
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 
 

NR 4 
ROK SZKOLNY 2017/2018 

 
kontakt:gazetkasp31@wp.pl  

 

W numerze: 
 

◘ o ważnej lekcji tolerancji; 
◘ Co myślisz o... - kolejne pytania ankietowe; 
◘ finał warsztatów szyfrowania; 
◘ rozmowa z Martyną Mroczek – młodą pisarką;  
◘ o wielkim powrocie gier planszowych; 
◘ rozmowa z kucharzem, panem Sławomirem 
Wrześniewskim; 
◘ o kolorowaniu Afryki; 
◘ o wesołym życiu maluchów w świetlicy; 
◘ o młodych komiksotwórcach; 
◘ o kampanii „Zdrowie dla wszystkich”. 
 
 

WIOSNA 
 
Zawitała wiosna miła, 
Zeszła z nieba na obłoku, 
W tęczę warkocz rozpuściła, 
Jasny promień niesie w oku. 
 
Ledwie błysła nam na łące; 
Zaraz przybiegł maj młodzieniec, 
Kwiatów rzucił jej tysiące, 
I na skronie włożył wieniec. 
  

► Józef Przerwa-Tetmajer 

 
fot. z zasobów internetowych 

 
GAZETKA 

UCZNIOWSKA 
Szkoły  

Podstawowej nr 31 
w Bydgoszczy 

 Opieka merytoryczna i skład: 
Katarzyna Jarzembowska i Ewa Lewalska 

Podpatrzone… Podsłuchane… 
 

♦ Wiosna, ach, to Ty… 

 

No i człowiek się nie spodziewał, kiedy zrobiło 
się ciepło i pachnąco. Z mrozów i śniegów od 
razu weszliśmy w słoneczne dni z prawdziwie 
letnią temperaturą. Na ulicach pokazały się 
krótkie spodenki i kolorowe koszulki, a w 
porywach nawet sandały. Bo to już chyba tak  
u nas jest, że piękna pogoda przychodzi dość 
niespodziewanie.  
Kwiecień obfitował w egzaminacyjne emocje,  
z kolei maj zawiezie nas na zieloną szkołę do 
Jastrzębiej Góry. I czerwiec tuż za rogiem.  
I znowu trzeba sobie zadać pytanie – jak to 
możliwe, że ten rok tak szybko upłynął?   
  

◘ Redakcja 

 



 
 

Nie mów,  
że tolerujesz,  

po prostu toleruj! 
 

Dzięki naszemu szkolnemu samorządowi 
uczennice klasy 6a i 7a mogły uczestniczyć w 
specjalnych zajęciach dotyczących 
tolerancji. 
 

Poprowadziły je uczennice klasy 3bg –
Aleksandra Ciarka, Zuzanna Kononowicz i 
Wiktoria Szopińska oraz Karol Marszałł z 
klasy 6cp. Całe spotkanie miało na celu 
pokazać nam, jak ważna w życiu jest 
tolerancja i szacunek do drugiego człowieka. 
 

 
fot. pani Joanna Wyrobek (x3) 

 

Wszystko zaczęło się od zapoznania nas  
z hasłem „tolerancja”. Obejrzeliśmy krótki 
film na ten temat. Przedstawiał dzieci  
o odmiennych poglądach, które nie się 
tolerowane przez otoczenie. Wszystkie te 
osoby straciły tak naprawdę zaufanie do 
obcych. Nie były w stanie zrozumieć, że 
istnieją jeszcze ludzie tolerancyjni, ponieważ 
zostały skrzywdzone.  
Rozpoczęliśmy „burzę mózgów”. Na tablicy 
napisane zostało hasło „tolerancja”, a my 
podawaliśmy nasze skojarzenia. Padło wiele 
pomysłów. Wielu osobom kojarzy się to  
z akceptacją, szacunkiem i zrozumieniem, 
jednak każdy ma prawo rozumieć to inaczej. 
Nagle padło pytanie: „Co może czuć osoba 
będąca świadkiem nietolerancji?”. Wiele  

z nas zgodziło się z odpowiedzią – 
odrzucenie. Bardzo trafna okazała się też 
propozycja dotycząca poczucia samotności, 
smutku, niezrozumienia.   
 

 
 

Na koniec naszym zadaniem było dobranie 
się w grupy i wykonanie zadania. Karol 
rozdał wszystkim zespołom kolorowe kartki 
wycięte na kształt dłoni. Musieliśmy napisać 
na nich pięć porad, jak stać się tolerancyjnym 
człowiekiem. Każda grupa wybrała „lidera”, 
który odczytywał propozycje.  
Mamy nadzieję, że każdy wyniósł coś 
ważnego z tego spotkania!  
 

 
 
„Nie mów, że tolerujesz, po prostu toleruj!” 
– tak naprawdę chodzi tu nie tylko  
o zapewnianie innych, że jest się 
tolerancyjnym. Wiele osób tak mówi, 
ponieważ widzą, że jeśli zaprzeczą, są 
skazani na „potępienie”. Warto bronić 
swoich poglądów i pokazać, że jesteśmy 
tolerancyjni! 
  
► Natalia Kęskrawiec 
 

Tolerancja musi być nietolerancyjna  
wobec nietolerancji. 

Immanuel Kant 

 

Ważny temat! 



 

Co myślisz o... 
czyli nasze małe 

badania ankietowe 
 
Majówka to jeden z tych długich 
weekendów, na które czeka każdy z nas. Już 
wiadomo, jakie plany na ten czas mają nasi 
uczniowie… Najwięcej, bo 27 procent 
badanych spędzi ją w domu, u rodziny lub na 
działce. Około 10 procent wyjedzie – 
kierunek morze, góry był najbardziej 

popularny, a około 7 procent jeszcze nie wie, 
co zrobi z wolnym czasem.  
Co do drugiego pytania – nasi uczniowie-
sportowcy spośród letnich dyscyplin 
najbardziej lubią jazdę na rowerze i pływanie 
na równi z wrotkami lub rolkami. 
Najmniejszym zainteresowaniem cieszy się 
gra w badmintona.  
Niezależnie od tego, co się lubi bardziej lub 
mniej, warto wyjść na świeże powietrze, 
porzucając na dłużej komputery, telewizory i 
komórki…  
 
► ankiety przygotowała i głosy podliczyła Kasia Krzyżyńska 
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Moje marzenie to 
wydanie książki 

 

Z Martyną Mroczek,  
uczennicą klasy 2ag –  

siatkarką, lekkoatletką oraz zwyciężczynią 
wielu konkursów literackich 

rozmawia Marta Łuka 
 

Jakie są Twoje największe osiągnięcia 
literackie? W jakich konkursach brałaś 
udział? 
- Największe osiągnięcia? Samo podjęcie 
wyzwania w formie opowiadania to już jakiś 
sukces. Myślę jednak, że bycie laureatką 
XXVII ogólnopolskiego konkursu o tematyce 
olimpijskiej to coś, co na zawsze pozostanie 
w moim sercu. Moja praca znalazła się wśród 
siedmiu najlepszych opowiadań z całej 
Polski! Na podstawie pozostałych została 
wydana książka – cudownie jest ją teraz 
czytać. Brałam udział w dwóch 
poważniejszych konkursach – właśnie 
olimpijskim i wojewódzkim, kontynuując 
opowiadanie Tadeusza Nowakowskiego. 
Zajęłam 1. miejsce! W tym roku podjęłam się 
też kolejnych dwóch konkursów 
ogólnopolskich. Jednego bytomskiego – to 
opis obrazu w formie opowiadania  
i drugiego – chcę ponownie wziąć udział  
w konkursie olimpijskim, tym razem  
ze zdwojoną siłą. 
 
Co najbardziej lubisz w takiej rywalizacji? 
-  Nie czuję rywalizacji. Opowiadania piszę 
głównie dla siebie, a sukcesy z nimi związane 
to tylko efekt uboczny tej ciężkiej pracy. 
Wiadomo, wiele pracy wymaga korekta, ale 
czuję się dość dobra w tym, co robię. 
 
Czy można to porównać do rywalizacji 
sportowej? 
- Wydaje mi się, że nie. Nad opowiadaniem 
można pomyśleć, odejść i wypić kawę czy 
porozmawiać z kimś o nowych pomysłach,  
a sport jest raczej spontaniczny. Na boisku 
każda decyzja jest podjęta szybko, czasami 
nawet bez zastanowienia. 
 
Jakie są Twoje osiągnięcia sportowe? 
- Zależy, co kto postrzega jako osiągnięcia.  
W minisiatkówce na przełomie 5 i 6 klasy to 
był wielokrotny udział w mistrzostwach 

Polski, w szkolnych – nawet zakończony na 
6. miejscu. Coroczne podium na tle 
województwa. Pierwsze powołania do kadry 
wojewódzkiej… Piękne wspomnienia…  
W gimnazjum wyglądało to nieco inaczej, ale 
uczestniczyłam w Turnieju Nadziei 
Olimpijskich wraz z kadrą województwa, 
otrzymałam niejeden tytuł MVP turnieju  
i tytuł „Sportowca szkoły”. Potem były 
kolejne powołania, takie jak na kampy, czyli 
zgrupowanie Polski zorganizowane przez 
Siatkarskie Ośrodki Szkolne. Jednak za 
największy sukces uważam naszą 
zespołowość i wsparcie przez tyle lat gry. 
 

 
fot. z archiwum Martyny Mroczek 
 

Czy lubisz czytać książki? Wiersze? Czy są 
autorzy, którzy są Ci szczególnie bliscy? 
- Zazwyczaj czytam lektury, bo na nic innego 
nie ma czasu przy takiej ilości nauki. 
Szczególnie bliskich autorów nie mam, ale 
moją drobną inspiracją jest poetka Rupi Kaur, 
która wydała, z pewnością Wam znane, 
„Mleko i miód”. 
 
W sieci publikujesz też wiersze. Skąd wzięła 
się potrzeba ich pisania? 
- Wiersze są formą pewnej ucieczki. Pisząc je, 
wyłączam się i nie odczuwam w tak dużym 
stopniu wielu bodźców, w tym kontuzji, 
która spotkała mnie jakiś czas temu. Potrafią  
uwolnić człowieka od złych myśli  
 
i wyrzucić z głowy wszystko, co spędziło  
w niej stanowczo za dużo czasu. Nie 

Nasi Mistrzowie 



 

nazwałabym publikacji moich wierszy 
„potrzebą”. Piszę publicznie to, o czym 
ludzie nie chcą mówić głośno, a tak 
naprawdę, wszyscy w jednym momencie 
czują to samo. 
 
Jak powstają Twoje wiersze? Piszesz je pod 
wpływem chwili? Czy opisane 
doświadczenia są wyrazem Twoich 
prawdziwych uczuć? 
- Niektóre powstają pod wpływem chwili, 
zwyczajnie wyrzucam coś, co mam w głowie.  
Pojedyncze przypadki są skierowane do 
niegdyś bliskich mi osób, jednak nie 
chciałabym, żeby były brane przez 
wszystkich dosłownie. Pojawia się w nich 
wiele metafor i porównań, a całe „Kolce 
moich rąk” nie ma nic wspólnego z kolcami 
na łodydze kwiatu. Tak jak wspomniałam 
wcześniej, chcę pokazać, że wszyscy czują 
momentami to samo, doprowadzam ich do 
pewnej nici porozumienia. 
 
Czy z pisaniem wiążesz jakieś plany na 
przyszłość? Czy jednak sport zwycięży? 
- Moim marzeniem zawsze było wydanie 
książki, z poezją czy nie, pragnę zobaczyć 
swoje nazwisko na okładce sprzedawanej 
książki. W chwili obecnej nie mam pojęcia, co 
będzie z moją „karierą sportową”. Ta 
kontuzja niekoniecznie sprzyja powrotowi  
i właściwie nie za dużo zależy ode mnie. Czas 
i ciężka praca na rehabilitacjach dopiero 
pokażą, czy powrót do moich sportowych  
pasji będzie realny. Mam masę pojedynczych 
planów na przyszłość, ale nie umiem ich 
skleić w kompletną całość. 
 
Co lubisz robić w wolnym czasie? Czy masz 
jeszcze jakieś hobby? 
- W wolnym czasie zazwyczaj rozmyślam nad 
nowymi opowiadaniami czy coś w tym stylu. 
Oglądam seriale, chodzę na basen i rysuję. 
Nie mogę robić nic, co bym naprawdę 
chciała, więc jakoś muszę sobie umilić te 
wolne chwile. 
 
Gdybyś miała coś poradzić młodszym 
koleżankom – kolegom pisarzom, co by to 
było? 
- Przede wszystkim wyeliminować strach.  
Nie bać się pokazywać swoich uczuć pisząc  
i przekazywać jak najwięcej, nawet na swój 
sposób, bo to zostaje zawsze docenione. 
 

Wybrane wiersze Martyny… 
 

zakochałem się 
w tym 
uroczym spojrzeniu 
w ustach słodkich  
jak zapach róż 
i niepowtarzalnym dotyku 
 

byłaś taka charakterystyczna 
nie umiałem się pomylić 
unikać 
zapomnieć 
 

jak blade płótno 
błagam o sztukę 

chciałam 
wykreować w Tobie 

śmiałość 
i tę lekkość 

w miłości 
 

okropnie bałam się 
Twojego serca 

moje serce 
błaga o Twój powrót 
albo chociaż 
fałszywy znak 
że jesteś blisko 
bo w tym momencie 
nie czuje nic 
 

cierpienie 
okropnie męczy 
a wycieńczone serce 
pragnie tylko 
Twojego dotyku 
 

arytmia 
od przelanych łez 

mam już  
słono w gardle 

poszarpanym przez 
emocje 

 

nie usłyszysz 
już nigdy 

mojego szeptu 
błagającego o pomoc 

 

cisza 

 
 
 
 



 

Spacerkiem przez kalendarz 
 

1 stycznia powitaliśmy Nowy Rok, chociaż to 
już chyba każdy wie i nawet zdążył 
zapomnieć… 
 

6 stycznia obchodziliśmy Święto Trzech 
Króli, które w tym roku niestety wypadło w 
sobotę, więc… z wolnego nici; w tym dniu 
prawie  
w całym kraju na ulicach pojawiły się Orszaki 
Trzech Króli – to jeden ze sposobów 
pokazania swojej wiary 
 

8 stycznia wypadł nam Dzień Sprzątania 
Biurka – może choć raz w roku rodzice 
zobaczyli na nim porządek… 
 

 
źródło internetowe (x4) 
 

9 stycznia obchodzono Dzień Ligi Ochrony 
Przyrody, najstarszej polskiej organizacji 
działającej na rzecz przyrody; pamiętajmy  
o tym, żeby dbać o otaczający nas świat! 
 
11 stycznia to Dzień Wegetarian; w tym dniu 
zamiast mięsa wypada chwycić za owoce  
i warzywa!  
 

 
 

21 i 22 stycznia przypadał Dzień Babci  
i Dziadka – myślę, że nikomu nie trzeba było 
przypominać, żeby w tym dniu złożyć 
życzenia i uściskać naszych kochanych 
dziadków… 

 
3 lutego to w kalendarzu Międzynarodowy 
Dzień Walki z Rakiem; na całym świecie 
rośnie zachorowalność na nowotwory, które 
są dziś główną przyczyną zgonów; aż strach 
pomyśleć, ale na raka umiera ponad  
8 milionów osób rocznie; w Polsce rak zabija 
blisko 100 tysięcy osób... 
 
8 lutego wypadał w tym roku Tłusty 
Czwartek, tzw. święto pączków; tego dnia  
w całej Polsce zostaje zjedzonych prawie 100 
milionów tych smakołyków – podobno 
czwartkowe kalorie w ogóle się nie liczą…  
i dobrze! 
 

 
 

14 lutego wypadła i Środa Popielcowa,  
i walentynki – początek Wielkiego Postu 
zbiegł się ze świętem zakochanych… 
 
12 marca świętowaliśmy Światowy Dzień 
Drzemki w Pracy – to znaczy świętowali ci 
bardziej odważni… 
 

 

 
14 marca swoje święto obchodziła liczba π – 
to dzień, który ma promować matematykę  
i nauki ścisłe; żeby było ciekawiej, 
obchodzimy go 14 marca, co zgodnie  
z amerykańskim formatem zapisu daty (3.14) 
odpowiada wartości liczby π; pierwsza 
impreza z tej okazji odbyła się w 1988 roku  
w San Francisco 

► Weronika Jażewska 

 



 

Pokolorujmy Afrykę! 
 

Nasza szkoła włączyła się w akcję ,,Kredki 
dla Afryki”. Zbieraliśmy przybory szkolne 
dla małych mieszkańców Czarnego Lądu. 
 

W połowie grudnia ruszyła ogólnopolska 
akcja ,,Kredki dla Afryki". Powstała ona  
z inicjatywy fundacji Asante, która od 2010 
roku wspiera dzieci z Kenii, Zambii, Mali, 
Mauretanii i Wybrzeża Kości Słoniowej.  
Zbieraliśmy kredki, ołówki, zeszyty, farbki, 
pędzelki, bloki rysunkowe, temperówki i inne 
artykuły szkolne – nie musiały być nowe, ale 
przynajmniej w „dobrym” stanie. 
Zainteresowanie tą akcją było naprawdę 
ogromne, nie spodziewałam się aż takiego 
odzewu, co bardzo mnie cieszy – powiedziała 
pani Sabina Fischer-Kotowska ze szkolnej 
biblioteki.  
 

 

 
www.foundationasante.org/kredki-dla-afryki 
 

Wszystkie zebrane przybory fundacja Asante 
przesyła do ośrodków misyjnych i szkolnych,  
z którymi nawiązała współpracę. Pomoce 
szkolne są podstawą w prawidłowym procesie 
dydaktycznym. Szkoły, które wspieramy, są  
w ubogich rejonach Afryki, gdzie każdy 
ołówek, zeszyt są bezcenne – tłumaczą 
organizatorzy. 

 

► Weronika Jażewska 

Pan Kleks bez tajemnic 
 

Pod koniec stycznia w Szkole Podstawowej 
nr 48 odbył się drużynowy konkurs 
sprawdzający znajomość „Akademii pana 
Kleksa” – jednej z najbardziej ulubionych 
lektur szkolnych. Nasz dwuosobowy team w 
składzie Klaudia Podolska (4cp) i Julia Teske 
(4ap) okazał się bezkonkurencyjny! 
 

Dziewczęta wykazały się świetną 
znajomością lektury, musiały też wykonać 
wiele zadań praktycznych, np. przyszyć guzik 
czy ułożyć  
z wełny najbardziej pomysłowe inicjały pana 
Kleksa, a nawet przebyć specjalny tor 
przeszkód. Spośród siedmiu reprezentacji 
nasza okazała się najlepsza niemal we 
wszystkich konkurencjach, zajmując po 
bardzo emocjonującej i długiej walce 
pierwsze miejsce. 
 

 
 fot. Katarzyna Jarzembowska 

 

Dodatkowo rozstrzygnięto międzyszkolny 
konkurs literacki, w którym uczeń klasy 4cp – 
Aleksander Sklorz wywalczył III miejsce, 
pisząc opowiadanie twórcze „Moja przygoda 
w Akademii pana Kleksa”. 

 
 



 

Świetlicowy  
zawrót głowy 

 

Na początku 2018 roku miałyśmy przyjemność 
odwiedzić miejsce zabaw, czyli świetlicę, i 
zadać kilka pytań młodszym uczniom. Dzieci 
bardzo chętnie udzielały nam odpowiedzi – 
widać, że w tym miejscu naprawdę dobrze się 
czują…   
  
Co lubicie robić w świetlicy? Na to pytanie 
maluchy jednogłośnie odpowiedziały: Bawić 
się!  
W co najbardziej lubią się bawić? Tu 
odpowiedzi były przeróżne, mimo to najwięcej 
głosów miała zabawa klockami.  
Czy lubicie panie ze świetlicy? Jak 
przypuszczałyśmy, dzieci odpowiedziały: Tak, 
bardzo! 
Która z pań jest ulubioną? Największe uznanie 
ze strony dzieci miały pani Kasia oraz pani 
Andżelika.  
Jaki jest Wasz ulubiony film, który Panie Wam 
puszczają? Propozycją jednego z chłopców był 
„Alvin i wiewiórki”.  
Czy dzieci lubią zostawać w świetlicy po 
lekcjach, czekając na rodziców? Tu padały 
jednogłośne odpowiedzi typu: Tak, bardzo. 
Była również odpowiedź: czasami. Pewien 
chłopczyk nawet rozwinął swoją wypowiedź  
i wytłumaczył, dlaczego: Lubię tu zostawać, 
ponieważ mogę się pobawić z kolegami.  
Czy podobają Wam się konkursy? I tu dzieci 
zaczęły tłumaczyć, dlaczego tak i oczywiście –  
Bo można wygrywać super nagrody, na przykład 
pluszaki!  
 

 
 

Od czasu, kiedy ostatnio byłyśmy w świetlicy 
(dłużej niż kilka minut), minęło sporo czasu, 
dokładnie ok. 2-3 lat. Jak zauważyłyśmy, mało 
się zmieniło, dzięki czemu powróciły 
wspomnienia związane z tym miejscem.  
 

 
z facebookowej strony świetlicy (x3) 

 
Świetlica ma dwie przeznaczone do zabawy 
sale, czyli „salę ciszy”, w której znajdują się 
stoliki, gry planszowe oraz biurko, przy którym 
siedzą panie. Można do nich przyjść z każdym 
problemem. Drugie pomieszczenie to sala  
z dywanem, telewizorem i zabawkami, 
stolikiem i biurkiem – tym razem nieco 
większym.  
 

 
 

Jak widać, świetlica czeka na Was, abyście 
mogli się pobawić i poczekać z przyjemnością 
na rodziców. Za to Panie czekają na to, aby 
Wam pomóc i zapewnić rozrywkę – oglądanie 
bajek  
i filmów, zabawę klockami.  
Dlatego serdecznie zapraszamy do 
odwiedzenia naszej szkolnej świetlicy, która 
tętni życiem.  
 

 
► Agnieszka Dolny i Katarzyna Krzyżyńska 



 

Mistrzowie 
szyfrowania 

 
Po sąsiedzku, bo w Pedagogicznej Bibliotece 
Wojewódzkiej odbył się finał warsztatów 
szyfrowania. Wzięło w nim udział pięć 
zespołów złożonych z przedstawicieli klas 
siódmych.  
 
Był to już ostatni etap projektu, na który 
złożyły się wykłady o życiu i dokonaniach 
Mariana Rejewskiego oraz proste zadania 
kodowania i dekodowania wiadomości.  
 

 
fot. Katarzyna Jarzembowska (x4) 
 

Finał związany był z poznaniem dużo 
trudniejszych technik szyfrowania  
i dekryptażu, m.in. szyfru AtBash, ROT13, 
historycznego szyfru Vigenère’a czy szyfru 
Playfaira. Pracy zespołów towarzyszyło 
sporo emocji, ponieważ pod uwagę brano 
poprawność wykonanych zadań, ale i czas 
ich rozwiązania. Walka była bardzo 
wyrównana − oprócz ciekawej nauki, 
dostarczyła też zabawy.  
 

 
 

 
 

Zespoły pokazały, jak można efektywnie 
współpracować. Spotkanie było także okazją 
do integracji − poznania koleżanek i kolegów 
z równoległych klas. Nad prawidłowym 
przebiegiem konkursu czuwała pani 
wicedyrektor Aleksandra Codrow. 
 

 

 
Każdy z uczestników otrzymał certyfikat 
udziału w warsztatach, zaproszenie do 
escape roomu „Klub Enigma”, słodki 
upominek, a zwycięzcy – dodatkowo 
logiczne układanki. A oto lita zwycięzców: 
1. miejsce – klasa 7ep 
2. miejsce – klasa 7ap 
3. miejsce – klasa 7bp 
4. miejsce – klasa 7cp i 7dp 
Zabawy logiczne to świetna zabawa  
i doskonały trening dla szarych komórek.  
Za rok − kolejne spotkanie szyfrantów. 
Mamy nadzieję, że dzięki temu projektowi 
będziemy ciągle blisko wielkich dokonań 
pana Mariana Rejewskiego i polskich 
kryptologów, dzięki którym losy II wojny 
światowej potoczyły się tak, a nie inaczej… 
Warto pamiętać o historii swojego kraju. 
Jesteśmy to winni pokoleniom naszych 
dziadków i pradziadków.  
 
► Daria Kubiś 



 

Planszówki  
na czasie! 

 
Już po raz drugi uczniowie naszej szkoły 
tworzyli sami gry planszowe. Jak się 
okazuje, ta forma rozrywki zyskuje sobie 
coraz większą liczbę fanów. 
 

„Zaskoczyły nas pomysłowość, kreatywność  
i techniki wykonania” – mówią same 
organizatorki, czyli panie od matematyki 
Kamila Dąbrowska oraz Aneta Kwapich. 
 

 
fot. Kamila Dąbrowska (x2) 

 
Okazało się, że  każda zaprojektowana gra 
była inna, a temat przewodni był często 
związany z zainteresowaniami uczestników. 
Pojawiły się ciekawe zagadki logiczne,  
spotkania ze zwierzętami, pokemonami  
i wyścigi sportowe. „Warto podkreślić, że 
uczniowie  stworzyli nie tylko plansze do 
gier, ale także pionki, kostki czy nagrody dla 
zwycięzców” – dodają organizatorki.  
 
A oto wyniki konkursu „Stwórz swoją własną 
grę planszową”: 
1 miejsce – Tymoteusz Chlebowski i Marcel 
Piotrowski 5c; Aleksandra Pietrewicz 4a 
2 miejsce – Tymoteusz Sobczak 5c; Anastazja 
Malicka 6d 
3 miejsce – Natalia Maćkowska, Maja 
Grzymkowska, Maja Wilczek 5d; Oliwia 
Lorenc, Emilia Głowacka 5a 
 
► Redakcja 

 
 

Mam na imię Tymoteusz, jestem z klasy 5cp.  
W konkursie „Stwórz swoją własną grę 
planszową” uczestniczyłem po raz drugi.  
W tym roku zająłem 2. miejsce, a rok temu 3. 
Rozstrzygnięcie odbyło się w kwietniu 
podczas Wielkiego Grania.  
Na to spotkanie zabrałem dwóch swoich 
kolegów z klasy, z którymi grałem, 
prezentując swoją planszówkę. Każdy  
z uczestników otrzymał upominek.  
Gorąco zachęcam do udziału w tym 
konkursie, bo jest to niesamowita przygoda 
móc tworzyć taką grę od podstaw.  
 

► Tymoteusz Sobczak 
 

 
fot. ze zbiorów Tymoteusza 

 

Gdyby przez cały rok trwały  
wesołe wakacje,  

zabawa byłaby nudniejsza  
od pracy. 

Shakespeare 



 

Od schabowego  
do naleśnika… 

 
Z panem Sławomirem Wrześniewskim,  

kucharzem w naszej szkole, 
rozmawia Kasia Krzyżyńska 

 

Dlaczego wybrał Pan zawód kucharza? 
- Od dziecka gotowanie sprawiało mi 
przyjemność. Do dnia dzisiejszego dużo się 
nie zmieniło. Dodatkowo do pracy w kuchni 
zainspirował mnie starszy brat, który też jest 
szefem kuchni. 
 

Czy skończył Pan szkołę gastronomiczną? 
- Tak. Ukończyłem liceum zawodowe o 
profilu gastronomicznym 
 

Jeśli nie zawód kucharza to jaki? 
- Jako dzieciak miałem dużo do czynienia ze 
sportem i myślałem, że to będzie moim 
życiem, potem próbowałem paru innych 
dziedzin. Praca z ludźmi sprawia mi 
przyjemność, ale nigdzie nie czuję się tak 
swobodnie jak na kuchni.  
 

Czy podoba się Panu nasza szkoła? 
- Szczerze? Znam ją… tylko od kuchni, no  
i z zewnątrz, ale myślę, że jest przyjemna. 
  
Jakie ma Pan zainteresowania poza 
gotowaniem? 
- Zdecydowanie: rodzina i sport. 
 

Co lubi Pan robić w wolnym czasie? 
- Spędzać czas z rodziną, jeździć na rowerze, 
pływać i uprawiać każdego rodzaju sport  
 

Jaka jest Pana ulubiona potrawa?  
Naprawdę jest ich tak wiele, że nigdy nie 
potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Ale 
pierwsze, co przychodzi mi do głowy, to 
tajskie curry. 
  
Jaki rodzaj kuchni Pan najbardziej lubi?  
- W każdej kuchni świata jest coś extra.  
Z grecką kuchnią miałem dużo do czynienia  
i chyba ta wygrywa, ale uwielbiam także 
włoską, indyjską, angielską i polską. 
 

Powiedz mi, co jesz,  
a powiem ci, kim jesteś.  

A. Brillat – Savarin 

Specjaliści  
od Kosika 

 
W środę, 11 kwietnia, w Szkole Podstawowej 
nr 20 odbył się finał Miejskiego Konkursu 
Literackiego „Książka – najwierniejszym 
towarzyszem w podróży życia”. Uczniowie 
naszej szkoły zajęli 3. miejsce w tych 
niełatwych, dwuetapowych zmaganiach.   
 
W tym roku organizatorzy zaproponowali 
lekturę trzech książek Rafała Kosika, autora 
powieści science-fiction dla młodzieży. Do 
konkursu zaproszono uczniów klas 4-7 szkół 
podstawowych, którzy pracowali  
w 2-osobowych zespołach.  
Najpierw musieli rozwiązać test z zadaniami 
sprawdzającymi znajomość trzech lektur  
z popularnego cyklu przygód „Felix, Net  
i Nika…”. Następnie – wykonać autorski 
komiks pt. „Przygody nie z tej Ziemi w naszej 
szkole, na osiedlu, w Bydgoszczy” promujący 
takie wartości, jak: przyjaźń, dobro, 
współczucie czy wzajemna pomoc. 
 

 
fot. Aneta Kwapich 

 
Okazało się, że Konrad Kłosowicz i Adam 
Kwapich, uczniowie klasy 5dp, zajęli  
3. miejsce, wykazując się świetną 
znajomością książek i talentem rysowniczym. 
Ich komiks „Jak to Adamix i Konradix z 
Herkulesem walczyli” spodobał się na tyle, 
że pozwolił stanąć na podium. Czyżby 
narodziło się nowe pokolenie – po Papciu 
Chmielu czy Januszu Chriście? 
 

► Redakcja 



 

Zdrowie  
dla wszystkich! 

Tak właśnie brzmiało tegoroczne hasło 
Światowego Dnia Zdrowia, który 
obchodzony jest 7 kwietnia. Jego główne 
założenie to skupienie uwagi na 
konieczności zapewnienia wszystkim 
ludziom dostępu do świadczeń 
zdrowotnych na odpowiednim poziomie. 
 

Dlaczego warto dbać o zdrowie od 
najmłodszych lat?  Jak zdrowo żyć? Co 
wyeliminować z diety, żeby mieć dobrą 
kondycję? Na te pytania starali się 
odpowiedzieć goście zaproszeni na specjalną 
konferencję zorganizowaną przez 
Powiatową Stację Sanitarno-
Epidemiologiczną  
w Bydgoszczy. Spotkanie, w którym 
uczestniczyły klasy 7ap i 2dg, odbyło się  
6 kwietnia w Bydgoskiej Szkole Wyższej. 
Oprócz wystąpień przeprowadzono także 
quiz z wiedzy o zdrowiu, w którym wzięli 
udział przedstawiciele naszej szkoły. 
 

 
fot. Katarzyna Jarzembowska 
 

Światowy Dzień Zdrowia to święto 
ustanowione w 1948 roku, a obchodzone od 
roku 1950 – w rocznicę powstania Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO). 

► Redakcja 
 

Lekarstwem na smutek jest ruch. 
Recepta na siłę – działanie. 

Elbert Hubbard 
 

Osoba nieszczęśliwa to cel dla 
wszystkiego rodzaju chorób. 
B. Larson 

Omnibus za nami 
 
W tym roku ponad 30 uczniów naszej szkoły 
przystąpiło do zmagań w XIX edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu „Omnibus”. 
 

Sam konkurs ma na celu promocję 
uzdolnionej humanistycznie młodzieży, 
popularyzację literatury, sztuki i kultury 
języka polskiego oraz rozwijanie 
zainteresowań  
i kompetencji osobistych uczniów szkół 
podstawowych i oddziałów gimnazjalnych. 
Pozwala również zbadać potencjał  
i zaangażowanie uczniów, jak również 
odkrywać ich uzdolnienia i talenty.  
Uczniowie pracowali z testami 45 minut, a 
ich wyniki poznamy w maju. Trzymamy kciuki 
za jak najlepsze osiągnięcia reprezentantów 
naszej szkoły. 
 

► Redakcja 
fot. Katarzyna Jarzembowska 

 

Z patronami na Ty 
 

W kwietniu Szkoła Podstawowa nr 64  
zaprosiła na XIX edycję międzyszkolnego 
konkursu dla klas 4-7 „Patroni naszych ulic”. 
 
Celem konkursu było pogłębianie wiedzy  
o własnym mieście oraz budzenie 
zainteresowania historią i kulturą regionu. 
Uczestnicy musieli wykazać się podstawową 
wiedzą na temat Leona Barciszewskiego, 
Jana Biziela, Kornela Makuszyńskiego czy 
Ignacego Paderewskiego. Do zmagań stanęli 
uczniowie naszej szkoły – z klas 6: Marta 
Łuka i Michalina Rega, a z klas 7: Daria 
Zienkiewicz i Olek Cisewski. Z 
niecierpliwością czekamy na wyniki… 

► Redakcja 


