
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NR 2 
ROK SZKOLNY 2018/2019 

 
kontakt:gazetkasp31@wp.pl  

 

W numerze: 
 

◘ o wynikach kampanii wyborczej; 
◘ echa Dnia Nauczyciela; 
◘ Co myślisz o... - kolejne pytania ankietowe; 
◘ o kolejnej edycji warsztatów szyfrowania; 
◘ rozmowa z Magdą Foksińską – początkującą 
piosenkarką;  
◘ finał wielkiego konkursu z Vermeerem; 
◘ historyczne podróże z Weroniką Malesińską; 
◘ słówko o Niepodległej; 
◘ wywiad z panią Bogumiłą Frankowską o Wandzie 
Chotomskiej i jej twórczości; 
◘ spacerkiem przez grudniowy kalendarz; 
◘ nowość: Szybki Strzał, czyli… kawa czy herbata? 
 

 

Twój dom 
 

Jest w każdym naszym słowie, 
a słowa są najprostsze – 

chleb, mama, dom gościnny, 
i Wisła, i Mazowsze. 

 
I jest w czerwieni maków, 
i w białych kwiatach wiśni, 

w piosenkach wszystkich ptaków 
i w każdej naszej myśli. 

 
W mazurku chopinowskim, 
i w czarnym węglu Śląska, 

i tu, gdzie serce mówi, 
że to jest właśnie Polska. 

 

► Wanda Chotomska 
 

         

 
GAZETKA 

UCZNIOWSKA 
Szkoły  

Podstawowej nr 31 
w Bydgoszczy 

 Opieka merytoryczna i skład: 
Katarzyna Jarzembowska i Ewa Lewalska 

Podpatrzone… Podsłuchane… 
 

♦ Nasza Stuletnia Niepodległa 

 

Listopad to ważny czas dla każdego z nas – 
większego czy mniejszego. To najpierw 
święta zadumy i refleksji, wspomnienie 
tych, którzy odeszli – naszych bliskich, 
których ciągle nosimy w sercu. A 11 
listopada to wielkie święto Dumy i Radości z 
tego, że się jest Polakiem! Nasza Ojczyzna 
po 123 latach niewoli odzyskała 
niepodległość. Znów mogła sama o sobie 
decydować… Na krótko, niestety, bo w 1939 
roku wybuchła II wojna światowa, która też 
na kilka lat odebrała nam wolność. Ważne, 
by wracać do historii – to przecież korzenie, 
z których wyrastamy.  

◘ Redakcja 
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Kocham Cię, 
Nauczycielu! 

Jak wiecie, 12 października w naszej szkole 
obchodziliśmy Dzień Nauczyciela bądź – jak kto woli 
– Święto Edukacji Narodowej.  
 
Zebraliśmy się na sali gimnastycznej, gdzie już od 
początku panowała gorąca atmosfera. Przywitały nas 
dwie drużyny – klasa 1a i 1b. Na ich czele stanęli pani 
dyrektor Aleksandra Kuś oraz pan wicedyrektor 
Szymon Lewalski. Nasi nauczyciele poradzili sobie w 
rundach świetnie, choć niektóre kategorie sprawiały 
im trudności. 
 

 
fot. Maciej Kasprzak (x2) 

 
Rund było osiem. W pierwszej – drużyny układały 
hasła promujące naszą szkołę z podanych wyrazów. 
Ta konkurencja przyniosła dużo śmiechu, dlatego, że 
wyrazy były niełatwe (RODO, orły, Librus czy 
bomba). Chyba każdy z nas grał kiedyś w kalambury? 
To była właśnie następna konkurencja, z którą 
zmierzyli się nauczyciele. Zespoły wybrały osoby, 
które malowały na tablicach zadane hasła – jednym z 
nich była nazwa naszej gazetki – „Strzał w 
Dziesiątkę"! Trzecia runda to polszczyzna – i tu 
przydał się… dotyk. Drużyny dostały okulary, tylko 
takie specjalne, przez które nic nie widziały. 
Następnie z liter wyciętych z tektury układały 
odpowiedzi do zagadek. „Miejsce 45-minutowych 
tortur – i dla uczniów, i dla (nie ukrywajmy) 
nauczycieli” – to oczywiście sala. „Pedagogiczne. 
Czasami chude, czasami jeszcze chudsze. Zawsze 
pełne energii. Rozładowuje się w okolicach piątku” – 
to z kolei ciało. Było sporo śmiechu…

Czwarta konkurencja polegała na odgadnięciu 
historycznych postaci. Po odczytaniu krótkiego opisu 
drużyny zadawały pytania przeciwnikom, na które 
padały odpowiedzi „tak” lub „nie”. W kolejnej 
rundzie Hubert Jagła z klasy 8e czytał fragmenty 
książek. Nauczyciele zgadywali tytuł i autora. 
Rywalizacja była ostra. Następna runda, podobnie jak 
poprzednia, polegała na zgadnięciu tytułu i 
wykonawcy – tym razem była to runda muzyczna. 
Tutaj drużyny poradziły sobie wręcz śpiewająco. W 
przedostatniej rundzie – urodzinowej nauczyciele 
podawali sobie „tykającą bombę”. Żeby przekazać ją 
dalej, musieli odpowiedzieć prawidłowo na pytania – 
wszystkie dotyczyły naszej szkoły, choć nie były tak 
zupełnie oczywiste… Ostatnia – ósma runda składała 
się z trzech konkurencji: „rzutu do kosza”, „slalomu z 
napojami” oraz „rzutu do tarczy z ocenami”. O to, by 
turniej odbywał się fair play, dbało jury. 
Wygrała klasa 1a, choć oba zespoły dostały słodkie 
upominki. Atmosfera była bardzo zabawna, 
rywalizacja zacięta i do końca nie było wiadome, kto 
wygra. 
 

 
Co o zabawie sądzą uczniowie? 
 
Było zabawnie. Dużo się śmiałam. Kibicowałam klasie 
1b. [Michalina z 4 klasy] 
 
Moim zdaniem najlepsza była klasa 1a. Atmosfera była 
zabawna i przyjemna. Konkurencje bardzo mi się 
podobały. [Natalia z 5 klasy] 
 
Wszystko było fajnie ułożone. Było zabawnie. 
Kibicowałam drużynie 1a. [Weronika z 5 klasy] 
Było bardzo śmiesznie i miło. Kibicowałam klasie 1b. 
[Zuzia z 4 klasy] 

 
► Zosia Dudek 

 

Ważny temat! 



STRZAŁ W 10 NR 2 2018/2019  Strona 3 
 

Co myślisz o... 
czyli nasze małe badania 
ankietowe 

 
W związku z zapowiedzią wprowadzenia w naszej 
szkole wejścia na kartę magnetyczną, która będzie 
też uprawniała do wejścia na obiad – zapytaliśmy, co 
nasze Koleżanki i Koledzy myślą o wprowadzeniu 
takich udogodnień – czy wszyscy chcą iść z duchem 
czasu?

 Z kolei drugie pytanie – trochę z przymrużeniem 
oka – dotyczyło panoszącej się wokoło jesieni. Jak 
radzimy sobie z docieraniem do szkoły o poranku – 
kiedy jest jeszcze ciemno? No i jak dajemy radę 
pokonać deszcze i kałuże, kiedy dopadną nas 
jesienne deszcze?  
Spójrzcie, jak odpowiadali nasi ankietowani. 
 
► ankiety przygotowała i głosy podliczyła Natalia 
Kamerdyn / wykresy wykonała Magdalena Foksińska 
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Muzyka – moja pasja 
 
Z Magdaleną Foksińską,  
uczennicą klasy 5e –  
pasjonatką śpiewu i gry na instrumentach różnych 
rozmawia Zosia Klet 
 
Jakie są Twoje zainteresowania ? 
- Moją największą pasją jest chyba muzyka, ale 
nie tylko to mnie interesuje. Kocham sport, 
taniec i od niedawna zaczęłam robić zdjęcia. 
 
Skąd się wzięły te pasje i jak się rozwinęły? 
-  W sumie nie jestem pewna, ale mogło się to 
wziąć od czasu, kiedy zaczęłam chodzić do 
Akademii Sztuki w Pałacu Młodzieży, czyli do 
takiego przedszkola i właśnie w Pałacu zaczęłam 
je rozwijać. 
 
Czy chodzisz na jakieś zajęcia dodatkowe i czy 
należysz do jakiegoś zespołu? 
- Tak, chodzę na różne zajęcia dodatkowe. 
Należę też do chóru i zespołu tanecznego. 
 

 
fot. z archiwum Magdaleny Foksińskiej 

 
Czy któryś ze swoich talentów chciałabyś 
wykorzystać w życiu zawodowym?

 
- Prawdę mówiąc, to z jednej strony tak, bo 
spełniałabym się w takich zawodach, ale patrząc 
też pod kątem rzeczywistości – to nie jestem 
tego pewna. 
 
Czy bierzesz udział w jakichś koncertach? 
- Występuję razem z chórem i z moim zespołem 
tanecznym oraz w Operze Nova w chórku 
dziecięcym. 
 
Czy jeździsz na jakieś konkursy? 
- Tak, byłam na paru konkursach.  
 
Jakie jest Twoje największe osiągnięcie? 
- Wydaje mi się, że moim największym 
dotychczasowym osiągnięciem jest wyróżnienie 
na Konkursie Kolęd i Pastorałek, które zdobyłam 
ze swoim przyjacielem. Cieszę się również z 
tego, że mogę występować podczas szkolnych 
uroczystości – ostatnio śpiewałam podczas Dnia 
Nauczyciela i gali finałowej wojewódzkiego 
konkursu literacko-plastycznego.   
 
Czy masz jakiś cel, do którego dążysz? 
- Nie mam jakiegoś konkretnego celu, do 
którego dążę. Najważniejsza dla mnie jest dobra 
zabawa i piękne wspomnienia, a jeśli coś uda mi 
się wygrać w jakimś konkursie, to jestem z siebie 
podwójnie zadowolona. 
 

Urzekliśmy jurorów 
 
IX Liceum Ogólnokształcące zorganizowało II 
Wojewódzki Konkurs Recytatorski Prozy 
Tadeusza Nowakowskiego „Urzeczenia 
bydgoskie” oraz Konkurs Literacki. Patronat 
nad tym przedsięwzięciem objął Kujawsko-
Pomorski Kurator Oświaty. 
 
W kategorii klas 4-6 wśród recytatorów I miejsce 
zajęła Antonia Ryczak z klasy 5a, a Ewa Różańska 
z klasy 6b uplasowała się na III miejscu. 
Natomiast wśród uczniów klas 7-8 i gimnazjum 
bezkonkurencyjny okazał się  Hubert Jagła z 
klasy 8e – zdobywca I miejsca. Wielkie gratulacje 
należą się również Mai Bartoszewskiej z klasy 7b 
– laureatce III miejsca oraz Wiktorii Szwajcy z 
klasy 8a – zdobywczyni wyróżnienia. 
Z kolei w kategorii literackiej III miejsce zdobyła 
Karolina Ojewska z klasy 6d. Bomba! 

Nasi Mistrzowie 
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Spacerkiem przez kalendarz 
 
1 grudnia to w kalendarzu Światowy Dzień 
Puszczania Bąków! W stołówce szkolnej wskazana 
dziś fasolka z ostrym sosem… 
 
2 grudnia przypada Światowy Dzień Walki  
z Uciskiem – to powinien być dzień wolny od 
wszelkich sprawdzianów i klasówek! 
 

 
fot. z zasobów internetowych 

 
3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób 
Niepełnosprawnych – razem pokonamy wszystkie 
bariery! 
 
4 grudnia to barbórka, czyli Dzień Górnika – 
wszystkim górnikom życzymy tyle samo zjazdów co 
wyjazdów w kopalni. 
 
5 grudnia świętujemy Światowy Dzień Gleby – 
wszyscy glebowi użyźniacze mają dzisiaj wolne! 
 
6 grudnia przypada Dzień Anioła – mikołajki schodzą 
na drugi plan… 
 

 
 
8 grudnia to Dzień Kupca – ciekawe, czy z tej okazji 
w sklepach będą wyprzedaże… 
 
10 grudnia to Światowy Dzień Futbolu – 
pozdrawiamy naszych szkolnych ,,Lewandowskich”!

 
 
11 grudnia przypada Międzynarodowy Dzień 
Terenów Górskich – dziś w ramach wuefu wycieczka 
w Tatry! 
 
12 grudnia to Dzień Guzika – zamek błyskawiczny 
pęka z zazdrości… 
 

 
 
13 grudnia przypada Dzień Pamięci Ofiar Stanu 
Wojennego – PAMIĘTAMY!!! 
 
14 grudnia to Dzień Małpy… Ogłaszam zbiórkę 
bananów! 
 
15 grudnia obchodzić można Dzień Herbaty – kosmici 
mają swoją herbatę! ZIELONĄ. 
 
16 grudnia to bardzo smaczne, choć nietypowe 
święto – Dzień Pokrywania Wszystkiego 
Czekoladą… Schabowy w czekoladzie, ławki  
w czekoladzie, tablica też… bajka… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
► Weronika Malesińska 
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Krótki Strzał 
 
To kolejna – stała rubryka naszej gazetki. Chcemy w 
ten sposób przybliżyć Wam sylwetki Naszych 
Drogich Nauczycieli – co lubią, a czego nie. Krótkie 
pytania – jeszcze krótsze odpowiedzi. Gotowi? 
 
Mimo nawału zajęć  
Pani Dyrektor Aleksandra Kuś  
poświęciła czas naszej gazetce.  
No i jest – rzecz jasna – pierwsza! 
 
Kawa czy herbata? 
- Kawa. 
 
Siatkówka czy judo? 
- Judo. 
 
Paryż czy Nowy Jork? 
- Nowy Jork. 
 

 
Ulubiony dzień tygodnia? 
- SOBOTA! 
 
Lato czy jesień? 
- Lato. 
 
Pies czy kot? 
- Pies! 
 
Morze czy góry? 
- Góry. 
 
Muzyka klasyczna czy rockowa? 
- Rockowa. 
 
Torty i lody czy sałatka warzywna? 
- Sałatka warzywna. 
 
Praca w szkole – tak czy nie? 
- Zdecydowanie tak! 
 
► Weronika Malesińska

Szyfrujemy razem  
z panem Rejewskim! 
 
Po raz kolejny rozpoczęliśmy warsztaty szyfrowania. 
Są one kontynuacją projektu, który był realizowany 
w naszej szkole w roku poświęconym Marianowi 
Rejewskiemu – wybitnemu kryptologowi, w 
dodatku – bydgoszczaninowi.  
 
Uczniowie klas siódmych podczas specjalnych zajęć 
poznają życie i działalność Rejewskiego oraz uczą się 
pierwszych – prostych metod szyfrowania i 
dekryptażu. Ci, którzy najlepiej poradzą sobie z 
zadaniami, utworzą 4-osobowe zespoły klasowe i 
spotkają się w wielkim finale. Wszystkie klasy siódme 
wezmą też udział w spotkaniu w Wojewódzkiej 
Bibliotece Pedagogicznej, podczas którego dowiedzą 
się różnych ciekawostek z życia wielkiego łamacza 
szyfrów. Drużyny dostaną certyfikat udziału w 
spotkaniu, oceny celujące z matematyki, a na 
najlepszych czekają nagrody… 

 

 
fot. Katarzyna Jarzembowska 

 
Arthur Conan Doyle, autor opowiadań  
o Sherlocku Holmesie, napisał:  

 

Pamiętajmy o logice. 
Tam, gdzie jej brak, należy 
doszukiwać się podstępu. 
 
Zatem... nie bójcie się ruszyć głową! 
Cała redakcja z niecierpliwością czeka na to, kiedy i 
ona będzie mogła pobawić się w szyfrowanie, bo na 
razie – długa droga. Jesteśmy dopiero w piątej klasie, 
a wiadomo – logicznych gier i zabaw nigdy dość! 
 
► Redakcja 
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Nasz Rząd 
 
Już po wyborach! Znamy nowy skład Samorządu 
Szkolnego.  
 
Była kampania z prawdziwego zdarzenia – plakaty, 
ulotki, a nawet słodkie babeczki. Potem – chwila 
stresu i oczekiwania – no i już wiemy, kto w tym 
roku wszedł w skład SU. Oddaliśmy 550 ważnych 
głosów. Oto wyniki:  

 Funkcję przewodniczącej pełnić będzie 
Wiktoria Belter, która uzyskała poparcie 81 
uczniów.  

 Zastępcą została Róża Pietrzak, która 
otrzymała 80 głosów.  

 Stanowisko sekretarza zajął Wiktor Rodźko, 
uzyskując wynik 74 głosów. 

 Z kolei Rzecznikiem Praw Ucznia został 
Jagoda Nagórska. Poparło ją aż 252 
wyborców.  

Jakie plany mają nowi przedstawiciele naszej 
szkoły? Czy coś z ich dotychczasowych pomysłów 
wejdzie w życie w najbliższym czasie? Przekonamy 
się o tym już niedługo… 
 
Rozmowa z Wiktorią Belter – nową przewodniczącą 
Samorządu Uczniowskiego 
 
Czy spodziewałaś się, że zostaniesz wybrana na 
funkcję przewodniczącej szkoły? 
- Nie, nie spodziewałam się. Było dużo chętnych 

osób na to stanowisko, ale jednak mi się udało. 

 

 
fot.  Wiktoria Belter 

 
Co czułaś po ogłoszeniu wyników?

- Bardzo się ucieszyłam. Dziękuję za wszystkie 
oddane za mnie głosy. 
 
Czy masz już jakieś pomysły, które mogłabyś 
zaproponować uczniom? 
- Tak, pracuję nad tym i niedługo będą efekty. 
 
Może wprowadzacie już jakieś plany w życie? Jeśli 
tak, to jakie? 
- Oczywiście, zależałoby nam na tym, by uczniowie 
dobrze czuli się w szkole – chodzi więc o 
organizowanie drobnych akcji związanych np. z 
jakimiś małymi świętami w kalendarzu. Dzięki Róży 
na parterze przy drzwiach wejściowych stanęła 
skrzynka na korespondencję – jeśli macie jakieś 
propozycje, uwagi – możecie je tam wrzucać. Poza 
tym 21 listopada obchodzimy Światowy Dzień 
Życzliwości i Pozdrowień. To dzień dobrych 
uczynków i pozytywnych emocji. Chcemy, aby 
uczniowie wrzucali do skrzynki pozdrowienia, kartki 
z życzeniami – zbierzemy je i 21 listopada 
przekażemy adresatom. Takie drobiazgi na pewno 
uprzyjemnią szkolne dni. W grudniu, tradycyjnie, 
przeprowadzimy głosowanie na anielskich 
nauczycieli. Chcemy także współpracować z 
wolontariatem szkolnym. W listopadzie 
chcielibyśmy także przypomnieć o prawach dzieci… 
Mamy również w planach zaproszenie do nas 
innych samorządów – i rozmowę na wybrany, 
ważny dla nas temat. Możliwości jest sporo…  
 
► Magdalena Foksińska 

 

Ortograficzny maraton 
 
W listopadzie rozpoczął się „bieg po tablet”. 
Pierwsze starcie z ortografią polegało na 
sprawdzeniu umiejętności korzystania ze słownika 
ortograficznego. Trzymamy kciuki za uczestników, 
życząc dobrej kondycji!  
► Redakcja 
 
fot. Katarzyna Jarzembowska 
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Egipskie mumie 
 
Za oknem ciemno, mokro i ziąb. Nic dziwnego. 
Listopad. Święto Zmarłych lub – jak kto woli – 
Halloween. Część z nas wybrała się zapewne na 
groby, a część na cukierkowe polowanie. A co 
wybraliby starożytni? 
 
Egipcjanie wierzyli, że mumifikowanie zmarłych jest 
przepustką do nowego życia w zaświatach.  
Mumifikacji poddawani byli tylko faraonowie, ich 
rodziny oraz niektórzy kapłani. Balsamowanie 
(mumifikowanie) zwłok było procesem dość 
makabrycznym. Balsamiści usuwali zmarłym 
wszystkie wnętrzności, a ciało zanurzali w 
roztworze soli. Miało to na celu usunięcie z ciała 
wody. 
Jelita, wątrobę, płuca i żołądek po zabalsamowaniu 
składano w naczyniach zwanych urnami 
kanopskimi, które chowano razem ze zmarłym. 
Jedynym organem którego nie zachowywano był 
mózg. Mumifikatorzy wydobywali go przez nos za 
pomocą długiego haczyka. 

 

    
fot. z zasobów internetowych 

 
Następnie puste ciało wypełniano różnymi 
materiałami, np. złotem, amuletami czy ziołami. Na 
koniec ciało owijano paskami lnu. 
Podczas uroczystości pogrzebowych tak 
przygotowanej mumii kapłani otwierali usta, żeby 
dusza zmarłego mogła opuścić jego ciało. Po 
ceremonii składano ciało w grobowcu wraz z 
urnami kanopskimi. Zamykano grobowiec, w 
którym razem ze zmarłym pozostawali kapłani. 
Najubożsi Egipcjanie chowali zmarłych na pustyni. 
Wierzyli, że nawet tak skromny pochówek, jeśli 
człowiek za życia był dobry, zapewni mu życie w 
zaświatach, a Anubis – bóg zmarłych – bez trudu 
przeprowadzi go do ,,raju”. Takie czy inne 
pochowanie zmarłego  

kończyło troskę żywych o umarłych. Egipcjanie nie 
obchodzili Święta Zmarłych ani nie odwiedzali 
grobów. Najbiedniejsi zwyczajnie nie mieli dokąd 
iść, bo pustynia wchłaniała ciała, a rodziny 
faraonów obawiały się klątwy za zakłócenie 
spokoju zmarłego. 
Nie wiem jak wy, ale ja chyba nie chciałabym być 
pochowana w żaden z tych egipskich sposobów… 
Tyle Egipcjanie. A nasi „starożytni’? W tradycji 
słowiańskiej (przedchrześcijańskiej) święta 
zaduszne przypadały kilka razy w roku. 
W Polsce najważniejsze obrzędy obchodzono 2 
maja, 31 października, 1 listopada i 2 listopada. 
Zwano je Dziadami, Zaduszkami, Nocą Zaduszną, 
Zaduszkami Jesiennymi, Świętem Zmarłych. 
Jednym z ciekawszych sposobów obchodzenia tego 
święta było karmienie  
i pojenie dusz zmarłych, które odbywało się w 
domach lub na cmentarzach (bezpośrednio na 
grobach). W trakcie tego ucztowania ludzie, 
zajadając potrawy z kaszy, miodu, jaj  
i wódki, zrzucali lub ulewali części potraw  
i napojów na stół, podłogę lub grób  
z przeznaczeniem dla dusz zmarłych. Słowianie 
wierzyli, że to pozwoli ugościć przybywające w tym 
czasie na ziemię dusze zmarłych i zyskać ich 
przychylność. 
Rozpalali także ogniska, co miało zapewnić duszom 
zmarłych przejście na drugą stronę  
i odstraszyć demony, czyli dusze tragicznie 
zmarłych, topielców, samobójców. 
Pozostałością tego zwyczaju jest współczesne 
zapalanie zniczy na grobach. 
 

 
 
Słowianie wierzyli też w demony, które w te święta 
przybywają na ziemię z zaświatów. Były nimi tzw. 
strzygi, utopce, leśne licha czy latawice.  
 
► Weronika Malesińska 

Wehikuł czasu 



 

Świętowaliśmy z 
Vermeerem 

 
7 listopada w Kujawsko-Pomorskiej Szkole 
Wyższej miała miejsce gala finałowa naszego 
corocznego konkursu literacko-plastycznego. Tym 
razem bohaterem prac był Johannes Vermeer van 
Delft. 
 
To była już siódma edycja tego wojewódzkiego 
starcia, podczas którego uczniowie klas 5-8 oraz 
klas 3 oddziałów gimnazjalnych zmagali się z – 
tym razem jubilerskim wręcz tematem, dla 
którego inspiracją stała się twórczość 
holenderskiego malarza. Malarza, o którym na 
długo zapomniano, choć jego prace, a zwłaszcza 
„Dziewczyna z perłą” należą do najczęściej 
reprodukowanych dzieł. 
Podczas gali gościliśmy 17 laureatów z części 
literackiej i plastycznej. Byli także z nami pani 
wicedyrektor Marlena Mioduszewska oraz 
wicerektor KPSW dr Janusz Kutta, znany  
i ceniony historyk, który chwalił poziom samych 
zwycięzców, jak i organizację konkursu. Było nam 
bardzo miło… 
 

 
fot. Katarzyna Jarzembowska (x3) 

 
Vermeer przez wielu nazywany był „malarzem 
magii codzienności” czy „mistrzem światłocienia 
ludzkich dusz”. Dzięki prezentacji przygotowanej  
i przedstawionej przez panią Katarzynę 
Jarzembowską mogliśmy poznać nieco bliżej 
koleje losu tego malarza, a później wiele 
ciekawostek opowiedziała także pani Joanna 
Grabowska, która podsumowała prace plastyczne. 
Galę poprowadził uczeń klasy 8e – Hubert Jagła, a 
nagrodzone prace odczytała Maja

Bartoszewska z klasy 7b. Razem ze starszymi 
koleżankami z klasy 3bg – Wiktorią Sas i Martyną 
Szyperską mogłam zaśpiewać podczas tej 
uroczystości. 

 

 
 
Wśród najlepszych pisarzy znaleźli się: na miejscu 
pierwszym – Maria Matuszewska (Zespół Szkół 
Handlowych), Weronika Polewska (SP 16), Ellen 
Kuźma (Gimnazjum nr 38) oraz Jędrzej 
Wasielewski (I Katolickie Gimnazjum); na miejscu 
drugim – Maria Kowalska (SP nr 56), Klara 
Kucińska (SP nr 25) oraz Zuzanna Kwiatkowska (I 
Katolickie Gimnazjum), zaś na miejscu trzecim – 
Zuzanna Siewierska (SP nr 56), Konstancja 
Siecińska (SP nr 56) oraz Iga Koprowska (SP nr 
25). 

 

 
 
Laureaci części plastycznej – w której zadaniem 
było twórcze nawiązanie do wybranego dzieła 
Johannesa Vermeera – to: na miejscu pierwszym – 
Zofia Niedziałkowska (SP nr 56) i Zuzanna 
Kasierska (Zespół Szkół Handlowych); na miejscu 
drugim – Antonina Hankiewicz (SP nr 41) oraz 
Martyna Żerdzińska (Gimnazjum nr 6 Sportowe); 
na miejscu trzecim – Zofia Dąbrowska (Katolicka 
Szkoła Podstawowa), Stefania Siewkowska (SP nr 
38). Wyróżnienie zdobyła Dominika Sakowska (SP 
nr 40). 

 



 

Maria  Matuszewska 
Dziewczyna z perłą 
 
Włosy zakryte, 
czerwone usta 
i ciemne oczy, 
na głowie chusta. 
 
Kolczyk perłowy 
jak moja skóra 
jasna.  
 
Tonacja trochę ponura. 
 
Tak przedstawiają mnie na portrecie, 
Wiszę w muzeach na całym świecie. 
 
Wzbudzam wciąż zachwyt 
jak Mona Lisa 
piękna, niewinna 
i tajemnicza. 
 
Zagadka moja  
nierozwiązana, 
jakie mam imię 
ja 
z perłą dama. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Jędrzej Wasielewski [fragment] 
 
Znowu te reklamy! A ile papieru 
zmarnowanego! Zamiast dać lasom rosnąć, 
drukują jakieś bzdury! Każda kartka to jakby 
gałązka jedna… i co tutaj poprzysyłali? 
Zaproszenie na pokaz czyszczenia dywanów? 
Phi! My tu w Delft mamy świetny sklep 
bławatny pana van Dijka, mąż jak obraz 
sprzeda, zawsze mi coś ładnego u niego 

kupuje. Tam dywany też piękne są i od razu 
czyściutkie, na żadne pokazy chodzić nie 
muszę! 
A to co? Reklama najmodniejszych parasolek… 
O! Co prawda, to prawda - u nas ciągle 
popaduje, a rano to jeszcze te mgły… Ładnie je 
mój mąż maluje, ale przyjemne nie są… Miło 
byłoby pod najmodniejszą parasolką główkę 
schronić… Hmmm, jakoś Johannesa muszę 
namówić… Ach! Tu też kalosze w groszki 
mają!! To uciecha! Powiem, że on dostanie te 
kaloszki – a ja chcę parasolkę. Tę błękitną 
najlepiej, mąż lubi błękity… 
I jeszcze ostatnia karteczka z pocztowej 
skrzynki! Ho, ho! To prawdziwy list w kopercie 
ze znaczkiem. Stempel zamazany, ale krzywymi 
literami stoi napisane „Catarina Bolnes 
Vermeer”, czyli do mnie… 
 
               
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

► Magdalena Foksińska 
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Dla Niepodległej 
 
9 listopada w Szkole Podstawowej nr 38 im. 
Zdobywców Wału Pomorskiego odbyła się 
uroczystość podsumowania Wojewódzkiego 
Konkursu Literacko-Historycznego „Mamy 
Niepodległą!”. Honorowy patronat nad 
konkursem objęli Wojewoda Kujawsko-Pomorski 
pan Mikołaj Bogdanowicz oraz Kujawsko-
Pomorski Kurator Oświaty pan Marek Gralik. 
 
Głównym celem, jaki przed nami postawiono, 
miało być upowszechnianie wiedzy o 
wydarzeniach związanych z odzyskaniem przez 
Polskę niepodległości oraz rozwijanie pasji 
literackich i talentu twórczego. Zadaniem 
konkursowym było napisanie kartki z pamiętnika z 
włączeniem w to wszystko opisu przeżyć 
wewnętrznych. Narratorem miał być uczestnik 
prawdziwych wydarzeń sprzed stu lat. Inspiracją 
mógł być film dokumentalny, archiwalne 
fotografie lub inne teksty źródłowe. 
 

 
fot. Katarzyna Jarzembowska  

 
Podczas uroczystej gali połączonej z obchodami 
100. rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości mieliśmy okazję odśpiewać o 
godzinie 11.11 cztery zwrotki hymnu narodowego. 
Obejrzeliśmy także program przypominający 
najważniejsze wydarzenia z dziejów Polski. W 
drugiej części uhonorowano laureatów konkursu. 
Jak powiedzieli organizatorzy – nadesłano ponad 
sto prac z województwa. A wybrano jedynie 
siedmioro zwycięzców. Udało nam się znaleźć w 
tym gronie – moja koleżanka Karolina Ojewska 
zajęła 2. miejsce, a mi udało się stanąć na 3. 
miejscu podium. Oprócz nagrody

 zostaliśmy zaproszeni na słodki poczęstunek i 
mogliśmy porozmawiać ze sobą, wymienić  
się wrażeniami.   
► Alicja Cisewska 
 
 
Fragment nagrodzonej pracy 
Karoliny Ojewskiej 
 
Nowy Jork, listopad 1932 roku 
 
Amerykańska prasa zachwycona! Czegoś takiego 
dawno tu nie widzieli… Na mój występ w Madison 
Square Garden przybyła rekordowa liczba widzów – 
doliczono się podobno 16 tysięcy melomanów. 
Wiem, wiem… Część przyszła tylko po to, by 
zobaczyć „tego słynnego Paderewskiego” – 
muzykującego polityka czy też politykującego 
muzyka. Jednak co mnie najmocniej dotknęło, to 
nagłe wspomnienie, które przypłynęło do mnie 
bezszelestnie jak mgła. Kiedy podczas koncertu 
zerknąłem na publiczność, choć zazwyczaj staram 
się tego unikać, i zobaczyłem to morze głów, od 
razu stanął mi przed oczyma jak żywy obrazek z 
roku 1918… 
 
Fragment nagrodzonej pracy 
Alicji Cisewskiej 
 
piątek, 20 czerwca 1919 r. 
 
Moja ukochana Ojczyzna w końcu wróciła na mapy 
świata! Po tylu potknięciach, upadkach i stoczonych 
powstaniach – odrodziła się z nicości. Tyle lat w 
zapomnieniu i pogardzie. I jak tu walczyć ze 
wzruszeniem?    
Nadal pamiętam, choć niektóre obrazy z przeszłości 
przesłania już mgła, jak się to wszystko zaczęło… 
Wojna zastała mnie w Szwajcarii wśród stosunkowo 
nielicznej i zróżnicowanej politycznie, ale nad wyraz 
aktywnej Polonii. W styczniu 1915 roku – do spółki z 
Henrykiem Sienkiewiczem – powołałem do życia 
Komitet Generalny Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce 
z siedzibą w Vevey nad pięknym Jeziorem 
Genewskim. To był niezwykle barwny okres w moim 
życiu – współpracowałem nie tylko z Sienkiewiczem, 
patriotą jakich mało, ale też z Urszulą Ledóchowską 
i Gabrielem Narutowiczem. Tak, jeśli moja Ojczyzna 
rodzi takich synów i takie córki – „jeszcze nie 
zginęła…”.   
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Ciepło, humor, 
optymizm… 

 
O znajomości z Wandą Chotomską i jej twórczości 
z panią Bogumiłą Frankowską rozmawia Zosia 
Czarnecka 
 
Czy znała Pani Wandę Chotomską? Jeśli tak, jaką 
była osobą? 
- Znałam osobiście Panią Wandę. Spotykałyśmy 
się systematycznie przez 30 lat, od momentu 
poznania jej w Warszawie, podczas 
przedstawienia przygotowanego pod 
kierunkiem mgr Mirosławy Gawryłkiewicz do 
tekstu Wandy Chotomskiej „Od rzeczy do 
rzeczy”. Byłyśmy wtedy studentkami 4 roku 
Wychowania Przedszkolnego. Przedstawienie 
tak zachwyciło Panią Wandę, że ostatnią scenę 
„Twist Szczotek” zatańczyła wspólnie  
z nami na scenie.  
Pani Wanda była bardzo serdeczną, 
sympatyczną, otwartą, pełną radości  
i baaaaaaaaaaaaaaardzo wyrozumiałą osobą. 
Potrafiła również popatrzeć na siebie z dużym 
dystansem i humorem. W mgnieniu oka potrafiła 
napisać krótki wierszyk lub rymowankę. Zawsze 
wpisywała się do przyniesionych przez dzieci 
książek imiennie  
z  krótkim wierszykiem. Przez te wszystkie lata 
spotkań autorskich z Panią Wandą nazbierała mi 
się spora ilość takich bardzo osobistych 
dedykacji. 
 

 
fot. z zasobów internetowych 
 
Czy czytała Pani książki Wandy Chotomskiej? 
- Oczywiście, nie tylko je przeczytałam, ale także 
zaraziłam twórczością Pani Wandy moich 
wychowanków. Podczas wizyt Pani Wandy w 
Bydgoszczy każda moja klasa miała możliwość 

poznać ją i porozmawiać oraz uzyskać wpis do 
przyniesionych książek. Bardzo często 
przygotowywaliśmy także przedstawienia z 
wykorzystaniem jej utworów. 
 
Co myśli Pani o twórczości Wandy Chotomskiej? 
- Zadatki na pisarkę miała już jako 7-latka. Pod 
wpływem utworu Adama Mickiewicza „Tata nie 
wraca ranki, wieczory…” napisała własną, 
dowcipną  jego interpretację. Twórczość Pani 
Wandy zawsze jest pełna ciepła, humoru, 
optymistyczna i poruszająca często problemy 
ważne dla wszystkich dzieci (Tadek Niejadek, 
problem piegów w dobranocce „Jacek  
i Agatka”). Przesiąknięta jest wrażliwością, 
ponadczasowymi wartościami oraz bliska 
problemom dzieciaków, dla których tworzyła 
swoje utwory. Jak sama kiedyś powiedziała  
o swoim pisaniu: „W literaturze szukam 
drugiego człowieka”, a „Bajki powinny uczyć 
wrażliwości chłopców, a dziewczynki siły”. Nota 
bene – jak to się ma do obecnych bajek dla 
dzieci?! 
 

 
fot. Bogumiła Frankowska (x4) 
 
Czy znała Pani jej córkę – Ewę Chotomską? 
- Tak, znam osobiście również jej córkę – Ciotkę 
Klotkę. W ubiegłym roku udało się zorganizować 
spotkanie z Panią Ewą Chotomską. Pani Ewa 
przez wiele lat współtworzyła bardzo popularny 
wśród dzieci program „Tik-Tak”. 
 
Jaka jest Pani ulubiona postać z twórczości 
Wandy Chotomskiej? 
- Nie mam jakiejś szczególnie ulubionej postaci. 
Bardzo lubię książkę „Pięciopsiaczki”, „Moja 
Babcia gra na trąbie” czy „Od rzeczy do rzeczy”. 
Tę pozycję darzę szczególnym sentymentem. Od 
niej właśnie zaczęła się moja przygoda z Panią 
Wandą… 
 
Czy wie Pani, skąd Wanda Chotomska czerpała 
inspiracje do pisania książek? 
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- Chociaż była pisarką dla dzieci, twierdziła, że 
pisze dla wszystkich i każdy coś tam dla siebie 
znajdzie. Czerpała natchnienie z codzienności, 
obserwacji przyrody, czasem temat 
„podrzucały” jej same dzieci. Pani Wanda była 
bardzo dobrą obserwatorką rzeczywiści,  
z której czerpała pełnymi garściami tematy do 
swojej twórczości. Jej wiersze śpiewał zespół  
Gawęda oraz poznańskie Łejery. Bardzo blisko 
związana była z naszą uczelnią, najpierw Wyższą 
Szkołą Pedagogiczną, potem Akademią 
Bydgoską, no i Uniwersytetem Kazimierza 
Wielkiego.  
Obecnie przygotowywana jest wystawa 
przypominająca wszystkie jej spotkania – i to 
ostanie, na 25-lecie naszej współpracy, ostatnie 
przed swoją śmiercią. Odeszła 2 sierpnia 2017 
roku w wieku 87 lat. Napisała prawie 200 książek 
dla dzieci, piosenek  
i słuchowisk. 
Żegnały ją delegacje dzieciaków z całej Polski, 
żegnał ją zespół Gawęda i specjalnie napisaną na 
tę okazję piosenką pożegnalną zespół Łejery. 
 

 
 
Czyli… Wanda Chotomska lubiła Bydgoszcz? 
- Pani Wanda bardzo dużo podróżowała  
i spotykała się z dziećmi w całej Polsce. Jej  
ulubionym miastem m.in. była Bydgoszcz, której 
nigdy nie odmówiła wizyty i bardzo często 
osobiście uczestniczyła  
w przedstawieniach poświęconych swojej 

twórczości. Zawsze też, mimo zmęczenia,  
podpisywała wszystkie przyniesione przez 
dzieciaki książki. Drugim miastem w tym 
rankingu był Słupsk, który nadał jej tytuł 
Honorowego Obywatela. Pani Wanda 
odznaczona została także Orderem Uśmiechu 
przyznawanym przez dzieci. 
 

 
 
Dlaczego zorganizowała Pani konkurs  
o Wandzie Chotomskiej? 
- Wszystkie organizowane przeze mnie konkursy 
poświęcone były twórczości Pani Wandy. Przede 
wszystkim chcę zachęcić dzieci do sięgania po tę 
literaturę. Chcę, żeby odkrywały piękno jej 
wierszy, uczyły się piękna języka ojczystego i 
jego bogactwa. Jako ciekawostkę powiem, że w 
młodości Pani Wanda została przedstawiona 
Julianowi Tuwimowi, a sam Jan Brzechwa 
recenzował jej pierwszą książkę pt. „Tere-fere” 
oraz napisał na temat stworzonej przez nią 
dobranocki „Jacek i Agatka”. Poza tym zależy mi 
bardzo, aby pamięć o Wandzie Chotomskiej była 
żywa, a jej twórczość „nie pokryła się kurzem”… 
 

 
 
Wanda Maria Chotomska (ur. 26 października 
1929 w Warszawie, zm. 2 sierpnia 2017 tamże)

 


