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NR 5 
ROK SZKOLNY 2018/2019 

 
kontakt:gazetkasp31@wp.pl  

 

W numerze: 
◘ o szeroko otwartych drzwiach naszej szkoły; 
◘ Co myślisz o... - kolejne pytania ankietowe; 
◘ sylwetki laureatów konkursu kuratoryjnego;  
◘ o sportowym Omnibusie; 
◘ rozmowa z Nicole Karbowiak o miłości do tańca;  
◘ maraton czytania „Hobbita” w norze z wygodami; 
◘ historyczne podróże z Weroniką Malesińską; 
◘ nasz udział w Odysei umysłu; 
◘ cyberprzemoc – na co uważać?; 
◘ konkursów moc, czyli spotkania ze zwycięzcami  
„Łowców głów” oraz „Czy się odważę mówić w 
gwarze?”. 
 

 

W parku 
 

W parku zakwitły bzy. 
Deszcz delikatnie mży, 

lecz parasol niepotrzebny,  
bo ten deszcz jest przyjemny. 

 
W parku zakwitły żonkile. 

Cudne są te chwile, 
gdy – jak się budzisz –  

to czujesz wiosnę 
i nawet wieczory są tak radosne… 

 
► Zofia Dudek 

 

 

 

 
GAZETKA 

UCZNIOWSKA 
Szkoły  

Podstawowej nr 31 
w Bydgoszczy 

 
Opieka merytoryczna i skład: 

Katarzyna Jarzembowska i Ewa Lewalska 

Podpatrzone… Podsłuchane… 
 

♦ Wiosna, cieplejszy wieje wiatr… 
 

Podobno czas kręci się od dawien dawna 
w niezmienionym tempie – a jednak 
odnosi się wrażenie, że drugi semestr 
biegnie jakby szybciej. Zamknęliśmy sezon 
zimowy – przed nami najpiękniejszy czas  
(i w przyrodzie: patrz wiosna, i w szkole: 
patrz zbliżanie się do końca roku). 
Kwietniowe egzaminy pewnie postraszą 
gimnazjalistów i ósmoklasistów, ale 
pozostałym dadzą sporą dawkę wolnego 
czasu – może na zaległą książkę, wspólne 
wyjście do kina z rodzicami czy 
znajomymi, na wyprawę rowerową lub 
grę w cokolwiek. A my zapraszamy do 
lektury – miłego odbioru!    

◘ Redakcja 

 



Szkolne oblężenie 
 

W naszej szkole pod koniec lutego odbyły 
się drzwi otwarte. Pojawili się uczniowie  
z klas 1-3 oraz 4-8, a także – a może przede 
wszystkim – kandydaci do klas pierwszych, 
które zostaną otwarte już we wrześniu. 
 
Jedną z głównych atrakcji był… pies pani 
Agnieszki Łysiak, czyli nasza szkolna 
maskotka. Należy on do niezwykłej rasy 
samojedów. Pies jest puszysty, w dodatku 
bardzo przyjazny. Mimo wielu gości – 
zachował stoicki spokój.  
 

 
fot. autorki artykułu (x2) 
 

Z paniami Anną Wejer i Ewą Lewalską można 
było poukładać przestrzenne figury, pograć 
w bierki lub ułożyć kostkę Rubika. Każdy 
mógł sprawdzić swoje możliwości! 
W „Świecie malucha” odbywały się zajęcia 
dla dzieci: malowanie na wodzie, wycinanki  
i kolorowanki, spotkanie z folklorem, zajęcia 
muzyczne i plastyczne oraz przedstawienie 
,,Dawno temu w Plastikowej Krainie”. 
 

 

Na pierwszym piętrze można było 
spróbować, jak smakuje… język polski! Panie 
Katarzyna Jarzembowska i Ewa Marach-
Kunicka przygotowywały pyszne gofry z bitą 
śmietaną, truskawkami lub dżemami. 
 

 
 

Na drugim piętrze produkowano bubble tea, 
zaś w sali biologicznej można było oglądać 
różne rzeczy przez mikroskop, a także 
ułożyć ludzki szkielet. 
Na sali gimnastycznej odbywały się zajęcia  
z udziałem siatkarek, piłkarzy, zawodników 
judo i taekwondo. Można było wspiąć się po 
ściance, pograć w tenisa ziemnego lub 
stołowego. 
 

 
 

Z kolei w świetlicy najmłodsi rozwijali swoje 
zainteresowania, uczestnicząc w wesołych 
łamigłówkach, wydzierankach, wycinankach 
i wyklejankach, tworząc origami czy obrazy 
malowane dłonią. 
To było bardzo ciekawe popołudnie – także 
dla nas, uczniów tej szkoły. Mogliśmy 
zobaczyć naszych nauczycieli „w akcji”, 
czasami też w zupełnie nowych rolach, 
pobawić się, a także docenić to, że chodzimy 
do naprawdę DOBREJ szkoły, a nasza sala 
sportowa nie ma sobie równych! 
 

► Zofia Czarnecka i Martyna Wystempska 

 

Ważny temat! 



 

Co myślisz o... 
czyli nasze małe 

badania ankietowe 
 

Marzec, kwiecień, maj… Jeszcze o poranku 
czasami marzną ręce i nosy, ale już później, 
kiedy słońce przygrzeje, jest naprawdę 
ciepło! No właśnie – i to z tym kojarzy nam 
się ta pora roku. Nie zostajemy też obojętni 
na kwitnące kwiaty i śpiewające ptaki.  
 

 
Wiosna to także dłuższe dni i Wielkanoc. 
Wiosenne dni zachęcają nas głownie do 
spotkań z przyjaciółmi, ale też do 
aktywnego spędzania wolnego czasu. 
Książki czyta i uczy się malutki procencik  
z nas… 
Szczegółowe odpowiedzi ankietowanych 
przedstawiamy poniżej. 
 

► ankiety przygotowała Zofia Czarnecka, wykresy wykonała 
Magdalena Foksińska 
 

                 

a) Że jest cieplej
31%

b) Wielkanoc
10%

c) kwitnące kwiaty
19%

d) insekty
8%

e) śpiew ptaków
8%

f) dłuższe dni
14%

g) zwierzęta
4%

h) niebieskie niebo
6%

1. CO NAJBARDZIEJ KOJARZY CI SIĘ Z WIOSNĄ?

 
 

 



 

Wolałam sambę 
 

Z Nicole Karbowiak  
uczennicą klasy 5e –  

miłośniczką tańca 
 rozmawia Natalia Kamerdyn 

 

Od kiedy tańczysz? 
- Tańczyłam już od 4. roku życia. Tata 
przyprowadził mnie na pierwsze zajęcia. Tak 
mi się spodobało, że zostałam. Chodziłam 
tam przez 5 lat. 
 
Gdzie tańczyłaś? 
- Tańczyłam w klubie ,,Fabryka Tańca’’. 
Często jeździłam na różne turnieje. 
 
Ile nagród zdobyłaś? 
- 29 medali i 8 pucharów. 
 

 
fot. z archiwum Nicole Karbowiak 

 
Jakie nagrody są dla ciebie najważniejsze? 
- Najważniejsze nagrody to: Medal o puchar 
burmistrza Chojnic (pierwsze miejsce), 
Medal o puchar prezydenta Tczewa 
(pierwsze miejsce), Puchar Open Bydgoszcz 
Dance (drugie miejsce), Medal Black Dance 
Wiosna 2014 (pierwsze miejsce), Medal 
pierwszy krok 2013 (pierwsze miejsce). 
 
Jak odkryłaś swoją pasję? 
- Pomysł wziął się stąd, ponieważ lubiłam 
tańczyć, a w domu nie miałam wystarczająco 
dużo miejsca. Gdy rodzice zapisali mnie do 
studia, miałam już więcej możliwości. 
 
Skąd pomysł na przyprowadzenie Ciebie do 
studia? 
- Rodzice od małego widzieli, że gdy słyszę 
muzykę, zaczynam tańczyć. Na początku to 
były wygłupy, lecz  gdy zaczęłam trenować, 
z czasem podeszłam do tego na poważnie. 

 
Jakie tańce tańczyłaś? 
- Tańczyłam tańce latynoamerykańskie,  takie 
jak samba, cha-cha. Pojawiły się też tańce 
standardowe – walc, quickstep. Wolałam 
jednak tańce latynoamerykańskie, a 
dokładniej – sambę 
 

 
fot. z zasobów internetowych 
 

Miałaś partnera? 
- Tak, miałam partnera. Miał na imię Olivier. 
Był śmieszny, miły, czasami się kłóciliśmy, ale 
najważniejsze, że dobrze się z nim 
pracowało. Nadal mamy kontakt ze sobą, z 
czego bardzo się cieszę. 
 
Jaki był twój ostatni  konkurs? 
- Mój ostatni turniej to Dance Festival 
Bydgoszcz, który odbywał się 3 i 4 czerwca 
2017 roku. Zdobyłam na nim 3 miejsce. Nie 
do końca pamiętam, co wtedy czułam, ale na 
pewno nie wiedziałam, że to będzie koniec 
mojej kariery… 
 
Jakie uczucia towarzyszyły Ci, kiedy 
tańczyłaś? 
- Uczucia, które towarzyszyły mi w tańcu, to 
na pewno radość i szczęście. Czasami jednak 
czułam złość i smutek, gdy coś mi nie się nie 
udawało. 
 

Najpierw tańcz. Myśl później.  
Taka jest naturalna kolej rzeczy. 

Samuel Beckett 
 

Taniec jest ukrytym  

językiem duszy. 
Martha Graham 

 

 
 

Nasi Mistrzowie 



 

Spacerkiem przez kalendarz 
 

1 marca to Dzień Puszystych… Masz 
puszystego króliczka? Imprezka! 
  
3 marca to Światowy Dzień Dzikiej Przyrody, 
lepiej nie zbliżać się do dzikiej przyrody, 
chyba że… jest oswojona. 
 

5 marca to Dzień Dentysty, nikt nie lubi 
dentystów, ale w ten dzień może warto 
złożyć im wizytę? 
 

 
fot. z zasobów internetowych 
 

6 marca to Dzień Czystego Stołu, polecam 
wymknąć się z domu, zanim mama przeczyta 
ten artykuł i karze posprzątać! 
 

8 marca to Dzień Rudych Osób. A czy jak 
ktoś się pofarbuje, to też się liczy? 
 

10 marca to Dzień Całowania w Czoło. Masz 
kochających rodziców? Uważaj! 
 

12 marca to Światowy Dzień Drzemki  
w Pracy, niech uczniowie zaczną już 
trenować, żeby potem godnie obchodzić ten 
dzień. 
 

 
 
14 marca to Dzień Liczby Pi, no a dlaczego 
nie ma dnia liczby 1 lub 2?  
 

15 marca to Dzień Piekarzy i Cukierników, to 
szczęśliwy dzień dla wszystkich łasuchów,  
a zwłaszcza tych, którzy znają jakiegoś 
miłego piekarza lub cukiernika, który 
wyprawia imprezkę. Mniam! Zazdroszczę.  

 
15 marca to również Dzień Walki  
z Chrapaniem, w 2009 Węgrzy pobili rekord 
w chrapaniu, najgłośniejsze sięgało 98 
decybeli, czyli poziomu żużlowego  
motocykla. 
 

18 marca to Europejski Dzień Mózgu, 
podobno mężczyźni mają większy mózg, ale 
kobiety… bardziej pomarszczony. 
 

21 marca to Dzień Wagarowicza – ulubiony 
dzień uczniów i niekoniecznie nauczycieli. 
 

23 marca to Dzień Windy, schody są 
popularniejsze, a jakoś nie mają swojego 
święta. 
 

25 marca to Międzynarodowy Dzień Gofra. 
Próbowałeś kiedyś samemu zrobić gofra? 
Podobno to nie jest takie proste. 
 

 
 

26 marca to Międzynarodowy Dzień 
Szpinaku, znasz dziecko, które lubi szpinak?  
 

28 marca to Dzień Chwastów, to dzień dla 
wszystkich mężczyzn, którzy nie lubią kosić 
trawnika. 
 

5 kwietnia to Dzień Grzeczności za 
Kierownicą. Oj, przyda się – szczególnie 
polskim kierowcom… 
 

 

 
► Zofia Klet 



 

Krótki Strzał 
 

Z panią wicedyrektor  
Aleksandrą Codrow 

 

Kawa czy herbata? 
- Kawa. 
 

Judo czy taekwondo? 
- Taekwondo. 
 

Paryż czy Nowy Jork? 
- Paryż. 

 
Praca w szkole – tak czy nie? 
- Tak! 
 

Wiosna czy jesień? 
- Wiosna. 
 

Poniedziałek czy piątek? 
- Piątek. 
 

Morze czy góry? 
- Morze. 
 

Muzyka klasyczna czy rockowa? 
- Klasyczna. 
 

Warzywa czy owoce? 
- Warzywa. 
 

Biblioteka czy księgarnia? 
- Księgarnia, wolę własne książki. 
 
Teatr czy kino? 
- Teatr 
 
Przedmioty ścisłe czy humanistyczne? 
- Ścisłe 
 
Filmy czy książki? 
- To i to! 

 
 

► Zofia Dudek 
 

 
 

Kolumna dla Samorządu 
 
Z okazji Światowego Dnia Czytania Tolkiena 
– 25 marca dwie klasy – 6b i 6d spotkały się  
w norze z wygodami (sala 205) na 
maratonie czytania „Hobbita”.  
 
Wszyscy przypomnieli sobie historię Bilba 
Bagginsa, poucztowali i dołączyli do 
światowego grona miłośników Śródziemia. 
Światowy Dzień Czytania Tolkiena, 
obchodzony od 2003 roku, przypada 25 
marca – to data nawiązująca do upadku 
Saurona, zakończenia wojny o pierścień i 
uwolnienia Śródziemia spod panowania sił 
zła.  
Wybrani uczniowie otrzymali fragmenty 
powieści do odczytania. Niektórzy z nich 
przebrali się za postaci z książki. Całość 
urozmaiciły: prezentacja przygotowana 
przez uczennice klasy 3bg, fragmenty filmu 
oraz przebój Eda Sheerana „I see fire”.  
 

 
fot. Katarzyna Jarzembowska 
 

Maraton trwał 90 minut – dzięki obszernej 
prezentacji treści książki szóstoklasiści mogli 
przypomnieć sobie najważniejsze wątki  
z lektury, rozwiązywać zagadki razem  
z Bilbem i Gollumem, a także poznać 
biografię Tolkiena. 
Specjalne podziękowania należą się paniom:  
Sabinie Fischer-Kotowskiej, Magdalenie 
Ciesielskiej i Katarzynie Jarzembowskiej. 
 

► Redakcja 
 

Przygody! To znaczy: 
nieprzyjemności, zburzony spokój, 

brak wygód. Przez takie rzeczy 
można się spóźnić na obiad… 

J. R. R. Tolkien 



 

Dzień Kolorowej 
Skarpetki 

 
21 marca mogliśmy założyć do szkoły 
kolorowe skarpety. Wszystko ze względu na 
pierwszy dzień wiosny, ale i Światowy Dzień 
Osób z Zespołem Downa.  
 

Ta akcja jest coraz bardziej znana i lubiana – 
chodzi o to, by założyć kolorowe skarpety 
(lub nie do pary), jak i ubrania. A czemu 
akurat tęczowe? Ponieważ ma to wyrazić 
radość, tolerancję i solidarność wobec osób  
z Zespołem Downa. Data tego święta jest 
symboliczna – to 21. dzień 3. miesiąca. Taki 
właśnie dodatkowy chromosom 21. (u osoby 
zdrowej są dwa chromosomy 21, w zespole 
Downa są trzy) odpowiedzialny jest za 
występowanie tej wady genetycznej.  
 

 
fot. Zosia Czarnecka (x2) 
 

 
 

Uroczystość została ustanowiona w 2005 
roku. W tym dniu pokazujemy, że nie ma 
dwóch takich samych skarpet, tak jak nie ma 
dwóch takich samych osób. Wszyscy się od 
siebie różnimy. I to jest na swój sposób 
piękne! 

► Zofia Czarnecka 

Cyberprzemoc – 
problem społeczny 

 
Zjawisko cyberprzemocy (czyli agresji 
elektronicznej) to problem, który dotyczy 
osób korzystających z sieci internetowej. 
Pojawił się na przełomie XX i XXI wieku. 
 
Cyberprzemoc ma miejsce m.in., gdy: 
- ktoś zamieszcza Twoje zdjęcia w internecie 
bez Twojej zgody, 
- ktoś umieszcza w sieci czy rozsyła na Twój 
temat informacje, których się wstydzisz, 
- ktoś ośmiesza Cię lub nęka, podszywając się 
pod Ciebie, 
- ktoś włamuje się na Twoje konto pocztowe 
lub inne komunikatory. 
 

Jak może czuć się osoba, którą dotknęła 
cyberprzemoc? 
Taka osoba może czuć wstyd w związku  
z tym, że jej prywatne rzeczy (np. zdjęcia) 
znalazły się w sieci internetowej. Boi się, że 
większa grupa osób dowie się o jej 
prywatnych sprawach. Boi się też 
powiedzieć o tym bliskim. 
 

 
fot.  z zasobów internetowych 

                                                                                 
Jak powinna zachować się osoba, która 
doświadczy cyberprzemocy? 
Taka osoba powinna powiedzieć o tym 
zaufanej osobie dorosłej, a przede 
wszystkim nie powinna kontaktować się ze 
sprawcą cyberprzemocy i nie odpowiadać na 
jego zaczepki. 

► Gabriela Rutkowska 

 
 
 



 

Starożytni chirurdzy 
 

Nie odkryję niczego nowego, jeśli napiszę, że 
w starożytności kapłani, zajmujący się 
balsamowaniem zwłok (balsamiści), znali 
dobrze anatomię ludzkiego ciała i dzięki 
temu byli świetnymi lekarzami. 
 
Wiedzieli, że człowiek ma wewnętrzne 
organy i wiedzieli także, do czego one służą. 
Rozpoznawali niemal bezbłędnie, co dokucza 
pacjentowi i potrafili za pomocą wielu 
ziołowych mikstur zażegnać boleść. Potrafili 
też – jak za dotknięciem magicznej różdżki – 
uleczyć ból mięśniowy, ponieważ jako znawcy 
układu mięśni w ciele człowieka wiedzieli, 
który splot mięśni należy nacisnąć, aby ból 
mięśniowy określonej okolicy zniknął. 
To wszystko wiemy i za to też podziwiamy 
starożytnych lekarzy. 
 

 
fot. z zasobów internetowych 
 

Kiedy jednak odkryłam, że w starożytności – 
około 2500 lat temu na terenach Grecji, 
Egiptu i Mezopotamii ludzie potrafili 
przeprowadzać skomplikowane operacje 
chirurgiczne (także na mózgu!), długo nie 
mogłam w to uwierzyć. Zupełny szok. 
Okazuje się, że w 1995 roku w Egipcie 
naukowcy odkryli liczącą 2600 lat mumię, 
która miała w kolanie zamontowany 
chirurgiczny trzpień (pręt służący do 
osadzania na nim czegoś – tu kości). Technika 
operacji była podobna do stosowanej 
obecnie, a wzór trzpienia odpowiadał 
współczesnym zasadom biomechaniki. 
Wiemy, że najstarszy traktat o operacjach 
chirurgicznych został napisany w 1501 roku 
p.n.e. przez Imhoterpa, genialnego architekta  
 

 
 
i lekarza. Naukowcy odkryli także, że kiedy w 
79 roku wybuch Wezuwiusza zniszczył 
Pompeje, to pod pyłem wulkanicznym miasto 
zachowało się prawie w nienaruszonym 
stanie. Podczas wykopalisk odnaleziono tam 
narzędzia chirurgiczne – łącznie z zaciskami, 
skalpelami, przyborami do przypalania, 
nożycami i instrumentami ginekologicznymi. 
Niezwykłe osiągnięcia medyków tamtych 
czasów w zakresie przeprowadzania operacji 
są zaskakujące, ale największy podziw i 
zdziwienie budzi odkrycie, jakiego dokonano 
na obszarze dzisiejszej Syberii. 
W 2012 roku w górach Ałtaju naukowcy 
odkryli 3 czaszki, które przeszły za życia 
operacje na mózgu. Ludzie ci żyli na Syberii 
około 2500 lat temu i według badań prof. 
Aleksieja Kriwoszapkina z Rosyjskiej Akademii 
Nauk przeszli za życia operację na otwartym 
mózgu (tzw. trepanację czaszki). Profesor 
twierdził, że starożytni syberyjscy medycy 
posiadali dokładną znajomość budowy 
ludzkiego mózgu, ponieważ najbardziej 
skomplikowaną operację tamtych czasów 
przeprowadzali właśnie w takim miejscu, 
gdzie mogłyby powstać najmniejsze szkody. 
Naukowcy odkryli, że właściciel pierwszej 
czaszki doznał urazu, na skutek którego 
powstał krwiak w mózgu i pacjent cierpiał na 
nudności, bóle głowy, zaburzenia 
świadomości, a także był częściowo 
sparaliżowany. 
Starożytny chirurg wykonał operację, 
trepanację czaszki, zgodnie z najstarszymi 
prawidłami sztuki medycznej opisanymi w 
Grecji w 400-500 roku p.n.e. i usunął krwiak. 
Zaskakujące jest to, że operacja się udała, 
pacjent nie tylko przeżył, ale także męczące 
go dolegliwości ustąpiły i – szacując po 
grubości kości czaszki w miejscu operacji – 
naukowcy ustalili, że pacjent ten żył w 
dobrym zdrowiu wiele lat. 
Podobnie rzecz się miała z właścicielem 
drugiej z czaszek. Naukowcy podejrzewają, że 
cierpiał on na jakąś wrodzoną deformację 
czaszki, którą starożytny chirurg zoperował i 
pacjent żył zdrowo. Tylko trzecia czaszka 
wskazywała na to, że pacjent nie przeżył 
operacji albo zmarł zaraz po niej. Tak czy 
inaczej jest to niesamowity wynik. 
Współcześni uczeni oceniają rezultaty 
starożytnych operacji jako „zadziwiające”.  
Były one skomplikowane i bardzo ryzykowne. 

Wehikuł czasu 



 

W połowie XIX wieku trepanację czaszki w 
najlepszych szpitalach Europy przeżywało 
zaledwie 10% pacjentów, a lekarze decydowali 
się na ich przeprowadzanie tylko w 
przypadkach bardzo ciężkich urazów głowy.  
Neurochirurdzy twierdzą, że dawne operacje 
na czaszkach miały charakter czysto 
medyczny – nie rytualny i przeprowadzali je 
specjaliści posiadający wiedzę o budowie 
ludzkiego ciała i chorobach. Starożytni 
syberyjscy medycy stosowali technikę 
operacyjną, zwaną łyżeczkowaniem kości, 
która dawała największe szanse na 
pozytywny przebieg trepanacji i która 
stosowana jest do dziś. 
Jak się okazuje, doświadczenie i dziedzictwo 
pozostawione nam przez starożytnych 
medyków pozwala współczesnym lekarzom 
przeprowadzać zabiegi chirurgiczne przy 
minimalnym zagrożeniu dla życia i zdrowia 
pacjenta. Myślę jednak, że z ogromnym 
szacunkiem powinniśmy odnosić się do 
naszych przodków sprzed 2500-3000 lat, 
którzy wcale nie ustępowali nam swoją 
wiedza i umiejętnościami. A kto wie, czy pod 
wieloma względami nie byli od nas lepsi… 
 
► Weronika Malesińska 

 

List do taty 
 
Pod koniec marca został rozstrzygnięty VII 
Ogólnopolski konkurs literacki „17 gram 
miłości”. Tegoroczną edycję organizatorzy 
poświęcili tacie. 
 

Konkurs jest ciekawą propozycją dla uczniów, 
ponieważ jego głównym celem jest 
rozbudzenie twórczości literackiej oraz 
stworzenie możliwości odniesienia sukcesu 
dzieciom i młodzieży z dysleksją. 
Zadaniem uczestników było napisanie pracy 
literackiej – listu, wiersza, bajki – 
dedykowanej tacie. 
Nasza szkolna koleżanka z klasy 6d – Karolina 
Ojewska napisała niezwykle wzruszający list 
do taty. Swoją pracą wywalczyła zaszczytne 
drugie miejsce! 
Zapraszamy do lektury fragmentu zwycięskiej 
pracy… 
 

[…] Jednak nie mogę ukryć – bo przecież Ty 
wyczuwasz mój nastrój na odległość – jak 

bardzo było mi smutno, kiedy dowiedziałam 
się, że nie wrócisz do nas na święta Bożego 
Narodzenia. Ja rozumiem, że bardzo ciężko 
pracujesz, żeby nas wszystkich utrzymać – 
dzięki temu niczego nam brakuje i możemy 
realizować swoje pasje: uczyć się języków, 
chodzić na lekcje tańca, rysunku i jeździć 
konno, ale… to nie jest najważniejsze. Wszyscy 
bardzo za Tobą tęsknimy. Sam dobrze wiesz, że 
rozmowy przez internet lub telefon to jedynie 
namiastka… Czasami po prostu chciałabym Cię 
mieć na wyciągnięcie ręki…Brakuje mi naszych 
rozmów na różne tematy, zwłaszcza te 
związane z historią. Zaraziłeś mnie miłością do 
munduru – pamiętasz, jak zaprowadziłeś mnie 
na pierwszą zbiórkę harcerską? Byłeś taki 
dumny… Oczywiście, nie zawsze się ze sobą 
zgadzaliśmy, ale… (prawie) zawsze okazywało 
się, że masz rację. Brakuje mi Twoich rad, które 
pomagają mi zrozumieć życie i otaczający 
świat. Nie mogę także zapomnieć naszych 
wycieczek z psami i wypadów rowerowych. To 
były dla mnie bardzo ważne chwile. Takie 
zwyczajne, ale – dziś to wiem na pewno – także 
wyjątkowe. Jakbyśmy podbijali kosmos… 
Dzisiaj już o niczym innym nie marzę, jak tylko o 
tym, byśmy byli razem. 
[…] Drogi Tato, pragnę Ci także przekazać, że 
nasze małe domowe zoo powiększyło się. 
Oprócz dwóch psów i kota mamy jeszcze… 
chomika. Koleżanka dostała go na urodziny, a 
okazało się, że ma alergię. Nikt go nie chciał 
wziąć, więc znalazł dom u nas. Takie małe 
zwierzątko, a ile robi hałasu! Szczególnie w 
nocy, co bardzo intryguje Filemona. Szkoda, że 
nie możesz tego zobaczyć. 

► Redakcja 
 

 
fot. Anna Ojewska 

 



 

Udany debiut  
na dużej scenie 

 

W marcu odbyły się XXVIII Konfrontacje 
Teatralne pod patronatem Urzędu Miasta 
Bydgoszczy.  
 
Koło Teatralne „Próba” w składzie: Emilia 
Koczorowska, Natalia Górecka, Eva Fidik, 
Maja Giecołd, Luiza Paczkowska, Liza Werba, 
Zuzanna Szczepańska, Denis Deręgowski, 
Maks Migdał, Mikołaj Mrozowski z klasy 4g 
zaprezentowało sztukę, przygotowaną na 
podstawie utworów Jana Brzechwy, pod 
tytułem  „Witajcie w naszej bajce”  i   
zdobyło pierwsze miejsce.  
 

 
fot. z archiwum koła teatralnego 
 

Troje uczniów otrzymało specjalne nagrody 
aktorskie: Liza – za rolę uroczej żabki, Luiza –
za stworzenie sugestywnej postaci czapli  
i Denis – za rolę perfekcyjnego narratora. 
 

 
 

Koło Teatralne „Próba” obchodzi w tym 
roku 20 lat! W tym składzie istnieje od 
października 2018 roku. Zajęcia odbywają się 
raz  
w tygodniu. Wspólnie ustalamy stroje, 
rekwizyty, dyskutujemy na temat muzyki do 
przedstawienia. 

Kolejny występ będzie można obejrzeć na 
zakończenie roku szkolnego dla klas 4-7. 

Zapraszamy! 
                                          
► opiekun koła: Jolanta Nadolna 
 

Kobieta na 
przestrzeni wieków 

 

W marcu Samorząd Uczniowski we 
współpracy z panią Joanną Grabowską 
zaprosił uczniów do szczególnego konkursu 
plastycznego. 
 

Zadanie polegało na stworzeniu portretu 
wybranej kobiety, która miała znaczący 
wpływ na losy świata lub swojego kraju, 
przyczyniła się do postępu, sięgnęła po 
sławę czy też zrobiła karierę w jakiejś 
dziedzinie. 
 

 
fot. Katarzyna Jarzembowska (x2) 
 

 
 

Na szkolnym korytarzu powstała wystawa 
portretów. Prac było sporo – wśród 
portretów pojawiały się kobiety sprzed 
stuleci, ale też te współczesne: władczynie, 
aktorki, naukowcy, działaczki społeczne. 
Dziękujemy wszystkim, którzy poświęcili 
swój czas i chęci – i wzięli udział w zabawie.  

 

► Samorząd Uczniowski 



 

Laureaci „Kuratora”  
 
Z dumą prezentujemy naszym Czytelnikom 
tegorocznych laureatów Wojewódzkich 
Konkursów Przedmiotowych – z języka 
angielskiego i chemii. Nie sposób mówić o 
ich sukcesach bez udziału nauczycieli, którzy 
poświęcali swój czas i siły, by dobrze 
przygotować ich do tego prestiżowego 
konkursu. 
 

Maja Michalska (klasa 8a) – 
laureatka Konkursu 

Przedmiotowego z Chemii 
 
Skąd zainteresowanie chemią?  
- Gdy w 7 klasie chemia doszła jako nowy 
przedmiot, od razu mnie zainteresowała. 
Bardzo lubiłam się jej uczyć i nie sprawiało mi 
to większych trudności. Polubiłam również 
chemię przez to, że, w porównaniu do 
innych przedmiotów, jest bardzo logiczna – 
niektórych rzeczy nie trzeba uczyć się na 
pamięć – wystarczy się tego domyślić. 
 
Jak możesz podsumować swoje 
przygotowania do konkursu – ile czasu 
spędziłaś na nauce? 
- Moje przygotowania do konkursu zaczęłam 
już w wakacje – wiedziałam, że jest on 
bardzo ważny i od niego zależeć będzie moja 
przyszłość, więc wolałam zacząć jak 
najwcześniej. Kiedy rozpoczął się rok 
szkolny, nie było dnia, w którym choć raz nie 
zajrzałabym do książki. Mój sukces w dużym 
stopniu zawdzięczam pani Wiolecie 
Falkowskiej, która poświęciła bardzo dużo 
swojego czasu, by mnie do tego konkursu jak 
najlepiej przygotować. 
 
Konkurs z chemii to pewnie nie tylko wiedza 
teoretyczna, ale też zadania – która z tych 
części sprawiła Ci najwięcej problemu? 
- Z pewnością zadania. Ta część konkursu, 
nie zaprzeczam, była moją piętą achillesową, 
jednak podczas przygotowań wykonałam ich 
tak dużo, że rozwiązanie jakiegoś nie było 
niczym trudnym. 
 
Przed laureatem konkursu stoją otworem 
wszystkie szkoły średnie – czy już podjęłaś 
decyzję, którą wybierzesz? Jaki to będzie 
profil? 

- Co do wyboru szkoły, nie mam całkowitej 
pewności, do której pójdę, jednak na sto 
procent jestem przekonana, że będzie to 
profil biologiczno-chemiczny. 
 
Czy marzy Ci się praca w laboratorium? 
Praca naukowa? 
- Szczerze mówiąc, ciężko mi na to pytanie 
odpowiedzieć, gdyż nie wiem, jak potoczą 
się moje dalsze losy w chemii. 
 

 
fot. z zasobów internetowych (x2) 

 
Pani Wioleta Falkowska – 

opiekunka Mai 
 
Poziom trudności był zróżnicowany – etap 
szkolny wymagał od Mai dokładnego 
opanowania materiału z podręcznika  
i zapamiętania kilku ciekawostek  
i wskazówek, których jej udzieliłam. Etap 
rejonowy natomiast był najtrudniejszy – 
wymagał nie tylko opanowania dotychczas 
poznanych treści, ale również opracowania 
nowych tematów do tej pory nieznanych, 
wymagał poświęcenia dużej ilości czasu – 
zarówno na obliczanie zadań rachunkowych, 
jak również projektowanie doświadczeń 
chemicznych czy zapisywanie 
skomplikowanych równań chemicznych. Na 
drugim etapie uczeń musiał mieć opanowane 
nawet tematy ze szkoły średniej  
z zapamiętaniem licznych wyjątków i reguł. 
Etap wojewódzki był natomiast najłatwiejszy 
ze wszystkich – wiele pytań było wyjętych ze 
sprawdzianów szkolnych, lecz pojawiły się 
również treści, których ósmoklasiści do tej 
pory nie poznali. Podsumowując, każdy etap 
wymagał dużo pracy i czasu, a Maja, 
przechodząc każdy etap z wynikiem prawie 
100-procentowym, posiada wiedzę nie tylko ze 
szkoły podstawowej, ale już ze szkoły średniej. 
Pracowałyśmy od października do marca.  



 

W związku z bardzo napiętym planem lekcji 
Mai spotykałyśmy się podczas każdej wolnej 
długiej przerwy lekcyjnej każdego dnia, 
ponieważ tylko te chwile mogłyśmy 
przeznaczyć na wspólną naukę i 
rozwiązywanie skomplikowanych zagadnień. 
 

Wiedza to potęga… 
Francis Bacon 

 
Natalia Czajkowska (klasa 3ag) – 

laureatka  
Konkursu Przedmiotowego  

z Języka Angielskiego 
 
Jak długo przygotowywałaś się do konkursu 
kuratoryjnego? 
- Przygotowywałam się około trzech 
miesięcy. Musiałam poświęcić nauce każdy 
weekend i całe ferie, ale nie było źle. 
 
Czy nauka języka angielskiego to Twoja 
pasja czy też bardziej konieczność – bo dziś 
to język świata? 
- Język angielski nie jest może moją pasją, 
jednak czerpię przyjemność z nauki o nim. 
 
Czy były jakieś zagadnienia, które Cię 
zaskoczyły? Były szczególnie trudne? 
- Najtrudniejsze było „posegregowanie” 
wszystkich czasów teraźniejszych, 
przeszłych i przyszłych w głowie – w końcu 
angielski to nie tylko „I am”, „Hello” i kilka 
przekleństw. Często zdania, które 
przypisywałam sobie do danego czasu, 
mieszały się z innymi, podobnymi do siebie. 
Na początku nauki myślałam, że opis zdjęcia 
– część ustna konkursu – będzie dla mnie 
największym wyzwaniem, ponieważ nigdy 
nie spotkałam się z czymś takim. 
 
Jak zachęciłabyś innych do tego, by 
podejmowali wyzwania – na przykład uczyli 
się języków? 
- Uważam, że warto pomyśleć, ile 
doświadczenia i korzyści może przynieść 
podjęcie nowego wyzwania. Nawet jeśli 
jakaś umiejętność nie przyda się teraz, kiedyś 
może uratować ci skórę. 

 
 

Pani Sylwia Sobczuk – 
opiekunka Natalii 

 
Poziom konkursów językowych wykracza 
bardzo daleko (hen, hen daleko) poza poziom 
podstawy w gimnazjum. Laureat konkursu 
spokojnie może podchodzić do egzaminu 
maturalnego i jestem pewna, że zdałby go na 
wysokim poziomie. W zasadzie w konkursie  
rywalizują uczniowie szkół dwujęzycznych, 
międzynarodowych, często dzieci naturalnie 
dwujęzyczne lub takie, które spędziły część 
życia za granicą. Więc nawet bardzo 
uzdolnieni uczniowie, którzy uczą się od 
podstaw w szkole (przy 3 godzinach języka w 
tygodniu) mają problem, by sprostać 
wymaganiom. Uczniowie muszą się wykazać 
bardzo obszerną znajomością kultury, historii, 
literatury, geografii, a nie tylko znajomością 
słownictwa  
i gramatyki. W tym są również wyrażenia 
frazeologiczne i idiomy, które zawsze 
sprawiają wiele trudności w nauce języka 
obcego.  
W finale trzeba również przejść część ustną – 
rozmowę z komisją na podstawie ilustracji 
(podobnie jak na egzaminie maturalnym). 
Wiąże się to z ogromnym stresem. By dostać 
się do  finału, potrzebny jest nie tylko talent, 
ale godziny pracy! Pracy własnej ucznia! Ale 
warto, bo tytuł laureata jest „przepustką” do 
wybranej szkoły średniej. Spotykałyśmy się od 
października. Na początku uczniów było kilku, 
ale udało się tylko Natalii. Podpowiadałam,  
co jeszcze trzeba zrobić, wyjaśniałam 
wątpliwości, przyniosłam „kupkę” książek, 
które Natalia musiała przeczytać i wykonać 
ogromną ilość ćwiczeń. Poświęciła na to 
wszystko mnóstwo czasu. 
 

Mądry sam kształtuje sobie los… 
Norman Douglas 

 

► Redakcja 



 

Czy wiesz, że… 
 

Ponoć najstarszy udokumentowany błąd 
ortograficzny to zapis nazwy miejscowości 
„Ożechowo” w poznańskich rotach 
sądowych. 
 

Słowo „ogórek” piszemy dziś z błędem 
ortograficznym! Pochodzi ono z perskiego  
i w oryginale brzmi „angurion”, w 
niemieckim „gurke”, w rosyjskim „oguriec”. 
W języku polskim przez skojarzenie z górą 
pierwotną pisownię „u” zastąpiło „ó”. To 
oczywiście nie znaczy, że powinniśmy to 
zmienić i na siłę pisać ogórek przez „u”. 
 

Motyle mogą odczuwać smak stopami.  
W motylich stopach (tak, tak, stopach!) 
znajdują się receptory odpowiedzialne za 
odczuwanie smaków. Receptory działają jak 
niewidzialne dla nas urządzenia, które 
mówią nam, jak smakuje truskawka czy też 
czekolada. I tak jak my od rozpoznawania 
smaków mamy usta, motyle (a także muchy), 
odczytują je stopami... 
 

 
fot. z zasobów internetowych 
 

Miejsce opierania dłoni o biurko (np. 
podczas spędzania czasu przed 
komputerem) zawiera około 10 milionów 
bakterii. Występuje tam ich więcej niż… w 
muszli klozetowej!  
 

Z badań wynika, że dzieci, które chrapią, 
mają gorsze wyniki w nauce… 
 

Leworęczni ludzie są lepsi w sportach, które 
wymagają szybkich reakcji i dobrej orientacji 
w terenie. 
 

Ludzie w Holandii są najwyżsi w Europie. 
 

Przeciętnie zasypiamy w przeciągu 12-14 
minut. 
 

► Zofia Czarnecka 

Tanecznie… 
 

W marcu w naszej szkole odbył się 20. 
Ogólnopolski Konkurs Taneczny „Taneczne 
miraże”. Wszystkie występy odbywały się 
na sali gimnastycznej.  
 
Organizatorem konkursu od 1999 roku jest 
Pałac Młodzieży w Bydgoszczy, zaś 
pomysłodawcą i realizatorką – dr Wiesława 
Pilewska. 
W tym roku można było zobaczyć zespoły w 
choreografiach w kategoriach: etiuda, 
inscenizacja oraz miniatura w kategoriach 
wiekowych: do 9 lat, 10-11, 12-13, 14-15 oraz 
powyżej 16 lat.  
 

 
fot. z archiwum Pałacu Młodzieży (x2) 
 

Widzowie obejrzeli 37 zespołów, 109 
solistów i 21 duetów. W konkursie 
uczestniczyło ponad pół tysiąca tancerzy z 
całej Polski! Gościli  
u nas również tancerze z Rosji. 
Tancerzy oceniało jury w składzie: pani 
Iwona Runowska, pani Ilona Trybuła oraz 
pan Sebastian Białobrzeski – 
przewodniczący jury. 
 

 
 

Pięknie było i światowo. Cieszymy się, że 
takie imprezy odbywają się w naszej szkole! 
 
► Magdalena Foksińska 



 

Omnibus wiedzy  
o sporcie 

 
W marcu w naszej szkole odbył się III 
Kujawsko–Pomorski konkurs sportowo- 
wiedzowy – Omnibus.  
 

W finale uczestniczyło 6 drużyn: SP 31 pod 
opieką pani Iwony Dembskiej, SP 4 pod 
opieką pani Anity Kownackiej-Adler, SP 10 
pod opieką pani Agnieszki Pietrzak, SP 
Królikowo pod opieką pana Daniela Lubawy, 
SP Białe Błota pod opieką pana Jędrzeja 
Gralika oraz SP Rynarzewo pod opieką pana 
Tomasza Grobelskiego. 
Przybyli do nas również goście:  pan Ireneusz 
Nitkiewicz – wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Bydgoszczy, pani Karolina Ciżmowska 
–przedstawicielka Prezydenta Miasta 
Bydgoszczy oraz pani Ewa Kowalkowska – 
przedstawicielka klubu sportowego PAŁAC 
BYDGOSZCZ S.A. 
 

 
Fot. Katarzyna Jarzembowska (x3) 
 

W naszych szkolnych progach zagościła 
także pani Izabela Bełcik – dwukrotna złota 
medalistka Mistrzostw Europy w piłce 
siatkowej, gość specjalny tej edycji. 
Wszystko odbywało się pod okiem jury w 
składzie: pani Izabela Bełcik, pan 
wicedyrektor Szymon Lewalski oraz pani 
Danuta Rega – sekretarz jury. 
Naszą szkołę reprezentowało czterech  5-
klasistów z klasy ogólnej: Igor Stankiewicz, 
Maksymilian Mroczkowski, Magdalena 
Foksińska oraz Zofia Klet 
W programie konkursu był quiz, kilka zabaw 
sportowych oraz nagranie filmu lub 
stworzenie prezentacji multimedialnej na 
temat zasad gry fair play oraz aktywnego 
spędzania wolnego czasu. 

 

 
 

Pytania w quizie dotyczyły mistrzostw świata 
w piłce nożnej i siatkowej oraz lekkoatletyki 
2018, a także zasad dyscyplin sportowych 
takich jak: lekkoatletyka, piłka nożna, piłka 
siatkowa, taekwondo olimpijskie, judo. 
Oprócz wiedzy zawodnicy musieli wykazać 
się dobrą kondycją, szybkością  
i dokładnością we wcześniej 
przygotowanych zabawach, np. rzucanie do 
celu piłkami różnych wielkości  
i wagi, skakanie przez skakankę.  
Walka była zacięta i męcząca! Sumując 
punkty za dobre odpowiedzi w quizie, wyniki 
w sporcie oraz przygotowane wcześniej 
prezentacje multimedialne lub filmy, jury 
wyłoniło zwycięzców – pierwsze miejsce 
zajęła SP nr 31 (brawo MY!), drugie – SP nr 4, 
trzecie – SP Rynarzewo, zaś wyróżnienie 
zdobyła SP Białe Błota. 
 

 
 

Po zakończonych zawodach każda szkoła 
dostała 100 biletów na mecz piłki siatkowej,  
a uczestnicy i dopingujący uczniowie mogli 
poczęstować się pysznym tortem 
ufundowanym przez dyrektor naszej szkoły 
oraz pana Tomasza Regę.  

 

► Magdalena Foksińska 



 

Na barce Lemara 
 
4 kwietnia na pokładzie barki Lemara 
cumującej na nabrzeżu Brdy odbył się finał V 
edycji międzyszkolnego konkursu „Czy się 
odważę mówić w gwarze?” 
organizowanego przez Szkołę Podstawową 
nr 31, Miejskie Centrum Kultury oraz 
Muzeum Mydła i Historii Brudu. 
 
Przesłuchania trwały od godziny 10. Występy 
uczestników (uczniów szkół podstawowych  
i oddziałów gimnazjalnych) oceniało 
profesjonalne jury w składzie: dziennikarka 
pani Urszula Guźlecka, pani wicedyrektor 
Marlena Mioduszewska, pan Adam Gajewski  
z MCK-u oraz pan Waldemar Bujny, 
organizator lekcji gwary bydgoskiej. Podczas 
występów towarzyszyła nam kamera 
Telewizji Polskiej. 
Podczas konkursu, który brawurowo 
poprowadził Hubert Jagła z klasy 8e, 
wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie mogli 
obejrzeć pokaz mody z lat 20. przygotowany 
przez uczennice klasy 6a – Aleksandrę, 
Emilię, Oliwię, Zosię i Zuzię.  
U tej panny o fuszerce nie może być mowy. 
Żadna to gapa czy heksa. Obleczona w suknię 
jak ze sceny romantycznej... Na jej widok – 
murowany herszlag. No i te zgrabne giczały… 
Słowem panna Aleksandra jak z żurnala. 
Kolebie się na boki i kuka, czy aby wszystkie 
luntrusy ślepia na nią wytrzeszczają. Boa 
pierzaste – jak widać – dodaje szyku...  – to 
zapowiedź jednej z modelek. Dodatkowo 
spotkanie wzbogacił pojedynek na gwarę  
i piękne wykonanie nastrojowych piosenek – 
„Moon river” oraz „Tango tandresse”. 
Jury sprawiedliwie oceniało dobór tekstu, 
opanowanie pamięciowe, interpretację oraz 
ogólne wrażenie artystyczne.  
 
A oto lista laureatów i wyróżnionych: 
1. miejsce – Maja Bartoszewska ze Szkoły 
Podstawowej nr 31 oraz Wojciech Świeciak z 
Gimnazjum Katolickiego 
2. miejsce – Agata Kluz ze Szkoły 
Podstawowej nr 58 oraz Olga Kołtyś z 
Gimnazjum Katolickiego 
3. miejsce – Zuzanna Mróz ze Szkoły 
Podstawowej nr 31 oraz Iga Chudzińska z 

oddziałów gimnazjalnych Zespołu Szkół 
Handlowych 
wyróżnienie – Maria Pawełkiewicz i Hanna 
Krajewska z Katolickiej Szkoły Podstawowej, 
Konstancja Siecińska ze Szkoły Podstawowej 
nr 56 oraz Oliwia Piątkowska z oddziałów 
gimnazjalnych Zespołu Szkół Handlowych. 
 

 
Fot. Katarzyna Jarzembowska (x3) 
 

 
 

 
 

Pamiętajcie, gwara jest tym, co nas wyróżnia  
i sprawia, że czujemy się wyjątkowi. Nie 
zapominajmy więc o języku naszych 
dziadków!  

► Redakcja 



 

W świecie animacji 
 
Anime to japońskie kreskówki. Najczęściej 
wyróżniają się wyjątkową kreską, 
ciekawymi pomysłami. Najpopularniejsze z 
nich to ,,Hetalia”, ,,Death Note” 
,,Pokemon”, ,,Boku no Hero Academia”. 
 
Zaczynając naszą wspólną przygodę z anime, 
zajmiemy się „Hetalią” i wyjaśnieniem 
podstawowych zasad. 
„Hetalia” to anime powstała w 2007 roku na 
podstawie mangi Himaru Hidekasa o tym 
samym tytule. Opowiada o przygodach 
głównych postaci, którymi są personifikacje 
krajów. Każda postać ma odrębny i 
doskonale napisany charakter. 
Przedstawiane wydarzenia dzieją się w 
różnych epokach, np. w średniowieczu, w 
XIX wieku, w trakcie drugiej wojny 
światowej. Najciekawsze są jednak historie z 
czasów WW2, gdzie głównym postaciami są 
państwa osi, tj. Niemcy, Japonia, Włochy 
oraz ich przeciwnicy – Rosja, Ameryka, 
Anglia, Francja i Chiny. 
 
Charakterystyka postaci: 

a) Państwa Osi:  
Niemcy [Ludwik] – wiecznie poważny  
i przygotowany do walki mężczyzna. Zawsze 
opiekuje się swoim najlepszym przyjacielem 
– Włochami;  
 
Włochy [Felicjano Vargas] – pogodny i 
trochę mazgajowaty chłopak z obsesją na 
punkcie makaronu. Jest to tak naprawdę 
personifikacja Włoch Północnych – Włochy 
Południowe reprezentuje jego brat Romano 
Lovigo; 
 
Japonia [Kiku Honda] – cichy, spokojny 
młodzieniec, który przez dłuższy czas żył w 
samotności. Nie jest skłonny do okazywania 
uczuć ani do nawiązywania bliższych 
kontaktów z innymi ludźmi, np. nie lubi 
przytulania. Jednak jest też trochę naiwny  
i ulega presji innych. 
 

b) Alianci: 
Ameryka [Alfred F. James] – wesoły, pewny 
siebie mężczyzna, który uwielbia fast food.  
 

Anglia [Arthur Kirkland] – gentelman  
o poważnych brwiach. Lubi haftować  
i rysować; 
 
Francja [Francis Bonnefoy] – pozer 
zachowujący swój język. Kocha sztukę  
i wszystko, co piękne;  
 
Chiny [Yao Wang] – prawdopodobnie 
najstarszy ze wszystkich krajów [ponad 5000 
lat]; 
 
Rosja [Ivan Bragiński] – z pozoru wydaje się 
uroczy, ale inne kraje się go boją.  
 

 
rys. Anastazja Malicka 
 

Oczywiście poza tymi postaciami są jeszcze 
inne: Kanada, Polska, Litwa, Łotwa, Grecja, 
Święte Cesarstwo Rzymskie, Prusy, Australia 
itd. 
 

 
fot. z zasobów internetowych 
 

„Hetalia” to anime, która potrafi wywołać 
różne emocje – ta komedia OSTŻEGAM – 
naprawdę WCIONGA!  

 

► Anastazja Malicka i Mateusz Orliński 
 



 

Kobiecy marzec 
 
Ósmego marca przypadało wyjątkowe 
święto. Domyślacie się? Oczywiście, mowa  
o Międzynarodowym Dniu Kobiet! 
 
Zapewne znacie to święto. W szkołach 
dziewczyny dostają kwiaty lub słodycze, na 
ulicach mnóstwo kwiaciarni wystawia stoiska 
z tulipanami i różami. Ale czy zawsze tak 
było? Czy kobiety dawniej w ogóle mogły 
obchodzić Dzień Kobiet? Otóż nie do końca. 
Jeszcze sto lat temu kobiety nie miały 
praktycznie żadnych praw. Nie mogły brać 
udziału w wyborach, studiować na wyższych 
uczelniach, nie wspominając już o pełnieniu 
jakichkolwiek ważniejszych funkcji 
społecznych. 
 

 
fot. z zasobów internetowych 
 

W tych dziwnych, z naszej perspektywy, 
czasach znalazły się kobiety, które 
postanowiły walczyć o swoje prawa –
sufrażystki. Głównym celem sufrażystek było 
nadanie kobietom całkowitych lub chociaż 
częściowych praw wyborczych. Poza tym 
walczyły też z dyskryminacją kobiet  
w zakładach pracy itp. W tym celu w Anglii  
w 1903 roku założyły organizację Women’s 
Social and Political Union. 
Kilka lat później, w 1908 roku, na ulicach 
Nowego Jorku odbył się marsz 15 tysięcy 
pracownic zakładów odzieżowych  
domagających się praw politycznych  
i ekonomicznych dla kobiet. 

Przyczyniły się one w ten sposób do 
zwrócenia większej uwagi na prawa kobiet 
przez władzę. Z kolei na przełomie 1909-1910 
roku kobiety walczące o swoje prawa – 
znowu w Nowym Jorku – zorganizowały 
trzymiesięczny strajk przeciwko 
dyskryminacji kobiet w miejscach pracy. 
Kilka miesięcy po strajku, w 1910 roku,  
w Kopenhadze Międzynarodówka 
Socjalistyczna ustanowiła obchody Dnia 
Kobiet, który służyć miał krzewieniu idei ich 
praw. Ustanowienie tego święta odbyło się 
w formie anonimowego głosowania, w 
którym wzięło udział 100 uczestniczek z 17 
krajów w tym 3 kobiety jako pierwsze 
wybrane do Parlamentu Fińskiego.  
Z początku nie ustalono jednak dokładnej 
daty Dnia Kobiet. 
19 marca następnego roku Międzynarodowy 
Dzień Kobiet obchodzono po raz pierwszy w 
krajach takich jak: Austria, Dania, Niemcy  
i Szwajcaria. 
W latach 1913-1914 święto dotarło do Rosji.  
W czasie odbywających się tam demonstracji 
antywojennych, po raz pierwszy 
obchodzono również Dzień Kobiet. 8 marca 
1917 roku kobiety w Rosji zorganizowały 
protest po hasłem ,,chleb i pokój”. Cztery dni 
po tym zdarzeniu abdykował car, a rząd 
tymczasowy nadał kobietom prawa 
wyborcze. 
W tym samym roku odbyła się rewolucja 
październikowa, po której rosyjska 
feministka (sufrażystka) Aleksandra 
Kołłontaj przekonała ówczesną władzę do 
ustanowienia 8 marca oficjalnym świętem  
w Rosji. Tak też się stało – Dzień Kobiet stał 
się świętem oficjalnym. 
W Polsce Dzień Kobiet największą 
popularność zyskał w czasach PRL-u. A co się 
tyczy tradycji z nim związanych, same 
najlepiej wiecie! 
Oczywiście poza Rosją, Polską, Austrią, 
Danią, Niemcami i USA Dzień Kobiet świętuje 
się w wielu innych krajach. Oficjalnie 8 marca 
obchodzi ok. 30 państw, m.in. Indie, Zambia, 
Syria, Pakistan, Azerbejdżan, Wietnam, 
Nepal czy Gruzja. Nawet na dalekim 
wschodzie, w Chinach, Dzień Kobiet jest 
świętem oficjalnym. 
Zatem, dziewczyny, możemy być dumne  
z tego, że jesteśmy kobietami i – kiedy trzeba 
– potrafimy zawalczyć o swoje! 

► Weronika Malesińska 



 

Odyseja Umysłu 
2019 

 
Odyseja Umysłu uczy młodych ludzi stawiać 
czoła zmianom, zaszczepia w nich radość  
z nauki i wiarę we własne zdolności osiągania 
tego, co inni mogliby uznać za niemożliwe – 
powiedział twórca tego ogólnoświatowego 
konkursu dr Sam Micklus. 
 
Na Odysei rozwiązuje się dwa problemy. 
Jeden z nich to problem długoterminowy, 
który przygotowuje się przez pół roku. Drugi 
z nich nazywa się problemem spontanicznym 
– drużyny dowiadują się, jaki jest, dopiero na 
miejscu i mają na jego rozwiązanie 5 minut. 
Drużyna może liczyć 5-7 osób i musi mieć 
trenera. Na Odysei drużyna nie może 
korzystać z pomocy z zewnątrz, tylko musi 
przygotować wszystko sama.  
 

 
fot. Barbara Dix (x2) 
 

W tym roku z naszej szkoły w eliminacjach 
regionalnych wzięły udział 3 drużyny pod 
nadzorem trenerek – pani Barbary Dix oraz 
pani Katarzyny Zielińskiej. Eliminacje odbyły 
się w Łodzi 3 marca. Dwie drużyny z naszej 
szkoły rozwiązywały problem „W pracowni 
mistrza Leonarda”, który polegał na 
przedstawieniu dzieł Leonarda Da Vinci. 
Trzecia drużyna rozwiązywała problem 
„Spory o pozory” polegający na stworzeniu 
humorystycznego przedstawienia, które 
opisywało spory, kłótnie o błahe rzeczy.  
Do finału ogólnopolskiego dostała się tylko 
drużyna przedstawiająca problem „Spory  
o pozory”. Finał odbył się w dniach 30-31 
marca w Gdyni. Dwie pierwsze drużyny 
przechodziły do finałów światowych w USA, 
a trzecie – jechały do Rosji. Niestety w tym 
roku nie udało nam się zakwalifikować, ale 
mocno liczymy na to, że za rok się uda  

i zachęcamy Was do wzięcia udziału  
w kolejnej edycji Odysei Umysłu. 
 

 
 

► Zofia Klet 

 

Fani fantasy 
 

W tym roku Pałac Młodzieży zaprosił 
uczniów klas 8 oraz klas gimnazjalnych 
powiatów bydgoskiego, nakielskiego  
i chełmińskiego do udziału w wyjątkowym 
konkursie RECYTATORATOR – Przeczytaj to!  
 

Jego głównym celem jest promowanie 
czytelnictwa wśród młodzieży. Tym razem 
organizatorzy zaproponowali literaturę 
fantasy. Konkurs jest dwuetapowy  
i niezwykle wymagający. Każdy uczestnik 
musiał przygotować przemówienie 
uzasadniające wybór recytowanego 
fragmentu oraz zaprezentować ulubioną 
książkę. 
Wszyscy uczniowie naszej szkoły zgłoszeni 
na konkurs świetnie poradzili sobie z tym 
wyzwaniem, tremą i niemałą konkurencją: 
drugie miejsce zajęły Zuzanna Mróz i Daria 
Zienkiewicz, trzecie miejsce wywalczył 
Hubert Jagła, a wyróżnienie zdobyła 
Wiktoria Szwajca. 

fot. Katarzyna Jarzembowska 

 
 

► Redakcja 



 

Geniusze 
kreatywności 

 
29 marca odbyła się gala rozdania nagród  
w Międzyszkolnym konkursie wiedzy  
i kreatywności „Łowcy supergłów, czyli co 
ma jabłko do Newtona?”, którą miałam 
zaszczyt poprowadzić.  
 
Była to pierwsza edycja konkursu 
międzyszkolnego dla klas 4-8, którą 
organizowała nasza szkoła wraz z 
Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną, w 
której odbyło się całe zdarzenie. W progach 
biblioteki zagościły: pani wicedyrektor 
Aleksandra Codrow, pani dyrektor 
Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej Ewa 
Pronobis-Sosnowska, pracownicy biblioteki 
oraz laureaci zmagań wraz z swoimi 
opiekunami. Galę urozmaicił występ 
Agnieszki Kubalewskiej z piosenką Christiny 
Aguilery – „Say Something” oraz „Moon 
River”  
z repertuaru Audrey Hepburn w moim 
wykonaniu.  
 

 
fot. Katarzyna Jarzembowska 

 

Sam konkurs polegał na wybraniu ciekawej 
postaci ze świata nauki, np. Einsteina czy 
Kopernika, i przedstawieniu jej życia i 
dokonań w dowolny sposób. Uczniowie 
tworzyli filmy fabularne, animacje, komiksy 
rysunkowe, lapbooki itd. Pod uwagę podczas 
wybierania zwycięskich prac brano estetykę, 
zawartość merytoryczną, oryginalność oraz 
kreatywność.  
Konkurs powstał dzięki pani Katarzynie 
Jarzembowskiej i pani Ewie Lewalskiej. To 
właśnie one musiały zmierzyć się z wyborem 
z wszystkich nadesłanych dzieł tylko sześciu. 
Za ufundowanie nagród dla laureatów 
dziękujemy Wojewódzkiej Bibliotece  

 
Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców przy  
SP 31  
 
A oto wyniki konkursu: 
1. miejsce:  
- Tomasz Baliński (z SP Osielsko) – stworzył 
film o Marianie Rejewskim  
- Marta Kołodziej i Oliwia Karpińska (z SP 18 
Bydgoszcz) – stworzyły film o Pitagorasie  
 
2. miejsce: 
- Wiktoria Glińska i Alicja Wnęk (z SP 56) – 
stworzyły komiks o Albercie Einsteinie  
- Aleksander Sklorz (z SP 31) – stworzył 
komiks o Nikola Tesli  
- Julia Walentowska, Weronika Grzybowska  
i Julia Pasternakiewicz (z SP 18) – stworzyły 
lapbook o Koperniku  
 
3.miejsce:  
- Zuzanna Woś i Roksana Bagan (z SP 40) – 
stworzyły film o Johnie Bairdzie 
 
Wszystkim geniuszom kreatywności 
składamy wielkie gratulacje! 

► Magdalena Foksińska 

 

Święto muffinka 
 

To nietypowe, choć smakowite święto,  
w tym roku wypadło w sobotę – 30 marca.  
Z lekkim opóźnieniem, ale z korzyścią dla 
fanów słodkich babeczek, Samorząd 
Uczniowski zaprosił na kolejną edycję 
„Szkoły ze smakiem”. 
 

Na początku kwietnia na korytarzu przy 
stołówce pojawiło się stoisko z muffinkami. 
Można tam było kupić pyszną babeczkę i w 
ten sposób wesprzeć działalność Samorządu 
Szkolnego. Wypieki były tak pyszne, że 
zniknęły już po… pierwszej przerwie o 10.15! 
Co ciekawe, muffinki pochodzą z Anglii – 
powstały na przełomie X i XI wieku  
i początkowo stanowiły przekąski dla 
najbiedniejszych. Dopiero z czasem zyskały 
uznanie wśród arystokracji, a dziś kochają je 
wszyscy. Akcja – na pewno – do powtórki! 
Dziękujemy wszystkim, którzy upiekli, ale też 
kupowali muffinki, zwłaszcza klasie 5b za 
sprawne przeprowadzenie akcji! 

 

► Samorząd Uczniowski

 


