
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NR 3 
ROK SZKOLNY 2018/2019 

 
kontakt:gazetkasp31@wp.pl  

 

W numerze: 
 

◘ o kolejnym sukcesie „Strzału w Dziesiątkę”; 
◘ Samorząd w akcji; 
◘ Co myślisz o... - kolejne pytania ankietowe; 
◘ o biegu po tablet – z ortograficznymi przeszkodami; 
◘ rozmowa z Zosią Klet – fanką matematyki;  
◘ o naszych akcjach charytatywnych; 
◘ historyczne podróże z Weroniką Malesińską; 
◘ świąteczne zwyczaje okiem Natalii Kamerdyn; 
◘ wywiad z panem Łukaszem Bielunem – trenerem 
judo; 
◘ spacerkiem przez kalendarz; 
◘ nowość: Szybki Strzał, czyli… kawa czy herbata? 
◘ nowość: Czy wiesz, że… 
 

 

Święta 
 

Święta, święta już tuż, tuż. 
Na gałęziach osiadł biały puch. 

W kuchni gorąco, mama gotuje, 
rodzina się zbiera,  
nikt nie próżnuje! 

 

Wszyscy się cieszą,  
bo to Wigilia. 

Prezenty, dwanaście potraw, 
biały opłatek.  

To czas wybaczenia. 
To czas przemienienia… 

 

► Zofia Dudek 
 

 

 
GAZETKA 

UCZNIOWSKA 
Szkoły  

Podstawowej nr 31 
w Bydgoszczy 

 
Opieka merytoryczna i skład: 

Katarzyna Jarzembowska i Ewa Lewalska 

Podpatrzone… Podsłuchane… 
 

♦ Święta zbliżają się dużymi krokami… 
 

Jak wszyscy dobrze wiemy, już niedługo 
przyjdzie świąteczny czas. Dla wielu osób to 
pewnie magiczne dni – głównie z powodu 
braku lekcji, a dla innych dlatego, że mogą 
spędzić czas z bliskimi, ale wszyscy na pewno 
cieszą się z bliskości Bożego Narodzenia. Jedni 
już zdobią choinki, a inni jeszcze ich nie kupili. 
Niektórzy przygotowują swoje serca na Boże 
Narodzenie, a niektórzy przygotowują swój 
dom na Wigilię. Jaka jest twoja ulubiona 
potrawa wigilijna? Może pierogi z kapustą i 
grzybami? Jeśli chcesz wiedzieć, jaka jest 
ulubiona potrawa Twoich kolegów, to zajrzyj 
do gazetki – jest w niej sporo o Świętach, ale 
nie tylko… 

◘ Zofia Klet 
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Strzał nagrodzony! 

 

19 listopada 2018 roku w Kujawsko-
Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli  
w Bydgoszczy miało miejsce podsumowanie 
XXVI Regionalnego Konkursu Gazetek 
Szkolnych. 
 

Objął go swoim patronatem Marszałek 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego pan 
Mikołaj Bogdanowicz. Uroczystość swoją 
obecnością zaszczycili m.in.: pan 
Włodzimierz Złotnicki – z Wydziału Edukacji  
i Sportu Urzędu Miasta w Bydgoszczy oraz 
pani Daniela Krzyżelewska starszy wizytator 
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. 
Gospodarzem uroczystości był pan Robert 
Preus – dyrektor Kujawsko-Pomorskiego  
Centrum Edukacji Nauczycieli. Powitano 
także jury konkursu – w tym panią Krystynę 
Karpińską, ilustratorkę książek, oraz panią 
Annę Rupińską – redaktor czasopisma 
„UczMy”, przewodniczącą jury i prowadzącą 
galę. 
 

 
fot. Katarzyna Jarzembowska (x3) 
 

Po uroczystych przemowach oraz 
pochwałach dla nas – młodych redaktorów  
i pasjonatów nadszedł czas na rozdanie 
nagród. W naszej kategorii – klas 4-8 szkoły 

podstawowej – znaleźliśmy się na 3. miejscu 
w regionie, a na 2. w Bydgoszczy.  
Wyprzedziły nas „Szkolny Donosiciel”  
z Zespołu Szkół w Lotyniu oraz „Flesz 
Czwórki” ze Szkoły Podstawowej nr 4. 
 

 

   
W drugiej części imprezy głoś zabrał pan 
Michał Laskowski – opiekun redakcji gazetki 
,,Fabryka Słowa”. Była to interesująca 
refleksja dotycząca historii działania redakcji 
oraz akcji i inicjatyw podejmowanych przez 
młodych dziennikarzy.  
Na koniec gali organizatorzy zaprosili 
wszystkich na słodki poczęstunek. Można 
było także porozmawiać z redaktorami, 
członkami jury, obejrzeć konkurencyjne 
gazetki i pomyśleć, co zrobić, by w przyszłym 
roku sięgnąć po najwyższe laury… Wiadomo 
– apetyt rośnie w miarę jedzenia! 
 

 

 
 

► Katarzyna Krzyżyńska 

 

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

badania ankietowe 
 

W grudniu nie mogło się obyć bez 
świątecznych pytań. Z naszych badań 
wynika, że ponad połowa uczniów spędzi 
Święta w domu, a blisko 30% u dziadków, 
czyli też rodzinnie. Tylko 6% w tym czasie 

wyjeżdża na świąteczne wakacje. Drugie 
pytanie dotyczyło ulubionych smaków – 
zapytaliśmy, co nasze Koleżanki i Koledzy 
lubią najbardziej spośród 12 potraw. 
Bezkonkurencyjne okazały się pierniczki, na 
kolejnym miejscu znalazły się barszcz  
z uszkami i pierogi z kapustą i grzybami.  
Spójrzcie, jak odpowiadali nasi ankietowani. 
 

► ankiety przygotowała i głosy podliczyła Zofia Czarnecka / 
wykresy wykonała Magdalena Foksińska 
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Matematyka  – 
Królowa Nauk 

 

Z Zofią Klet  
uczennicą klasy 5e –  

pasjonatką matematyki (!) 
 rozmawia Magdalena Foksińska 

 

Skąd wzięło się Twoje zainteresowanie 
matematyką? 
- Moje zainteresowanie do matematyki 
rozbudziła mama, która sama kocha tę 
dziedzinę i uczyła mnie, gdy byłam jeszcze 
małym dzieckiem. 
 

Czy rozwijasz swoją pasję w jakiś sposób, 
np. na zajęciach dodatkowych? 
- Uczestniczyłam w wielu konkursach. Od 
tego roku zaczęłam chodzić na zajęcia 
dodatkowe z matematyki. 
 

 
z archiwum Zosi Klet 
 

Jakimi osiągnięciami w dziedzinie 
matematycznej możesz się pochwalić? 
- Wydaje mi się, że moje największe 
osiągnięcia to wynik bardzo dobry  
w konkursie Alfik Matematyczny. W zeszłym 
roku zdobyłam także pierwsze miejsce  
w Plusie i tytuł laureata w Kangurze, czyli  
w konkursie matematycznym o stopniu 
międzynarodowym. 

 
Czy masz jakieś, Twoim zdaniem, 
najcenniejsze osiągnięcie?  
- Tak, moim najcenniejszym osiągnięciem jest 
właśnie zdobycie maksymalnej liczby 
punktów w Kangurze. 
 

Co najbardziej lubisz w matematyce? 
- Najbardziej lubię zagadki logiczne i tego 
typu zadania. Nie przepadam natomiast za 
zwykłymi rachunkami i tym podobnymi 
rzeczami. 
 

Czy masz jeszcze jakieś inne pasje? 
- Tak, owszem, lubię też bardzo 
lekkoatletykę i pływanie, a przede wszystkim 
uwielbiam szyć – ale bardziej sama dla siebie. 
 

Czy widzisz pomiędzy tymi dyscyplinami 
jakieś podobieństwo? Jeśli tak, to jakie? 

- Raczej nie widzę podobieństwa między 
matematyką a sportami – no może trzeba 
mierzyć skok w dal… Szycie też troszeczkę 
wiąże się z matematyką, jak każda dziedzina, 
bo w końcu matematyka to królowa nauk! 
 

Czy wiążesz swoją przyszłość z tymi 
zainteresowaniami? 
- Obawiam się, że nie. Mam inne ciekawe 
plany na przyszłość. 
 

Jak zachęciłabyś swoje koleżanki lub 
koleżanek do matematyki, a czym do 
lekkoatletyki? 
- Według mnie ciężko jest zachęcić osoby 
nielubiące matematyki, by ją polubiły. Ja 
natomiast zachęcam wszystkich do brania 
udziału w różnych konkursach 
matematycznych – szczególnie w Kangurze. 

 

W matematyce nie ma drogi 
specjalnie dla królów.  

Euklides 
 

Liczby rządzą światem.  
Pitagoras 

 

Matematyka jest alfabetem, przy 
pomocy którego Bóg opisał świat  

Galileusz 

 

  

Nasi Mistrzowie 
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Spacerkiem przez kalendarz 
 

17 grudnia obchodzimy Ogólnopolski dzień 
rozmowy twarzą w twarz…Dziś wyrzucamy 
smartfony, rozmowa tylko w cztery oczy! 
 

18 grudnia to Międzynarodowy Dzień 
Imigrantów – każdy potrzebujący znajdzie u 
nas miejsce… 
 

19 grudnia świętują swój dzień Rośliny 
Wiecznie Zielone… A co z modrzewiem, który 
na zimę zrzuca swoje igły? 
 

 
fot. z zasobów internetowych 
 

20 grudnia to Dzień Ryby. Pozdrowienia dla 
wszystkich zodiakalnych rybek i współczucie 
dla ryb na talerzu… 
 

21 grudnia w kalendarzu to Światowy dzień 
pozdrawiania brunetek. Do wszystkich 
blondynek: dziś farbujemy włosy! 
 

 
 

24 grudnia przypada Dzień Raju. Wigilijny raj 
przy stole z rodziną? 
 

28 grudnia to Międzynarodowy Dzień 
Pocałunku. Sklepy za szminkami przeżywają 
oblężenie! 

 
30 grudnia przypada Dzień serka wiejskiego. 
Krowy, kozy, owce – dajcie z siebie wszystko!!! 
 

31 grudnia to kolejny niezwykły dzień – tym 
razem Dzień bez Bielizny… A co z wyprawą na 
basen? Czy kąpielówki to też bielizna? 
 

► Weronika Malesińska 

 

Gdzie te maniery? 
 
W poniedziałek, 26 listopada, w naszej 
szkole odbył się konkurs ze znajomości 
dobrych manier „Szkolny mistrz savoir-
vivre”.  
 

Zorganizowały go pani Bożena Dirbach i pani 
Jolanta Nadolna. Tegoroczne przesłanie 
konkursu to: „Jak cię widzą, tak cię piszą”. 
Odbył się on w ramach IV edycji programu 
„Dobre maniery łamią bariery”. Walka była 
zacięta. Wszyscy uczestnicy chcieli zdobyć 
tytuł szkolnego mistrza dobrych manier, 
oczywiście pamiętając o zdrowej i kulturalnej 
rywalizacji.  
W tym roku mamy dwa pierwsze miejsca.  
W dodatku zajęli je piłkarze, a raczej piłkarz  
i piłkarka, czyli Klaudia Podolska z 5c  
i Ksawier Krystowczyk z 7c. Drugie miejsce 
tym razem jedno – zdobyła je uczennica z 
klasy 7b Anastazja Malicka. Trzecie miejsce 
zajęły Julia Handzlik z 5a i Amelia Kasprzak z 
7b. 
 
 
 

 
 

► Magdalena Foksińska 
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Krótki Strzał 
 

Z panem wicedyrektorem  
Szymonem Lewalskim  

 
Kawa czy herbata? 
- Herbata. 
 
Siatkówka czy piłka nożna? 
- Siatkówka. 
 
Paryż czy Nowy Jork? 
- Paryż. 

 
Czy lubi Pan swoja pracę? 
- Tak! 
 
Lato czy zima? 
- Lato. 
 
Pies czy kot? 
- Pies. 
 
Morze czy góry? 
- Góry. 
 
Muzyka klasyczna czy rockowa? 
- Rockowa. 
 
Słodkości czy zdrowa żywność? 
- Słodkości. 
 
Filmy czy książki? 
- I jedno, i drugie! 
 
Teatr czy kino? 
- Teatr. 
 
Polski czy matematyka? 
- Matematyka. 
 
Ulubiony dzień tygodnia? 
- Nie może być inaczej: sobota! 
 

► Magdalena Foksińska 
 

Kolumna dla 
Samorządu 

 
30 listopada przypadał Dzień Białych 
Skarpetek. Spora grupa uczniów 
odpowiedziała na apel samorządowców  
i przyszła do szkoły w białych skarpetkach.  
 
Niegdyś stanowiły krzyk mody. Później stały 
się symbolem modowego zacofania. A dziś? 
Mogą być okazją do tego, by się wyróżnić na 
szkolnym korytarzu, bo od razu było widać, 
kto mocno przymrużył oko i wziął udział  
w naszej zabawie. Mogliśmy się zintegrować, 
a co odważniejsi nawet zatańczyli w rytm 
przebojów Michaela Jacksona – posiadacza 
najdroższych białych skarpetek. 
 

 
fot. Katarzyna Jarzembowska (x2) 
 

Z kolei 14 grudnia Wiktor Rodźko, sekretarz 
Samorządu Uczniowskiego, zaprosił 
chętnych na przerwę z grami. Na bazie 
planszy szachowej uczniowie grali w „Wilka i 
owcę”. 
 

 
 

► Redakcja 
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Maraton 
ortograficzny 

 
Z panią Anną Pol, polonistką, na temat 

rozpoczętego w tym roku szkolnym 
ciekawego pomysłu na „oswojenie” ortografii,  

rozmawia Zofia Klet 
 
Co to za konkurs i na czym polega? 
- Program „Maraton ortograficzny – czyli 
edukacyjny bieg po tablet” powstał z myślą  
o wszystkich uczniach szkoły podstawowej, 
którzy na co dzień zmagają się z 
zawiłościami naszego języka, ale nie mają aż 
tak silnej motywacji, żeby podjąć 
systematyczną  
i wytrwałą pracę nad opanowaniem zasad 
ortografii i interpunkcji. Pozytywna 
rywalizacja, nauka i zabawa to dobre 
połączenie, które sprzyja aktywnemu 
udziałowi w życiu szkoły, samodzielności, 
odpowiedzialności, a także doskonaleniu 
umiejętności współpracy.  
 

 
 

Czy konkurs jest podzielony na etapy? 
- Konkurs jest działaniem wieloetapowym,  
a jego zakończenie przewidujemy w czerwcu 
2019 roku. W tym czasie wszyscy uczestnicy 
walczą o punkty w kolejnych konkurencjach 
dotyczących tzw. bloków tematycznych 
(zasad pisowni) i dostosowanych do grup 
wiekowych. Razem z panią Jolantą Nadolną 
zaplanowałyśmy 12 etapów! 
 

Skąd pomysł na nazwę „Maraton 
ortograficzny – czyli edukacyjny bieg po 
tablet”? 
- Wyniki poszczególnych etapów są 
dodawane i będą stanowiły podstawę 
wyłonienia zwycięzcy. To długi dystans dla 
wytrwałych, stąd pomysł na maraton. 
Przedsięwzięcie cieszy się dużym 

zainteresowaniem. Zgłosiło się prawie 60 
uczestników. Śmiało mogę stwierdzić, że 
słowniki ortograficzne nie kryją już dla 
uczniów tajemnic, a obecnie ich mózgi nie 
próżnują, ponieważ studiują zasady pisowni 
wyrazów z „u” i „ó”. 
 

Czy są zaplanowane jakieś nagrody dla 
drugiego i trzeciego miejsca? 
- Oprócz głównej nagrody, która 
niewątpliwie stanowi dużą motywację, 
laureaci drugiego  
i trzeciego miejsca również zostaną 
nagrodzeni. Mamy nadzieję, że nasi  
poloniści wezmą pod uwagę trud swoich 
podopiecznych przy wystawianiu rocznych 
ocen z przedmiotu, a wychowawcy ocen  
z zachowania. Przygotujemy dla nich listy 
wszystkich uczestników z wynikami. 
 

 
fot. z zasobów internetowych (x2) 
 

Co ma na celu konkurs ortograficzny? 
- Chciałybyśmy, aby ten konkurs pomógł 
Wam zrozumieć znaczenie poprawnej 
pisowni, uczył wrażliwości ortograficznej, 
zachęcał do poszukiwań i przede wszystkim 
stwarzał okazję do odnoszenia sukcesów.  
 

Jak Pani myśli, czy da się dzięki temu 
konkursowi zainteresować dzieci 
ortografią? 
- Warto polubić ortografię, oswoić 
interpunkcję. Może to właśnie dzięki temu 
wyzwaniu uwierzycie w swoje możliwości  
i sięgniecie po kolejne trofea w innych 
dziedzinach, czego Wam serdecznie 
życzymy. 

 
Błędy człowieka czynią go 

sympatycznym. 
 

Johann Wolfgang von Goethe 
 

UWAGA!  
Nie chodzi tu jednak o błędy 

ortograficzne… Tych naleŻy się wystRZegać 
jak ognia! 
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Starożytny Londyn 
 

Grudzień. Niedługo Święta. Wolne od 
szkoły, prezenty, spotkania z rodziną i dużo 
pyszności do jedzenia. Wszyscy znamy 
dobrze ten przedświąteczny harmider  
i dlatego pomyślałam, że skoro znamy 
świąteczny szał z doświadczenia, nie warto  
o nim pisać. 
 
Na pewno niektórzy z was będą wyjeżdżać 
do rodziny na czas świąteczny. Jeśli ktoś ma 
bliskich za granicą, np. w Anglii, a ściślej  
w Londynie, to mam dla niego kilka 
ciekawych informacji. Nie byłabym sobą, 
gdybym w tym mieście nie doszukała się 
wpływów starożytnych. Posłuchajcie, co 
odkryłam… 
W 43 roku n.e. Rzymianie podbijali Europę  
i wtedy to właśnie dotarli na zielone łąki 
położone nad Tamizą. Nad tą rzeką urządzili 
sobie zaplecze dla wojska, składowali tam 
broń i zapasy. Wartki nurt rzeki i jej liczne 
odnóża powodowały, że Rzymianie mogli 
łatwo dopłynąć statkami i dowieźć swoim 
wojskom potrzebne zapasy.  Miejsce to było 
też bogate w złoża drewna, co rzymskim 
wojom bardzo się przydawało. W 47-48 roku 
n.e. wojskowi i przybywający za nimi kupcy 
zaczęli w tym miejscu budować sobie osady  
i rozwijać handel, który odbywał się drogą 
rzeczną.  
Z czasem osadę tę nazwano Londinium. 
Nazwa prawdopodobnie pochodzi od 
przedceltyckiego słowa „plowonida” – 
oznaczającego głęboką i szybką rzekę. 
W ciągu 10 lat miasto Londinium 
rozbudowało się do 10.000 mieszkańców i 
próbowało wyzwolić się spod wpływów 
Rzymu. Niestety zostało spalone i nadal 
pozostało rzymskie. Rzymianie szybko je 
odbudowali na wzór swoich miast, było więc 
bardzo uporządkowane – miało forum, 
amfiteatr, bazylikę. Miasto rosło w siłę – 
przybywali tam kupcy z całego imperium 
rzymskiego. Większość ludzi i towarów do 
miasta przybywało statkami. Rzymianie 
zwężali rzekę, aby utworzyć jak największe 
nabrzeże  
i aby jak najwięcej statków mogło przy niej 
zacumować. 
Dzięki tym działaniom Tamiza do dziś dnia 
jest o 100 metrów węższa. 

Rzymianie żyjący w Londinium hodowali 
ostrygi w Tamizie, uprawiali ogórki, 
czereśnie, orzechy, słodkie jabłka i 
winogrona. 
Rzymscy londyńczycy wierzyli w lokalne 
bóstwa, ale także wierzyli w bóstwa 
wschodnie, takie jak egipski Serapis. Byli 
bardzo przesądni – składali bogom dary  
i prosili bóstwa o wstawiennictwo. Pisali 
klątwy i wrzucali do rzeki. 
 

 
fot. z zasobów internetowych 
 

W całym Londinium obowiązywał jeden 
język, jeden system prawny i monetarny 
przez 400 lat. Między 60 a 120 rokiem n.e. 
przypada największy rozwój rzymskiego 
Londinium. Mieszkało tam wtedy około 
35.000 obywateli. 
Londinium upadało powoli – tak jak 
imperium rzymskie przez prawie 100 lat. W V 
wieku zaczęło być najeżdżane przez 
barbarzyńców  
i zwróciło się do cesarza o pomoc. Ten 
odpowiedział, że nie ma czasu zajmować się 
tym problemem i Londinium ma radzić sobie 
samo. Wojska rzymskie wycofały się i miasto 
przestało być rzymską prowincją. 
Jak się okazuje, Londinium ewoluowało 
przez wieki aż do dzisiejszej postaci. 
Ciekawostką jest, że dzisiejsza Tamiza, 
główna rzeka Londynu pomniejszona przez 
Rzymian, płynie nadal razem ze swoimi 
odnóżami pod dzisiejszymi ulicami miasta. 
Współczesna kanalizacja Londynu oparta jest 
na rzymskiej myśli technologicznej i 
wykorzystuje nurty dopływów Tamizy. 
Zatem Londyn stoi na rzekach i jest to 
pomysł Rzymian. Tak jak już kiedyś 
wspominałam, wszystko, co nas otacza, 
zawdzięczamy starożytnym – nawet Wielki, 
Wspaniały, Nowoczesny Londyn i nie można 
im zarzucić, że „został po nich złom żelazny i 
głuchy, drwiący śmiech pokoleń”. 

 

► Weronika Malesińska 

Wehikuł czasu 
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Judo? Przyjemność… 
 
Matematyka, język polski i angielski, 
chemia, fizyka i biologia – być muszą, ale 
nasza szkoła jest wyjątkowa także dlatego, 
że jest sportowa. Obok piłki nożnej i 
taekwondo uczniowie trenują także judo. 
Podczas ostatnich zawodów tego roku 
zostali wyróżnieni najlepsi zawodnicy i 
trenerzy – wśród nich pan Łukasz Bielun.  
 

 
fot. ze strony FB UKS10 

 
Jak zaczęła się pana przygoda z judo?  
- Moją przygodę z judo zacząłem w wieku 8 
lat, kiedy tata zapisał mnie na trening w 
klubie Polonia Bydgoszcz na ul. Sportowej. 
 
Dlaczego wybrał Pan akurat tę dyscyplinę 
sportu? 
- Po pierwszym treningu bardzo spodobały 
mi się ćwiczenia i zabawy. A po jakimś czasie 
zauważyłem, że poprawił się mój poziom 
sportowy. Szybciej biegałem, wyżej 
skakałem. 
 
Jakie są Pana największe osiągnięcia w judo? 
- Jako zawodnik zdobywałem wiele medali, 
jednak jednym z najważniejszych było zajecie 
3. miejsca na Pucharze Polski juniorów 
młodszych 
 
Czy ma Pan jakiś wzór, idola? Jeśli tak, to za 
co Pan go ceni? 
- Moim idolem w judo jest mistrz Ryszard 
Zieniawa – myślę, że jest to najlepszy trener 
judo w Polsce. Wszystkie medale zdobyte na  
 
  

igrzyskach olimpijskich są po części jego 
zasługą. 
 

 
  
Z jakim zaangażowaniem uczniowie 
podchodzą do treningów? 
- Na treningach uczniowie bardzo ładnie 
trenują, zazwyczaj mamy całą klasę 
ćwiczącą. Co widać na zawodach judo. 
 
Jakie są największe osiągnięcia naszej 
szkoły? Jakich najbardziej utytułowanych 
zawodników mógłby Pan wymienić? 
- Myślę, że najbardziej utytułowanym 
zawodnikiem  jest Szymon Śmiegel, który 
jest absolwentem naszej szkoły, 
wielokrotnym medalistą mistrzostw Polski i 
pucharów Polski 
Jednak młodsi uczniowie również wygrywają 
swoje walki, m.in. w naszej szkole uczy się 
aktualna mistrzyni Polski młodzików Marta 
Twardowska oraz brązowy medalista tych 
samych zawodów – Dominik Zakowicz z 
klasy 3dg. Jednak nasi mistrzowie muszą 
mieć się na baczności, bo uczniowie szkoły 
podstawowej wygrywają większość 
zawodów w okolicy. Ostatnio 
zdominowaliśmy zawody w Kcyni i Białych 
Błotach, wystawiając ponad 50 zawodników, 
z których większość miała medale. 
 
Trenowanie judo to dla Pana bardziej 
przyjemność czy raczej obowiązek? 
- Po tylu latach spędzonych na macie myślę, 
że jest to już tylko przyjemność… Mam 
nadzieję spędzić na tatami jeszcze wiele 
czasu… 

► Zofia Dudek 
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Znowu byliśmy 
Szlachetni 

 
W tym roku w ramach Szlachetnej Paczki 
pomagaliśmy Pani Marii. Spytacie, dlaczego 
akurat ona, a nie ktoś inny? Wybór padł na 
Panią Marię, ponieważ jest ona samotna, 
schorowana, a jej sytuacja materialna jest 
tragiczna.  
 

Jest to starsza osoba, znajdująca się w 
bardzo trudnej sytuacji życiowej, niemogąca 
liczyć na pomoc ze strony rodziny. To 
przykre, że dziś, kiedy wydaje się, że mamy 
wszystkiego pod dostatkiem, są jeszcze 
osoby, którym wiele brakuje, by móc godnie i 
spokojnie żyć.  
Wśród podstawowych potrzeb Pani Marii, na 
które czekała w tym roku, znalazły się: 
żywność trwała (gotowe dania), leki, odzież, 
wyposażenie mieszkania. 
 

 
fot. z zasobów internetowych (x2) 
 

Czy wiecie, że nasza szkoła włącza się w 
akcję Szlachetnej Paczki już od kilku lat? 
Akcję, jak co roku, prowadzi Pani Magdalena 
Ciesielska (nauczycielka języka polskiego) 
wraz z wolontariuszami.  
Pani Magdalena mówi, że pomaganie 
uzależnia i że jest to bardzo fajne uczucie – 
sprawia jej wielką przyjemność. 
Wolontariuszem może być każdy, kto chce 
bezinteresownie pomagać i angażować się  
w działalność Szkolnego Koła Wolontariatu.  
W naszej szkole wolontariuszem można 
zostać od 6 klasy. Poza uczestnictwem  
w Szlachetnej Paczce, nasza szkoła 
organizuje w ciągu roku kilkanaście innych 
akcji charytatywnych mających na celu 
pomoc osobom potrzebującym oraz 
zwierzętom, m.in. zbiórkę nakrętek, 

makulatury, niezbędnych rzeczy dla 
schroniska dla zwierząt.  
Bierzcie zatem udział w akcjach 
charytatywnych, dzięki temu pomagacie 
innym, a dodatkowo wychodzi wam to na 
dobre – bo wiadomo, że to, co damy komuś, 
prędzej czy później do nas wróci… 
 

► Mateusz Orliński 
 

Grosz do grosza 
 

Na przełomie listopada i grudnia w szkołach  
i przedszkolach w całej Polsce rozpoczyna 
się zbiórka pieniędzy – „Góra Grosza”. W 
tym roku odbywa się już XIX edycja tej 
popularnej akcji.  
 

Nasza szkoła również bierze w niej udział. 
Jedną z zasad jest to, że wrzucamy do 
pojemnika (słoika) tylko monety – drobniaki, 
od 1 grosza do 5 złotych, ale tak naprawdę to 
z tych najmniejszych zbiera się dar naszego 
serca. Uczniowie i przedszkolaki nie 
zawodzą, każdy przynosi tyle, ile może, w 
myśl zasady: «Jeden grosz znaczy niewiele, 
ale „Góra Grosza” jest największa na 
świecie». Rok temu zebrano aż 2.858.317 zł i 
62 grosze! Pieniądze z akcji przeznaczone są 
na różnorodne wsparcie dla dzieci 
znajdujących się w tzw. opiece zastępczej. 
Dzięki akcji nie tylko pozbywamy się ze 
skarbonki czy portfela tak nielubianych 
„groszaków”, ale przede wszystkim 
pomagamy innym – często naszym 
rówieśnikom, którzy nie mają własnego 
domu. Jak co roku, po podsumowaniu akcji, 
klasy, które najbardziej zaangażowały się  
w zbiórkę, zostaną nagrodzone słodkościami  
i otrzymają punkty plusowe. I to się nazywa 
łączenie przyjemnego z pożytecznym… 
 

 
► Martyna Wystempska 
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Wigilia –   
tradycje i obyczaje 

 
Wigilia rozpoczyna święta Bożego 
Narodzenia – rodzinne święta pełne 
pięknych tradycji i podniosłego nastroju.  
 
Wigilia (łac. czuwanie) pierwotnie oznaczała 
straż nocną i oczekiwanie. W słowniku 
kościelnym nazywa się tak dzień 
poprzedzający większe święto. Dawniej w 
każdą Wigilię obowiązywał post. Narodowe 
dzieje sprawiły, że Wigilia wpisała się w 
polską tradycję jako wieczór prawdziwego 
zbliżenia, wzajemnego odpuszczenia win. 
Zanim jednak  przyszło zasiąść do kolacji, 
sporo było przygotowań.  
 

 
fot. z zasobów internetowych 
 

Przez cały okres bożonarodzeniowy 
towarzyszy nam choinka. Dziś trudno 
wyobrazić sobie święta bez niej, jednak nie 
wszyscy wiemy o jej głębokiej symbolice. 
Nawiązuje ona do biblijnego drzewa życia 
dającego nieśmiertelność, a jednocześnie do 
krzyża Chrystusa. Śmierć Zbawiciela na 
drzewie krzyża dała człowiekowi nadzieję na 
odzyskanie nieśmiertelności. Nie ma 
znaczenia, jaka jest to choinka – czy 
sztuczna, czy żywa, ale ubierana w gronie 
najbliższych tuż przed świętami – scala 
rodzinę i powoduje w domu wielką radość.  
Pod nią nie może zabraknąć żłóbka. Do 
rozpowszechnienia tego zwyczaju przyczynił 
się św. Franciszek. Z przekazów 
pozostawionych przez jego biografa – 
Tomasza z Celano – wiemy, że w wigilijną 
noc Biedaczyna z Asyżu zgromadził w grocie  
w miejscowości Greccio okolicznych 
mieszkańców i braci, by w prosty sposób 

pokazać im, co to oznacza, że „Bóg stał się 
człowiekiem i został położony na sianie”. 
Do wieczerzy zasiada się, gdy na niebie 
pojawi się pierwsza gwiazdka. Upamiętniała 
ona gwiazdę betlejemską dostrzeżoną przez 
Trzech Mędrców. Ważnym elementem 
wigilijnego wieczoru jest opłatek. Ten od 
dawna wytwarzano jedynie w kościołach. 
Podobnie jak dziś nie kupowano go w 
świeckich miejscach – supermarketach. 
Tradycja opłatkowa sięga bardzo daleko w 
przeszłość. Opłatek wywodzi się z dawnych 
– znanych powszechnie już od IV wieku 
chlebów przynoszonych wiernym 
nieuczestniczącym w liturgii. Po przełamaniu 
się opłatkiem i złożeniu wzajemnych życzeń 
cała rodzina zasiada do wigilijnego stołu. 
Wiele pięknych tradycji wiąże się także z 
wigilijnym stołem,  który w wielu domach do 
dnia dzisiejszego nakryty jest białym 
obrusem.  
Tradycją stosowaną do dziś w moim domu  
jest wkładanie siana pod wigilijny obrus. 
Siano symbolizuje  ubogie warunki, w jakich 
narodził się Zbawiciel. Kolejny zwyczaj to 
palenie świecy wigilijnej. Obyczaj ten 
przyjmowany jest ostatnimi czasy przez 
polskie rodziny. Wystawianie świecy na 
oknie od ulicy ma ten sam cel co inna, 
chrześcijańska, choć stosunkowo nowa  
tradycja  zostawiania pustego miejsca dla 
nieznanego gościa. Jedno i drugie ma na celu 
zaproszenie do domu nieznanych, będących 
wszak naszymi bliźnimi.   
Należy  zaznaczyć, że ważną tradycją tych 
pięknych świąt jest 12 potraw na wigilijnym 
stole – odnosi się to do 12 Apostołów.  
Jadłospis wigilijnych potraw  nie bez 
przyczyny jest ściśle określony i dokładnie 
przemyślany. Uwzględniał wszystkie płody 
rolne i leśne z całego roku. Z lasu pochodziły 
grzyby, orzechy, miód; z pola – kasze, rośliny 
oleiste, zboża, jarzyny, owoce; z rzek, jezior i 
stawów – ryby. Już od dawnych czasów nie 
były dozwolone tłuszcze zwierzęce. Lud 
podtrzymywał wielowiekową tradycję 
słowiańską postnej wieczerzy wigilijnej, 
przyrządzanej ze wszystkich głównych 
płodów ziemi. Do najbardziej typowych 
tradycyjnych zestawów ludowych potraw 
wieczerzy wigilijnej  należały: barszcz  
z buraków, zupa grzybowa, bigos postny, 
kasza jaglana ze śliwkami suszonymi, groch  
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lub fasola, kluski pszenne z makiem, kisiel  
z owsa, kutia oraz piernik, a na koniec jabłka  
i orzechy. Dzisiaj na Wigilię podaje się zupę 
grzybową, karpia, kompot z suszonych 
owoców, ciasto z makiem. Warto jednak 
pamiętać, że wigilijne dania różnią się  
w zależności od regionu. W Wielkopolsce i na 
Śląsku podaje się zupę rybną, a w 
Małopolsce i we wschodniej Polsce barszcz 
albo grzybową. Na  Śląsku popularna jest 
także siemieniucha, czyli zupa z siemienia 
lnianego. Podczas kolacji należy spróbować 
wszystkich potraw i aby nie narzekać na brak 
pieniędzy – koniecznie jeść potrawy z 
makiem. Na Śląsku pomyślność przynoszą 
drobne pieniądze leżące na stole obok 
opłatka. Zwraca się także uwagę na 
kierunek, w którym idzie dym po zgaszeniu 
świecy. Jeśli kieruje się w stronę drzwi, być 
może kogoś w przyszłym roku zabraknie… 
Po kolacji warto zachować łuskę karpia i 
nosić ją w portmonetce – dzięki temu 
będziemy mieli dużo pieniędzy. Warto 
opowiadać dzieciom o tych przesądach, 
które są elementem naszej kultury. 
Wspomnieć należy również, że zgodnie  
z obyczajem w każdym domu powinna być 
powieszona jemioła. Jemiołę strącano  
z drzewa (nigdy nie odciętą od niego), 
wieszano nad wejściem do domu, aby 
chroniła go przed niechcianymi gośćmi,  
a przyciągała dobrych ludzi. Dekorowano nią 
także wnętrza domów, co miało zapewnić 
mieszkańcom szczęście i zdrowie. Zgodnie  
z obyczajem, jemiołę zawieszamy: nad 
wigilijnym stołem, nie później niż przed 
pierwszą gwiazdką na niebie, nad kuchnią, 
nad drzwiami wejściowymi. Gałązek jemioły 
nie wyrzucamy po świętach. Powinno się ją 
ususzyć i przechowywać cały rok, do 
następnych świąt. Jeśli nie chcemy trzymać 
jemioły przez cały rok, powinniśmy ją spalić  
w święto Trzech Króli, czyli 6 stycznia. 
I chwila, na którą czekają wszystkie dzieci – 
prezenty pod choinką. Z tym, że nie należy 
tych pięknych świąt identyfikować tylko  
z czasem prezentów.  Zyskują one na 
wartości, kiedy są wykonane własnoręcznie. 
Ważnym elementem wigilijnego wieczoru 
jest Pasterka – msza święta w moim kościele 
odprawiana o godz. 24:00. Co prawda nigdy 
do niej nie dotrwałam, ale w tym roku  
postanowiłam, że wezmę w niej udział.  
W różnych kościołach odprawiana o różnych 
porach, ale mająca na celu zwiastowanie 

narodzin  Chrystusa.  W kościołach w tym 
okresie ustawione są szopki przedstawiające 
inscenizację z narodzin Pana Jezusa.  
I tu zaczynają się święta, spędzane na 
spotkaniach, rozmowach, spacerach  
i śpiewaniu kolęd. 
Zaznaczyć należy, że wiele rodzin odchodzi 
od tradycyjnych świąt, spędzając je w 
hotelach – na krótkich wakacjach. Ale… to 
nie to samo, ja nie wyobrażam sobie takich 
świąt. Ponadto  komercja doprowadza do 
tego, że ludzie  
w dzisiejszych czasach przestają cieszyć się 
świętami i nie czują tej magii, ponieważ 
media – w tym telewizja czy witryny sklepów 
tworzą nam nastrój świąteczny zaraz po 1 i 2 
listopada, a to powoduje, że niektórzy są 
tym zmęczeni… 
Podsumowując, Święta Bożego Narodzenia 
to najpiękniejsze i najbardziej rodzinne 
święta  
w ciągu roku. Spędzane w gronie 
najbliższych scalają rodzinę. Kończąc, życzę 
Wam pięknych i białych świąt spędzonych w 
towarzystwie kochających Was osób.          
 
► Natalia Kamerdyn 
 
 

 
 

Rysunek specjalnie dla naszej gazetki 
wykonał Marcel Malicki z klasy 5d 
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Czy wiesz, że… 
 
Ryk lwa afrykańskiego słychać z odległości 8 
kilometrów? 
 
Wystarczy zamknąć w pomieszczeniu 57 
osób, by mieć 99 proc. pewności, że dwie z 
nich mają urodziny tego samego dnia… 
 
Sernik został wymyślony w starożytnej 
Grecji. Podawano go sportowcom podczas 
Igrzysk Olimpijskich.  
 
Restauracji w Nowym Jorku jest tak wiele, że 
wystarczy, by każdego wieczoru przez 54 
lata jeść kolację w innej. 
 

 
 

Rysunek wykonany przez Klaudię Podolską, 
uczennicę klasy 5c 

 
Indie mają kartę praw dla krów 
 
Małe miasto na Alasce wybrało kota 
imieniem Stubbs na burmistrza. Rządzi już 15 
lat.  
 
Przewiduje się, że w 2050 roku będziesz 
mógł zrobić na twardym dysku kopię 
zapasową swoich myśli i pamięci.  
 
Jest więcej lalek Barbie we Włoszech niż 
Kanadyjczyków w Kanadzie. 
 
Pilot i drugi pilot w samolocie nie jedzą nigdy 
tych samych posiłków. Ani przed lotem, ani 
na pokładzie.  
 
Michael Jordan zarabia na kontrakcie z Nike 
więcej pieniędzy niż wszyscy pracownicy 
fabryki Nike w Malezji razem wzięci.  

Obecnie Facebooka używa tyle osób, ile 
zamieszkiwało Ziemię w 1804 roku.  
 
Pchła może skoczyć na odległość 350 razy 
przewyższającą jej długość ciała. Gdyby mógł 
tego dokonać człowiek, skakałby przez 
boisko do piłki nożnej. 
 
► Zuzanna Dryglas 
 

 

Akceptacja i szacunek 
 
W listopadzie obchodziliśmy Dzień 
Tolerancji – dzień szacunku i uznania dla 
różnorodności kultur na świecie.  
 
Najmłodsi z klas 1-3 tworzyli obraz Pani 
Tolerancji. Starsi mieli do wykonania zdjęcie, 
które pokazałoby, jak rozumieją tolerancję  
i co chcieliby z okazji tego dnia przekazać 
swoim rówieśnikom. Dodatkowo uczniowie 
mogli przyjść kolorowo ubrani – każdy kolor 
przypominał o promowanej wartości, np. 
tolerancja – kolor zielony (wszystkie klasy a), 
serdeczność – kolor czerwony (klasy b), 
różnorodność – kolor niebieski  (klasy c), 
szacunek – kolor biały (klasy d), uśmiech – 
kolor żółty (klasy e, f, g).  
 

 
fot. Katarzyna Jarzembowska 

 

Jedno ze zdjęć nagrodzonych 
„dniem amnestii”, czyli niepytania, 

w konkursie:  
„Wszyscy różni, wszyscy równi” –  

pomysł klasy 8a na pokazanie,  
że świat nie jest czarno-biały… 

 
Do siego roku, kochani Czytelnicy! 

Spotkamy się w lutym 


