
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NR 5 
ROK SZKOLNY 2016/2017 

 
kontakt: strzal10@interia.pl 

 

W numerze: 
◘ o warsztatach szyfrowania; 
◘ Co myślisz o... - kolejne pytania ankietowe; 
◘ rozmowa z Zofią Wieluńską - supersportsmenką;  
◘ w świecie papug; 
◘ rozmowa z panią wicedyrektor Aleksandrą  Codrow 
- o zbliżających się egzaminach gimnazjalnych  
i ośmioklasowej podstawówce; 
◘ w Roku Tadeusza Kościuszki - wiersze o wielkim 
Polaku; 
◘ o teatralnych sukcesach Amelii Kasprzak; 
◘ szachy - dobry sposób na ćwiczenie szarych 
komórek; 
◘ o tłustoczwartkowym szaleństwie. 
 

Konkurs  
na logo naszej  

szkolnej gazetki 
 

Przez cały styczeń i kawałek lutego pani 
Marzena Marynowska zachęcała wszystkich 
uczniów do stworzenia logo naszej gazetki - 
tematycznie nawiązującego do tytułu oraz 
podkreślającego sportowy charakter szkoły.  
 
Spośród wielu prac - wspólnymi głosami jury 
w składzie: pani Marzena Marynowska, pani 
Joanna Grabowska i pani Katarzyna 
Jarzembowska - została wybrana propozycja   
 

Anny Błaszczyk 
 

z klasy 5bp. Logo naszej koleżanki już od tego 
numeru będzie znakiem firmowym naszej 
gazetki. 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy 
poświęcili swój czas  i przygotowali naprawdę 
interesujące prace. 
A Ani - gratulujemy pomysłu, oryginalności  
i ładnego wykonania naszego gazetkowego 
znaku.  
 

► Ania Pawlak 

 

GAZETKA 
UCZNIOWSKA 

Zespołu Szkół nr 10 
im. Józefa 

Piłsudskiego  
w Bydgoszczy 

 Opieka merytoryczna i skład: 
Katarzyna Jarzembowska i Ewa Lewalska 

Podpatrzone… Podsłuchane… 
 

♦ Wiosna na wyciągnięcie ręki... 
 

Jakie to cudowne uczucie - niebo coraz 
bardziej błękitne, słońce coraz mocniej 
przygrzewa, drzewa coraz zieleńsze, jakoś tak 
w ogóle robi się optymistyczniej...  
Już za chwilę - pierwszy dzień wiosny, nieco 
później Święta Wielkanocne, no i egzamin 
gimnazjalny - dla niektórych trzy dni wolne od 
zajęć szkolnych, dla uczniów klas trzecich - 
pierwszy taki poważny sprawdzian, który 
otworzy im drzwi wybranych szkół średnich. 
Stąd w numerze - m.in. rozmowa z panią 
wicedyrektor Aleksandrą Codrow  
o zbliżających się egzaminach klas trzecich  
i o tym, co nas czeka już od września... 
Zapraszamy do lektury!      

◘ Redakcja 
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Nasi szyfranci 

 

W hołdzie Marianowi Rejewskiemu - taka myśl 
przyświecała organizatorom  
i uczestnikom corocznych warsztatów 
szyfrowania organizowanych dla klas 
pierwszych gimnazjum. 
 
Pod koniec stycznia miał miejsce wielki finał 
warsztatów szyfrowania. Była to druga część 
projektu prowadzonego przez panią Ewę 
Lewalską - nauczycielkę matematyki i panią 
Katarzynę Jarzembowską - nauczycielkę języka 
polskiego, który zakładał zapoznanie się 
uczniów klas pierwszych gimnazjum z postacią 
Mariana Rejewskiego oraz różnymi sposobami 
szyfrowania informacji.  
 
Do walki stanęły 4-osobowe zespoły wyłonione 
podczas pierwszego etapu, który składał się z 
prezentacji ukazującej najważniejsze momenty z 
życia Mariana Rejewskiego oraz prostych zadań 
szyfrujących. Najlepsze osoby z każdej klasy 
utworzyły drużyny. Ich skład był następujący: 

klasa 1ag: 
Oliwia Potrzebska, Zuzanna Szews, Kordian 
Mosiński-Gawroński, Maurucy Słończewski-
Mahlke, 

klasa 1bg: 
Agnieszka Kubalewska, Natalia Podolska, 
Wiktoria Sas, Dominika Tlock, 
 

klasa 1cg: 
Kacper Dyksa, Adrian Janecki, Hubert 
Raczkowiak, Jan Rogowski, 

 
klasa 1dg: 

Nicole Czechowska, Adrianna Czyżewska, Oliwia 
Diabelec, Borys Ojewski. 
 
Podczas drugiego etapu uczniowie najpierw 
poznawali ciekawe techniki szyfrowania 
wiadomości - trudniejsze od tych początkowych, 
a później wykonywali kolejne zadania.  
Atmosfera była naprawdę gorąca, bo za 
szybkość wykonania zadania też przyznawano 
punkty. Różnice w zdobywanych punktach były 
naprawdę nieduże - każdy mógł sie okazać 
zwycięzcą.  
 
 

 
 
 

Dlatego drużyny walczyły do samego końca, 
a ostatnie - najtrudniejsze zadanie przesądziło 
o wszystkim.  
 

Pani wicedyrektor ze zwycięską drużyną 

 
Katarzyna Jarzembowska 

 

Najwięcej punktów po pięciu rundach zdobył 
zespół z klasy 1cg, który wywalczył 
zwycięstwo. Drugie miejsce zajęła klasa 1dg, 
trzecie - klasa 1ag, zaś czwarte - dziewczęta  
z klasy 1bg. 
 

Jak podkreśliła na wstępie pani wicedyrektor 
Elżbieta Pac-Jankowska, zabawy 
matematyczne i logiczne to prawdziwy 
trening dla naszego umysłu - warto w ten 
sposób rozwijać swoją wiedzę i umiejętności.   
 

Nagrody i certyfikaty udziału w warsztatach 
odebrali wszyscy uczestnicy. Dziękujemy - 
organizatorom i uczniom za wspólną zabawę! 
 

Drużyna z klasy 1ag 

 
Katarzyna Jarzembowska 

 
 

► Oliwia Potrzebska 

 

 

Ważny temat! 
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28% 

18% 38% 

16% 

Ile czasu dziennie spędzasz przed 
komputerem? 

30 minut 1 godzinę 3 godziny Nie liczę ale wydaje mi się, że cały dzieo.

55% 31% 

12% 

2% 

Kim jesteś? 

optymistą realistą pesymistą wszystkim po trochu

 

Co myślisz o... 
czyli nasze małe 

badania ankietowe 
 

Komputery, komórki - nasza wirtualna 
rzeczywistość...  Ile razy podczas przerwy 
siedzimy z nosem w ekraniku - gramy, 
sprawdzamy portale społecznościowe, pocztę, 
wysyłamy smsy... Jak widać  
z pierwszego badania ankietowego - lubimy być 
w kontakcie z całym światem...    
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Co do naszej oceny samych siebie - nie jest 
źle! Ponad połowa ankietowanych uczniów 
uważa się za optymistów! Około 30 procent 
wskazuje na to, że jest realistą - rzeczowo 
ocenia sytuację, twardo stąpa po ziemi. Tylko 
12 procent wskazuje na siebie jako 
pesymistę. I dobrze...  
Kolejny miesiąc przed nami - na szczęście, juz 
wiosenny. Zatem poziom optymizmu 
powinien już tylko rosnąć...  
 
 
► ankiety przygotowała i głosy podliczyła Wiktoria Belter 
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Sport to moja pasja 

 

Rozmowa z Zofią Wieluńską, uczennicą klasy 3ag - 
utalentowaną młodą sportsmenką, kapitanem 

drużyny siatkarek 
 
Jak zaczęła się Twoja przygoda z siatkówką  
i od ilu lat trenujesz? 
Moja przygoda z siatkówką zaczęła się  
w trzeciej klasie szkoły podstawowej. Na pierwszy 
trening zaprowadził mnie mój tata, który sam jest 
wielbicielem sportu. Od samego początku byłam 
tym zachwycona. Boisko, piłka i zespół dały mi 
dużo radości.  
 
Jakie są Twoje największe osiągnięcia sportowe? 
Odnosiłam sukcesy w narciarstwie zjazdowym. 
Największym z nich jest zwycięstwo w 
młodzieżowym slalomie gigancie w Passo del 
Tonale we Włoszech. Z sukcesów w siatkówce 
mam na swoim koncie mistrzostwo województwa 
w Gimnazjadzie w roku 2016. W ćwierćfinałach 
Mistrzostwach Polski młodziczek zajęłyśmy 3. 
miejsce. W siatkówce plażowej weszłam z 
partnerką do półfinałów, niestety, choroba 
wyeliminowała nas z dalszej gry. 
 
 
Jakie są zalety bycia kapitanem drużyny 
siatkarskiej? 
Bycie kapitanem drużyny siatkarskiej jest trudne. 
Siatkówka to gra emocji - dobrze zgrana drużyna 
nawet z niewielkimi umiejętnościami może wygrać 
mecz. Najważniejsza w zespole jest atmosfera. 
Zaczyna się to już przed meczem. Głównym 
zadaniem kapitana jest tak zmotywować drużynę, 
by przystąpiła do meczu z wolą walki  
i zwycięstwa. W czasie starcia z przeciwnikiem 
zdarzają się gorsze momenty, drużyna nie wierzy w 
siebie i zaczyna się poddawać. Dobry kapitan 
wyprowadza drużynę z kryzysu i podnosi na duchu. 
 
 
Czy po ukończeniu gimnazjum będziesz 
kontynuowała grę w siatkówkę? 
Tak, oczywiście, to moja pasja. Nie wyobrażam 
sobie chodzić do liceum i nie trenować. Trudno by 
mi było żyć bez obozów, turniejów, meczów i 
dziewczyn z zespołu. 
 
 
Jakimi innymi dyscyplinami sportu się 
interesujesz? 
 

 
 
 

Od 3 roku życia jeżdżę na nartach. Dziadek 
zaraził mnie miłością do gór i śniegu, dlatego że 
sam jest taternikiem. Latem uprawiam 
windsurfing i gram w siatkówkę plażową. 
Chętnie oglądam mecze koszykówki męskiej. 
 
Kto jest Twoim trenerem i jak układa się 
współpraca w zespole? 
Moją trenerką jest pani Agnieszka Malinowska, 
była reprezentantka kadry Polski. Trenerka 
prowadzi nasz rocznik od samego początku. 
Jest wspaniałą kobietą, która zawsze nas 
motywuje i zachęca do pracy. Jesteśmy 
zgranym zespołem, mamy wspólny cel razem 
trenujemy, razem uczestniczymy w 
rozgrywkach, chodzimy do jednej klasy. Jednak 
czasami występują pewne napięcia, różnice 
zdań, ale staramy się zawsze znaleźć jakieś 
rozwiązanie, aby nie wpłynęło to negatywnie 
na zespół.  

 

 
Z archiwum Zofii Wieluńskiej 

 
Co sądzisz o swojej drużynie? 
Jest to dobra drużyna, jesteśmy ze sobą już 6 
lat. Przez ten czas bardzo się polubiłyśmy. 
Pomimo różnic charakterów dogadujemy się 
nawet w najgorszych sytuacjach. Do tego 
stopnia, że jedna za drugą jest gotowa skoczyć 
w ogień. To cenię najbardziej w dziewczynach.  
 

Jeśli boisz się grać - nie graj... 
Kazimierz Górski 

Nasi Mistrzowie 



STRZAŁ W 10 NR 5 2016/2017 

 

 

 
Co robisz w wolnym czasie? 
Zawodniczka trenująca siatkówkę ma niewiele 
wolnego czasu. Jestem w szkole od rana do 
późnego popołudnia, w weekendy dochodzą 
jeszcze rozgrywki ligowe. Staram się wolne chwile 
poświęcać na naukę, czytanie książek oraz 
doskonalenie siebie. Czasem wychodzę spotkać się 
ze znajomymi.  
 

 
z archiwum Zofii Wieluńskiej 

 

Na jakiej pozycji grasz w zespole? 
Gram na pozycji przyjmującej. Najlepiej czuję się w 
tej roli. Wymaga ona bardzo dobrej techniki odbicia 
piłki. Jest to pozycja, na której spoczywa duża 
odpowiedzialność. Bez dobrego przyjęcia zagrywki 
nie można wygrać meczu. 
 

Spacerkiem przez kalendarz 
 

3 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień 
Pisarza - nie określono dokładnie, którego, więc 
mogą świętować wszyscy piszący! 
 

źródło internetowe 

 
 

 
 

Natomiast 5 marca można świętować Dzień 
Teściowej - oczywiście, doskonale wiadomo, że 
te kawały o teściowych są grubo przesadzone... 
Podobno... 
 

 
źródło internetowe 

 

8 marca przypada Dzień Kobiet - dla jednych 
pań i dziewcząt okazja do radości  
i przyjmowania prezentów, dla innych - święto 
niepotrzebne, bo przecież wiadomo, że kobiety 
powinno się kochać 365 dni w roku! 
 

10 marca wpisano do kalendarza Dzień 
Mężczyzn - chyba na otarcie łez wszystkim 
panom... 
 

12 marca - to chyba najzabawniejsza data -  
Dzień Drzemki w Pracy, tzn. dla szefa chyba 
niezbyt wesoła... 
 

 
źródło internetowe 

21 marca to pierwszy dzień wiosny - NARESZCIE! 
  
22 marca przypada Międzynarodowy Dzień 
Wody - oszczędzajmy, nie marnujmy... 
 

27 marca to Międzynarodowy Dzień Teatru - 
najlepsze życzenia dla wszystkich dyrektorów, 
aktorów, dramatopisarzy i nas - widzów!  

 
► Ania Pawlak 
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W świecie papug 
 

Niedawno miałam okazję odwiedzić  
z rodzicami nowo otwartą papugarnię  
w Bydgoszczy. Znajdują się tam papugi  
z różnych stron świata. Jest ich ponad 
czterdzieści.  
 
Spodziewałam się, że będę oglądać papugi  
w klatkach lub za szkłem, a tymczasem spotkała 
mnie miła niespodzianka. Kiedy weszłam do 
specjalnego pomieszczenia, zobaczyłam 
mnóstwo różnokolorowych, swobodnie 
latających ptaków. Siadały zwiedzającym na 
głowach, ramionach pozwalały się głaskać i 
karmić - specjalną karmę można kupić w kasie 
papugarni.  
 

 
z archiwum Zosi Michalak 

 

 
z archiwum Zosi Michalak 

 
Nad wszystkim czuwają opiekunowie zwierząt i 
pracownicy, którzy opowiadają zwiedzającym 
ciekawostki z życia ptaków.  
W oddzielnym pomieszczeniu znajduję się salka, 
w której można wyprawić urodziny.  
 
 
 
 

 
 

 
z archiwum Zosi Michalak 

 

 
z archiwum Zosi Michalak 

 

Warto wiedzieć, że pierwsza papugarnia 
powstała w Stargardzie koło Szczecina, druga 
- w Gdańsku. Ta nasza, bydgoska, została 
otwarta 4 stycznia i jest największa. Na 300 
metrach kwadratowych lata około 80 
ptaków. 
Papugarnia znajduje się przy ul. 
Grunwaldzkiej 227. Jest czynna codziennie w 
godz. 10.00-18.00. 
Bardzo podobała mi się wizyta w tym 
niezwykłym miejscu - polecam wszystkim 
taką formę spędzenia wolnego czasu. 
 

► Zofia Michalak 
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Poetycko o Kościuszce 

 
W związku z realizowanym w naszej szkole 
programem edukacyjnym zatytułowanym 
„Tadeusz Kościuszko – rycerz wolności, 
równości i braterstwa” odbył się konkurs 
poetycki poświęcony naszemu rodakowi  
i jego wielkim dokonaniom.  
 
Wiersze, które otrzymały organizatorki - pani 
Jolanta Nadolna i pani Joanna Lipowicz-
Jagodzińska,  były niezwykle interesujące  
i w ciekawy sposób prezentowały dokonania 
Tadeusza Kościuszki.  
Poniżej publikujemy nagrodzone i wyróżnione 
utwory, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy!  

 
1 miejsce – Wiktoria Winiarska kl. 2ag 
 

Tadeusz Kościuszko 
 
Tadeusz Kościuszko mądrym był wodzem. 
Podczas wojen dobrze kierował narodem. 
Przywódczego talentu mu nie brakowało,  
A i wielkie serce do walki mu się rwało. 
Gdy na krakowskim rynku przysięgę składał,  
Całemu narodowi odwagi dodawał.  
Z zaborczej niewoli rodaków chciał wyzwolić, 
Marzenia o wolności ojczyzny ukoić. 
Bój pod Racławicami ważna to data -  
W pamięci Polaków zostanie na lata. 
Kościuszko - bohater! Potwierdzą to wszyscy.  
Dzięki niemu przetrwał nasz język ojczysty.  
„Wolność kochał i rozumiał,  
wolności oddać nie umiał”... 
 
 
2 miejsce – Miłosz Walczak kl. 3cg 
 

Tadeusz Kościuszko 
 
Na czele wojsk polskich i chłopów z kosami, 
Strzelając armatami,  
zwyciężył pod Racławicami 
Razem z całym wojskiem wiele się natrudził.  
Niestety swe szeregi niefortunnie skrócił.  
Wkrótce przyszła klęska pod Maciejowicami  
I Kościuszko niestety nie pozostał z nami. 
Rosjanie do niewoli naczelnika wzięli, 
Insurekcję krwawo stłumili  
i trzeci rozbiór wszczęli. 
Potem długi czas Polski na mapach nie było. 

 
 
 
 
Przez te wszystkie lata wiele się zdarzyło.  
Teraz już szczęśliwi trwały pokój mamy,  
Lecz o Tadeuszu nie zapominamy.  
Są szkoły nazwane Kościuszki imieniem.  
Poznać go bliżej jest naszym marzeniem. 
 
 
3 miejsce – Zuzanna Fundameńska kl. 5ap 
 

Chwała bohaterom! 
 
Tadeusz Kościuszko to bohater narodowy, 
więc wszyscy Polacy chylą przed nim głowy. 
Za jego czyny wdzięczność mu składają, 
budują pomniki i jego imieniem szkoły 
nazywają. 
Ten wielki Polak na czele powstania stanął, 
organizując zbrojne wystąpienie przeciw 
Rosjanom. 
Z zaborcami się rozprawił, 
odnosząc zwycięską bitwę pod Racławicami. 
Chłopi go bardzo kochali 
i swoje przywiązanie mu okazywali. 
Z kosami na rosyjskie armaty ruszyli 
i bohaterstwem na polu walki się odznaczyli. 
 
 

zdjęcie z zasobów internetowych 
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wyróżnienie – Zofia Wieluńska kl. 3ag 
 

Tadeusz Niezłomny 
 
Głęboko pośród lasów i pól  
Stoi drewniany szlachecki dwór. 
Wicher po niebie chmury gna, 
Skroś zamieci jakieś dziecię łka.   
 
Syn się narodził, ojciec się cieszy, 
Na imię Tadeusz mu dano jednogłośnie. 
Rodzina do kościoła śpieszy, 
Nasz mały chłopcze, co z ciebie wyrośnie? 
 
Młodzieniec to odważny i waleczny,  
W szkole rycerskiej studiował, 
W szermierce na szable skuteczny, 
Na kapitana artylerii się wychował. 
 
W obronie wolności do Ameryki pożeglował, 
Jak lew Saratogi bronił, 
Miasto Filadelfię fortyfikował,  
Kongres pułkownikiem go uczynił. 
 
Ojczyzna w niebezpieczeństwie  
do powrotu wzywa. 
Generał Kościuszko do Polski  
śpiesznie przybywa. 
Na Krakowskim rynku przysięgę składa, 
I pod Racławicami Moskalom  
bitwę wypowiada. 
 
W maju pod Maciejowicami klęskę ponosi, 
Więziony w Petersburgu cara o łaskę prosi. 
W Szwajcarii na wygnaniu samotny zostaje, 
Naród na Wawelu hołd po dziś dzień  
mu oddaje. 
 

 
Daria Kubiś 

 
wyróżnienie – Klaudiusz Kruger kl. 3cg 
 

Polak czy bohater –  
Tadeusz Kościuszko 
 
Tadeusz Kościuszko, wielka duma Polski, 
Czwarte dziecko szlachcica,  

 
 
 

niewątpliwie syn wolności. 
To on wykształcony i odważny,  
Słowem swoim zagrzewał do walki,  
idąc wciąż przed siebie,  
biorąc ból na swoje barki. 
 
Szukając pracy i miejsca,  
czas spędził na amerykańskiej ziemi,  
dowodząc Armię Kontynentalną, 
zbierał zasługi i wszelkie wygrane,  
ze swoich zadań wywiązał się doskonale. 
Jako pułkownik, później generał  
Kościuszko zdobył uznanie i medal. 
 
Swego roku czas powrotu nadszedł, 
gdzie na rynku krakowskim  
Tadeusz przysięgę Narodowi złożył 
i ruszył z powstaniem przeciwko wrogowi, 
walcząc o  chłopów i ich wolności, 
o kraj i wszelkie dogodności. 
 
Kres swego życia spędził w Szwajcarii,  
gdzie dom Jego do dziś stoi, 
lecz serce wędrowało dalej,  
w muzeum polskim goszcząc na chwilę. 
To jednak koniec podróży nie był, 
za słuszną sprawą wielki wódz  
związał się z Warszawą, 
tutaj na Zamku Królewskim w spokoju leży, 
symbol bogatych i biednych, 
symbol wolności, śmiało rzec można -  
symbol polskości. 
 
 
Tadeusz Kościuszko powiedział... 
 

Największym zwycięstwem jest to, 
które odnosimy nad nami samymi. 
 
Pierwszy krok do zrzucenia niewoli 
to odważyć się być wolnym, 
pierwszy krok do zwycięstwa – 
poznać się na własnej sile. 
 
Tylko wierność ludziom czyni z nas 
człowieka. 
 

 
► Daria Kubiś 
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Reforma i egzaminy 

 
Z panią wicedyrektor Aleksandrą Codrow  

o wprowadzanej reformie szkolnej  
i zbliżających się egzaminach gimnazjalnych 

rozmawia Wiktoria Belter 
 

- Co Pani sądzi o tym, że tegoroczni 6-klasiści 
pójdą do 7 i 8 klasy? 
Moim zdaniem, zaproponowana reforma 
powinna zostać wdrażana, począwszy od 
uczniów rozpoczynających naukę w klasie 
pierwszej ośmioklasowej szkoły podstawowej, a 
nie od obecnych szóstoklasistów. Obecni 
uczniowie klas szóstych nie są przygotowani do 
kontynuowania szkoły podstawowej, bo  
z punktu widzenia podstawy programowej ten 
etap właśnie kończą i logicznym byłoby, aby 
naukę rozpoczęli w gimnazjum. 
 
- Ilu gimnazjalistów przystąpi do egzaminów? 
W tym roku szkolnym do egzaminu 
gimnazjalnego, który odbędzie się 19, 20, i 21 
kwietnia przystąpi 70 uczniów. Uczniowie klas 
trzecich tradycyjnie przystąpią do trzech części 
egzaminu, tj. z przedmiotów humanistycznych, 
matematyczno-przyrodniczych i języka 
angielskiego. 
 
- Jakie dostosowania mają dyslektycy podczas 
egzaminów? 
Dwudziestu uczniów klas trzecich w tym roku 
przystąpi do egzaminu w warunkach 
dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb 
edukacyjnych zgodnie  
z Komunikatem Dyrektora Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej z dnia 9 września 2016 roku  
w sprawie sposobu dostosowania warunków  
i form przeprowadzenia egzaminu 
gimnazjalnego do potrzeb uczniów ze 
specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. Są to 
następujące dostosowania: zaznaczanie 
odpowiedzi do zadań zamkniętych w zeszycie 
zadań, bez przenoszenia ich na kartę 
odpowiedzi, przedłużenie czasu, przystąpienie 
do egzaminu w oddzielnej sali, zastosowanie 
szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań 
otwartych z języka polskiego, języka 
angielskiego oraz matematyki. 
 
 
 

 

 
archiwum szkolne 

 
- Czy w tym roku pojawią się „jakieś 
nowości” w zakresie egzaminu?  
Nie, nie ma w tym roku żadnych nowości, 
egzamin będzie przebiegał zgodnie  
z procedurami przedstawionymi  
w informatorze o sposobie organizacji  
i przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego 
obowiązującego w roku szkolnym 2016/2017, 
który jest dostępny na stronie OKE. 
 
- Czy nowa reforma oświatowa przewiduje 
egzamin dla uczniów kończących 8 klasę? 
Tak, ma być egzamin kończący ósmą klasę 
szkoły podstawowej. 
 

 
źródło internetowe 

 

Dzieci trzeba tak wychowywać, aby 
podawały sobie ręce, a nie 

podstawiały nogi. 
 

Tomasz Rybak 
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Krok do Wielkiej Nocy 
 

Tradycje Świąt Wielkanocnych 
 

W dawnych i dzisiejszych czasach barwi się jeden 
z najważniejszych symboli Świąt Wielkanocnych - 
jajka. Kiedyś wierzono, że pisanki dawały moc, 
uzdrawiały chorych itp. Dziś o ich sile 
przypominamy sobie właśnie podczas 
Wielkanocy - to przecież jajka są pierwszą 
potrawą spożywaną w Niedzielę Wielkanocną. 
Składamy sobie życzenia  
i dzielimy właśnie jajkiem. 
 

Zazwyczaj do koszyczka wkładamy: 
baranka - symbol zmartwychwstałego Chrystusa, 
jajka - symbol rodzącego się życia, 
chrzan - symbol siły, 
wędlinę - symbol dostatku, 
ser - symbol zdrowia dla zwierząt hodowlanych, 
sól - symbol oczyszczenia domostwa od złego 
oraz istotę prawdy, 
ciasto (babkę) - symbol wszechstronnych 
umiejętności. 
 

 
źródło internetowe 
 

Wielkanoc ma swoje specjały. Zgodnie z tradycją 
potrawy należy przygotować w piątek. Jednak 
ważny jest czas. Po sobotnim święceniu nie 
powinno się sprzątać. To czas kiedy trzeba sie 
duchowo przygotować do zmartwychwstania 
Jezusa. 
 

Według tradycji, stół świąteczny powinien być 
przykryty białym obrusem i udekorowany liśćmi 
bukszpanu. Na środku stołu stawiamy baranka, 
np. na łączce z rzeżuchy. Rzeżucha to symbol sił 
witalnych i rodzącego się życia. W Niedzielę 
Wielkanocną świętujemy! Wstajemy bardzo 
wcześnie, by pójść na mszę zwaną rezurekcyjną.  

 
Niedziela to najważniejsze święto 
chrześcijańskie, nazywane dawniej Paschą.  

 
 
Następnie zasiadamy do świątecznego - 
rodzinnego śniadania. Wielkanocna Niedziela 
to czas przeznaczony na rodzinne 
biesiadowanie. Dzieci bawią się w 
poszukiwanie prezentów podrzuconych 
przez zajączka. 
 

Tradycyjne potrawy: 
żurek - czyli barszcz biały, 
kiełbasa - zwykle biała, na ciepło, 
szynka wędzona w jałowcowym dymie, 
ćwikła z chrzanem, 
pieczone mięso, 
własnoręcznie wykonana babka, 
mazurek z artystycznymi dekoracjami, 
pascha, 
kołacz, 
sernik (kiedyś zwany przekładańcem). 
 
Wielkanocny poniedziałek (śmigus-dyngus) to 
czas zabawy. Jest to dzień, w którym 
oblewamy się wodą. Kiedyś śmigus i dyngus 
to były dwa osobne zwyczaje. Śmigus 
oznaczał tradycyjne smaganie, czyli uderzanie 
wierzbowymi gałązkami lub polewanie wodą. 
Dyngus to inaczej wykup.  Chłopcy chodzili od 
domu do domu i w zamian za życzenia i śpiew 
domagali się wykupu w postaci pisanek, 
słodyczy, pieniędzy. Z czasem połączono te 
zwyczaje i dziś tylko polewamy się wodą. 
Dawniej chodzono po wsi z kogutem - 
symbolem sił witalnych i urodzaju. Kogutek 
był mile widzianym gościem w każdym 
gospodarstwie. Z czasem żywe zwierzęta 
zastąpiły te gliniane, drewniane.  
 

Dzwony i hiacynty, 
pisanek wzór święty, 
cały świat w blaskach i szumie... 
 

 
 

 źródło internetowe 
 
►Daria Kubiś 
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Amelia po drugiej  
stronie sceny 

 

O tym, że nasi uczniowie są niezwykle zdolni  
i realizują się nie tylko w sporcie, ale też  
w różnych innych dziedzinach - choćby 
poetyckich, muzycznych, tanecznych czy 
teatralnych, wiemy doskonale. O kolejnej takiej 
„perełce” dowiedzieliśmy się od pani Anny Pol, 
która szepnęła nam na ucho, by zrobić materiał 
z Amelią Kasprzak, której udało się zagrać w 
„prawdziwej” sztuce na deskach Teatru 
Polskiego w Bydgoszczy. 
 
Amelia występuje w przedstawieniu „Grona 
gniewu” w reżyserii Pawła Wodzińskiego. 
Spektakl oparty jest na powieści Johna 
Steinbecka pod tym samym tytułem. Treść jest 
bardzo poważna, dotyczy bowiem kryzysu, który 
dotknął Amerykę, a później i Europę w latach 30. 
XX wieku. Wielu mieszkańców porzuciło swoje 
domy w poszukiwaniu nowych - lepszych miejsc 
do życia. Tam, gdzie docierali, byli traktowani jak 
obcy, pracowali za marne wynagrodzenie...  
Nasza koleżanka, Amelia, gra w tym 
przedstawieniu dziewczynkę... Zapraszamy do 
przeczytania wywiadu z uczennicą klasy 5bp. 
 

Należy być odważnym! 
 

Rozmowa z Amelią Kasprzak 
 

- Jak to się stało, że trafiłaś do teatru? 
Za wyróżnienie w konkursie pani Anna Pol 
zabrała mnie i moje dwie koleżanki na 
zwiedzanie teatru. Gdy skończyłyśmy zwiedzać, 
pani Pol poinformowała nas  
i zachęciła do wzięcia udziału w castingu.  
Z naszej trójki na castingu pojawiłam się tylko ja i 
szczęśliwie udało mi się dostać rolę.                                                                                                          
 
- Jak wyglądał ten casting? 
Casting przeprowadzał Dyrektor Teatru 
Polskiego w Bydgoszczy pan Paweł Wodziński, 
który był jednocześnie reżyserem spektaklu. 
Trzeba było przeczytać fragment roli. Po kilku 
dniach zadzwonili do mnie  
z teatru z wiadomością, że wygrałam. 
 
 
 
 

 

 
- Co to za rola i jaki tytuł ma sztuka, w której 
występujesz? 
Sztuka ma tytuł ,,Grona Gniewu” według 
książki Johna Steinbecka o tym samym tytule, 
a jej premiera miała miejsce 16 stycznia 2016 
roku. Gram dziewczynkę, która wraz z mamą i 
siostrą mieszka w obozie dla uchodźców. 
Wszystkie trzy wiodą ciężkie życie. 
 
- Jakie cechy trzeba posiadać, by dobrze czuć 
się na scenie? 
Moim zdaniem należy być odważnym, dobrze 
wczuć się w rolę i przede wszystkim nie 
wstydzić się występować przed dużą 
publicznością. 
 
Amelia - na zdjęciu w środku 

 
z archiwum pana Macieja Kasprzaka 

 
- Czego się nauczyłaś dzięki tej przygodzie  
z teatrem? 
Dzięki tej przygodzie, która nadal trwa, 
pokonałam swoją nieśmiałość, poznałam 
funkcjonowanie teatru i życie aktorów za 
kulisami i bardzo mnie to zafascynowało, na 
tyle, że może będę starała się zostać aktorką 
teatralną. 
 
Powiedzieli o teatrze... 

 
Jeśli dwóch ludzi rozmawia, a reszta 
słucha ich rozmowy – to już jest 
teatr.                                 Gustaw 

Holoubek 
 
 

(…) teatr daje warsztat, a kino – 
popularność. 

Aleksander Domogarow 

 
 

► Wiktoria Czarniak 
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Królewska gra 
 

Szachy - bo o nich mowa - to gra, która sięga 
swoimi korzeniami do pierwszych wieków 
naszej ery. Przez setki lat zmieniały się jej 
reguły, ale do dziś jest uznawana za świetny 
sposób na to, by wytrenować sobie umysł. 
 

Za kolebkę szachów uznawane są Indie. Gra ta 
była znana w Persji na dworze ówczesnego 
szacha już w VI wieku naszej ery - została tam 
przywieziona w darze od indyjskiego radży. 
Podlegała kolejnym przemianom - zwłaszcza, 
gdy pojawiła się w Europie. Tutaj zaczęła 
bardziej przypominać współczesną grę  
w szachy. 
Z Sycylii i południowej części Półwyspu 
Iberyjskiego szachy zostały przeniesione do 
Włoch i Hiszpanii, a następnie do Francji, 
Niemiec, Anglii i Skandynawii, gdzie były znane 
w X-XI wieku. W tym samym czasie pojawiły się u 
naszych południowych sąsiadów - w Czechach. 
Na ziemie polskie szachy trafiły na kilka 
sposobów: z Czech, przez morskie szlaki 
handlowe oraz z Rusi Kijowskiej. O nieomal 
kultowym wymiarze gry szachowej mówi 
komediowy poemat „Szachy” wielkiego twórcy 
renesansu - Jana Kochanowskiego.  
Tyle o historii... Dziś odbywa się wiele turniejów 
szachowych, gdzie stają naprzeciwko siebie 
prawdziwi mistrzowie - wiek nie gra tu żadnej 
roli... Także w naszej szkole każdego roku 
odbywa się mikołajkowy turniej szachowy. Przy 
stolikach zasiadają gimnazjaliści i uczniowie 
szkoły podstawowej. W grudniu ubiegłego roku 
w gronie startujących pojawiła się jedyna 
dziewczyna - Kinga Łukasik z klasy 2dg, która... 
ograła wszystkich! Zapraszamy na krótką 
rozmowę  
z naszą szachową mistrzynią... 
 

 

 

 
Ćwiczenie szarych komórek 

 

Rozmowa z Kingą Łukasik, 
szachową mistrzynią z klasy 2dg 

 

- Od jak dawna grasz w szachy? 
W szachy gram od 7 lat. 
 

- Co daje umiejętność gry w szachy?  
Uważam, że umiejętność gry w szachy 
rozwija zdolność koncentracji oraz 
logicznego myślenia. Dla mnie jest to rodzaj 
aktywnego wypoczynku - gra w szachy 
pozwala się jednocześnie zrelaksować i 
poćwiczyć szare komórki. 
 

- Co jest, Twoim zdaniem, najbardziej 
interesujące w tej grze? 
Najbardziej interesujące jest, moim zdaniem, 
zaskakiwanie przeciwnika swoją przemyślaną 
strategią. 
 

- Czy grasz regularnie w szachy - może np. 
przez internet? 
Jeszcze rok temu regularnie uczestniczyłam  
w zajęciach szachowych, jednak obecnie nie 
znajduję czasu na dodatkowe zajęcia poza 
piłką. Zdarza mi się rozgrywać partie  
z osobami, które potrafią grać w szachy, ale 
nie regularnie. 

 
źródła internetowe 

 

- Jak oceniasz poziom Mikołajkowego 
Turnieju Szachowego, który odbył się  
w naszej szkole? Zajęłaś w nim 1. miejsce... 
Ze względu na mój wiek i doświadczenie 
szachowe, z mojego punktu widzenia poziom 
turnieju był raczej niski. Jednak, gdyby 
większa liczba uczestników umożliwiła 
podział na kategorie w zależności od wieku  
i poziomu graczy, sytuacja zapewne 
wyglądałaby inaczej. Bez wątpienia, wśród 
uczestników były osoby z szachowym 
zacięciem, jednak nie mogły w pełni pokazać 
swych umiejętności, ponieważ brakowało 
przeciwników na zbliżonym poziomie. 

► Oliwia Lubowicz 
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Tłusty czwartek 
 

Oj, działo się u nas w tłusty czwartek - jedyny 
taki dzień, kiedy można jeść i nie martwić się, co 
inni powiedzą... Bo pączka, a nawet dwa lub 
trzy zjadł chyba każdy z nas...  
 
Tłusty czwartek jako pierwsi zaczęli obchodzić 
starożytni Rzymianie. Świętowali oni w ten 
sposób koniec zimy i dzięki temu pokazywali 
swoją radość z powodu zbliżającej się wiosny. 
 

Taka niespodzianka czekała na panią Kasię... 

 
 

W Polsce tłusty czwartek zaczęto obchodzić 
około XVII wieku. Jednak pączki były wtedy 
cięższe i słodsze! Dopiero od XVIII wieku zaczęły 
przypominać te, które obecnie zjadamy w tłusty 
czwartek - zmieniono procedurę smażenia i 
samo ciasto, które stało się delikatniejsze w 
smaku.  
 

Zachwycona Zosia Michalak! 

 
 

 
Pączki były zazwyczaj nadziewane 
konfiturami, ale istniały również wersje tego 
smakołyku ze słoniną w środku! 
 

Amelia Strzyżewska też nie próżnowała... 

 
 

Teraz pączkowy wybór jest wręcz ogromny! 
Są ciastka z nadzieniem różanym, 
czekoladowym, śliwkowym, z budyniem,  
z posypką z migdałów lub cukru pudru... 
 

Ania Pawlak wspomagała się spienionym 
mlekiem... 

 
zdjęcia Darii Kubiś 

 
Z tłustym czwartkiem związany jest pewien 
przesąd. Jeżeli ktoś nie zje w ten dzień ani 
jednego pączka, nie może liczyć na 
powodzenie w dalszym życiu. Zatem... nasza 
Redakcja chyba nie będzie miała na co 
narzekać! 

► Objedzona Redakcja 


