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GAZETKA UCZNIOWSKA 
Zespołu Szkół nr 10 

im. Józefa Piłsudskiego  
w Bydgoszczy 

NR 3 
ROK SZKOLNY 2016/2017 

 
kontakt: strzal10@interia.pl 

 

W numerze: 
◘ o naszym sukcesie gazetkowym; 
◘ Co myślisz o... - kolejne pytania ankietowe; 
◘ rozmowa z Parisą Woźniak - mistrzynią taekwondo;  
◘ o tym, że judo jest na topie; 
◘ o sukcesach naszych siatkarek; 
◘ o błędach językowych, które zdarzają się 
najlepszym; 
◘ recenzja książki pewnego youtubera; 
◘ fragmenty legend nagrodzonych w konkursie 
„Oczarowani Bydgoszczą” 
◘ nasz udział w akcjach charytatywnych . 
 

 

Konkurs na logo naszej  
szkolnej gazetki 

 
To propozycja dla wszystkich chętnych 

(gimnazjalistów i uczniów  
szkoły podstawowej).  

Zachęcamy do stworzenia logo naszej 
gazetki - tematycznie nawiązującego  

do tytułu oraz podkreślającego  
sportowy charakter szkoły.  

Konkurs rozpocznie się w styczniu  
i potrwa do końca miesiąca - nowy znak 

firmowy gazetki pojawi się na jej 
pierwszej stronie już po feriach. 

Wszelkich technicznych szczegółów 
udzieli z chęcią pani Marzena 

Marynowska, która będzie czuwała nad 
przebiegiem konkursu. 

Specjalne jury wyłoni zwycięzcę,  
a jego praca będzie znakiem markowym  

„Strzału w Dziesiątkę”. 

    
 

                                          
 
 
 

 

STRZAŁ  
W  

DZIESIĄTKĘ
! 

Opieka merytoryczna i skład: 
Katarzyna Jarzembowska i Ewa Lewalska 

Podpatrzone… Podsłuchane… 
 

♦ Prawie na półmetku... 
 

Aż trudno uwierzyć, ale to już prawie koniec 
semestru. Nadchodząca przerwa świąteczna 
to pierwszy krok w stronę złapania 
większego oddechu i odpoczęcia po kilku 
miesiącach ciężkiej pracy. Działo się bardzo 
dużo - poczuli to zwłaszcza gimnazjaliści, 
pisząc egzaminy próbne. Za nami już także 
wojewódzkie konkursy przedmiotowe i całe 
mnóstwo innych zmagań - w tym także 
sportowych. Te ostatnie chwile starego roku 
to, rzecz jasna, ciągle nauka, ale też miły 
czas spędzany z koleżankami i kolegami ze 
szkoły - na chwilę przed klasowymi Wigiliami. 
A na nadchodzące Święta cała Redakcja 
życzy dużo miłości i uśmiechu!  
Do zobaczenia w 2017!      
 

◘ Redakcyjny Podglądacz i Podsłuchiwacz:) 
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„Strzał w 10” 
nagrodzony! 

 

21 listopada odbyła się uroczystość 
rozstrzygnięcia XXIV Regionalnego Konkursu 
Gazetek Szkolnych. W tym konkursie 
wzięliśmy udział po raz pierwszy, a okazało 
się, że zajęliśmy III miejsce. Na pewno 
wszystkie gazetki były bardzo ciekawe, lecz 
tylko niektóre znalazły uznanie wśród 
jurorów. 
 

W Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji 
Nauczycieli odbyło się rozstrzygnięcie 
konkursu gazetek szkolnych. Nasza gazetka 
„Strzał w 10” została dostrzeżona przez 
jurorów i nagrodzona.  
 

 
Julia Kieszkowska 

 

W kategorii szkół podstawowych zajęliśmy III 
miejsce. Lepsze od naszej gazetki okazały się 
tylko dwa tytuły: „Prymus” i „Flesz Czwórki”. 
Zdobyte środki finansowe zostaną 
przeznaczone na zakup nowego laptopa dla 
naszej redakcji.  
Na sali znaleźli się też goście honorowi. Wśród 
nich m.in. pan Marek Gralik - Kujawsko-
Pomorski Kurator Oświaty oraz pani 
Magdalena Buschmann z Wydziału Edukacji 
Urzędu Miasta w Bydgoszczy. 

Gazety służą do rozpraszania 
 szkodliwych mgieł i dymów. 

Thomas Jefferson 

 
Julia Kieszkowska 

 

Nasza redakcja jest bardzo dumna  
i niezmiernie zadowolona z tak wysokiego 
wyróżnienia. Mamy nadzieję, że podobny 
sukces osiągniemy w przyszłym roku... 
 

 
Katarzyna Jarzembowska 

 

► Julia Kieszkowska 

 
 

 

Ważny temat! 



STRZAŁ W 10 NR 3 2016/2017 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

sprzęt 
elektroniczny 
(gry, telefony, 

konsole…) 

książki słodycze sprzęt sportowy 
(rolki, łyżwy, 

rower, narty…) 

ubrania

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

ten pomysł mi się
podoba

wolał/a bym
papierowe książki

nigdy się nad tym
nie

zastanawiałem/am

nie wiem - trudno
mi się zdecydować

Co myślisz o... 
czyli nasze małe 

badania ankietowe 
 

Po raz kolejny przepytaliśmy uczniów klas 
gimnazjalnych i szkoły podstawowej - tym 
razem w okolicach Świąt zaciekawiło nas, co 
chcielibyście dostać pod choinkę. Okazuje się, 
że prowadzenie w rankingu prezentów objął 
sprzęt elektroniczny.  
 

Co chciałbyś dostać na Święta? 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Czy chciałbyś korzystać w szkole z książek 

elektronicznych? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciągle atrakcyjne są telefony, gry, konsole... 
Na kolejnej pozycji uplasowały się ubrania,  
a dalej - sprzęt sportowy. Smuci fakt,  
że bardziej niż książkę chcielibyście 
otrzymać... słodycze. 
Ale już książki elektroniczne - i to używane w 
szkole są pomysłem, który bardzo Wam się 
podoba. Zdobyły miażdżącą przewagę nad 
książkami tradycyjnymi. Stosunkowo 
niewiele osób nie ma zdania - czy chciałoby, 
czy też nie korzystać z nich podczas lekcji. 
Jedno jest pewne - takie książki z pewnością 
odchudziłyby pękate plecaki i torby nas 
wszystkich! 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
► ankiety przygotowały i głosy podliczyły Zosia Michalak  
i Ania Pawlak 
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Trenuję każdego dnia! 
 

Rozmowa z Parisą Woźniak, uczennicą klasy 
6bp - utytułowaną zawodniczką taekwondo 

 
- Od jak dawna trenujesz taekwondo? 
Trenuję taekwondo od czterech lat.  
 

- Co Cię najbardziej pociąga w tej dyscyplinie? 
Najbardziej pociąga mnie poomsae, czyli 
układy formalne oraz samoobrona. 
 

- Jak często chodzisz na treningi? 
Trenuję każdego dnia - od jednej do dwóch 
godzin. 
 

- Co jest, według Ciebie, najważniejsze w 
sporcie? 
Według mnie najważniejsze w sporcie jest 
dążenie do celu i osiąganie go. 
 

- Jak są Twoje największe osiągnięcia? 
Z pewnością należą do nich: 2 miejsce - 4th 
Korean Cultural Center Poomsae Cup;  
1 miejsce w Międzywojewódzkich 
Mistrzostwach Młodzików w Taekwondo 
Olimpijskim oraz 1 miejsce w Wielkim Finale 
Ligi Taekwondo XVI Wesołek Cup.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdjęcie z archiwum Parisy Woźniak 
 

- Co lubisz robić w wolnym czasie? 
Wolny czas lubię spędzać aktywnie, na 
przykład chodzić na basen, spacerować  
z rodziną i z psem. 
 

- Czy wiążesz ze sportem swoją przyszłość? 
Chciałabym trenować taekwondo tak długo, 
jak to będzie możliwe. Moim marzeniem 
byłoby wystartowanie w międzynarodowych 
zawodach poomsae i zajęcie miejsca na 
podium. 

Baju, baju... 
 
Zapraszamy do lektury bajek autorstwa 
młodych siatkarek - uczennic klasy 5ap. 
Poszły, oj, poszły w ślady mistrza Krasickiego 
i Fredry... 
 

Piłkarze 
Piłka z bramką się kłóciła, 
która z nich gola strzeliła. 
Przyszedł piłkarz, ten, co do bramki strzelał, 
i głośno się śmiejąc, powiedział: 
Dużo takich jak wy na świecie, 
ale nawet o tym nie wiecie. 

autor: Weronika Jeżewska 
 

 
foto: źródło internetowe 

Kuchenne kłótnie  
Kłóciły się warzywa na kuchennym stole, 
które z nich dzisiaj wylądują w rosole? 
Marchewka, cebula, seler czy pietruszka? 
Przyszedł kucharz i wszystkie wrzucił do 
garnuszka. 

                  autor: Klara Orzeł 
 

Zamieszanie w kuchni 
Sprzeczały się w kuchni warzywa, 
że kucharz niezdarnie garnki zmywa. 
Rumiana marchewka się skrzywiła, 
twierdząc, że w brudnym garnku atmosfera 
niemiła. 
Odezwała się wysmukła pietruszka: 
Ja chcę do lśniącego garnka, co ma dwa uszka. 
Cebula garnka nie znosiła, 
więc o patelnię głośno prosiła. 
Cukinia ze złości się zazieleniła, 
bo ona także o pięknym garnku marzyła. 
Dorodne warzywa chciały być zauważone 
i przez kucharza docenione. 
Kucharz się zdenerwował  
i wszystkie warzywa drobno poszatkował. 
Blenderem je zmiksował 
i na stół w postaci zupy krem podał. 

                     autor: Zuzanna Fundameńska 

 

 

Nasi Mistrzowie 
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Problemy językowe 
 
Każdy z nas miał kiedyś problem  
z napisaniem albo powiedzeniem jakiegoś 
słowa lub zdania. Męczy nas ortografia, 
często gramatyka sprawia duże problemy. 
Zdarzają się też przejęzyczenia... Te bywają 
najzabawniejsze. 
 
Zapytałyśmy kilka osób z naszej szkoły, jaka 
była ich największa wpadka językowa. Jagoda, 
która ma tylko piątki i szóstki  
z języka polskiego, powiedziała, że napisała 
,,już" przez „ó” albo „wujek” - również przez 
„ó”. Natomiast Ania na sprawdzianie z części 
mowy napisała, że jeden z typów liczebnika to 
liczebnik... stołowy! Może myślała o tym, że 
chce kupić sobie nowy stół do salonu. Gdy 
pani Kasia od polskiego przeczytała ten 
„liczebnik stołowy”, to uśmiała się jak nigdy 
dotąd. Agnieszce z naszej klasy zdarzyło się 
napisać jaskółka przez „u” zwykłe. Śmieszne, 
bo to taki typowy przykład do zapamiętania. 
Moja babcia całe życie ma problemy z 
ortografią, zawsze w kalendarzu zapisuje 
wizytę u stomatologa, wpisując słowo 
„DĘTYSTA” przez „ę”, a przy dacie urodziny 
mojego brata wpisała „Jólek” przez „ó”. 
Wyglądało to tak dziwnie, że w pierwszej 
chwili nie wiedziałam, co tam jest napisane!  
Każdemu może się zdarzyć wpadka językowa. 
Pisząc jakiś tekst, zastanówcie się najpierw, co 
piszecie, a potem sprawdźcie jeszcze raz, 
przeczytajcie, co napisaliście. Czasem piszemy 
tak szybko, mamy w głowie wiele myśli, które 
chcemy przelać na papier. Notujemy wtedy 
szybko, by o niczym nie zapomnieć. Warto 
jednak przeczytać raz jeszcze, aby sprawdzić 
wszystkie błędy ortograficzne i to, czy 
dokładnie przekazaliśmy to, co mieliśmy na 
myśli.  
W trakcie pisania pojawiają się także błędy 
stylistyczne, które również są rażące  
i zniekształcają napisany tekst. 
W dzisiejszych czasach jest tak duży dostęp do 
wszelkich pomocy ortograficznych, jak i 
różnego rodzaju słowników językowych. 
Nasze prace mogą wyglądać wzorowo i czytać 
się je będzie z wielką przyjemnością, 
zwłaszcza paniom od polskiego. 
 
►Ania Pawlak i Zuzia Krężelewska 

 

 
 

Z zeszytów szkolnych... 
 

Epos to jedna z najstarszych epok. 
 

Starożytnym zawdzięczamy 
wynalezienie parowozu... 

 
Antyk używamy głównie do 
określania cywilizacji. 
 

Cynicy odrzucali tych, którzy nie byli 
spokojni. 

 
foto: źródło internetowe 

 

Koń trojański to była zdradziecka 
sztuka... 
 

Pięta Achillesa to miejsce, które jest 
wrażliwe na śmierć! 

 
W komedii bohaterowie dążą do 
celu, powodując śmierć, często... 
zakończoną szczęśliwie! 
 

Zagrożenie termiczne powodują 
termity i inne gryzonie. 

 
Od czasów Kopernika Ziemia krąży 
wokół Słońca 
 

 Ikar jest nam znany z młodszych 
klas, a także z mitów. 
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Eliminacje do 
mistrzostw 
Bydgoszczy 

 

Drużyna reprezentująca naszą szkołę dostała 
się do Mistrzostw Bydgoszczy w mini piłce 
siatkowej w kategorii „4” bez straty ani 
jednego seta! 
 
We wtorek, 15 listopada, siatkarki SP 31 
rozegrały walkę o wejście do finałów 
bydgoskich w mini piłce siatkowej. Eliminacje 
zostały podzielone na trzy grupy po pięć 
zespołów, z czego jedna grupa rozgrywała 
swoje mecze w naszej szkole. W Bydgoszczy 
są tylko dwie szkoły, które mają klasy  
o profilu siatkarskim. Jedną z nich jest nasza 
szkoła, a drugą - SP 4 w Fordonie. W swojej 
grupie byłyśmy jedynym zespołem, który 
trenuje siatkówkę na co dzień. Nasze rywalki 
były osobami, które spotykają się raz  
w tygodniu po lekcjach na treningu siatkówki. 
Mimo to do każdej drużyny podchodziłyśmy  
z szacunkiem. Wiedziałyśmy, że choć to my 
wyczynowo trenujemy siatkówkę, to nasze 
rywalki mogą nas czymś zaskoczyć.  
Przed meczami, gdy byłyśmy już przebrane  
w stroje, nasza trenerka - pani Agnieszka 
Malinowska przyszła do nas do szatni, aby 
przedstawić nam ustawienia, w jakich 
będziemy grać, ale również dlatego, aby  
z nami porozmawiać. Wtedy powiedziała: To 
jest etap bydgoski, 90% sukcesu będzie 
stanowiła zagrywka. Na tym musicie skupić się 
najbardziej.  
Od samego wejścia na boisko byłyśmy 
skoncentrowane, ponieważ nie chciałyśmy 
tracić cennych punktów. Były nerwy, przez co 
zdarzały się błędy w zagrywce po obu 
stronach, jednak starałyśmy się popełniać ich 
jak najmniej. Cieszyłyśmy się z każdego 
małego punktu. Trenerka cały czas nas 
wspierała i dawała cenne wskazówki, dzięki 
czemu udawało się nam odnosić zwycięstwa.  
Dużym wsparciem byli też kibice. 
Niespodziewanie podczas naszego meczu 
usłyszałyśmy okrzyki z trybun wspierające 
nasz zespół, wykrzykiwane przez chłopców 
rok, dwa, a może trzy lata od nas młodszych. 
Przygotowali oni również karteczki z napisem 
„SP 31”. Była to dla nas miła niespodzianka.  

 
Sylwia Lubowicz 

 

Rozegrałyśmy trzy (ponieważ jednej szkole nie 
udało się do nas dotrzeć) bardzo dobre 
mecze. Nie straciłyśmy ani jednego seta,  
co dało nam awans do mistrzostw 
Bydgoszczy, w których z pewnością damy  
z siebie wszystko i będziemy chciały pokazać 
się z jak najlepszej strony. Tą walkę rozegramy 
13 grudnia, również na naszej sali. 
Myślę, że jesteśmy dobrym i zgranym 
zespołem. Na tym turnieju udało nam się 
przejść dalej bez porażki - co pokazało, że 
potrafimy wygrywać. Bywały też turnieje,  
w których przegrywałyśmy jeden, dwa,  
a czasami nawet trzy mecze, ale 
najważniejsze, że potrafiłyśmy się podnieść po 
porażce i dążyć do celu. To z pewnością 
kształtuje nas jako zespół. 
 
Skład zespołu: Wiktoria Belter, Wiktoria 
Czarniak, Julia Froehlke, Julia Kieszkowska, 
Zuzanna Krężelewska, Oliwia Lubowicz, Maja i 
Malwina Michalskie, Jagoda Nagórska, Anna 
Pawlicka, Nadia Tomaszewska, Oliwia Troka 
 
► Wiktoria Czarniak 

 

 
Sylwia Lubowicz 
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Oczarowani 
Bydgoszczą 

 

W piątek, 18 listopada, w siedzibie Fundacji 
„Wiatrak” w Fordonie odbyła się uroczysta 
gala finałowa konkursów zaproponowanych 
w ramach obchodów 670. rocznicy nadania 
Bydgoszczy praw miejskich - plastycznego 
i literackiego. 
 

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w części 
literackiej. Konkurs polegał na stworzeniu 
nowej legendy związanej z miejscem lub 
wydarzeniem dotyczącym Bydgoszczy. Jego 
celem było „odkrywanie piękna grodu nad 
Brdą oraz rozwój talentów artystycznych 
mieszkańców regionu”. Na konkurs napłynęło 
prawie 90 prac. Poziom - jak podkreślili jurorzy 
- był bardzo wysoki, dlatego trudno było 
wybrać grono najlepszych. Cieszymy się, że 
wśród laureatów znaleźli się uczniowie 
Zespołu Szkół nr 10: w kategorii szkół 
podstawowych I miejsce zajęła Agnieszka 
Dolny (klasa 5ap), zaś w kategorii szkół 
gimnazjalnych II miejsce wywalczył Patryk 
Waliszewski (klasa 1ag). Zwycięzcy otrzymali 
nagrody rzeczowe, zaś po gali zostali 
zaproszeni na słodki poczęstunek. 
 

 
Katarzyna Jarzembowska 

 

 

 
Katarzyna Jarzembowska 

 
Zapraszamy do lektury fragmentów 

nagrodzonych legend! 
 

Legenda o Wyspie Młyńskiej 
Agnieszki Dolny 

 
Była raz wyspa, a na niej stary młyn. 

Piękne to było miejsce. Zieleń drzew, krzewów, 
morze kwiatów, przecinała ją wstęga rzeki, 
która nazywała się Brda. Każdy, kto przechodził 
obok tego miejsca, zastygał na kilka chwil w 
zachwycie. Jego serce stawało się w tym 
momencie czyste niczym łza. Magiczny to był 
zakątek, każdy o tym wiedział… 
 Ponoć w rzece żyły panny wodne o 
niezwykłych zdolnościach: mogły uzdrawiać, 
wywoływać fale na wodzie, mogły przemieniać 
różne rzeczy w inne, a także stworzyć coś z 
niczego i były tak małe jak dwie piąstki dziecka. 
Każdy chciał je spotkać, lecz tylko one mogły 
wybrać osobę, której się ukażą. Były miłe, lecz 
stanowcze i konsekwentne. Potrafiły okazać 
złość i ukarać, kiedy sytuacja tego wymagała. 
Niektórzy mówili, że ktoś stworzył je po to, aby 
ludzie byli lepsi. Nikt jednak nie wie, jaki był 
prawdziwy powód ich pojawienia się. 

Wodne panny miały srebrzyste włosy, 
piękne zielone oczy, szmaragdowe sukienki, 
srebrne buciki. Każda miała na głowie wianek ze 
stokrotek. Dzieci zawsze przed pójściem do 
szkoły szły nad rzekę i czekały − z nadzieją 
zobaczenia choć jednej z nich.  
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Pewnego dnia mały Wiktor zakradł się 

nad rzekę − bardzo chciał spotkać te niezwykłe 
istoty. Wtedy stało się coś niebywałego! 
Zobaczył całą kolonię tajemniczych panien. „To 
ja jestem wybrańcem…” − pomyślał w duchu. 
W tej samej chwili spostrzegł, że wszystkie 
zbliżają się do niego. Wystraszył się, ale nie 
uciekał, ciekawość okazała się silniejsza... 
Stanęła przed nim ich królowa − była wysoka na 
trzy piąstki małego dziecka, miała złotą koronę 
z klejnotami, złote buty, szmaragdową suknię, 
zielone oczy i złote, lokowane włosy.  

Królowa wodnych panien obdarowała 
chłopca mocami, o których posiadaniu nie śniło 
sie żadnemu człowiekowi. Od tej chwili mógł 
władać żywiołem wody, ziemi, powietrza i 
ognia. Nie wszyscy rozumieli, dlaczego akurat 
Wiktor został wybrańcem panien z Brdy. Jednak 
sympatia, jaką darzony był chłopiec, nie zmalała. 
W dowód uznania dla decyzji tajemniczych 
istot, nadano Wiktorowi prawo do nazwania 
jednego wybranego miejsca w mieście. Chłopiec 
zdecydował się na wyspę, przy której to 
wszystko się zdarzyło, i nazwał ją Wyspą 
Młyńską. Tata Wiktora był młynarzem, szukał 
nowego miejsca na wybudowanie młyna, a 
wyspa była ku temu idealna. Rodzina odnowiła 
stary budynek i wiodła na wyspie szczęśliwe 
życie. [...] 

 
 

Legenda o Przechodzącym przez 
rzekę 

Patryka Waliszewskiego 
 

 Kilka pokoleń temu, a dokładniej  
w średniowieczu, w odległym o osiem godzin 
jazdy furmanką z Olkusza królewskim grodzie − 
Krakowie, pewien żak z chłopskiej rodziny 
zabłysnął swoją pomysłowością. A wiadomo,  
że wiek młodzieńczy rzadko kiedy rezolutnością 
się odznacza... 
 Żak ten miał na imię Ksawery. Mieszkał z 
ojcem, matką i dwójką rodzeństwa: młodszą 
siostrą − Matyldą i starszym bratem − Karolem. 
Pochodził z biednej rodziny. Ksawery wraz  
z tatą pracował przy załadunku w 
nadwiślańskim porcie, a mama dorabiała po 
kilka groszy, wypiekając najprzedniejszy chleb. 
Nie było to zbytnio luksusowe życie, jednak na 
przełomie kilku tygodni i ono zmieniło się o sto 
osiemdziesiąt stopni...   

 Pewnego dnia po powrocie  
z przykościelnej szkółki, którą prowadził stary 
bakalarz, Ksawery dowiedział się, że Matylda 
zapadła na chorobę niespotykaną w ich 
rodzinnym mieście. Lekarz powiedział, że może 
to być ospa − wtedy niezwykle rzadka i groźna 
przypadłość. Doktor polecił im drogą, lecz 
skuteczną metodę. Podobno w grodzie nad 
Brdą mieścił się najlepszy punkt szpitalny 
prowadzony przez uczonych braci 
bernardynów, którzy przybyli do Bydgoszczy w 
XVI wieku. Do późnego wieczora planowali 
wyjazd − był on jak skok w mglistą przepaść.  
Z jednej strony byli pewni, że dzięki tej pomocy 
Matylda będzie zdrowa, lecz z drugiej − nie 
wiedzieli, czy uda im się przeżyć w obcej 
osadzie, czy najmą się do jakiejś pracy, bo 
przecież będą musieli zostać tam parę 
miesięcy... 
 Po długiej i mozolnej podróży, która 
wydała im się prawie odyseją, dotarli na 
miejsce. Zagościli w niedużym zajeździe 
przeznaczonym dla uboższej klienteli, nad 
którego wejściem znajdował się orzeł  
z rozpostartymi skrzydłami. Mieścił się on przy 
ulicy Gdańskiej. Byli bardzo zmęczeni, więc 
chociaż słońce ledwo chyliło się za horyzont, 
rozpakowali swój ubogi dobytek i poszli spać. 
 Następnego dnia Karol i mama poszli  
z Matyldą do lekarza, a ojciec z Ksawerym 
wyruszyli na poszukiwanie jakiejś pracy, która 
pozwoliłaby się im utrzymać w tym królewskim 
mieście. Po pewnym czasie doszli do portu. Aby 
tam się nająć, trzeba było mieć doświadczenie w 
pracy przy rozładunku. Pewien uprzejmy, 
starszy pan polecił im pracę przy spichrzach po 
drugiej stronie rzeki − mieli przenosić worki  
z pszenicą na nabrzeże. [...] 
 

 
Katarzyna Jarzembowska 

Jedna z prac nagrodzonych w konkursie plastycznym 
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Okiem młodej 
recenzentki... 
 

Książka „Śmieszek. Cierpienia młodego 
youtubera” urzekła mnie tym że autor - Martin 
Stankiewicz opisuje swój pogląd na świat - 
pisze o szkolnym życiu, o miłości do 
nagrywania filmów, o wyprawie na studia oraz 
ciekawie opowiada o przyczynach wybrania 
tego, a nie innego kierunku studiów. 
Niesamowicie zainteresowała mnie też 
historia, jak poznał swoją dziewczynę - „Laurę 
z Nibylandii”.  
Autor książki bardzo interesująco opowiada  
o swoich cierpieniach związanych z pasją, 
przekazuje czytelnikowi, jak łatwo pogubić się 
z powodu sławy. Jego miłość do nagrywania 
filmików powstała jeszcze w dzieciństwie. 
Mimo wielu przeszkód, które czasami 
powstawały wyłącznie z jego winy, nadal 
nagrywał filmiki i robi to aż to dziś. Aż 800 
tysięcy subskrypcji na kanale yuotube daje mu 
ogromną satysfakcję i jest motorem do dalszej 
pracy.  
Ten facet stara się rozśmieszyć ludzi w tym 
szarym świecie… W książce pojawiła się 
mądra myśl: „Śmiech często miesza się ze 
łzami’’. Cytat ten spodobał mi się, ponieważ 
ludzie nie zdają sobie sprawy, jak łatwo jest 
przejść od łez śmiechu do łez smutku. Martin 
w swojej książce wytyka, że nie zdajemy sobie 
sprawy, jak jedno słowo potrafi zniszczyć 
pewność siebie, że czasami ktoś powie coś 
nieprzyjemnego, a wtedy my przestajemy 
wierzyć w siebie, nagle uważamy, że to, co 
robimy, jest bez sensu, bo są lepsi od nas,  
a my giniemy w lesie naszych myśli i nie 
potrafimy z niego wyjść.  
W książce Martin radzi, że nie powinniśmy 
rezygnować z dziecięcych marzeń oraz nie 
powinniśmy niszczyć czyichś marzeń. Jeśli 
nastolatek lubi rysować, to niech rysuje, nie 
musi oceniać swoich prac na tle wielkiego 
artysty czy innych wielkich ludzi. Autor 
opowiada o prawdziwej pasji, porażkach, po 
których się podniósł, i najdziwniejszych 
sytuacjach, które go w życiu spotkały.  
Martin pisze: „Jaki jest morał, drogie dzieci? 
Taki, że nie każda porażka jest zła. Bang! Ależ 
ze mnie odkrywca”.  
Ciekawym wątkiem jest również opowiadanie 
o ludziach, których poznał na Zanzibarze. 

Książka pokazuje człowieka, który od 
początku do końca nie przestał wierzyć w to, 
co robi, że każdy z nas ma swoją ścieżkę, którą 
kroczy i to on pisze historię swojego życia. Czy 
dokonacie czegoś wielkiego? Czy może 
jesteście typem kanapowca, który nie chce 
wychylać nosa z domu? Nieważne, kim 
jesteście - tworzycie historię!  
Ten facet pokazał wielu ludziom, że wbrew 
temu, co inni mówią, jesteś w stanie dokonać 
wielkich rzeczy i za to go podziwiam.  
Samą książkę oceniam 10/10, a tego człowieka 
100/10. 
 
► Oliwia Lubowicz 

 

 
foto: źródło internetowe 

 
Mieszkanie bez książki ciemniejsze 
jest niż bez lampy. 

Henryk Sienkiewicz 

 
Nic tak nie zabija czasu jak książka. 

Cesare Pavese 

 
Nie ma książki tak złej, żeby nie 
przyniosła jakiego pożytku. 

Pliniusz Młodszy 
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Judo na topie! 
 
W sobotę, 26 listopada, prawie 200 
najmłodszych judoków z 15 klubów 
wystartowało w drugiej edycji zawodów Mini 
Judo Cup. Turniej organizowany przez sekcję 
judo przeznaczony jest dla dzieci do  
7. roku życia.  
 
Bardzo nas cieszy duża frekwencja oraz 
zadowolenie wśród dzieci i kibiców.  
W głównej roli wystąpili przedszkolacy, którzy 
skradli całe show! 
Każdy uczestnik otrzymał dyplom, 
pamiątkowy medal, upominek oraz przekąskę. 
Dzieci z miejsc 1-3 dodatkowo dostały nagrody 
rzeczowe. Bardzo nas cieszy również to, że z 
naszych sekcji wystartowało ponad 50 
zawodników, którzy zdobyli 25 medali. 
Wszyscy walczyli bardzo dzielnie, mimo że dla 
większości były to pierwsze zawody.  

JESTEŚMY Z WAS DUMNI i GRATULUJEMY! 
 

 
foto: z materiałów trenera Mateusza Kulińskiego   

 
Natomiast w niedzielę, 27 listopada, swoimi 
umiejętnościami mogli pochwalić się rodzice 
naszych zawodników. Podczas treningu 
rodzinnego ćwiczyły nawet całe rodziny, 
świetnie się przy tym bawiąc. Ćwiczenia były 
dopasowane tak, że każdy poradził sobie  
z nimi bez problemu, a rozpiętość wiekowa 
była naprawdę duża. Od 15-miesięcznego 
malucha do „fitbabci”! Dziękujemy wszystkim 
za przybycie i wspólną zabawę. 
 
 

 

 
 
Kto nie ma odwagi do marzeń, nie 
będzie miał siły do walki. 

Andre Malraux 

 

 
 
 

 
 
► trener Mateusz Kuliński 
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STOP dla alkoholu! 
 

W grudniu dwie klasy szóste naszej szkoły 
zostały zaproszone do Pałacu Młodzieży  
na spektakl profilaktyczny zatytułowany 
„Dealer”. Dzięki dobremu kontaktowi  
z młodzieżą aktorzy mogli także po spektaklu 
zrealizować małą etiudę teatralną z udziałem 
publiczności i porozmawiać o tematyce 
przedstawienia. 
 

Teatr STOP to teatr edukacyjny pochodzący  
z Wybrzeża. W Słupsku powstał i nadal 
pracuje, a w Koszalinie ma swoją siedzibę. Jest 
on dość nietypowy, bo jako jeden  
z nielicznych teatrów systematycznie realizuje 
i poszerza program edukacji teatralnej na 
terenie całego kraju. Tworzą go aktorzy, 
którzy pracują w nim na stałe, ale także 
aktorzy z innych grup. 
 

    
Daria Kubiś 

Spektakl rozgrywał się na dwóch planach. 
Pierwszy - kolorowy, dynamiczny, zabawny,  
z głośną muzyką przedstawiał świat dealerów 
- sprzedawców alkoholu. Drugi - ciemny, 
smutny, ubogi był światem starszego pana -
alkoholika. Okazało się, że był on kiedyś 
znanym sportowcem - osiągał sukcesy, 
zdobywał medale. Dopóki było dobrze, miał 
przyjaciół. Później wszyscy go opuścili. Jego 
syn - pod wpływem starszego kolegi - zaczął 
sprzedawać coraz więcej alkoholu, został 
nawet dealerem roku. Jednak pił i trafił do 
szpitala. Historia się powtórzyła... 
Po spektaklu dwoje chętnych uczniów 
wystąpiło na scenie, odgrywając scenkę 
teatralną. Na jej podstawie rozmawialiśmy  
o tym, jak alkohol wpływa na relacje między 
ludźmi - np. w małżeństwie. 
Spotkanie było ciekawe i pouczające. Niby 
wszyscy wiemy, jaki wpływ na życie mają 
używki, ale warto o tym przypominać. 
 
► Daria Kubiś      

 

 

TAK, POMAGAM! 
 

W jeden z grudniowych weekendów 
wolontariusze Szkolnego Koła Caritas  
i wszyscy chętni uczniowie wzięli udział  
w świątecznej zbiórce żywności. Dzięki tej 
ogólnopolskiej akcji wiele ubogich rodzin 
będzie mogło przygotować wigilijną 
wieczerzę i spędzić radośnie nadchodzące 
święta. 
 

 
 
Dzięki zaangażowaniu uczniów i nauczycieli 
byliśmy widoczni m.in. w supermarkecie Piotr i 
Paweł czy Biedronka. Informowaliśmy o akcji 
oraz zachęcaliśmy do udziału w niej. Niektóre 
osoby pomagały pakować zakupy. Atmosfera 
była bardzo miła, a najbardziej cieszyło to, że 
kosze powoli się zapełniały. Trafiała do nich 
przede wszystkim żywność długoterminowa: 
ryż, dżemy, makarony, słodycze, konserwy itp. 
Nad wszystkim czuwały panie Mariola Panfil 
oraz Magdalena Ciesielska. 
 

 
Katarzyna Jarzembowska 

 
► Ada Czyżewska 
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Pofrunęliśmy razem  
z  Chagallem 

 
W listopadzie w Kujawsko-Pomorskiej Szkole 
Wyższej odbyła się gala finałowa 
Wojewódzkiego Konkursu Literacko-
Plastycznego, którego organizatorem była 
nasza szkoła. 
 
To już piąta edycja, podczas której uczniowie 
klas szóstych oraz gimnazjów musieli 
zrealizować konkretne zadania dotyczące 
twórczości Marca Chagalla.  
Był to malarz, który z pasją oddawał się temu, 
co robił. Był artystą skończonym. Niezależnie 
od tego, czy się go lubi, czy nie - z pewnością 
nie można pozostać obojętnym wobec jego 
twórczości. A malował na granicy jawy i snu. 
Dlatego zadaniem części literackiej było 
napisanie przeżyć jednej z latających postaci  
z obrazów Chagalla. Jury oceniało zgodność  
z tematem, oryginalność i poprawność 
językową.  
Tutaj lista zwycięzców przedstawia się 
następująco: 
1. miejsce - Jagoda Jabłońska z Gimnazjum  
nr 47  i Ellen Kuźma z Gimnazjum nr 38; 
2. miejsce - Weronika Sadowska z Gimnazjum 
nr 35 i Agata Bielińska z Zespołu Szkół nr 12; 
3. miejsce - Dawid Gelert z Gimnazjum nr 1  
w Szubinie i Paweł Wojtaszek ze Szkoły 
Podstawowej nr 31. Wyróżnienia zdobyli: 
Monika Witt z Gimnazjum nr 47 oraz Maria 
Słoma ze Szkoły Podstawowej nr 31. 
Zadaniem wyznaczającym kierunek 
tegorocznego konkursu plastycznego było 
twórcze nawiązanie do wybranego dzieła 
Marca Chagalla - uczestnicy mogli zdecydować 
się na dowolną technikę - szkic, akwarelę, 
gwasz, pastele. Nie było łatwo wyłonić 
zwycięzców, ponieważ poziom prac był 
niezwykle wysoki. Poza tym, napłynęło ich 
kilkadziesiąt! Ale... się udało.  
Oto nagrodzeni:  
1. miejsce - Katarzyna Słowińska z Gimnazjum 
nr 2 w Szubinie i Bartosz Gonia z Gimnazjum nr 
35; 
2. miejsce - Zuzanna Cholewa z Gimnazjum  
nr 2 w Szubinie i Oliwia Troka ze Szkoły 
Podstawowej nr 31; 
3. miejsce - Hanna Kapela i Robert Kamiński ze 
Szkoły Podstawowej nr 41 oraz Maja Wołodko  

 
z Zespołu Szkół nr 12. Wyróżnienia zdobyli: 
Martyna Marchlik ze Szkoły Podstawowej  
nr 14, Martyna Mroczek z Gimnazjum nr 6 MS, 
Wiktoria Olejniczak z Gimnazjum nr 3 w Nakle 
nad Notecią oraz Anna Pawlak ze Szkoły 
Podstawowej nr 31. 
 

 
zdjęcia dzięki uprzejmości KPSW  

 

Galę uświetniły swoją obecnością rektor 
Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej pani 
Helena Czakowska oraz wicedyrektor Zespołu 
Szkół nr 10 pani Elżbieta Pac-Jankowska. 
O oprawę muzyczną zadbał pan Przemysław 
Rajewski, który przygotował uczennicę klasy 
1bg Agnieszkę Kubalewską. Wykonała ona 
dwie piosenki tematycznie związane  
z tematem konkursu -  „Szaloną piosenką  
o lataniu” z repertuaru zespołu Mafia oraz 
„Lecę tam” z repertuaru Kasi Popowskiej. 
Szczególnie pięknie zabrzmiały zwycięskie 
prace literackie w wykonaniu Emilii 
Łobodzińskiej (1ag) i Marty Łuki (5ap). 
 

 
zdjęcia dzięki uprzejmości KPSW 

 

Dzięki wsparciu finansowemu Rady Osiedla 
Bielawy oraz Rady Rodziców Zespołu Szkół  
nr 10 można było ufundować atrakcyjne 
nagrody rzeczowe - książki, piórniki, przybory 
papiernicze, eleganckie długopisy. 
 
► Jagoda Nagórska 
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Szlachetne serca 
 

W tym roku - w ramach ogólnopolskiej akcji 
„Szlachetna paczka” - przygotowywaliśmy 
świąteczną niespodziankę dla pani 
Małgorzaty i jej jedenastoletniej córki, Oli. 
 
Dziewczynka uległa wypadkowi. Wypadła  
z drugiego piętra i cudem uniknęła śmierci. 
Obie - mama i córka - zmagają się z depresją  
i są pod stałą opieką lekarza. Ich dochód jest 
bardzo mały i nie wystarcza na codzienne 
potrzeby. Pani Małgorzata z tej przyczyny nie 
może znaleźć stałej pracy.  
 

 
Daria Kubiś 

 

Rodzina potrzebowała przede wszystkim 
żywności długoterminowej i środków 
czystości. W czasie akcji były też zbierane 
pieniądze na zakup nowego piekarnika, żeby 
pani Małgorzata mogła piec ciasta i je 
sprzedawać. Potrzebne środki zdobywano 
także, kwestując - m.in. podczas meczów 
siatkarskich w hali „Łuczniczka”.  
 

 
Mariola Panfil 

 

 

Wywiad z panią  
Mariolą Panfil - jedną  

z opiekunek Szkolnego Koła 
Wolontariatu 

 
- Od ilu lat prowadzi Pani „Szlachetną 
paczkę”? 
Jeśli dobrze sobie przypominam, „Szlachetną 
Paczkę” robimy po raz szósty, ale trzeci raz 
pomagają nam siatkarze Łuczniczki. 
 
- Dlaczego warto brać udział w tej akcji? 
Pomaganie potrzebującym z pewnością 
oznacza czynienie dobra, które prędzej czy 
później do nas wróci. Staramy się pomagać 
bezinteresownie, nie licząc na jakąś nagrodę, 
bo najpiękniejszą nagrodą jest zwykłe 
„dziękuję”. Warto przez te  trzy tygodnie 
przygotowań dołożyć wszelkich starań, by  
w momencie przekazania paczki zobaczyć 
radość i wzruszenie obdarowywanych  
i przywrócić wiarę w ludzi. 
 
- Czy uczniowie chętnie włączają się w pomoc 
innym? 
Tak, uczniowie bardzo chętnie włączają się  
w pomoc. Szczególnie w tym czasie 
przedświątecznym akcji charytatywnych jest 
sporo, bierzemy udział w „Szlachetnej 
Paczce”, zbiórce żywności, z której 
przygotowujemy paczki dla potrzebujących 
rodzin... Mimo wielu obowiązków szkolnych  
i treningów zawsze mogę liczyć na 
wolontariuszy. 
 
- Skąd wziął się pomysł na częstowanie 
piernikami podczas meczów siatkarskich ? 
Od kiedy w pomoc włączyli się siatkarze  
i mogliśmy jako wolontariusze pojawić się na 
meczach siatkówki, pomyśleliśmy, że nie 
chcemy tylko brać, że chcemy dać coś od 
siebie i takim skromnych podziękowaniem dla 
kibiców za pomoc jest właśnie częstowanie 
piernikami. Jeśli chodzi o pomysł, to jeśli sobie 
dobrze przypominam, wymyśliła to nasza 
„Superwolontariuszka” - pani Asia Belter 
 
 
 

► Daria Kubiś 


