. Najlepszy kontakt mam 
jednak  z trenerem Mateuszem, gdyż był ze 
mną w trudnych chwilach, potrafi 
porozmawiać. Na pewno mogę mu zaufać 
oraz zwierzyć, iść po radę. Trener Mateusz 
trenuje ze mną od samego początku – 
uwierzył we mnie i moje możliwości. 
 

 
 
Wśród licznych większych i mniejszych  
świąt, które można znaleźć w kalendarzu, 
swoje „świeże” miejsce ma Dzień Kropki. O 
jego popularność zadbał Peter Reynolds, 
wydając książkę „The Dot”. To opowieść o 
małej Vashti, która nie wierzyła w swoje 
możliwości. Na lekcji plastyki stwierdziła, że 
nie umie malować i że nie ma pomysłu na 
żadną pracę. Nauczycielka poprosiła ją, żeby 
zrobiła jakiś znaczek. Niezadowolona 
dziewczynka postawiła kropkę i się 
podpisała. Nauczycielka zachwyciła się i 
postanowiła, że oprawi pracę w ramkę. 

Nazajutrz Vashti zobaczyła na ścianie swoją 
kropkę i stwierdziła, że potrafi malować… 
ładniejsze kropki. Wystawę jej kropkowych 
dzieł każdy mógł podziwiać na korytarzu. 
Pewnego dnia mały chłopiec powiedział jej, 
że też chciałby umieć tak malować. 
Dziewczynka poprosiła go, by namalował to, 
co potrafi. A wtedy on niepewnie narysował 
zygzak. Następnego dnia praca wisiała na 
ścianie, oczywiście oprawiona w złotą 
ramkę. Ta opowieść o dziewczynce, która 
dzięki mądrej nauczycielce odkryła w sobie 
talent i odwagę, pokazuje, że nie wolno 
rezygnować – bo w każdym z nas drzemie 
ukryta iskierka talentu i możliwości. 
 
Także w TEATRZE MALUCHA najmłodsi 
uczniowie z klas 1b i 1c cieszyli się tym dniem. 
Przyszli artyści podczas zajęć bawili się przy 
muzyce, rozwiązywali zagadki  i wykonywali 
kropkowane prace plastyczne. 
 
Efekty kreatywnych zabaw można podziwiać 
w galerii na parterze. Oto niektóre z nich… 
 

 
 
fot. Katarzyna Jarzembowska (x2) 

 

 
 

Ziemia to kropka  
pod znakiem zapytania.   

Stanisław Jerzy Lec 
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Każdy z nas jest poetą  
 
Piątoklasiści w ramach działań poetyckich 
bawili się w uzupełnianie wiersza z lukami. 
Na wzór utworu ks. Jana Twarowskiego 
Który stwarzasz pisali swoje wersje – 
według własnego pomysłu i „czucia”.  
No i udowodnili, że w każdym siedzi mały 
twórca. Nawet w dobrze zapowiadającym 
się piłkarzu!  
 

Który stwarzasz naturę 
Ty który stwarzasz maliny 
jeża z kolcami 
lato gorące 
cień mały kolorowych liści 
kwiat nietrwały bo uwiędnie zanim go się 
przyniesie do domu 
kwiaty pachnące dla trzmieli 
smutek zwierząt 
zebrę na czarno-biało 
niedźwiedzia co zasypia na sześć 
miesięcy 
puszysty śnieg co ma białe kwiatki 
szczęście choćby na chwilę 
 
spraw 
niech miłość rządzi światem 
 

► Franek Hanuszek (5c) 

 
Który stwarzasz przyrodę 
Ty który stwarzasz ogromne 
lasy liściaste ze zwierzętami 
lato pełne pszczół 
cień wielkich kasztanowych liści 
kwiat bzu bo uwiędnie zanim się go 
przyniesie i włoży do wazonu 
zieloną trawę dla trzmieli 
smutek spadających liści 
wiewiórkę na drzewie orzecha 
ptaki co odlatują na sześć miesięcy 
puszysty śnieg co ma urok spadającej 
gwiazdki 
wyobraźnię choćby na chwilę 
 
spraw 
niech poeci piszą wspaniałe wiersze 
 

► Szymon Lewandowski (5c) 

 

Który stwarzasz kolory 
Ty który stwarzasz kolory 
pochodzące z natury 
lato zielone 
cień opadających swobodnie liści 
mak polny bo uwiędnie zanim go się 
przyniesie do wody 
smakowite kwiaty dla trzmieli 
smutek natury 
patrzącej na wycinanie lasów 
chłód co przychodzi na sześć miesięcy 
biały śnieg co ma rozweselić 
nas choćby na chwilę 
 

spraw 
niech każdy doceni kolory natury 
zanim świat stanie się szary 
 

► Igor Zomkowski (5c) 
 

 
fot. z zasobów internetowych 
 

Który stwarzasz słoneczniki 
Ty który stwarzasz słoneczniki 
mysz z łanem zboża 
lato czerwcowe 
cień piękny błyszczących liści 
kwiatostan wspaniały bo uwiędnie zanim 
się go przyniesie w ramionach 
nektar słodki dla trzmieli 
smutek kwiatów 
ślimaka na śliskim kamieniu 
szkodnika co się chowa na sześć miesięcy 
puszysty śnieg co ma urok niczym 
dmuchawce na łące 
duszę choćby na chwilę 
 

spraw 
niech ta chwila prowadzi poetów przez łąkę 

 
► Bruno Komuniewski (5c) 
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Czas po szkole… 
…czyli co robisz, po powrocie do domu. 

 

Cześć, mam na imię Lila i jestem w klasie 4. 

Wielu uczniów, gdy wróci ze szkoły, robi 
lekcje (a czasem nawet nie – ale o tym cicho-
sza…) i siada do komputera. Zaczyna grać, 
pisać na czatach, oglądać filmy itd. Ale to nie 
wszystko, co możemy robić po szkole! 
 

 
 

Moje propozycje to: 

 nauka do sprawdzianów (bo to 

ważne, czy to się nam podoba, czy 

nie), 

 czytanie książki,  

 rodzinne wyjście do parku lub 

spacer po lesie, 

 rodzinna gra w planszówkę,  

 spotkanie z przyjaciółmi,  

 rysowanie lub szkicowanie. 

 

Myślę, że to super pomysły na spędzanie 

wolnego czasu! Zawsze to lepsze niż NUDA! 

Dużo osób mówi tak: Lubię czytać, ale nie 

mam co… 

Mogę polecić dwie serie. W trakcie ich 

czytania nie można powstrzymać się od 

śmiechu, dorośli też mogą się dobrze bawić!  
 

 
 

Osoby w klasach 3-4 zachęcam do 

przeczytania 4-częściowej serii o Grzecznym 

Psie. Są to książki o przygodach psa – 

alaskana malamuta (to rasa psa 

zaprzęgowego). Uważa on, że jest bardzo 

grzeczny, a w rzeczywistości jest troszkę 

inaczej… Najbardziej podobała mi się książka 

z tej serii pt. ,,Kocie kłopoty grzecznego 

psa”.  
 

 
fot. z zasobów internetowych (x3) 

 

Druga seria, przeznaczona dla osób z klas 4-

6, to cykl o przygodach Zosi z ulicy Kociej. 

Dziewczyna chodzi do piątej klasy i 

przytrafiają się jej naprawdę ciekawe 

przygody. Jej rodzina ma różne – wyraźne do 

rozpoznania typy charakterów. Pierwszą 

książką z serii jest ,,Zosia z ulicy Kociej”, 

potem są kolejne, np. ,,Zosia z ulicy Kociej na 

wakacjach”. Jest to ciekawa i zabawna 

lektura autorstwa Agnieszki Tyszki, a tomów 

jest tak dużo, że na pewno każdy znajdzie 

swój ulubiony…  
              ► Lilianna Kamper                                                           

Kobieta w kozaczkach podeszła do mnie  
i podrapała mnie pod brodą.  

- Dobry piesek.  
Nie wiem, co to znaczy ,,dobry piesek", 

ale wydaje mi się, że to nie ja… 
 

z „Pamiętnika grzecznego psa” 
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Wehikuł czasu 

Pancerny rydwan 
 

Trudno uwierzyć ale największy złoczyńca 
XX w. Adolf Hitler był zafascynowany 
starożytnym Rzymem. Szczególnie 
podobały mu się wielkie, pełne przepychu 
parady, które to urządzali cesarzowie 
rzymscy powracający ze zwycięskich 
wypraw. Zdobione złotem rydwany 
zaprzężone w przystrojone konie i 
paradujące wśród wiwatujących tłumów 
były dla Hitlera wzorem godnym 
naśladowania. Ponieważ drewniany rydwan 
i konie stanowiły dla wielkiej 
zmechanizowanej III Rzeszy przeżytek, 
Hitler postanowił stworzyć współczesny – 
jak na owe czasy – rydwan. 
 
We wrześniu 1938 r. na osobiste polecenie 
Hitlera jego kierowca oficer SS Erich Kempka 
zamówił w fabryce luksusowego Mercedesa 
770K Grosser Offener Tourenwagen w wersji 
cabrio, a już w lipcu 1939 r. auto trafiło do 
garaży Kancelarii Rzeszy w Berlinie. 
Samochód był, a właściwie nadal jest, jak 
jeżdżąca forteca. 
W trosce o bezpieczeństwo Führera 
kabriolet został opancerzony. Kanclerza III 
Rzeszy w czasie przejazdów chroniły m.in. 
szyby z laminowanego szkła o grubości 40 
mm. Pod poszyciem drzwi i boków karoserii 
ukryto stalowy pancerz gruby na 18 mm. 
Fotel Hitlera obok kierowcy umocowany był 
o 13 centymetrów wyżej, aby ułatwić 
Führerowi pozdrawianie tłumów.   
Podwozie zabezpieczono dodatkowymi 
płytami chroniącymi przed skutkami 
wybuchu. Opony także kryły specjalne 
wzmocnienia w postaci podzielonej na 
oddzielne przegrody dętki. Kiedy opona 
została przebita w jednym miejscu, całe koło 
nie traciło powietrza i było zdolne jechać 
dalej. Drzwi wyposażono w elektryczną 
blokadę. Pancerne auto gotowe do drogi (z 
płynami i bez kierowcy) ważyło niemal 5 ton 
(dokładnie 4780 kg), a jego maksymalna 
masa całkowita wynosiła 5420 kg. 
Także wymiary robią wrażenie. Mercedes 
770K mierzył 6 m. Szerokość to ciut ponad 2 
m, a wysokość przy zamkniętym 
materiałowym dachu wynosiła 1,8 m. 
Rozstaw osi to 3,8 m. Na pokładzie z przodu 

przewidziano dwa miejsca, a za plecami 
kierowcy i ochroniarza – dwa składane 
foteliki i kanapę. 
 

 
fot. z zasobów internetowych 
 

Pod maską wielkości małego czołgu  
wmontowano rzędowy 8-cylindrowy silnik o 
pojemności 7.7 l i mocy 155 KM (po 
uruchomieniu sprężarki szofer miał do 
dyspozycji 230 KM).  
Możliwości? Z dokumentacji z tamtych 
czasów wynika, że taki mercedes bez 
pancerza mógł rozpędzić się do ok. 180 
km/h. Opancerzenie spowalniało auto do ok. 
80 km/h (prędkościomierz auta wodza III 
Rzeszy wyskalowano do 140 km/h). Co 
ciekawe, samochód zamówiony dla Hitlera 
został wyposażony w 300-litrowy zbiornik 
paliwa. Spalanie - około 38 l na 100 km. 
Auto stało się niewątpliwie gwiazdą parad 
nazistów. Adolf Hitler na pierwszą 
przejażdżkę pancernym cabrio wybrał się 6 
października 1939 r. Wtedy na tylnej kanapie 
dotarł do Kancelarii Rzeszy. Jedno z 
najsłynniejszych zdjęć tego modelu 
wykonano 18 czerwca 1940 r. w trakcie 
parady w Monachium z okazji wizyty Benito 
Mussoliniego – dach jest schowany, a Hitler 
ramię w ramię ze swoim włoskim 
sojusznikiem stoi na pokładzie auta i 
pozdrawia wiwatujący tłum. 
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Ostatni raz samochód był widziany 15 lipca 
1943 r. Auto wysłano do fabryki na serwis. 
Jedna z teorii przytaczanych w powojennej 
dokumentacji mówi, że mercedes Hitlera 
odlazł się we Francji – trafił w ręce 
Amerykanów stacjonujących w Normandii. 
W USA od 1946 r. mercedes 770K był 
używany w paradach weteranów – 
przewoził dygnitarzy i matki poległych 
żołnierzy. Później kilkakrotnie zmieniał 
właścicieli, by zniknąć z widoku w jednym z 
garaży. W 1976 r. odkryto go na nowo. Kiedy 
znalazcy zorientowali się, że to najsłynniejszy 
samochód Hitlera, odrestaurowali go i 
przywrócili do stanu fabrycznego. Z tamtego 
okresu zachowała się notatka 
potwierdzająca przebieg zaledwie 33 309 
km. 
Najciekawsze z całej historii jest to, że Adolf 
Hitler kochał samochody, co wyznał w 
przemówieniu podczas inauguracji Salonu 
Samochodowego w Berlinie w roku 1936, ale 
nie miał prawa jazdy i nie wiadomo, czy 
opanował sztukę prowadzenia pojazdów. 
Miał za to czterech osobistych kierowców i z 
ich usług korzystał, mając na uwadze 
wizerunkowy cel parad w swoim pancernym 
rydwanie. Pierwszym był Johann Haug 
pełniący tę funkcję od września 1922 do 
listopada 1923, później Emil Maurice. 
Podobno najbardziej zaufanym szoferem 
Hitlera był Julius Schreck, który występował 
w tej funkcji do roku 1936. Zastąpił go oficer 
SS Erich Kempka. 
 

 

 
Słynne auto ocalało i po odrestaurowaniu w 
2018 r. trafiło na aukcję w Arizonie w USA, 
gdzie zostało kupione przez prywatnego 
kolekcjonera za kwotę… 40 mln dolarów. 
Szkoda, że Hitler nie zajął się rozwijaniem 
swojej pasji do samochodów i rzymskich 
parad, zamiast fundować światu 
najstraszniejszą wojnę w jego dziejach… 
 
  

► Weronika Malesińska 
 

Przyjaciel 

Kim tak naprawdę jest przyjaciel? 
Przyjaciel ci pomoże  

przy każdym wyborze. 
Kiedy w głowie rumor, 

on poprawi ci humor. 
Jeśli w życiu się nie układa 

i na ciebie smutek spada, 
przyjaciel od nowa wszystko ci poskłada. 

Kiedy pogoda zła – 
rozświetli ci ją raz, dwa. 

Więc kim tak naprawdę jest przyjaciel? 
,,Przyjaciel to osoba, której twarz 

rozjaśnia ciemności”. 

Nadia Wąs, Katarzyna Różańska, Anna Żarna (6a) 

 

Kiedy smutno i źle, 
Kiedy burza i deszcz, 
Kiedy wszystko na nie, 
Kiedy przechodzi dreszcz. 
 
Kiedy smutek i żal, 
Kiedy nudzisz się sam, 
Kiedy zimno i śnieg,  
zakładam czapkę i szal. 
 
Do przyjaciela gnam. 
Bo przyjaciel to osoba, 
Której twarz rozjaśnia ciemności – 
Przegoni precz wszelkie złości. 
 

Nikodem Górny (6a) 
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Z życia zwierzaków 
domowych 

 

Boże, pomóż mi być takim człowiekiem,  
za jakiego bierze mnie mój pies… 

Janusz L. Wiśniewski  
 
Cytat, co prawda, psi, a tu pierwsze sceny  
z życia zwierzaków domowych bardzo 
kocie… To nasza nowa rubryka, za którą 
odpowiada Nikodem Górny z klasy 6a, wielki 
miłośnik „kotletów”, czyli kotów. 
Bohaterem pierwszych – unikatowych ujęć 
jest jego osobisty kot, jak widać – aktor 
prawdziwy! Gdybyście chcieli zaprezentować 
jakieś zabawne lub mrożące krew w żyłach 
scenki  
z życia Waszych ulubieńców na czterech, 
sześciu czy trzech nogach – kontaktujcie się  
z Nikodemem. Wystarczy zrobić zdjęcie  
i dopisać do niego zabawny komentarz.  
Wasz zwierzak może stać się gwiazdą 
szkolnej prasy… Do dzieła! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po półtoragodzinnym czekaniu na 
normalne zdjęcie mój kot poczuł 

szynkę na kamerze… 

Mój kotek Mario  
uwielbia się opalać...  

Niestety nie przewidział tego, że 
ma sierść i że już idzie zima… 

 

Po szkole przyszedłem do domu  
i chciałem umyć ręce, ale mój kot 

uznał, że wcześniej napije się 
wody z kranu i sprawdzi, czy 
temperatura odpowiednia… 
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Anielscy Nauczyciele 
 
Koleżanki, Koledzy i Wy, drodzy Nauczyciele! 
 
Miło nam przekazać – jako przedstawicielom 
Samorządu Uczniowskiego (jeszcze starej 
kadencji) – wyniki głosowania, które 
przeprowadzono w dziesięciu kategoriach, 
oczywiście anielskich.  
  
1. ANIOŁEM SERDECZNOŚCI, czyli 
nauczycielem, który ma zawsze dużo serca 
dla uczniów; potrafi doradzić i nigdy nie 
odmawia pomocy – została pani JOANNA 
GRABOWSKA.  
 
2. tytuł ANIOŁA CIERPLIWOŚCI, czyli 
nauczyciela, który – gdy trzeba – po raz 
setny wytłumaczy to samo; nigdzie mu się 
nie spieszy, gdy uczeń go potrzebuje – trafił 
do pani EWY LEWALSKIEJ.   
 
3. ANIOŁ SPRAWIEDLIWOŚCI to z kolei 
nauczyciel, który zawsze postępuje 
sprawiedliwie; nie kieruje się osobistą 
sympatią; jest bezstronny – w tym roku to 
trofeum zdobyła pani JOLANTA NADOLNA. 
 
4. ANIOŁ MĄDROŚCI, czyli nauczyciel, który 
lubi dzielić się swoją mądrością z uczniami – 
nie tylko w zakresie przedmiotu, którego 
uczy; jest alfą i omegą – po prostu, wie 
wszystko – to, wypisz, wymaluj, pani ANETA 
KWAPICH. 
 
5. ANIOŁEM ŚWIĘTEGO SPOKOJU, czyli 
nauczycielem, którego trudno wyprowadzić  
z równowagi; który unika podniesionego 
głosu, a wszystkie konflikty rozwiązuje 
pokojowo – został pan PRZEMYSŁAW 
RAJEWSKI. 
 
6. ANIOŁEM MOBLIZACJI – czyli wulkanem 
pomysłów; zachęcającym do działania  
i dającym dobry przykład, niepotrafiącym 
usiedzieć w miejscu – został pan SŁAWOMIR 
WĄS. 
 
7. ANIOŁ WYROZUMIAŁOŚCI – na to miano 
nauczyciela, który rozumie ucznia; nigdy nie 
narzeka, ale potrafi pouczyć krótkim  
i mądrym słowem – zasłużyła w tym roku 
pani ANNA KRZYŻELEWSKA-SUŚ. 
     

8. ANIOŁ DOBREGO HUMORU… Tu – bez 
większego zaskoczenia… Nagrodę imienia 
pani Barbary Dix odbierze… pani BARBARA 
DIX, która zaraża dobrym nastrojem; jest 
zawsze uśmiechnięta i potrafi dowcipnie 
skomentować różne wypowiedzi uczniów… 
 
9. ANIOŁEM SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ, czyli 
nauczycielem, który najlepiej wspiera rozwój 
kondycji fizycznej; zachęca do aktywności, 
przygotowuje do zawodów i dopinguje 
swoich zawodników, został pan JAROSŁAW 
ŚMIESZEK…    
 
10. Przed nami już ostatnia – dziesiąta 
kategoria… ANIOŁ PRACOWITOŚCI – to 
nauczyciel, który ma pomysł na każdą lekcję; 
jest wzorem pracowitości; nigdy z niczym się 
nie spóźnia i o niczym nie zapomina… Tym 
tytułem została uhonorowana pani 
KATARZYNA JARZEMBOWSKA. 
 
Z serca gratulujemy wszystkim 
wyróżnionym, choć wiadomo, że każdy z 
pozostałych nauczycieli z powodzeniem 
zmieściłby się  
w każdej z tych kategorii… 
 
► Tymoteusz Ścibich 
 

 
 

Gdy uczeń osiąga coś dzięki 
nauczycielowi, nauczyciel również 

czegoś się uczy. 
Paulo Coelho 

 
Często osobowość nauczyciela jest 

ważniejsza od posiadanej  
przez niego wiedzy. 

 
Soren Kierkegaard 
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Krótki Strzał 
 

Z panią Katarzyna Jarzembowską, polonistką 
 

Kawa czy herbata? 
- Kawa. Najlepiej z chmurą spienionego 
mleka! 
 

Książki czy filmy? 
- Książki. A dopiero potem filmy… 
 
Morze czy góry? 
- A nie można wziąć tak pół na pół? 
 
Lato czy zima? 
- Wiosna. Taka w okolicach 20 stopni… 
 
Słodkie czy słone? 
- Zdecydowanie słodkie. 
 
Sportowo czy elegancko? 
- Wygodnie! 
 
Siatkówka czy piłka nożna? 
- A można wybrać rower? 
 
Koty czy psy? 
- Psy. Razy trzy! 
 
Białe czy czarne? 
- Czarne. Klasyczne i minimalistyczne. 
 
Owoce czy warzywa? 
- Szarlotkę można chyba zaliczyć do 
owoców? 
 

 
► Zosia Czarnecka 
 

A propos… 
 

Każda pora dnia jest porą dobrą  
na szarlotkę. 

[Every time is a good time for a 
pie.]  

Quentin Tarantino – reżyser  

 

Święto jabłka 
 
28 września obchodziliśmy Światowy Dzień 
Jabłka. To owoc, który króluje w polskiej 
kuchni, choć cieszy się popularnością na 
całym świecie i znany jest w kilkudziesięciu 
tysiącach odmian… 
 
Na jednej ze stron internetowych 
przeprowadzono głosowanie na temat tego, 
w jakiej postaci najchętniej jemy jabłka – 87% 
lubi chrupać surowe owoce, 6% woli je w 
przetworach i ciastach (patrz: szarlotka), a 
kolejnych 6% w ogóle jabłek nie jada.  
 

 
fot. z zasobów internetowych 
 

Jabłka powinny znaleźć się w naszym 
codziennym menu, ponieważ znacząco 
zmniejszają ryzyko nowotworów. Zawierają 
też m.in. witaminę C, która wzmacnia układ 
immunologiczny naszego organizmu.  
W dodatku zawartość tajemniczych 
polifenoli, antyoksydantów czy błonnika 
sprawia, że jabłko może ubiegać się o miano 
króla owoców.  
Osoby, które znajdują się na wiecznej diecie, 
być może zainteresuje to, że przeciętne 
jabłko składa się w 85% z wody, dlatego 
należy do owoców o niskiej kaloryczności. W 
100 gramach znajduje się ok. 54 kcal. 
Jabłka – w dniu swojego święta – zagościły 
też w szkolnej świetlicy. Dzieci wysłuchały 
piosenek i ciekawostek na temat właściwości 
zdrowotnych tych owoców. Wykonywały 
również prace plastyczne – z jabłkiem w roli 
głównej. Było pysznie i zdrowo – nie 
zabrakło też degustacji… 
 

► Jabłkożerna redakcji

 


