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NR 1 
ROK SZKOLNY 2017/2018 

kontakt:gazetkasp31@wp.pl  
 

W numerze: 
◘ o… włosach dla potrzebujących; 
◘ wywiad z nową Panią Wicedyrektor – Marleną 
Mioduszewską; 
◘ Co myślisz o... - kolejne pytania ankietowe; 
◘ w rytmie zumby; 
◘ rozmowa z Agnieszką Kubalewską – naszą szkolną 
Whitney Houston;  
◘ okiem młodej poetki, czyli trochę poezji autorstwa 
Zuzanny Fundameńskiej; 
◘ marzenia nauczycieli, czyli prośba o… uśmiech i 
ciszę; 
◘ o miejskim turnieju z Polską w tle; 
◘ o szkole sprzed lat w rozmowie z panią Agnieszką 
Żywiałowską 
◘ o nowym placu zabaw dla najmłodszych. 
 

 

W szkole 
 

Gdzie spędzamy dużo czasu? 
Oto jest pytanie. 
Już za chwilę 
chętnie Wam odpowiem na nie. 
Zresztą, zagadka to niezbyt trudna. 
W szkole – ona nigdy nie jest nudna! 
Droga do niej kolorowa, 
pełna wrażeń i codziennie nowa. 
Pierwsza, druga lekcja płynie... 
Nawet nie wiem, kiedy dzień minie. 
Uczy, bawi i kształtuje. 
Wszystkie dzieci wychowuje! 
Nasze panie wciąż wesołe, 
umilają nam czas w szkole. 
Polski, przyroda czy też matematyka – 
może wykształcą chemika lub fizyka. 
Lekcje wreszcie kończą się! 
Minął nam już cały dzień... 

► Marta Łuka 
 

 

 
GAZETKA 

UCZNIOWSKA 
Szkoły  

Podstawowej nr 31 
w Bydgoszczy 

 Opieka merytoryczna i skład: 
Katarzyna Jarzembowska i Ewa Lewalska 

Podpatrzone… Podsłuchane… 
 

♦ No to ruszamy! 
 

Drogie Koleżanki i drodzy Koledzy… 
Rozpoczynamy kolejny rok działania. Skład 
naszej redakcji uległ „odmłodnieniu” – 
dziewczęta z klasy 7a zastąpiły te z 6a. Nadal 
więc redakcyjne stery pozostają w rękach 
siatkarek! Ale zapraszamy do współpracy 
wszystkich chętnych, którzy czują w sobie 
dziennikarskie zacięcie i chcą pisać.  
Spotykamy się na kółku dziennikarskim  
w czwartki o godzinie 15.05 w sali 205. 
W Wasze ręce oddajemy też pierwszy 
numer gazetki po wakacyjnej przerwie. 
Miłej lektury!   
 

◘ Redakcja 
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Teraz i Ty możesz 
dać część siebie 

 

W ostatnich latach bardzo popularne  
(i dobrze!) stało się od oddawanie włosów 
na różnego rodzaju akcje, które mają jeden 
wspólny cel – pomoc osobom chorym na 
nowotwór.  
 
Peruki, które robi się z pozyskanych włosów, 
to często jedyny ratunek dla dzieci 
dotkniętych łysieniem plackowatym lub 
chorobą nowotworową. Wielu znanych ludzi 
wspiera tego typu akcje, a nawet osobiście 
bierze w nich udział. Dziewczęta z naszej 
szkoły – Emma Włodarczyk i Anna Błaszczyk, 
uczennice klasy 6b oraz Julia Teske z klasy 4a 
– też postanowiły to zrobić. 
Szóstoklasistki oddały po 35 cm swoich 
włosów, lecz aż taka długość nie jest 
konieczna. W niektórych fundacjach 
wystarczy już 25 cm. Wiele osób zastanawia 
się, czy będzie dobrze wyglądać i jest im 
szkoda ściąć tak długo zapuszczane włosy. 
Jednak… warto! – Ja również na początku się 
wahałam, ale wiedziałam, że oddając włosy, 
mogę pomóc i zrobić coś wspaniałego – 
powiedziała Emma. 
 

 
fot. ze strony UKS 10 Taekwondo Bydgoszcz 

 
Emma i Ania wzięły udział w akcjach 
Rak'n'Roll oraz Podziel się dzieciństwem.  
 

 
fot. z archiwum Ani 

 

Oczywiście, warto pomyśleć nad udziałem  
w takiej akcji – potrzeba bowiem dużo 
włosów do wykonania jednej peruki (czasami 
od 3-5 dzieci). A przecież chorych  
z roku na rok przybywa… 
Włosy można obciąć samodzielnie – jednak 
nie jest to takie łatwe. Należy je dwukrotnie 
starannie umyć (ważne, aby nie nakładać 
odżywek), następnie wysuszyć ręcznikiem, 
później zaczekać, aż same wyschną, a 
następnie delikatnie przeczesać. Ważne, by 
ich nie pomieszać! Pomylenie początku i 
końca włosów uniemożliwia ich 
wykorzystanie, dlatego też należy uważać, 
żeby nie upadły na ziemię. 
 

 
fot. z archiwum Julki 

 
Zachęcamy was do przemyślenia tego 
pomysłu i zdecydowania się, by pomagać 
innym. Przykład uśmiechniętych dziewczyn 
pokazuje, że WARTO! 

► Marta Łuka 

 

 

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

badania ankietowe 
 

Rozpoczął się październik, a wraz z nim 
ruszyły ponownie nasze sondy i badania. Jak 
się okazało, pytania nie sprawiały żadnych 
problemów, a my cieszymy się, że znowu 
możemy badać szkolne nastroje naszych 
Koleżanek i Kolegów.  
W ankietach pytałyśmy o to, z jakich portali 
społecznościowych korzystacie najczęściej.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Prawie połowa z Was wybrała Snapchata, na 
drugim miejscu znalazł się stary, dobry 
Facebook, a dalszą pozycję zajął Instagram. 
Zdecydowanie najmniej odpowiedzi padło na 
musical.ly.  
Z kolei na pytanie: „Co robicie w wolnym – 
jesiennym czasie?” bezkonkurencyjna 
okazała się odpowiedź: ODPOCZYWAM.  
Jak my to dobrze rozumiemy… 
 

► ankiety przygotowały i głosy podliczyły Alicja Cisewska  
i Kasia Krzyżyńska 
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Kocham pop 
Z Agnieszką Kubalewską, uczennicą klasy 2bg – 
pasjonatką śpiewania rozmawia Marta Łuka 
 

Od jak dawna śpiewasz ?  
- Moją przygodę ze śpiewem zaczęłam w 
wieku sześciu lat. 
 
Czym się interesujesz? Jakie masz hobby?  
- Interesuję się wioślarstwem, a także 
śpiewem. Kiedyś jeszcze tańczyłam. 
 
Z kim chciałabyś zaśpiewać na jednej scenie?  
- Najbardziej chciałabym wystąpić razem z 
Michałem Szpakiem. Lubię tego wokalistę – 
odpowiada mi jego repertuar i wizerunek, 
który stworzył. 
 
Czy wiążesz swoją przyszłość ze śpiewem?  
- Jeśli po drodze będę sięgać po laury, to jak 
najbardziej . 
 
Zdobyłaś już jakąś ważną nagrodę w 
konkursie wokalnym? 
- Na razie, niestety, nie, ale staram się 
występować i pokazywać mój talent. Często 
bywam zapraszana na gale finałowe 
konkursów i wtedy mogę śpiewać przed 
zaproszonymi gośćmi z innych szkół… 
 
Czy stresujesz się przed występem?  
- Oczywiście! 
 
Jaki rodzaj muzyki najczęściej wybierasz?  
- Pop. 
 
Korzystasz z piosenek, które już powstały, czy 
jednak wolisz pisać własne teksty?  
- Aktualnie korzystam z piosenek, które już 
powstały, lecz zamierzam też sama zacząć 
pisać. To jednak poważne wyzwanie. 
 
Jakie jest twoje największe marzenie?  
- Spełnieniem moich marzeń byłoby dostanie 
się do najlepszej szkoły średniej. 
 
Co najbardziej cenisz u ludzi?  
- Poczucie humoru, szczerość oraz 
koleżeństwo. 
 

Co jest dla ciebie podstawą prawdziwej 
przyjaźni?  
- No chyba właśnie szczerość. 
 
Jakie jest twoje najlepsze wspomnienie ze 
sceny?  
- Kiedy śpiewałam podczas jednego z 
konkursów i juror… do mnie dołączył. 
Śpiewaliśmy razem. 
 

 
fot. Katarzyna Jarzembowska 

 

Fraszki piszmy – nawet jesienią! 
 

Co Ci da palenie? 
 
Co Ci da palenie? 
Spytasz zasłużenie. 
Opowiem składnie – 
Nie wygląda to ładnie.                   
Wydymasz czerwone policzki, 
Jakbyś nabawiła się różyczki… 
Zmarszczki masz ogromne! 
To określenie skromne.  
Płuca twoje ledwo dyszą, 
Jakbyś była zdechłą myszą. 
Po co więc palenie głupie?  
Lepiej powieś się na słupie… 
Efekt będzie taki sam – 
Przejdziesz wnet w śmiertelny stan. 
 

          Amelia Kasprzak 

Nasi Mistrzowie 
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Spacerkiem przez kalendarz 
 

1 października obchodziliśmy Międzynarodowy 
Dzień Ludzi Starszych – pamiętajmy o naszych 
babciach i dziadkach, ale też wszystkich 
osobach, które już troszkę przeżyły – należy im 
się nasz szacunek i opieka 
  

 
źródło internetowe 

 
4 października to Światowy Dzień  Dobroci dla 
Zwierząt – bądźmy dobrzy dla naszych pupilów i 
pamiętajmy o nich; dodatkowa porcja w misce 
mile widziana! 
  

 
źródło internetowe 

 

13 października przypada Dzień Ratownictwa 
Medycznego – personel karetki pogotowia 
pomaga nam wtedy, gdy jest już naprawdę źle; 
to naprawdę bardzo ciężka praca 
  

 
źródło internetowe 

 
15 Października obchodzimy Międzynarodowy 
Dzień Kobiet Wiejskich – pewnie my, mieszkańcy 
wielkich miast nie myślimy o tym,  
 

ale kobiety na wsi często ciężko pracują, dlatego 
zasługują na szczególną pamięć 
 

 
źródło internetowe 

 

16 października przypada Dzień Jana Pawła II – 
dla Polaków to postać szczególna, ponieważ 
właśnie papież zjednoczył nas w drodze do 
wolności 
 

 
źródło internetowe 
 

19 października to Dzień Ratownika – co prawda 
wakacje już dawno za nami, lecz chyba każdy 
zdaje sobie sprawę, jak ważną rolę pełnią 
ratownicy – na wodzie i w górach, dbając o 
nasze bezpieczeństwo 
  
31 października to w kalendarzu Światowy Dzień 
Oszczędzania – oszczędzajmy nie tylko pieniążki, 
lecz wodę, gaz i prąd, a czasem to i wy naszych 
nauczycieli i rodziców:)

 
 

► Alicja Cisewska 

 



 

 STRZAŁ W 10 NR 1 2017/2018      Strona 6 
 

Zumba dla wszystkich! 
 
Zumba to pasja i styl życia. W naszej szkole 
zajęcia taneczne prowadzi pani Monika 
Baraszkiewicz, która jest też instruktorką 
fitness.  
 
Pani Monika spotyka się raz w tygodniu  
z grupą siatkarek. Zajęcia nie kręcą się tylko 
wokół zumby, ale sięgają także do ćwiczeń 
fitness – różnych technik relaksacyjnych czy 
stretchingu.  
Zumba jest dla każdego – bez względu na 
wiek, płeć i kondycję. Wystarczy spojrzeć na 
nasze mamy, ciocie, kuzynki czy znajome – 
większość z nich po pracy biegnie właśnie na 
zajęcia zumby, które od kilku lat są u nas 
niezwykle popularna. Sama zumba została 
opracowana przez tancerza i choreografa 
Alberto „Beto” Pereza w Kolumbii w latach 
90. XX wieku. Ma więc już prawie… 30 lat! 
Łatwe do naśladowania kroki, urozmaicona 
kompozycja ruchów i energetyczna muzyka 
wprawiają uczestników w dobry nastrój. W 
czasie zajęć wykorzystuje się muzykę 
latynoską i rytmy, takie jak: salsa, cumbia, 
samba itp. 
Jak w ogóle powstała zumba? Otóż trzech 
tancerzy wydało serię filmów fitness. Firma 
rozrosła się, uzyskując 14 milionów uczniów w 
186 krajach. Sama nazwa „zumba” nie ma 
konkretnego znaczenia – została wybrana 
przypadkowo jako logo firmy. Jest wiele 
rodzajów zumby – na przykład zumba basic, 
zumba toning, zumba gold, aqua zumba itp. 

 
Pani Monika Baraszkiewicz od dziecka 
interesowała się tańcem i muzyką. Tańczyła  
w zespole i grała na pianinie. Oprócz tego 
trenowała piłkę ręczną i koszykówkę. Nigdy 
nie znosiła nudy i rutyny. Jak mówi, jej cała 
rodzina ma sportowego ducha! Mama była 
nauczycielką wychowania fizycznego, 
instruktorką tańca i aerobiku, tata również 
pracował jako nauczyciel wuefu – kiedyś był 
trenerem piłki ręcznej. 
 

   fot. Barbara Dix 
 

Pani Monika Baraszkiewicz jest także 
instruktorem URBHANIZE – mało znanego 
jeszcze trendu w fitnessie. Niektórzy mówią, 
że jest to nowa odmiana zumby.  
 

► Zuzanna Fundameńska 

 

Marszowy krok 
 

Marszowym krokiem przy akompaniamencie 
instrumentów dętych blaszanych, takich jak 
trąbka, puzon czy kocioł, wkroczyliśmy  
w nowy sezon audycji muzycznych  
w Filharmonii Pomorskiej. 
 

Podczas pierwszego – wrześniowego 
spotkania zabrzmiały nie tylko marsze 
towarzyszące ważnym uroczystościom 
(ślubom czy pogrzebom), ale również te, 
które wyszły spod pióra znanych 
kompozytorów, a wykorzystywane są do dziś 
w muzyce teatralnej i filmowej. 
 

 
 

Audycja była bardzo żywiołowa, przepełniona 
humorem i wszystkich nas pobudziła do 
działania. Staliśmy się – zgodnie z „reklamą” 
koncertu – pozytywnie NADĘCI! 

► Redakcja 
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Mistrzyni metafory 

 
W czerwcu w Szkole Podstawowej nr 20 
odbył się finał Międzyszkolnego Konkursu 
Poetyckiego „Metaforiada 2017”. Uczennica 
naszej szkoły – jeszcze wówczas klasy 6a –
Oliwia Lubowicz zdobyła pierwsze miejsce w 
tych poetyckich zmaganiach. 
 
Właściwie był to jeden z ostatnich konkursów 
polonistycznych, którego rozstrzygnięcie 
zaplanowano na połowę czerwca. Jego celem 
było kształtowanie wrażliwości poetyckiej i 
umiejętności posługiwania się środkami 
stylistycznymi – zwłaszcza wymagającymi 
metaforami. Nasza laureatka napisała wiersz o 
dwóch bydgoskich postaciach – Łuczniczce i 
Przechodzącym przez rzekę. Całość ujęła w 
formę zgrabnego wiersza. 
Zapraszamy do lektury! 

 
Tak blisko, a jednak daleko 

 
Taka samotna, lecz silna i dumna. 
Z brązu, ołowiu czy smutku? 
Walczyć nie będzie – szuka ofiary 
z sercem na dłoni. 
Niech ją ktoś obroni. 
 
Ale przed czym? Nic jej nie grozi. 
Struna zimna naprężona 
grać nie będzie. Szuka zrozumienia. 
Strzałę wypuści z dłoni. 
Niech ją ktoś dogoni. 
 
Nocą gwiazdy jak perły błyszczą. 
Czarna, zimna rzeka żłobi koryto. 
Szumi pięknie – jak piaski pustyni. 
A on żerdź trzyma w dłoni. 
Niech go ktoś osłoni. 
 
Tylko oni rozumieją takie położenie – 
bez słów, bez dotyków. 
Spojrzeć nawet nie mogą – trud marny. 
Oboje po przeciwnych brzegach toni. 
Nikt im nie zabroni. 
 
Przechodzący przez rzekę – 
ciągle w drodze. 
Łuczniczka – 

skupiona na swoim celu. 
Rozminą się. 
A może nie? 
 
► Daria Kubiś 

 
 

Tuchola nasza! 
 
28 września młode siatkarki z klasy 7a wzięły 
udział w Turnieju Młodziczek Młodszych  
w Tucholi. 
 
Dziewczyny rozegrały 4 mecze, wygrywając 
turniej. Wykazały się dużą determinacją, wolą 
walki i zaangażowaniem. 
 

 
fot. z archiwum pani Agnieszki Malinowskiej 

 
Za grę otrzymały nagrody indywidualne: 
- Julia Kieszkowska – najlepsza z zespołu; 
- Julia Froehlke – najlepiej przyjmująca 
turnieju; 
- Oliwia Lubowicz – najlepsza rozgrywająca 
turnieju. 
 

 
fot. z archiwum pani Agnieszki Malinowskiej 

 
Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych 
sukcesów! 
 
► Redakcja 
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Trzeba podejmować 
wyzwania 

 

Z nową panią wicedyrektor  
Marleną Mioduszewską 

rozmawia Kasia Krzyżyńska 
 
Jaka była Pani reakcja na wieść o awansie? 
- Byłam bardzo zaskoczona, ponieważ nie 
spodziewałam się takiej propozycji. Miałam 
wiele obaw związanych z nowymi 
obowiązkami, w życiu trzeba jednak 
podejmować nowe wyzwania, by móc się 
rozwijać. 
 
Za co lubi Pani pracę z dziećmi? 
- Jestem nauczycielką edukacji 
wczesnoszkolnej. Dzieci w klasach młodszych 
są wyjątkowe – spontaniczne, pełne energii i 
nowych pomysłów, kreatywne. Mają ogromną 
wyobraźnię, której nam – dorosłym czasami 
brakuje. Myślę, że od dzieci można się wiele 
nauczyć. 
 

 
fot. Katarzyna Jarzembowska 

 
Co Pani planuje zmienić w naszej szkole? 
- Uważam, że nasza szkoła funkcjonuje bardzo 
dobrze. Nie widzę potrzeby zmian, ponieważ 
wszystkie problemy staramy się rozwiązywać 
na bieżąco. Nauczyciele wychodzą naprzeciw  

 
oczekiwaniom dzieci, młodzieży, rodziców i 
opiekunów. Staramy się, aby szkoła była dla 
Was przyjazna i bezpieczna. 
 
Od ilu lat pracuje Pani w zawodzie 
nauczycielki? 
- Pracuję już 31 lat, czas tak szybko płynie… 
 
Dlaczego została Pani nauczycielką? 
Mogłabym krótko odpowiedzieć – bo lubię 
dzieci, ale powód był jeszcze jeden. Kiedy 
byłam w Twoim wieku, Kasiu, pełniłam wiele 
ról w swojej szkole: byłam przewodniczącą 
Samorządu Szkolnego, prowadziłam wraz z 
koleżankami sklepik szkolny, należałam też do 
harcerstwa, brałam udział w organizowaniu 
uroczystości szkolnych. Szkoła była dla mnie 
drugim domem – miejscem realizacji pasji i 
zainteresowań.  
 
Co lubi Pani robić w wolnym czasie?  
- W wolnym czasie czytam książki, słucham 
muzyki, czasem pogram na gitarze, a wakacje 
spędzam w polskich górach. Nie ma nic 
piękniejszego niż widok Tatr czy Karkonoszy. 
 

 
Fraszki piszmy – nawet jesienią! 

 

Zarozumialec 
Dumnie niczym paw stąpa, 
Groźnie jak lew spogląda, 
Lecz  prawda o nim jest prosta: 
W głupocie przewyższa osła. 

Anna Błaszczak 

 

Kłamstwo 
Kłamstwo kłamstwem popychane, 
Chwilowo ginie niesłyszane. 
Ale prawda jak oliwa 
zawsze na wierzch wypływa. 

Aleksandra Czyżewska 

  

 Nadwaga 
Chce być chuda, 
A je słodycze. 
Myśli, że tym powstrzyma tycie.  
Na pozór się głodzi, a w domu zajada, 
Lecz o odchudzaniu wszystkim rozpowiada. 

Marta Łuka 

 

 



 

 STRZAŁ W 10 NR 1 2017/2018      Strona 9 
 

Okiem młodej poetki 
 

Mówią, że młodzież nie jest wrażliwa i nie 
potrafi patrzeć na świat tak, by zobaczyć to, 
co naprawdę ważne. Nasza redakcyjna 
koleżanka – Zuzanna Fundameńska wiersze 
pisze i na konkursy wysyła. Oto dwie z jej 
poetyckich prób…  
 

Internetowy świat 
 

Może być mały lub duży, 
ważne, że ludziom służy. 
Z ekranem, klawiaturą i myszką, 
choć dziś w telefonie mamy to wszystko. 
Bez niego czas się niezmiernie dłuży, 
szczególnie gdy jesteśmy w podróży. 
 
Do internetu też zaglądamy, 
kiedy z nauką problem mamy. 
Bo to skarbnica wiedzy jest niemała, 
z której korzysta rodzina cała. 
 
Tata gra z wirtualnym przeciwnikiem w 
szachy, 
mama trenuje jakieś fit-wymachy, 
mój brat szuka, gdzie leży miejscowość 
Pszczółka, 
a ja sprawdzam w e-słowniku, jak napisać 
„gżegżółka”.  
 
Internetowe łącza także sprawiają, 
że mieszkańcy całego świata się poznają. 
Dlatego mówią na Ziemię globalna wioska, 
Bo każdy wie, gdzie Czad, Peru lub Polska. 
 
Tak więc korzyści z internetu jest co niemiara. 
Nie zawsze jednak rodzic na wszystko 
pozwala. 
Tata twierdzi, że to także złodziej czasu. 
Że czasami lepiej pójść na rower lub do lasu. 
Ostrzega, że wielu ludzi ukrywa się w Sieci, 
udaje, 
fałszywe informacje o sobie podaje.   
 
O tych zagrożeniach wiemy naprawdę wiele  
i nie jest to żadne trele-morele. 
Tak więc mądrze z komputera korzystamy, 
aby nie denerwować taty i mamy. 
 
Młodzież popełnia dziś błąd fatalny,  
zapominając, że oprócz wirtualnego –  
jest też świat realny… 

Prawdziwe życie nastolatki 
 
Kiedy byłam mała, 
świat w kolorowych barwach widziałam. 
Wśród dzieci i dorosłych zainteresowanie 
wzbudzałam. 
Wszyscy się mną opiekowali 
i bardzo kochali. 
Później poszłam do przedszkola 
i poznałam tam koleżankę, która miała na imię 
Ola. 
Wspólnie czas spędzałyśmy 
i przy tym się dobrze bawiłyśmy. 
Nic nam nie przeszkadzało, 
więc w naszej przyjaźni dobrze się układało. 
Kłamstwa i zawiści nie znałyśmy, 
wszystkim się na pół dzieliłyśmy. 
Lata płynęły i ja dorastałam, 
więc więcej wymagań miałam. 
Gdy nastolatką się stałam, 
już świata przez różowe okulary nie 
widziałam. 
Zaczęły się troski i kłopoty, 
na które wcale nie miałam ochoty. 
Szczęście nie zawsze mi sprzyjało, 
z czasem coraz więcej problemów 
przybywało. 
Prawdziwych przyjaciół w szkole szukałam, 
ale nie zawsze ich odnajdywałam. 
Koleżanki coraz częściej mnie nie rozumiały 
i się ze mną nie dogadywały. 
Do sprawdzianów się przygotowywałam, 
ale czasami nie najlepsze oceny dostawałam. 
To mnie bardzo denerwowało 
i otuchy do pracy nie dodawało. 
Coraz częściej się buntowałam 
i źle się przy tym zachowywałam. 
Rodziców też obrażałam, 
chociaż takiego zamiaru nie miałam. 
Taka ze mnie była, 
buntowniczka niemiła. 
Wreszcie się opamiętałam 
i do swych błędów przed sobą przyznałam. 
Zrozumiałam, że życie prawdziwe 
nie zawsze jest takie szczęśliwe. 
To mi w duszy gra. 
Tak, to cała ja! 
 
Nie wstydźcie się i piszcie. Poezja pozwala na 
inne – bogatsze widzenie świata i rozwija 
język oraz wyobraźnię.  
 
Zatem – do piór! 
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Szkoła sprzed lat 
 

Z nauczycielką języka polskiego  
Agnieszką Żywiałowską  

rozmawia Antonina Mikołajczyk 
 
Czy znajdzie Pani chwilkę, by odpowiedzieć 
na pytania czytelników szkolnej gazetki na 
temat szkoły dawniej i dziś? 
- Bardzo chętnie. Wiem coś o tym, bo prawie 
całe życie spędziłam w szkole. Najpierw jako 
uczeń, a później – nauczyciel. 
 
W którym roku rozpoczęła Pani naukę i jak 
ona wtedy przebiegała? 
- Do pierwszej klasy poszłam na początku lat 
osiemdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy 
miałam siedem lat. Nauka w szkole 
podstawowej odbywała się wówczas w 
systemie ośmioklasowym. Obecnie ma być 
podobnie.  
 

 
fot. z archiwum p. Agnieszki Żywiałowskiej 

 
Pani zdaniem, czym różni się zachowanie 
dzisiejszych uczniów od Pani kolegów? 
- Obecnie młodzież w szkole zachowuje się 
bardziej swobodnie. W moich czasach na 
lekcjach panowała większa dyscyplina, 
wszyscy chodzili w granatowych fartuszkach, 
a podczas przerw musieliśmy grzecznie 
spacerować parami wokół korytarza. Poza 
tym moi rówieśnicy wychowywali się bez 
telefonów komórkowych i komputerów. Po 
lekcjach spotykaliśmy się przy trzepaku  
i wymyślaliśmy wspólne zabawy.  
 
W jaki sposób przebiegały lekcje? 
- Podobnie jak dziś, choć obecnie szkoła jest 
bardziej nowoczesna. W mojej szkole 
podstawowej nie było nawet  rzutników ani 
ksero. Zadania na klasówce nauczyciel pisał 
kredą na tablicy. Drukowane testy 
przypominam sobie dopiero w liceum.  

 
Który przedmiot najbardziej Pani lubiła  
w szkole? 
- Kochałam biologię (w młodszych klasach ten 
przedmiot nazywano środowiskiem).  
Z polskim tez nigdy nie miałam problemu,  
z chęcią uczyłam się wierszy i występowałam 
na szkolnej scenie.  

 

Marzenia, marzenia… 
 

14 października każdy nauczyciel może trochę 
pomarzyć… Z okazji Święta Edukacji 
narodowej zapytaliśmy pracowników naszej 
szkoły, co chcieliby dostać… 
 

  pani Marzena Marynowska – 
samodzielnie wykonane życzenia; 

 pani Ewa Lewalska – własnoręcznie 
zrobione kartki; 

 pani Agata Piskorz – uśmiech od 
uczniów;  

 pani Magdalena Ciesielska – spokój na 
lekcji;  

 pani Mariola Panfil – uśmiech; 
 pani Sylwia Sobczuk – jeden idealny 

dzień;  
 pani Joanna Wyrobek – szczeniaczka; 
 pani Joanna Lipowicz-Jagodzińska – 

szczery uśmiech ; 
 pani Aneta Kwapich – ogrodniczki  

i ręcznie robioną kartkę; 
 pani Danuta Rega (logopeda) – ręcznie 

robione słodkości; 
 trener Mateusz Kuliński – wyjazd na 

Teneryfę; 
 pani Halina Papke – laurki; 
 pan Karol Malendowicz – skupienie  

i ciszę na lekcjach; 
 pani Katarzyna Mianowska – 

zaangażowanie na zajęciach; 
 pani Małgorzata Trojanowska – worek 

uśmiechu; 
 Panie ze świetlicy – ciszę w „sali 

ciszy”. 
 

W takim razie nie wypada nam zrobić nic 
innego, jak tylko pożyczyć naszym wspaniałym 
pedagogom spełnienia tych bardziej 
przyziemnych, ale i szalonych marzeń! 
 

► życzenia spisała Marta Łuka 
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Dobre, bo polskie! 
 
27 września w Szkole Podstawowej nr 38  
na Wyżynach odbył się konkurs miejski. 
Między sobą rywalizowały dwie 4-osobowe 
drużyny – czerwona i biała.  
 

W każdej z nich znaleźli się uczniowie z naszej 
szkoły – Jagoda Nagórska (7a) i Bartek 
Tomaszewski (7d). Zadania, którym musieli 
sprostać, polegały na różnych wyzwaniach 
praktycznych… 
 

 
fot. Katarzyna Jarzembowska 

 

Pierwsze z nich dotyczyło ściągnięcia szarf  
z ramienia przeciwnika – przy jednoczesnej 
ochronie swojej szarfy. Następnie było trzeba 
rozdzielić białko od żółtka i ubić białko w jak 
najszybszym czasie. Potem każda drużyna 
musiała znaleźć w słowniku wyrazy 
wieloznaczne – takie jak np. śledź. Kolejne 
zadanie to zapalanie kilku świeczek jedną 
zapałką – był to nie lada wyczyn, zwłaszcza, 
gdy ogień zaczynał już parzyć w palce. 
Drużyna czerwonych wygrała to zadanie –  
z dziesięciu zapalili aż osiem.  
 

 
fot. Katarzyna Jarzembowska 

Pojawiły się też bardziej siłowe zadania, 
miedzy innymi cięcie drewna i wbijanie 
gwoździ, przeciąganie liny i rozkładanie 
namiotu. Harcerze (którzy byli z nami na sali) 
przynieśli spory pieniek. Dwie osoby musiały 
go przeciąć i w kawałki, które zostały, wbić 
gwoździe.  
W przeciąganiu liny brali udział uczestnicy  
z publiczności. Każdy z zawodników mógł 
wybrać do pomocy tylko jedną osobę. Tę 
konkurencję wygrała drużyna białych, jednak 
obie grupy dawały z siebie wszystko.  
 

 
fot. Katarzyna Jarzembowska 

 

Rozkładanie namiotu było zadaniem 
najbardziej karkołomnym. Trzeba było się 
zgrać. Oby dwie drużyny szły łeb w łeb, jednak 
pod koniec biali wyszli na prowadzenie i w 
ostatniej chwili wygrali.  
Zadaniem na wielki finał było koło fortuny (tak 
jak w „Kocham cię, Polsko!”). Drużyna, która 
wytypowała odpowiedź najbliższą prawdy, 
wygrywała i kręciła kołem. 
Nie brakowało też dopingu. Obie drużyny 
dostały w prezencie torby sportowe i karty 
podarunkowe. 
 

 
► Daria Kubis 
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No to zaczynamy 
zabawę! 

 
Gdy wróciliśmy po wakacjach do szkoły 
zobaczyć można było nowy plac zabaw na 
terenie naszej placówki. Od tamtego czasu 
dzieciaki chętnie spędzają tam wolny czas. 
 
Cały plac powstał w większości dla dzieci  
z klas 1-3, lecz nie ma wskazań wiekowych. 
Może tam się bawić każdy – w końcu po to on 
jest. Plac jest bardzo urozmaicony. Bawi i uczy 
współpracy w grupie oraz aktywnego 
spędzania czasu na świeżym powietrzu. Cały 
teren przeznaczony na zabawę jest w pełni 
bezpieczny! Nawierzchnia pokryta jest miękką 
gąbką, a miejsca do wspinaczek – 
odpowiednio zabezpieczone. Regulamin jest 
bardzo czytelny i odpowiednio umieszczony. 
 

 
fot. ze strony szkolnej świetlicy 

 

Z ciekawości zapytałam kilkoro dzieci  
z młodszych klas o ich zdanie na ten temat. 
Wszyscy są zachwyceni placem i twierdzą, że 
mogliby tam spędzać bardzo dużo czasu. 
Mówią, że lubią aktywny wypoczynek na 
świeżym powietrzu i takie miejsce do zabawy 
jest dla nich czymś wspaniałym.  
Wiele dzieci dodało, że plac mógłby zostać 
jeszcze zaopatrzony w huśtawki, karuzelę lub 
większe zjeżdżalnie. Padło też wiele głosów za 
piaskownicą! Kto wie, może za jakiś czas plac 
zostanie rozbudowany?  
Wychowawczynie młodszych klas twierdzą, że 
dzięki każdej takiej zmianie dzieci coraz 
chętniej chodzą do szkoły. Wiele z nich 
dodało, iż szkoła przez tego typu inwestycje 
zyskuje wiele pozytywnych opinii… 
 
►Natalia Kęskrawiec i Kasia Krzyżyńska  

 

 
 

 
Fraszki piszmy – nawet jesienią! 

 

Na Martę 
Blok wysoko na siatce miała Marta stawiać 

wiele razy. 
Skakać do piłki wysoko – trener dawał jej 

często przykazy. 
Marta skakać wysoko nie chciała i z drużyny, 

hop, wyleciała. 
Morał z tego taki płynie – 

Kto nie słucha trenera, ten nie gra w drużynie. 
  

 
źródło internetowe 

 
Na drużynę 
Kiedy grają razem, wszystko im wychodzi, 
Bloki, przyjęcia, nawet as serwisowy wchodzi. 
Lecz gdy nowy przeciwnik na parkiecie stanie 
srogi, 
Naszym zawodnikom beton wiąże nogi. 
Z tej oto przyczyny w Brdzie upłynie wiele 
wody, 
Nim nasze gwiazdy w ekstraklasie rozegrają 
swe pierwsze zawody. 

Marta Strzyżewska 

 

 
fot. Katarzyna Jarzembowska 
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Tabliczka marzenia? 
 
29 września obchodziliśmy Światowy Dzień 
Tabliczki Mnożenia. W tym roku 
egzaminowani byli ci… nieco starsi – rodzice, 
nauczyciele i pracownicy szkoły.  
 
Hasło: „Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę 
mnożenia znają” postawiło pod ścianą 
wielu… Nauczyciele szybciej i wolniej, lepiej i 
gorzej radzili sobie z zadaniami, choć walczyli 
też uczniowie. Na korytarzach pojawiły się 
kolorowe, piękne plakaty promujące to wielkie 
matematyczne święto.  
 

 
fot. Katarzyna Jarzembowska (x4) 

 
Okazało się nawet, że uczeń klasy 5d Antoni 
Bukowiński stworzył grę komputerową 
sprawdzającą znajomość tabliczki mnożenia! 
W następnym numerze zaprezentujemy Wam 
bliżej sylwetkę tego niezwykle zdolnego 
młodego matematyka… 
 

 
 

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia to wiele 
korzyści płynących dla uczniów. Dzięki niemu 
utrwalają oni tabliczkę mnożenia, uczą się 
przez zabawę i przeżywają niezapomniane 
emocje. 
 
 

Mamy nadzieję, że to święto na stałe wpisze 
się w kalendarz naszej szkoły. 
  

 
 

Warto sobie łamać główkę – nawet na 
najzwyklejszej tabliczce… 

 

 

 
Z tej okazji wszystkim nauczycielom 
matematyki w naszej szkole życzymy dużo 
cierpliwości i uśmiechu! 
 

►Kamila Andryańczyk 
 

Bez matematyki jesteśmy ślepi. 
Alain Badiou – francuski filozof i pisarz. 


