
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NR 2 
ROK SZKOLNY 2019/2020 

 
kontakt:gazetkasp31@wp.pl  

 

W numerze: 
 

◘ o listopadowej kweście; 
◘ zagadkowo – o liczbie „pi”; 
◘ Co myślisz o... - kolejne pytania ankietowe; 
◘ o wartości grzeczności – w rozmowie z panią 
Jolantą Nadolną; 
◘ rozmowa z Tosią Klet – młodą, zdolną tancerką;  
◘ list od samej Królowej!; 
◘ o szachach – historycznie; 
◘ wywiad z panem Patrykiem Kądzielą – nowym 
katechetą; 
◘ finaliści warsztatów szyfrowania; 
◘ Szybki Strzał z panią Kamilą Dąbrowską; 
◘ finał konkursu z Michałem Aniołem… 
 

 

Święta 
 

Pomódlmy się w Noc Betlejemską 
W Noc Szczęśliwego Rozwiązania 
By wszystko nam się rozplątało 

Węzły, konflikty, powikłania. 
 

Oby się wszystkie trudne sprawy 
Porozkręcały jak supełki 
Własne ambicje i urazy 

Zaczęły śmieszyć jak kukiełki. 
 

I oby w nas złośliwe jędze 
Pozamieniały się w owieczki 

A w oczach mądre łzy stanęły 
Jak na choince barwnej świeczki. 

 

► ks. Jan Twardowski 

 

 
GAZETKA 

UCZNIOWSKA 
Szkoły  

Podstawowej nr 31 
w Bydgoszczy 

 
Opieka merytoryczna i skład: 

Katarzyna Jarzembowska i Ewa Lewalska 

Podpatrzone… Podsłuchane… 
 

♦ Coraz bliżej Święta… 
 

No i znowu cały ten mechanizm w zegarze 
wszechświata przyspieszył niebezpiecznie – 
no i znowu zaczął się grudzień… A gdzie 
listopad? Minął w szarościach i deszczach… 
Niestety… Może więc nie warto go jednak 
pamiętać.  
Oddajemy w Wasze ręce drugi numer gazetki 
– kolejne artykuły, wywiady, ciekawostki, 
badania ankietowe… Mamy nadzieję, że 
przeczytacie to i owo, a może sami zechcecie 
coś napisać? Zapraszamy też na spotkania 
redakcji – w każdy czwartek na dużej przerwie 
o godz. 12.00 do sali 205. Każdy z Was może się 
dzięki temu poczuć jak młody dziennikarz – 
próbujcie swoich sił!  
Pięknych Świąt dla wszystkich! 
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Puszki znowu pełne 
 
Już po raz 22. z inicjatywy Towarzystwa 
Miłośników Miasta Bydgoszczy odbyła się 
kwesta na rzecz ratowania najstarszych 
bydgoskich cmentarzy. 
 
Przez kilka dni (od 29 października do 2 
listopada) na ulicach miasta, w Filharmonii 
Pomorskiej oraz na kilku nekropoliach 
odbywała się zbiórka datków, które 
rokrocznie przeznaczane są na renowację 
niszczejących grobowców i pomników.  
W kwestę zaangażowani są dziennikarze 
lokalnych mediów, radni, społecznicy oraz 
wolontariusze ze szkolnych kół Towarzystwa 
Miłośników Miasta Bydgoszczy. – Zależy mi, 
by odnawiać bydgoskie nagrobki oraz żeby 
pamięć o znanych bydgoszczanach nie 
zanikła. Warto odwoływać się do 
przeszłości, bo to ona kształtuje naszą 
tożsamość – powiedział jeden z uczestników 
zbiórki, Maksymilian Naporski z klasy 8b, 
który razem z koleżankami włączył się w 
kwestę. 
 

 
fot. Katarzyna Jarzembowska (x3) 
 
Cmentarz Starofarny jest najstarszą 
zachowaną bydgoską nekropolią. Powstał w 
pierwszych latach XIX wieku. To miejsce 
pamięci o wielu znamienitych obywatelach 
grodu nad Brdą – znajduje się tu grób Teofila 
Magdzińskiego (prawnika i posła, uczestnika 
powstania z 1863 roku), Emila Warmińskiego 
(lekarza i działacza narodowego) czy też 
Wandy Rolbieskiej (dyrektor Żeńskiego 
Katolickiego Gimnazjum Humanistycznego) i 
Władysława Paciorkiewicza (konstruktora 
pierwszej polskiej maszyny do pisania).  

 
Na tej nekropolii znaleźć można również 
nagrobek 9-letniej Urszuli Menclówny, która 
zmarła w 1926 roku. Zdobiąca go figura 
modlącego się anioła to symbol bydgoskiej 
kwesty. Na Starofarnym spoczywają także 
żołnierze wojny francusko-pruskiej (1870-
1871). 
 

 
 
Cmentarz zamknięto w 1964 roku. Od wielu 
lat – m.in. dzięki listopadowej kweście – 
możliwa jest renowacja najbardziej 
zniszczonych pomników. 
 

 
 
► Redakcja 

Ważny temat! 
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Co myślisz o... 
czyli nasze małe 
badania ankietowe 
 
Dużymi krokami zbliża się Boże Narodzenie. 
Jesień powoli dobiega końca. Dywany 
kolorowych liści pokrytych małymi 
kropelkami deszczu już niedługo przysypie 
śnieg. W naszej szkole po raz kolejny 
przeprowadziliśmy małe badania, pytając 
uczniów, jaki typ jesieni wolą. Aż 70% 
ankietowanych odpowiedziało, że preferują 
naszą – złotą i polską. Skromne 30% wybrało 
drugą odpowiedź dotyczącą tej zachodniej, 

szarej, deszczowej i mglistej pory roku.  
Z racji zaczynającego się grudnia, drugie 
pytanie dotyczyło tematyki świątecznej,  
a konkretniej kolorów na 
bożonarodzeniowym drzewku.  
20% ankietowanych wybrało kolorystykę 
tradycyjną, taką jak czerwień i zieleń. 24% 
ankietowanych odpowiedziało, że choinki 
stroją w kolorach nowoczesnych, 
szarościach, srebrze lub złocie. Ponad 
połowa, bo aż 56% uczniów, dekoruje iglaki 
bombkami i łańcuchami w jednych i drugich 
barwach. 
 
► ankiety przygotowała i wykresy 
wykonała Magdalena Foksińska
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Balet  

jest sportem 
 

Z Tosią Klet  
uczennicą klasy 5e –  
baletnicą i tancerką 

 rozmawia Zosia Dudek 
 

Od kiedy tańczysz w balecie? 
- Ćwiczę balet już od czterech lat. Zaczęłam 
się nim interesować w drugiej klasie. 
 
Kto Cię do tego zachęcił? 
- Moją pasję zapoczątkowała mama. Kiedy 
była mała, też tańczyła w balecie. Kiedyś 
rodzice zabrali mnie do opery na spektakl 
„Dziadek do orzechów”, który zrobił na mnie 
duże wrażenie.  
 

 
z archiwum Tosi Klet 

Dlaczego wybrałaś akurat ten rodzaj tańca? 
- Ponieważ jest dokładny i delikatny. Podoba 
mi się taniec klasyczny. 
 
Czy masz jakieś osiągnięcia, jeśli tak, to 
które są dla ciebie najważniejsze? 
- Tak, występowałam na scenie Opery Nova. 
 
Od kiedy tańczysz w operze? 
- Tańczę już od czterech lat. 
 
W jakich przedstawieniach brałaś udział? 
- Występowałam jako elf w ,,Jasiu i Małgosi’’ 
oraz jako Hiszpan w ,,Dziadku do orzechów’’. 
W tym roku czekam na rolę ,,biednego 
dziecka’’ w tym spektaklu. 

 
 
Jaki spektakl jest dla Ciebie najważniejszy? 
- Najważniejszy dla mnie jest „Dziadek do 
orzechów”, ponieważ uważam, że jest to 
piękne przedstawienie ze wspaniałą muzyką. 
 
Czy wiążesz swoją przyszłość z tańcem? 
- Tak, chciałabym zostać baletnicą, a później 
nauczycielką baletu. 
 
Czy uprawiasz jakiś sport? 
- Tak naprawdę to balet jest sportem. Oprócz 
tego jestem dobra w biegach, ale robię to 
jedynie dla przyjemności.  
 
Czy masz jeszcze jakieś inne hobby? 
- Gram również na keyboardzie i bardzo lubię 
opiekować się moimi młodszymi braćmi. 
Balet sprawia mi jednak najwięcej 
przyjemności. 
 

Cudze chwalicie, 
swego nie znacie 

 
W listopadzie część klas uczestniczyła w 
kolejnej audycji muzycznej w Filharmonii 
Pomorskiej. 
 
Artyści zaprezentowali piękno muzyki 
polskiej. Pokazali, co ją wyróżnia i czym 
inspirowali się polscy kompozytorzy: 
Fryderyk Chopin, Michał Kleofas Ogiński, 
Mieczysław Karłowicz czy Ignacy Jan 
Paderewski. Podczas listopadowego 
spotkania – wbrew melancholijnej aurze – 
zabrzmiały ogniste mazurki, skoczne 
krakowiaki i dostojne polonezy. I nawet 
trochę potańczyliśmy… 
 

 
fot. Katarzyna Jarzembowska 

Nasi Mistrzowie 
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Spacerkiem przez kalendarz 

 

4 listopada to Dzień Taniego Wina – to fakt, że 
tanie, ale lepiej nie kupujmy go, zanim nie 
skończymy osiemnastki. 
 
7 listopada to Dzień Kotleta Schabowego – tak, 
w sumie to jedno z najpopularniejszych dań w 
Polsce, zasługuje na własne święto. 
 

 
fot. z zasobów internetowych 

 
8 listopada to Europejski Dzień Zdrowego 
Jedzenia i Gotowania, postarajcie się chociaż 
tego dnia zrezygnować z szybkiego 
hamburgera w McDonald’s. 
 
10 listopada to Dzień Młodzieży – może by tak 
poprosić nauczycieli o brak lekcji, w końcu to 
nasze święto. 
 
12 listopada to Światowy Dzień Zapalenia Płuc 
– nigdy nie rozumiałam, o co chodzi z 
zapaleniem płuc, że się palą? 
 
14 listopada to Światowy Dzień Cukrzycy – 
jakieś plusy choroby są. 
 
17 listopada to Dzień Studenta – na to święto 
musimy jeszcze trochę poczekać… 
 
17 listopada to Ogólnopolski Dzień Bez Długów 
– to chyba niemożliwe, żeby świętować ten 
dzień jak należy – bez długów. 
 
19 listopada to Dzień Toalet – wszystkiego 
najlepszego toalety, w końcu, bądź co bądź, 
bez nich życie byłoby ciężkie.  
 
20 listopada to Powszechny Dzień Dziecka – no 
proszę, nie tylko w czerwcu. 
 
21 listopada to Światowy Dzień Telewizji – nie 
ma to jak dobry film, z przekąską, tylko lepiej  
 

 
 
niebrudzącą, żeby nie trzeba było sprzątać 
podczas oglądania. 
 
22 listopada to Dzień Kredki – ciekawe jakiej, 
ołówkowej, świecowej… tyle teraz tego jest… 
 
24 listopada to Dzień Buraka – niech fani 
barszczu się cieszą.  

 

 
 

28 listopada to Dzień Pocałunku – to święto 
świętujmy może trochę później, chociaż, jak 
kto woli… 
 
30 listopada to Dzień Białych Skarpetek – a w 
paski biało-czarne też świętują? Jest tam więcej 
białego? 
 
1 grudnia to Światowy Dzień Puszczania Bąków 
– tego dnia nikt nie będzie na ciebie zły,  
a przynajmniej nie powinien… 
 
5 grudnia to Światowy Dzień Gleby – bidne 
dżdżownice, nie przeżyją składania prezentów. 
 

 
 
6 grudnia to Dzień Anioła – tego dnia powinny 
się cieszyć, liczmy na to, że będzie słońce, a nie 
deszcz. 
 
8 grudnia to Dzień Kupca – mówi się, że kupcy 
są bogaci, a teraz jeszcze własne święto, 
chociaż w sumie może będzie niezłe przyjęcie? 
 

► Zosia Klet 
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Krótki Strzał 
 

Z panią Kamilą Dąbrowską 
 
Kawa czy herbata? 
- Kawa. 
 
Judo czy taekwondo? 
- Taekwondo. 
 
Paryż czy Nowy Jork? 
- Paryż. 

 
Książki czy seriale? 
- Książki. 
 
Lato czy zima? 
- Lato. 
 
Poniedziałek czy piątek? 
- Piątek. 
 
Muzyka klasyczna czy rockowa? 
- Rockowa. 
 
Słodkie czy słone? 
- Słodkie. 
 
Teatr czy kino? 
- Kino. 
 
Owoce czy warzywa? 
- Owoce. 

► Zosia Czarnecka 
 

 

Zagadkowo 
 
Czy wiesz że: 
 

 Liczba pi wynosi w zaokrągleniu 
3,141592... 

 Liczba pi to inaczej Ludolfina – 
nazwana na cześć Ludolpha van 
Ceulena. 

 Liczba pi to stosunek obwodu koła 
do jego średnicy. 

 Dzień liczby pi przypada na 14 marca  
i nie jest to przypadkowa data, 
ponieważ tworzą ją pierwsze cyfry 
liczby pi (3,14). 

 Wiersz „Kuć i orać” Kazimierza 
Cwojdzińskiego został stworzony, by 
pomagać w nauce cyfr liczby pi, 
ponieważ kolejne słowa posiadają 
tyle liter, ile dana cyfra liczby pi. 

 W dzień liczby pi odbywają się 
zawody w wymienianiu kolejnych 
cyfr. Rekord wynosi 100 tysięcy liczb 
po przecinku! 

 Liczba pi jest nieskończona, co 
oznacza, że zawiera frazy takie jak: 
12345678987654321 i… twój i mój 
numer telefonu! 

 
► Antoni Bukowiński 

 

 
 
 
Kuć i orać   3,14 
w dzień zawzięcie,  159 
bo plonów niema bez trudu. 26535 
Złocisty szczęścia okręcie, 897 
kołyszesz.   9 
Kuć.    3 
My nie czekajmy cudu.  2384 
Robota    6 
to potęga ludu.  264 
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Grzeczność jak… 
poduszka powietrzna 

 
Z panią Jolantą Nadolną  

na temat kolejnej edycji programu  
„Dobre maniery łamią bariery”  

rozmawia Maja Stachniuk 
 
Czy program „Dobre maniery łamią bariery” 
skierowany jest do konkretnych uczniów czy 
do całej społeczności szkolnej? 
- Zdecydowanie program adresowany jest do 
wszystkich  uczniów. Nie od dziś wiadomo, że 
magiczne słowa: proszę, przepraszam, 
dziękuję czy najmniejsze nawet przejawy  
życzliwości  sprawiają, że nasza codzienność 
jest po prostu lepsza. 
 
Co Pani sądzi o manierach naszych uczniów? 
- Cóż… różnie to bywa, ale mamy nadzieję, że 
będzie tylko lepiej. Wierzymy, że wypowiadane 
kilka razy dziennie słowa: „dzień dobry” czy 
„do widzenia” do wszystkich pracowników 
szkoły i obdarzanie siebie uśmiechem stanie się 
powszechne, bo –  cytując za  Emersonem – 
„Grzeczność jest jak poduszka powietrzna: 
niby nic w niej nie ma, a jednak z nią 
wygodnie.” 
 
Jakie są główne cele programu? 
- Istotę programu stanowi kształtowanie 
postaw kulturalnego zachowania  w różnych 
sytuacjach oraz przestrzeganie ogólnie 
przyjętych norm społecznych i zasad kultury. 
Poza tym chcemy uświadomić wszystkim, że 
dobre maniery naprawdę sprawiają, że życie 
staje się łatwiejsze. Zależy nam również na 
uświadomieniu uczniom związku pomiędzy 
kulturą osobistą a postrzeganiem nas przez 
innych. 
 
Czy dostrzega już Pani efekty tego programu? 
- Moim zdaniem fakt, że od pięciu lat uczniowie 
chętnie angażują się w  przedsięwzięcia 
związane z zasadami savoir-vivre, świadczy o 
tym, że mają potrzebę uczestniczenia w takich 
działaniach. Dzięki zdobytej wiedzy z większym 
szacunkiem zaczną traktować siebie i innych, 
co z kolei  będzie szansą na budowanie 
właściwych relacji z rówieśnikami i dorosłymi. 
 
Jakie propozycje czekają uczniów w tym roku? 
- W tym roku szkolnym odbył się konkurs: 
„Kodeks kulturalnego ucznia” (na II piętrze 
można zapoznać się z najlepszymi pracami),  
a już za moment poznamy Mistrza Savoir-Vivre 

w SP nr 31. Natomiast w kolejnych miesiącach 
odbędzie się pokaz strojów na różne okazje 
pod hasłem: „Mundurek i garniturek, czyli mój 
strój świadczy o mnie”. „Jak pięknie nakryć 
stół wielkanocny?” – to tytuł kolejnego 
kulturalnego projektu, który, zgodnie z nazwą, 
odbędzie się tuż przed świętami 
wielkanocnymi. We współpracy z SU 
chciałybyśmy zorganizować plebiscyt na 
Królową i Króla Dobrych Manier. 
 
Jak Pani myśli, czy będą dalsze edycje? 
- Mamy taką nadzieję, bo przecież dobre 
maniery są kluczem do łatwiejszego życia 
wśród ludzi. 
 

 
 
Skąd w ogóle wziął się pomysł na takie 
działania? 
- Pomysł? Tak banalnie, z obserwacji szkolnego 
życia na holach, podczas uroczystości 
szkolnych, na lekcjach, treningach. 
Stwierdziłyśmy, że w pędzie   codzienności 
nieustannie brakuje czasu na to, co ważne, na 
relacje międzyludzkie, na wzajemnością 
życzliwość i koniecznie – na UŚMIECH. 
 
Co Panią najbardziej zaskoczyło podczas 
realizacji tego programu? 
- W minionych czterech edycjach zawsze wiele 
emocji wzbudzał konkurs (wymiennie): „Jak 
pięknie nakryć stół na Święta Bożego 
Narodzenia?” i „Jak pięknie nakryć stół  
wielkanocny?”. Oryginalne nakrycia i 
staranność wykonania każdego roku 
wprawiają nas w zachwyt. Natomiast w tym 
roku szkolnym mądre, dojrzałe Kodeksy 
Kulturalnego Ucznia okazały się nie lada 
niespodzianką. 
 

Dobre maniery składają się  
z drobnych poświęceń. 

Ralph Waldo Emerson 
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Gry – zmora  
naszych czasów? 

 

Każdy z was na pewno nieraz słyszał słowa: 
„Ciągle tylko grasz i grasz na tym 
komputerze, zrób coś pożytecznego…”.  
 
Skoro wszyscy ganią nas za wielogodzinne 
ślęczenie nad komputerem w celu 
rozegrania kolejnych partii lub przejścia na 
wyższy poziom różnych gier, postanowiłam 
przyjrzeć się bliżej problemowi. 
Zainteresowało mnie, czy to my, 
współcześni, jesteśmy tak próżni, że myślimy 
tylko o komputerowej rozrywce? Czy nasi 
przodkowie byli inni? Komputerów na 
pewno nie mieli – to możemy od razu ustalić, 
ale reszta nie jest już taka oczywista. 
Okazuje się, że grą, w którą my, ludzie na 
całym świecie, gramy nieprzerwanie od 1500 
lat są SZACHY. Pierwotnie była to gra 
planszowa – nie tak skomplikowana jak 
obecnie i nie wiadomo przez kogo 
wymyślona. Herodot twierdził, że wymyślili 
ją głodujący mieszkańcy Lidii, by zapomnieć 
o swej niedoli, a Pozganiasz, grecki geograf z 
II w. mówił, że był to pomysł Greków 
nudzących się w trakcie oblężenia Troi. 
Najstarsze pozostałości gier planszowych 
pochodzą z Bliskiego Wschodu i Indii, te 
ostatnie właśnie uznawane są za kolebkę 
szachów. 
 

 
fot. z zasobów internetowych 
 

Według źródeł pisanych gra ta była już 
jednak znana w Persji na dworze szacha 
Chosrowa I Anoszirwana w latach 70. VI 
wieku naszej ery, gdzie przywieziona została 
w darze od indyjskiego radży. Początkowo 
grę i jej zasady kojarzono ze sferą bogów i 
mistyki, ponieważ wierzono, że plansza to 
świat, a pionki to ludzie, którymi grają  

bogowie. Dopóki będą grali, świat będzie 
istniał. Tak wierzyli Skandynawowie, którzy 
znaną od VI w. grę planszową hnafatafl, 
uznawali za mistyczną, a jej zasady za niemal 
święte. Badacze ustalili, że w tej grze tylko 
jeden z graczy dysponował figurą króla, 
której miał bronić, a zadaniem jego 
przeciwnika było osaczenie i pojmanie króla. 
Uznanie gry planszowej (pierwowzoru 
szachów) za mistyczną i świętą 
powodowało, że rozgrywki w nią 
traktowano ŚMIERTELNIE poważnie. 
Kronikarz z Longobardii – Paweł Diakon, 
opisując w 508 r. bitwę Herulów z 
Longobardami, pisał, że Rudolf – król 
Herulów zamiast uczestniczyć w decydującej 
bitwie, grał w grę planszową, bo święcie 
wierzył, że rozwój sytuacji na planszy ma 
wpływ na to, co się stanie z jego wojskiem w 
rzeczywistości. 
 

 
 

Znana jest też opowieść o partii rozegranej 
między Kanutem Wielkim (996-1035 r., król 
Anglii 1016-1035), a jego szwagrem Ulfem. 
Gdy Ulf zwyciężył, król kazał go zabić, gdyż 
zwycięzca stanowił dla niego realne 
zagrożenie. Aż ciężko uwierzyć, że ludzie 
zabijali się z powodu przegranej w grze 
planszowej. Największe zmiany w grze w 
szachy nastąpiły po przybyciu jej do Europy. 
Najwcześniej gra pojawiła się na Rusi około 
VIII-IX w. i przybyła tam prosto ze Wschodu 
(Iranu i środkowej Azji). W Europie też gra ta 
przeszła największą ewolucję, a zmiany, jakie 
w niej nastąpiły, najbardziej przypominają 
współczesną grę w szachy. Dopracowano 
zasady poruszania się pionków, pojawiły się 
dodatkowo: roszada, mat, promocja (to 
nazwy, które szachistom mówią wszystko, a 
nam laikom wystarczy, że to po prostu 
zasady gry). Najważniejsze jednak jest to, że 
w Europie gra ta stała się po prostu 
intelektualną rozrywką ludzi myślących i 
przestała być mistycznym przedmiotem do 
zaklinania rzeczywistości. 
Współcześnie odbywają się liczne turnieje 
szachowe, a istniejąca od 1924 r.  

Wehikuł czasu 
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Międzynarodowa Federacja Szachowa 
organizuje olimpiady w tym pięknym sporcie. 
Ciekawe jest też to, że najlepsi mistrzowie w 
szachach najczęściej pochodzą z Rosji. Skoro 
szachy najwcześniej trafiły na obszar Rusi nic 
dziwnego, że tamtejsza ludność doskonaliła 
się w nich najdłużej. Wielokrotny 
niepokonany mistrz świata Rosjanin – Garri 
Kasparow w 1996 r. wygrał nawet w szachy z 
komputerem. W 2003 r. ten sam mistrz, 
grając w szachy z unowocześnionym 
komputerem, zremisował z nim. Naukowcy 
twierdzą też, że to właśnie zasady gry w 
szachy są podstawą rozwoju matematyki, 
logiki i algorytmów dających początek 
komputerom. Wygląda zatem na to, że 
szachy jako gra wymagająca myślenia i 
liczenia nie jest jeszcze w pełni 
wykorzystana, a jej zasady mogą być w 
przyszłości wykorzystane na wiele 
nieznanych nam dziś sposobów.  
Wobec tego wszystkiego czy my, 
współcześni namiętnie grający w gry 
komputerowe, nie bierzemy trochę 
przykładu z naszych przodków? A może 
nasze komputerowe gry, jeśli tylko nie 
będziemy traktować ich zbyt poważnie, 
doprowadzą nas kiedyś do podobnego 
rozwoju jak szachy? Odpowiedź 
pozostawiam Wam i polecam oderwanie się 
czasem od ekranu na rzecz planszy, np. 
SZACHÓW i poznanie zasad tej gry osobiście. 
 
► Weronika Malesińska 

Dziesięć morderstw nie mieści  
w sobie tyle zbrodni,  

ile jedna partia szachów. 
Arthur Conan Doyle 

 

Jeśli chcesz zniszczyć człowieka, 
naucz go grać w szachy. 
Oscar Wilde 
 

Szachy są morzem, w którym 
komar może ugasić pragnienie,  

a słoń kąpać się. 
przysłowie hinduskie 

 

Szachy – podobnie jak miłość – są 
zaraźliwe bez względu na wiek. 
Salo Flohr 

Różańce w dłoń! 
 
W październiku odbył się szkolny konkurs 
na zrobienie najładniejszego różańca.  
 
Uczniowie okazali się bardzo kreatywni,  
różańce były niemal z każdego materiału, 
jaki tylko mieli do dyspozycji. W konkursie 
wzięło udział prawie stu uczniów naszej 
szkoły. Wszystkie różańce były niezwykłe, 
starannie zrobione oraz kolorowe, dlatego 
wybór najpiękniejszego okazał się być 
wielkim wyzwaniem dla nauczycieli. Narady 
trwały długie godziny.  
Oto zwycięzcy konkursu:  
 
klasy 1-3 SP: 
1. miejsce – Stanisława Klimczak 
2. miejsce – Lena Kawalec, Gilbert Siatkowski 
oraz Ignacy Giłka 
3. miejsce – Mikołaj Kowalczyk i Natalia 
Ziąber 
wyróżnienia: Kamil Szajda, Michał 
Leszczyński, Kacper Majdoszka, Aleksander 
Kapturczak oraz Wiktoria Wrzeszykowska  
i Rafał Jurków 
 
klasy 4-6 
1. miejsce – Marek Lipkowski  
2. miejsce – Klaudia Podolska 
3. miejsce – Kuba Wilk 
wyróżnienia: Roksana Jurków, Jakub 
Januszewski oraz Natasza Szumiło 
 

 
fot. P. Kądziela 
 

► pan Patryk Kądziela 
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List od Królowej 
 

Z panią Marią Górną  
na temat wyjątkowej korespondencji  

z Królową Elżbietą II  
rozmawiają Zosia Dudek i Zosia Czarnecka 

 
Słyszeliśmy że napisała Pani list do Królowej 
Elżbiety II. Czy to prawda? 
- Tak. 
 
Co skłoniło Panią do napisania tego listu? 
- Głównie przez zainteresowanie historią 
Wielkiej Brytanii, chęć studiowania filologii 
angielskiej. 
 
Czego dotyczyła treść listu? Czy odpowie Pani 
na to niedyskretne pytanie? 
- Tak, odpowiem. Treść listu dotyczyła tego, że 
interesuję się Wielką Brytanią i biografią 
Królowej. 
 
Czy królowa Elżbieta odpisała na list? 
- Tak, w jej imieniu odpisała dama dworu. 
 
Czy była Pani kiedyś w Anglii? 
- Nie, nie byłam. 
 
To skąd takie zainteresowanie Królową 
Elżbietą – głową monarchii parlamentarnej? 
- Po prostu interesuję się w szczególności, tak 
jak wyżej wspomniałam, świetnością historii 
Wielkiej Brytanii, samym językiem angielskim 
(krajobrazy, kultura, obyczaje, tradycje etc.) 
 
W związku z tym, czy może Pani przekazać 
jakieś ciekawostki z życia Królowej? Na 
przykład jaką zdobyła edukację? 
- Program podstawowy, tzn. historię Wielkiej 
Brytanii, geografię (ogrom imperium 
brytyjskiego), Biblię. Na tym kończyła się 
edukacja Królowej. Uczyła ją guwernantka, 
późniejsza pokojówka Królowej (królowa nie 
chodziła do szkoły, żeby nie zarazić się 
chorobami, tak samo jak jej siostra. Dlatego w 
II wojnie światowej była mechanikiem 
samochodowym, dokształciła się jeszcze i 
awansowała na stopień kapitana). 
 
Czym interesuje się Królowa? 
- Jazdą konną, fotografią, oraz psami. Bierze 
czynny udział w imprezach kulturalnych, 
prowadzi działalność charytatywną. 
 
Czego nie wolno robić Królowej? 

- Królowa nie może wypowiadać osobistej 
opinii na tematy polityczne, dlatego nie 
wiadomo, jakie ma sympatie polityczne.  
 
W takim razie, czy ma jakieś prawo? 
- Tak, ma. Ma prawo do udzielania rad, 
zachęcania i ostrzegania. Teoretycznie ma 
prawo do weta, symbolicznie wybiera 
premiera (premierem zostaje lider zwycięskiej 
partii). Radzi się starszych ministrów i 
członków urzędów rządowych. Jest 
najwyższym zwierzchnikiem kościoła Anglii i 
protektorem Szkockiego kościoła 
prezbiteriańskiego. 
 
Czy królowa udziela wywiadu? 
- Rzadko, chociaż jako pierwsza wpuściła 
media do rodziny królewskiej. 
 

 
 
Tak humorystycznie, czy można królową 
dotykać? 
- Na początku spotkania, kiedy królowa się z 
nami wita (tylko jeden raz), niedopuszczalne 
jest dotykanie królowej. Nawet siedzenie w 
obecności Królowej też musi być stosowne. 
Kobieta nie może usiąść „noga na nogę”. 
 
Jak długo panuje królowa Elżbieta? 
- Ogłoszona została królową Zjednoczonego 
królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 7 
lutego 1952 roku, czyli panuje już 67 lat. Można 
ją porównać do Królowej Wiktorii, która 
panowała od 1837 roku do 1901 czyli, 64 lata. 
 
Na koniec, czy chciałaby Pani zwiedzić Anglię? 
- Z pewnością, chciałabym, a w szczególności 
Buckingham Palace. 
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Być mądrym życiowo 
 

Z nowym katechetą  
Panem Patrykiem Kądzielą 

rozmawia Weronika Malesińska 

 
Co skłoniło Pana do wybrania tego zawodu? 
- Ponieważ chcę wychowywać młodych ludzi 
w duchu chrześcijańskim i pomagać im w 
rozwoju swojej wiary. Zależy mi na młodych 
ludziach, aby byli wykształceni, ale przede 
wszystkim mądrzy życiowo. Może zabrzmi to 
dość idealistycznie, ale jest to dla mnie 
najważniejszy powód i w zasadzie jedyny. 
 
Jaki był Pana ulubiony przedmiot w szkole? 
- Bardzo lubiłem biologię i chemię. 
Fascynowało mnie poznawanie coraz to 
mniejszych i bardziej szczegółowych 
elementów, z których zbudowany jest 
człowiek, zwierzęta, świat. Pewnie 
humaniści robią zdziwione miny, jak może to 
być interesujące… 
 
Pracuje Pan w szkole sportowej. Jaki jest 
Pana ulubiony sport albo sportowiec? 
- Bardzo lubię pograć w nogę, kosza i 
siatkówkę. Ostatnio zdarza mi się czasem 
wyjść pobiegać, jednak moim ulubionym 
sportem jest koszykówka. Od dziecka 
lubiłem grać w kosza i tak mi zostało. 
Sportom zimowym na razie przyglądam się 
w telewizji. Moim ulubionym sportowcem 
jest Kamil Stoch, lubię go nie tylko za to, że 
dobrze skacze, ale za to, jakim jest 
człowiekiem: za szczerość, determinację i 
wielką skromność. Kamil nie wstydzi się 
publicznie przyznać, że wierzy i kocha Boga. 
Jeśli chodzi o ulubionego piłkarza, to jest 
nim Jakub Błaszczykowski, tutaj z 
podobnych względów, uważam, że to 
prawdziwy twardziel z silnym charakterem i 
wielkim talentem, ale jeszcze większą chęcią 
i wolą walki do przełamywania siebie. 
 
Czy ma Pan swoje hobby? Jeśli tak to jakie? 
- Interesuję się motoryzacją. Lubię szybkie 
samochody. Moją największą pasją są góry. 
Tam odpoczywam najbardziej. Odwiedziłem 
już Bieszczady, Beskid Śląski, Góry Stołowe, 
Karkonosze, Pogórze Rożnowskie, Alpy, 
Apeniny, wulkan Wezuwiusz i oczywiście 
moje kochane TATRY!!! Jestem tam co 
najmniej dwa razy w roku. Chociaż ostatnio  

 
bywam i częściej. Wysiłek w górach, chęć 
zdobywania szczytów sprawia wiele radości i 
zadowolenia, a moment, kiedy wejdzie się na 
szczyt przy 100% widoczności, jest czymś nie 
do opisania. Mimo że jeżdżę często w te 
same miejsca, za każdym razem zachwycam 
się górską przyrodą. Czasem mam szczęście 
natrafić na zwierzątka mieszkające w górach: 
świstaki, lisy, jelenie, kozice. Nie spotkałem 
jeszcze niedźwiedzia, ale może kiedyś... 
Moim osiągnięciem jest przejście Orlej Perci, 
czyli najtrudniejszego szlaku w Tatrach. W 
tym roku udało mi się zdobyć wszystkie 
szczyty w Tatrach polskich, na które można 
było wejść szlakiem turystycznym. 
 

 
fot. z archiwum pana Patryka Kądzieli (Orla Perć) 
 

Co trzeba zrobić, żeby zostać katechetą? 
- Trzeba rozpocząć studia teologiczne lub 
teologiczno-katechetyczne i czekać, aż 
ksiądz, który jest odpowiedzialny za 
wszystkich katechetów naszej diecezji, 
delegat biskupa, powoła cię do danej szkoły. 
Co ciekawe katecheta ma trzech 
przełożonych: panią 
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dyrektor szkoły, proboszcza parafii, do 
której należy szkoła oraz delegata biskupa. 
 

Gdyby miał Pan podzielić się z uczniami 
swoim mottem życiowym, co by to było? 
- Rób rzeczy szalone, z Bogiem się uda – to 
słowa śp. ojca Jana Góry, duszpasterza 
młodzieży, który jednoczył młodych z całej 
Polski na Polach Lednickich. Rzeczy szalone 
oznaczają niemożliwe na pierwszy rzut oka, 
które są trudne i może wydają się nierealne 
w naszym świecie. Jednak gdy zawierzymy 
te wszystkie sprawy Bogu, to jesteśmy w 
stanie robić WIELKIE rzeczy. 
 

Jakie jest Pana największe marzenie? 
- Z tych takich największych z największych 
to dołączenie do grona zbawionych :) 
Chciałbym też założyć własną rodzinę i mieć 
co najmniej dwójkę dzieci, a z tych bardziej 
przyziemnych, to chciałbym wspiąć się na 
Kilimandżaro, przejechać się Ferrari F430 po 
torze wyścigowym i wziąć na ręce małego 
krokodyla :) 
 

Czy ma Pan receptę na bycie szczęśliwym? 
Jeśli tak, to proszę nam ją zdradzić. 
- Oczywiście, że mam!!! Być w 100% sobą i być 
radosnym. Prosta sprawa, tylko trzeba się 
odważyć na to, aby w niektórych 
środowiskach – typu szkoła zachowywać się 
naturalnie i swobodnie. Trzeba zdjąć te 
wszystkie maski, udające cwaniaków, i 
cieszyć się życiem takim, jakie jest. Trzymać 
się z ludźmi, którzy są szczerzy i prawdziwi. 
Jeśli będziemy potrafili być sobą, to takie 
wewnętrzne szczęście samo do nas 
przyjdzie. Ja taką wewnętrzną radość i 
prawdziwego siebie odkryłem na pieszej 
pielgrzymce z Bydgoszczy do Częstochowy. 
Tam poznałem prawdziwych ludzi, którzy 
„zarazili” mnie swoją radością i 
spontanicznością. 
 

Półfinał szyfrowania 
 

W październiku i listopadzie we wszystkich 
klasach siódmych odbyły się warsztaty 
szyfrowania. Wiemy już, kto wystąpi w 
styczniowym finale. 
 

Podczas zajęć prowadzonych przez panie 
Ewę Lewalską i Katarzynę Jarzembowską 
uczniowie mogli sobie przypomnieć ważne 
fakty z życia Mariana Rejewskiego. 

Rozwiązywali też zadania związane z 
szyfrowaniem i dekryptażem, wykorzystując 
szyfr Cezara czy Pitagorasa oraz poznali, co 
znaczą poszczególne cyfry w PESEL-u. 
 

 
 
Wszystkie prace zostały sprawdzone – 
znamy już reprezentantów każdej z czterech 
klas siódmych – czyli cztery osoby, które 
najszybciej i najlepiej wykonały zadanie. Oto 
finałowe drużyny: 
klasa 7a: 
Emilia Głowacka, Magdalena Karabasz, 
Aleksandra Michalak, Zofia Różalska 
klasa 7b: 
Mateusz Drews, Wojciech Gajewski, Igor 
Węgrzyński, Szymon Wiśniewski 
klasa 7d: 
Antoni Bukowiński, Antonina Gaweł, 
Antonina Mikołajczyk, Aleksander Sikorski 
klasa 7e: 
Adam Frąckiewicz, Konrad Górny, Weronika 
Kordas, Magdalena Szymczak 
 

 

 
Finał warsztatów zaplanowano na styczeń 
2020 roku. Wtedy uczniowie zmierzą się z 
nieco trudniejszymi zadaniami – ale będą już 
pracować zespołowo.  
Zobaczymy, do kogo tym razem powędruje 
tytuł „Mistrzów szyfrowania”. 
 

► Redakcja 
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Czy wiesz, że… 
 
Rakiety do tenisa były wykonywane kiedyś z 
krowich i owczych jelit. 
 
Awokado jest toksyczne dla wszystkich 
stworzeń oprócz ludzi. 
 
Islandczycy pieką chleb na wulkanach. 
 
Na Kostaryce żyją osy, które żywią się 
pająkami. 
 
Arktyczne renifery mogą zmienić kolor oczu, 
ze złotego latem – na błękitny zimą. 
 
Żołądek człowieka zmienia kolor na 
czerwony, kiedy jest zawstydzony. 
 
Szczury potrafią się śmiać, kiedy się je 
łaskocze. 
 
Szampan używano kiedyś do polerowania 
butów. 
 
Czekolada była kiedyś walutą, ze względu na 
brak możliwości uprawiania kakao. 
 
Koty też mogą mieć… trądzik.  
 
 

 
fot. z zasobów internetowych 

 
Prawdziwa maślanka nie zawiera mleka. 
 
Kobiety mają więcej kubków smakowych niż 
mężczyźni. 
 
Tylko 5% Sahary jest pokryte piaskiem. 
 
Szminki mogą zawierać rybie łuski. 
 
 

Chińczycy używają ponad 80 miliardów 
pałeczek rocznie. 
 
Wieża Eiffla w 1967 została tymczasowo 
przeniesiona do Kanady. 
 
► Zosia Klet 
 

Tydzień  
postaci z bajek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
Dzięki propozycji Samorządu 

Uczniowskiego w listopadzie towarzyszyli 
nam bohaterowie ulubionych animacji i 

kreskówek. 
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Zaczynajcie,  
czas dokończy! 

 
Pod takim tytułem przeprowadzono 
Wojewódzki konkurs literacko-plastyczny.  
18 listopada w auli Kujawsko-Pomorskiej 
Szkoły Wyższej odbyła się uroczysta gala 
finałowa.  
 
Uczniowie klas 5-8 mieli za zadanie stworzyć 
pracę plastyczną lub literacką związaną z 
Michałem Aniołem. Nagrody finalistom 
konkursu wręczali pani wicedyrektor Marlena 
Mioduszewska oraz profesor KPSW, pan 
Janusz Kutta. 
 
Oto laureaci części literackiej: 
miejsce 1. 
- Maja Kukla – Szkoła Podstawowa nr 14 
- Gabriela Szczepaniak – SP nr 65 
- Maja Szeremet – SP nr 62  
miejsce 2. 
- Zofia Niedziałkowska – SP nr 56 
- Karolina Ojewska – SP nr 31 
- Alicja Wachowska – SP nr 31 
- Sonia Walkowiak – SP nr 14 
miejsce 3. 
- Krystian Lewandowski – SP nr 64 
- Maja Pietrykowska – SP nr 47 
- Hanna Piotrowska – SP nr 32 
 

 
 

Zadaniem uczniów w części plastycznej było 
zrealizowanie tematu ,,Moja rodzina z 
pejzażem w tle’’. Oto jej wyniki: 
miejsce 1. 
- Małgorzata Banaszak – SP nr 14 
- Antonina Hankiewicz – SP nr 41 
- Maciej Cichała – SP nr 64  
 
 
 

miejsce 2. 
- Zofia Niedziałkowska – SP nr 56 
- Laura Tubacka – SP nr 14 
- Maja Sosnowska – SP nr 14  
miejsce 3. 
- Zofia Klet – SP nr 31 
- Błażej Grundkowski – SP nr 63 
wyróżnienia: 
- Julia Bartkowiak – SP nr 41 
- Aurelia Czarniak – SP nr 47 
- Zofia Zientara – SP nr 14 
- Daria Onasz – SP nr 32 
- Dominik Walkowiak – SP nr 41 
 
Oprawę sceniczną zapewniły pani Katarzyna 
Jarzembowska oraz pani Joanna Grabowska, 
natomiast o oprawę artystyczną zadbali: 
Magdalena Foksińska, Maja Bartoszewska, 
Michalina Rega oraz ja, Maksymilian Naporski. 
 

 
 
 

 
fot. Katarzyna Jarzembowska (x3) 

 
Warto nadmienić, że wszyscy uczestnicy – 
oprócz ciekawych nagród – zostali ugoszczeni 
pysznymi wypiekami przygotowanymi przez 
rodziców z klasy 4a.  
Za rok – kolejna edycja, tym razem jej 
bohaterem będzie Pablo Picasso.  
 

► Maksymilian Naporski 

 


