
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srebrna gazetka 
 

NR 3 
ROK SZKOLNY 2017/2018 

 
kontakt:gazetkasp31@wp.pl  

 

W numerze: 
 

◘ o sukcesie naszej gazetki w konkursie regionalnym; 
◘ Co myślisz o... - kolejne pytania ankietowe; 
◘ podsumowanie wojewódzkiego konkursu z 
Augustem Renoirem w roli głównej; 
◘ rozmowa z Martą Twardowską – wybitną 
zawodniczką judo;  
◘ o koncercie, który nas „zaczarował”; 
◘ rozmowa z nowymi nauczycielkami – panią Anną 
Pawełkiewicz i panią Anna Świątkowską; 
◘ stop uzależnieniom!, czyli samorząd w akcji; 
◘ o wizycie w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy; 
◘ o projekcie „Nie czas na nudę…”; 
◘ o pasji związanej z mangą i anime słów kilka. 
 
 

 

Urok świąt 
 

Święta zbliżają się wielkimi krokami.  
W całym domu pachnie wigilijnymi 
potrawami.  
Choinka pięknie przyozdobiona czeka, 
aż ktoś prezenty pod nią schowa. 
Podarunki ślicznie zapakowane. 
Uśmiechy na twarzach dzieci 
gwarantowane! 
Już czekamy na pierwszą gwiazdkę na 
niebie,  
która zaświeci dla mnie i dla Ciebie.  
Czas rozpocząć świętowanie. 
Gwiazdor już szykuje sanie. 
Jedzie na nich do swych dzieci – 
Rudolf nosem mu zaświeci. 
Dźwięk kolędy pięknie płynie…  
Kocham święta w mej rodzinie! 

► Marta Łuka 

  
fot. z zasobów internetowych 

 
GAZETKA 

UCZNIOWSKA 
Szkoły  

Podstawowej nr 31 
w Bydgoszczy 

 
Opieka merytoryczna i skład: 

Katarzyna Jarzembowska i Ewa Lewalska 

Podpatrzone… Podsłuchane… 
 

♦ Koniec roku już w pół kroku… 

 

Od pewnego czasu Czas płynie jakby szybciej – 
człowiek ledwo się zdąży rozpakować na 
początku roku, a już św. Mikołaj wygania do 
domu – na święta i tygodniowy odpoczynek. 
Za rogiem już ferie, a potem… wiosna.  
I wszystko wiadomo!  
Całościowo i Redakcyjnie składamy wszystkim 
Czytelnikom najserdeczniejsze świąteczne 
życzenia – sił, uśmiechu, zdrowia i radości. 
Niech ten okres końca starego i początku 
nowego roku napełni nas szczęściem, pozwoli 
nacieszyć się snem, nadgonić zaległości w 
rodzinnych odwiedzinach i spotkaniach z 
przyjaciółmi. Wszystkiego, co najlepsze! 

◘ Redakcja 
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Srebrna gazetka 

 

Nasza szkolna gazetka znalazła się  
na drugim miejscu w regionie! 

 
27 listopada w Kujawsko-Pomorskim 
Centrum Edukacji Nauczycieli odbyła się 
uroczystość rozstrzygnięcia XXV 
Regionalnego Konkursu Gazetek Szkolnych.  
 „Strzał w 10” został po raz kolejny 
dostrzeżony przez jurorów i nagrodzony.   
W kategorii szkół podstawowych zajęliśmy 
drugie miejsce. Lepsze od naszej gazetki 
okazały się tylko dwa tytuły: „Prymus”  
i „Flesz Czwórki”. 
  

 
fot. Katarzyna Jarzembowska (x4) 
 

Galę finałową uświetniły swoją obecnością 
m.in. pani Elżbieta Wiewióra – dyrektor 
Wydziału Edukacji i Sportu UM oraz pani 
Mariola Cyganek – dyrektor KPCEN.  
 

 
 

O swojej pracy dziennikarskiej opowiedziała 
pani Alicja Polewska, zastępca redaktora 
naczelnego „Gazety Pomorskiej”. 
Dowiedzieliśmy się, że jest to zawód 
pasjonujący, ale też bardzo wymagający – 
często okupiony brakiem czasu dla bliskich. 

Nie zabrakło słodkiego poczęstunku i tortu 
na mały jubileusz 25-lecia konkursu. 
 

 
 
Zdobyte dzięki konkursowi środki finansowe 
(1400 złotych) zostały przeznaczone na 
zakup nowego sprzętu dla naszej redakcji. 
 

 
 

Przypominamy, że spotkania koła 
dziennikarskiego odbywają się w czwartki  
o godz. 15.10 w sali 205. Jeśli ktoś chciałby 
dołączyć do grona piszących – zapraszamy! 
Nawet jeśli nie możecie spotykać się z nami 
regularnie, zgłaszajcie swoje pomysły  
i tematy do artykułów do pani Katarzyny 
Jarzembowskiej.  
Dziennikarstwo to przygoda, która 
naprawdę może się spodobać. Dzięki niej 
człowiek staje się odważniejszy, bardziej 
przebojowy, uczy się odpowiedzialności za 
słowo i zdobywa ważne umiejętności – 
zwłaszcza pisania różnych artykułów czy 
wywiadów, a także kontaktów z różnymi 
rozmówcami. Warto spróbować… 

 

► Daria Kubiś 

 

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

badania ankietowe 
 
Święta zbliżają się wielkimi krokami, więc 
tym razem postanowiliśmy zapytać Was, 
gdzie je spędzicie oraz co chcielibyście 
dostać pod choinkę?  
Okazało się, że tegoroczne święta spędzicie 
głównie ze swoją rodziną oraz że zostaniecie 
w domu – najprawdopodobniej też  
z bliskimi. Znaleźli się i tacy, którzy nie 
wiedzą jeszcze, co będą robić w Boże 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Narodzenie. Zaś na ostatniej pozycji 
uplasował się wyjazd w góry. Nikt natomiast 
nie odpowiedział, że nie obchodzi świąt. 
Co do świątecznych prezentów, część nie 
wie jeszcze, co chciałaby dostać pod 
choinkę. Wiadomo, pełnię wiedzy na ten 
temat posiada tylko św. Mikołaj. Ku naszemu 
rozczarowaniu, pierwsze miejsce zajęły… 
pieniądze. Kolejne miejsce to ubrania, zaś 
następne – elektronika, zwierzątko oraz 
sprzęt sportowy.  
 
► ankiety przygotowała i głosy podliczyła Weronika 
Jażewska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tajemnica szczęścia kryje się raczej w dawaniu go innym,  
niż w szukaniu dla siebie.  
J. Normand 
 

Weźmy z naszego stołu coś, co może pomóc ubogim.  
Dając radość innym, sami ją w zamian otrzymujemy.  

św. Leon 
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Nie wyobrażam sobie 

dnia bez treningu 
 

Z Martą Twardowską,  
uczennicą klasy 2dg –  

utalentowaną zawodniczką judo 
rozmawia Marta Łuka 

 

Od ilu lat trenujesz judo?  
- Judo zaczęłam trenować, gdy miałam 7 lat. 
Mój tata od razu, jak się urodziłam, chciał, 
abym potrafiła się bronić. Idąc do pierwszej 
klasy, poszłam na zajęcia judo, które bardzo 
mi się spodobały, dlatego trenuję do dziś.  
 
Co pasjonuje Cię w tym sporcie?  
- W tym sporcie pasjonuje mnie to, że jest on 
ogólnorozwojowy i można się wiele z niego 
nauczyć, zaczynając od prostych 
przewrotów, szpagatu czy nauki padania. Z 
czasem przechodzi się do coraz 
trudniejszych rzeczy, np. stania na głowie, na 
rękach lub salta. Uczy on również odwagi, 
samodyscypliny oraz szacunku do 
przeciwnika.  
 
Jakie jest twoje największe osiągnięcie?  
- Moim największym osiągnięciem jest 
dwukrotne Wicemistrzostwo Polski w 
kategorii młodzik. Jest to osiągnięcie, które 
najwięcej dla mnie znaczy…  
 
Jakiego koloru pas posiadasz i co oznaczają 
poszczególne kolory?  
- Pas, który noszę, jest koloru niebieskiego. 
Kolory pasów świadczą o poziomie 
zaawansowania. Najpierw są stopnie 
uczniowskie – kyu, a następnie, zaczynając 
od czarnego pasa, stopnie mistrzowskie – 
dan. Stopni kyu jest 6, dan – 10. Kolejno 
kolory pasów to: biały, żółty, 
pomarańczowy, zielony, niebieski, brązowy, 
czarny, biało-czerwony oraz czerwony, który 
osiągają najwybitniejsi. 
  
Czy ktoś w twojej rodzinie trenował judo?  
- Niestety nikt z mojej rodziny nie trenował 
judo, jednak tata mniej więcej zna się na tym, 
bardzo mi pomaga i wspiera. Jemu 
zawdzięczam wszystkie moje sukcesy, 
ponieważ jeździ ze mną na zawody, zawozi 

na wszystkie treningi i oczywiście wspiera 
finansowo. Gdy mam trudne chwile, 
pociesza mnie , gdy przegram na zawodach, 
mówi, że następnym razem będzie lepiej. 
Mama także ma w tym swój wkład, 
ponieważ gdy nie ma nas w domu, opiekuje 
się moim 7-letnim bratem. 
 
Czy po ukończeniu gimnazjum zamierzasz 
kontynuować karierę sportowa?  
- Po ukończeniu gimnazjum, oczywiście, chcę 
kontynuować moją karierę. Nie wyobrażam 
sobie dnia bez treningu. 
 
Czy masz jakieś inne zainteresowania? 
- Mam kilka innych zainteresowań, takich jak: 
jazda konna, rysowanie, muzyka. 
 
Co lubisz robić w wolnym czasie?  
- W wolnym czasie lubię czytać książki, 
przeglądać portale społecznościowe albo 
słuchać muzyki.  
 

 
 
Czy ważnym przeżyciem było dla Ciebie 
złożenie ślubowania w imieniu wszystkich 
sportowców podczas 25. edycji Bydgoskiej 
Olimpiady Młodzieży?  
- Podczas 25. edycji BOM miałam zaszczyt 
złożyć ślubowanie w imieniu wszystkich 
sportowców. Było to dla mnie bardzo ważne 
wydarzenie, które na pewno zostanie przeze 
mnie zapamiętane na długo. 
 
Jakie jest twoje największe marzenie?  
- Mam kilka marzeń, które – mam nadzieję –
uda mi się zrealizować. Jednym z nich jest 
dostanie się na kadrę Mistrzostw Świata, 
Europy i medal Igrzysk Olimpijskich. 

 

Nasi Mistrzowie 
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Czy – trenując judo – musisz stosować jakąś 
specjalną dietę?  
- Trenując judo, muszę przestrzegać 
specjalnej diety, żeby utrzymać przez jakiś 
czas swoją kategorię wagową. Wiadomo, że 
nie będzie to trwać wiecznie, bo rosnę, ale 
przez jak najdłuższy czas… 
  

 

 
Czy posiadasz jakieś motto, którym 
kierujesz się w życiu?  
- Moje motto, wymyślone przez Japończyka 
Jigoro Kano, brzmi: „Ustąp , aby zwyciężyć”. 
Myślę, że jest to motto, którym kieruje się 
większość judoków, gdyż jest ono bardzo 
ważne i przydatne w tym sporcie.  
 
W jaką podróż najbardziej chciałabyś się 
wybrać ? 
- Nie mam wymarzonego kierunku podróży. 
Chciałabym zwiedzić każdy zakątek świata... 
 
 

Spacerkiem przez kalendarz 
 

4 grudnia to Barbórka (dawna pisownia – 
Barburka), czyli Dzień Górnika – tradycyjne 
święto górnicze, obchodzone w Polsce w dniu 
św. Barbary z Nikomedii, patronki dobrej 
śmierci i trudnej pracy 
 
5 grudnia przypada Międzynarodowy Dzień 
Wolontariusza – celem obchodów jest uznanie 
pracy wolontariuszy na całym świecie, ich 
trudu i czasu poświęconego na rzecz pomocy 
innym ludziom 
 
 

 
6 grudnia w mikołajki wszyscy wystawiamy na 
próg domu swoje buty, znajdując w nich po 
przebudzeniu mnóstwo słodyczy, czego żadne 
dziecko przeoczyć nie chce... Na pewno...  
 

21 grudnia to najkrótszy dzień w roku – dzień, 
w którym występuje przesilenie zimowe; na 
drugiej półkuli z kolei jest to dzień najdłuższy 
 

 
źródło internetowe 
 

24 grudnia przypada Wigilia Bożego 
Narodzenia; zgodnie z tradycją w Polsce 
wieczerza wigilijna rozpoczyna się wraz z 
„pierwszą gwiazdką na niebie”; jest to 
symboliczne nawiązanie do Gwiazdy 
Betlejemskiej zwiastującej narodziny Jezusa, 
którą – według Biblii – na wschodniej stronie 
nieba ujrzeli trzej królowie 
 
25 i 26 grudnia trwają święta Bożego 
Narodzenia; pod choinką leżą góry prezentów, 
rodziny kolędują, odwiedzając się i ciesząc 
swoją bliskością 
 
z kolei noc z 31 grudnia na 1 stycznia to czas, 
kiedy świętuje się koniec starego roku i 
początek nowego; stanowi ona okres 
hucznych zabaw, toastów i sztucznych ogni 
Do siego roku! 
 

 
źródło internetowe 

 
► Alicja Cisewska 
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Wojewódzkie laury 
rozdane  

 
W listopadzie odbyła się gala podsumowująca 
VI edycję konkursu literacko-plastycznego  
„W malarskim obiektywie Augusta Renoira” 
organizowanego przez Szkołę Podstawową  
nr 31 oraz Kujawsko-Pomorską Szkołę Wyższą 
w Bydgoszczy. 
 
Zadaniem dla uczniów ze szkół podstawowych  
i oddziałów gimnazjalnych było napisanie 
rozmowy między bohaterami z płócien 
wielkiego mistrza, a w części plastycznej – 
ujęcie chwili z dnia codziennego w 
impresjonistycznej formie. Galę uświetnili 
swoją obecnością wicedyrektor SP nr 31 pani 
Marlena Mioduszewska oraz prorektor KPSW 
prof. Janusz Kutta. O oprawę muzyczną zadbał 
pan Przemysław Rajewski wraz z uczennicami 
klasy 2bg – Agnieszką Kubalewską i Wiktorią 
Sas. Najlepsze prace literackie z podziałem na 
role odczytały Jagoda Nagórska i Malwina 
Michalska z klasy 7ap. Z kolei pani Katarzyna 
Jarzembowska zadbała o ciekawą prezentację  
o życiu i twórczości Renoira. 
 

 
                                          fot. Daria Kubiś (x3) 

 

W części literackiej nagrodzono siedmioro 
uczestników. 
I miejsce zajęły Ellen Kuźma z byłego 
Gimnazjum nr 38 w Bydgoszczy oraz Maja 
Kukla ze Szkoły Podstawowej nr 14 w 
Bydgoszczy. II miejsce – Kinga Dulęba z byłego 
Gimnazjum nr 6 MS, Adrian Skowroński z 
byłego Gimnazjum nr 9 oraz Maria Kowalska ze 
Szkoły Podstawowej nr 56 w Bydgoszczy, zaś  

 
 
III miejsce – Zuzanna Serafin ze Szkoły 
Podstawowej w Łowinku oraz Mateusz 
Muślewski z Międzynarodowej Szkoły 
Podstawowej Sokrates w Bydgoszczy. 
 

 
 

W części plastycznej nagrodzono dziewięcioro 
uczniów. I miejsce zajęły Kornelia Kicińska ze 
Szkoły Podstawowej nr 65 i Sara Gniecka ze 
Szkoły Podstawowej nr 41 w Bydgoszczy; II 
miejsce – Natalia Welz z Katolickiej Szkoły 
Podstawowej w Bydgoszczy; III miejsce – Ewa 
Kęcik ze Szkoły Podstawowej w Łochowie oraz 
Martyna Łyczywek ze Szkoły Podstawowej  
w Łowinku. 
Z kolei wyróżnienia otrzymały: Alicja 
Kaczmarczyk i Oliwia Filipczak ze Szkoły 
Podstawowej w Łochowie, Zuzanna Serafin ze 
Szkoły Podstawowej w Łowinku oraz Julia 
Dudek ze Szkoły Podstawowej nr 41. 
 

 
 

W gościnnych progach KPSW spędziliśmy miłe 
popołudnie – było zabawnie, wzruszająco  
i słodko, bo nasi gospodarze zadbali o małe co 
nieco. Kolejna edycja – już za rok. 

► Daria Kubiś 
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Muzyka ma moc! 
 

W piątek, 8 grudnia, w kinoteatrze „Adria” 
odbył się koncert „Zaczarowani”. Na scenie 
wystąpiło czworo artystów. Jedna 
z piosenkarek to absolwentka naszej szkoły 
– pani Judyta Wenda, która… trenowała 
siatkówkę.  
 
W repertuarze znalazły się muzyczne hity 
Disneya z najbardziej znanych bajek: „Kraina 
lodu”, „Vaiana, skarb oceanu”, „Piękna  
i bestia”, „Król lew”, „Mała syrenka”, 
„Pocahontas oraz „Kurczak mały”. Śpiewom 
towarzyszyły fragmenty animacji. Artystom 
akompaniował pianista.  
– Najbardziej podobała mi się piosenka z 
filmu „Pocahontas”. Chciałabym jeszcze raz 
wziąć udział w takim koncercie – 
powiedziała Kamila z 6a. – A mnie podobała 
się atmosfera. Cała publiczność była bardzo 
zaangażowana  
i śpiewała najróżniejsze piosenki – dodała 
Kasia. – Najbardziej podobała mi się 
piosenka „Mam tę moc”. Ucieszyło mnie to, 
że publiczność się zintegrowała i dołączyła 
do wykonania tego utworu – zakończyła 
Weronika. 
Wszystkim przypadło do gustu rewelacyjne 
wykonanie piosenek słuchanych tak często  
w dzieciństwie.      
 

 
fot. Daria Kubiś 

 

Warto przypomnieć, że pani Judyta Wenda 
po ukończeniu Akademii Muzycznej w 
Gdańsku wróciła do Bydgoszczy, by stworzyć 
w swoim rodzinnym mieście Nową Scenę 
muzyczną. Zachęcamy do zaznajomienia się  
z repertuarem – może uda się Wam wybrać 
na kolejny koncert, na przykład z rodzicami. 
 

► Redakcja 

Szkolny mistrz savoir 
vivre’u może być 

tylko jeden... 
 
W  związku  z realizacją  III  edycji programu  
„Dobre maniery łamią bariery” w naszej 
szkole odbyły się kolejne już zmagania  
z trudną materią, jaką niewątpliwie jest 
kultura osobista.  
 
W jury kolejnego konkursu dotyczącego 
zasad dobrego wychowania zasiadły: pani 
wicedyrektor Marlena Mioduszewska, pani 
Jolanta Nadolna oraz pani Bożena Dirbach. 
Zawodnicy  musieli  wykazać się naprawdę 
rozległą wiedzą. Pojawiły się pytania  
o nakrywanie stołu, podawanie jedzenia,  
o właściwe formy zachowań towarzyskich,  
o potrawy, które gotują i jedzą mieszkańcy 
Europy oraz netykietę. Nietypowym 
zadaniem dla zawodników było także… 
zawiązywanie krawata.  
 

 
 
Jury pod przewodnictwem pani  
wicedyrektor  po burzliwej  naradzie 
wyłoniło laureatów. Spośród drużyn z klas: 
4a, 5d, 6a, 6b, 7a, 7b, 7c i 7e najlepsi okazali 
się przedstawiciele z klasy 7e w składzie: 
Julia Jackowska, Maja Piskow i Daria 
Zienkiewicz. Laureatami drugiego miejsca 
została drużyna z klasy 7c: Mateusz 
Lewandowski, Piotr Rozpłochowski  
i Piotr Piasecki. Natomiast III lokatę zdobyli 
uczniowie z klasy 5d: Antek Bukowiński, 
Karolina Ojewska  i  Błażej Wasilewski oraz  
z klasy 7b w składzie: Monika Nalazek, Maria 
Różańska i Natasza Harasimowicz. 
Przedstawiciele klas: 4a, 6a, 6b i 7a zdobyli 
wyróżnienia. 
Ogłada, dobre maniery, bon-ton, znajomość 
reguł grzeczności obowiązujących w danej 
grupie jest niezwykle istotna, bo… świadczy  
o naszym wychowaniu. A to niezwykle 
ważne. 

 ► Alicja Cisewska                                                                                                 



STRZAŁ W 10 NR 3 2017/2018  Strona 8 
 

Zawód nauczyciela 
od zawsze mnie 

ekscytował 
 

Z nową nauczycielką matematyki  
panią Anną Pawełkiewicz 

rozmawia Natalia Kęskrawiec 
 

Czy jest Pani zadowolona z pracy w naszej 
placówce? 
- Praca w naszej szkole sprawia mi wiele 
radości i przynosi ogromną satysfakcję. 
Uwielbiam pracować z dziećmi i młodzieżą. 
Podoba mi się Wasza kreatywność w działaniu.  
 
Dlaczego akurat wybrała Pani matematykę? 
- Od początku nauki w szkole matematyka była 
jednym z najważniejszych przedmiotów. 
Geografia również bardzo mnie ciekawiła. 
 
Czy od dziecka lubiła Pani ten przedmiot i czy 
wiedziała, że chce go uczyć? 
- Od najmłodszych lat zawód nauczyciela 
bardzo mnie ekscytował. Stworzyłam swój 
dziennik papierowy (teraz już w niewielu 
szkołach funkcjonuje taki dziennik). W domu 
miałam tablicę z opakowaniem kredy. Jak 
widać, bawiłam się wtedy w szkołę. Ogromną 
radość sprawiało mi to, że mogę moim 
krewnym coś tłumaczyć. 
 
Woli Pani rozwiązywanie działań czy bardziej 
zagadki logiczne?  
- Najbardziej lubię pracować z dziećmi nad 
ciekawymi zadaniami. Dlaczego? Uczniowie 
mają największą satysfakcję, jeśli rozwiążą 
zagadkę lub trudniejsze zadanie. Miło jest 
zobaczyć zadowolone, choć trochę zmęczone 
od główkowania buzie. 
 
Ma Pani jakieś wyjątkowe marzenie związane  
z tym zawodem? 
- Moje marzenia związane z zawodem są 
bardzo przyziemne… Chciałabym, żeby moi 
uczniowie pochłaniali wiedzę, bawili się 
matematyką i zarażali tym innych uczniów, 
zdobywali podium w konkursach 
matematycznych, umieli wykorzystać 
matematykę w życiu codziennym. 
 
Co lubi Pani robić w wolnym czasie? 
- Czas wolny lubię spędzać aktywnie. 
Uwielbiam jeździć rowerem, pływać kajakiem  
i podróżować. 

 
Gdzie chciałaby Pani pojechać? Jakie państwa 
zwiedzić? 
- Marzy mi się wyjazd do Norwegii (promem). 
Jest to interesujący kraj. Zobaczyć fiordy i 
zorzę polarną… bezcenne. Oprócz tego 
chętnie zwiedziłabym kraje wschodniej Europy. 
 

 
fot. z archiwum pani Anny Pawełkiewicz 

 

Okiem naszej 
polonistki 

Z nową nauczycielką języka polskiego  
panią Anną Świątkowską 

rozmawia Weronika Jażewska 
 

Jak podoba się Pani nasza szkoła? 
- Bardzo podoba mi się Wasza szkoła, 
szczególnie panujący w niej, w miarę 
możliwości porządek. Poza tym widać, że tętni 
w niej życie, jest tu bardzo dynamicznie. 
 
Jaka jest różnica między nauczaniem w liceum 
a w podstawówce? 
- Różnic w pracy z młodszymi i starszymi 
uczniami jest sporo. Na szczególną uwagę 
zasługuje cisza podczas przerw w szkole 
średniej i duża dyscyplina na lekcjach. Tam 
dominują dyskusje i wymiana poglądów. 
 
Kto jest Pani ulubionym autorem? 
- Mam wielu lubianych przeze mnie autorów, 
szczególnie kryminałów, np. Harlana Cobena 
czy Katarzynę Bondę. 
 
Jaka jest Pani ulubiona książka i dlaczego 
akurat ta? 
- Nie rozstaję się z książkami Beaty 
Pawlikowskiej, ze względu na ich ogromny 
optymizm i ciekawość świata. 
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Co lubi Pani robić w wolnym czasie? 
- W wolnym czasie oczywiście czytam, 
nadrabiam zaległości kinowe i jeżdżę na 
rowerze (o ile pogoda na to pozwala).  
 

 
fot. z zasobów internetowych 
 

Czy od dzieciństwa chciała Pani zostać 
nauczycielką? 
Nauczycielką chciałam zostać zawsze. Na 
studiach odwiedzałam różne szkoły, m.in. w 
Skandynawii, wierząc, że ich pomysły uda się 
wprowadzić w naszych placówkach. 
 
Dlaczego chciała Pani zostać polonistką? 
- Myślę, że powyższe odpowiedzi już na to 
pytanie odpowiadają. Uwielbiam literaturę, 
kino i przede wszystkim ludzi. Ciekawość 
świata, w tym kulturowa, dopełniają moją 
odpowiedź. 
 
Gdyby miała Pani zmienić zawód, co by Pani 
robiła? 
- Nie wyobrażam sobie, póki co, pracy w innym 
zawodzie, ale jak coś wymyślę, dam Wam znać.   
 
Jakie ma Pani marzenia? 
- Moim marzeniem są dalekie podróże. 
 

Z wizytą w 
archiwum – nie X 

 
W grudniu klasy 7a, 7b i 2a gimnazjum 
odwiedziły bydgoskie Archiwum 
Państwowe. Dzięki tej wizycie mogliśmy się 
dowiedzieć, co mieści się w gmachu przy ul. 
Dworcowej. 
Zaczęliśmy od ciekawej prezentacji 
przygotowanej przez naszego 
„przewodnika” pana Krzysztofa Klapkę. 
Poznaliśmy historię archiwum. Okazuje się, 
że w styczniu 1906 roku w siedzibie 
likwidowanej pruskiej Komisji Generalnej dla 
Prowincji Poznańskiej i Prus Zachodnich w 
Bydgoszczy, utworzono archiwum 
gromadzące jej spuściznę aktową.   

W 1939 roku okupacyjne władze niemieckie 
przekształciły Archiwum Bydgoskie w 
oddział Archiwum Rzeszy w Gdańsku.    
 

 
fot. Daria Kubiś (x2) 
 

W latach 1945-1947 archiwum funkcjonowało 
ponownie jako oddział Archiwum 
Państwowego w Poznaniu. Później zostało 
przekształcone w samodzielne Archiwum 
Państwowe w Bydgoszczy dla województwa 
pomorskiego, a od 1950 roku dla 
województwa bydgoskiego. 
 

 
 

Pan Krzysztof Klapka zaprezentował nam 
ciekawe i unikatowe dokumenty, m.in. bulle 
papieskie, akty lokacyjne czy księgi z tzw. 
„procesów czarownic”. Mogliśmy im się 
przyjrzeć z bliska, a niektóre nawet 
przeczytać, choć nie było to łatwe, bo język 
sprzed lat i sam zapis znacznie różnią się do 
tego, do czego jesteśmy dziś przyzwyczajeni 
w książkach drukowanych. 
Spotkanie zakończyliśmy krótką wizytą  
w samym archiwum – wśród regałów  
z tysiącami ksiąg i dokumentów z różnych 
lat. 
To była bardzo ciekawa lekcja „żywej” 
historii.  

 
► Daria Kubiś 
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Nie czas na nudę – 
baw i ucz się z nami! 

 
Pod taką nazwa odbywają się w naszej 
szkole zajęcia dla przedszkolaków. Mają one 
na celu rozwijanie ich umiejętności, 
zaszczepianie  
pasji do sportu i przedstawienie placówki  
z jak najlepszej strony. 
 
W poniedziałek, 20 listopada, odbyły się 
kolejne już zajęcia z dzieciakami. Tym razem 
przedstawiono im niezwykły i pełen tajemnic 
świat wody. Rozwiązywanie zagadek w 
salach lekcyjnych, prace w grupach, zajęcia 
artystyczne i sportowe dały im dużo radości.  
Pierwszym z zadań było ćwiczenie 
koncentracji. Była to zabawa rytmiczna  
z balonami pełnymi wody. Żaden z nich nie 
mógł podczas zabawy spaść na podłogę! 
Nie zabrakło również ćwiczeń dla twórczych 
umysłów – przedszkolaki doskonale 
udowodniły, że alfabet nie ma przed nimi 
tajemnic. Bez większego problemu 
odkrywały kolejne obrazki na tablicy i 
wyszukiwały ich podpisy. 
 

 
fot. z zasobów szkolnych 

 
„Dla ciekawskich” przygotowane były 
doświadczenia udowadniające, że woda 
wcale nie musi być przezroczysta i nudna. 
Przelewanie, dolewanie, zabarwianie to jest 
to, co dzieci lubią najbardziej, a jeśli coś 
przypadkowo się spieni lub rozleje to tylko 
wywołuje większy zachwyt i zadowolenie. 
Dzieci są bardzo zadowolone z zajęć. 
Twierdzą, że lubią na nie przychodzić. Na 
pewno dzięki temu chętnie będą uczęszczać 
do naszej szkoły! 
 

 
 
Kolejne zajęcia z 11 grudnia też za nami. Ich 
tematem był, oczywiście, św. Mikołaj. 
Najmłodsi rozwiązywali kolejne zadania – 
poznawali atrybuty tego niezwykle 
popularnego świętego i przy okazji – figury 
geometryczne. Przedszkolaki wykonały 
mikołajkowe portrety. Dużą radość sprawiła 
zabawa z tablicą interaktywna i… taniec  
z Mikołajem. W ramach zapoznawania  
z naszymi dyscyplinami sportowymi pojawiły 
się zajęcia ruchowe z elementami judo. Mali 
goście szybko „zaprzyjaźnili się” z trenerem 
– panem Łukaszem Bielunem i chętnie 
uczestniczyli we wszystkich – niełatwych 
wcale ćwiczeniach. Było – jak zawsze – dużo 
śmiechu i zabawy, która niepostrzeżenie 
przerodziła się w naukę. I to najważniejsze! 
 

► Natalia Kęskrawiec 
 

 
 

Dziecko chce być dobre.  
Jeśli nie umie – naucz,  
jeśli nie wie – wytłumacz,  
jeśli nie może – pomóż. 
 

Pozwól dzieciom błądzić i radośnie 
dążyć do poprawy. 

 
Janusz Korczak 
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Wspomnienie 
Święta 

Niepodległości 
 
W piątek, 10 listopada, w naszej szkole 
odbył się uroczysty apel z okazji 99. rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Patriotyczne przedstawienie przygotowały 
klasy: 7b, 7e i 2ag. 
 

Odzyskanie niepodległości i zjednoczenie 
ziem trzech zaborów po przeszło 120 latach 
niewoli jest bez wątpienia najważniejszym 
wydarzeniem w dziejach Polski XX wieku. 
Data 11 listopada skłania nas do 
przypomnienia losów Ojczyzny i do szacunku 
dla tych, którzy podjęli wyzwanie historii, 
potrafili wywalczyć, zorganizować i wreszcie 
obronić odrodzone państwo. Dzięki polskim 
żołnierzom możemy żyć w wolnej Polsce. 
Nasi uczniowie chcieli przypomnieć o tym 
ważnym dla Polski dniu. 
 

 
fot. z zasobów internetowych 

 

Każdy powinien złożyć hołd walczącym za 
nasz kraj. W ten dzień w polskich domach 
wywiesza się flagi, można wziąć udział  
w uroczystościach lub coraz bardziej 
popularnych „biegach 
niepodległościowych”. Tym sposobem 
dziękujemy, że jesteśmy wolni, możemy 
mówić po polsku, mamy własny kraj i 
kulturę. W tym roku przypada 99., a w 
przyszłym – okrągła, 100. rocznica 
odzyskania niepodległości. Z tej okazji rok 
2018 ustanowiono Rokiem Jubileuszu 100-
lecia odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. Przygotowane zostaną 
specjalne –  
z pewnością huczne obchody. 
 
► Zuzanna Fundameńska 

Kolumna dla 
Samorządu 

 

Stop uzależnieniom! 
 
W czwartek, 30 listopada, przedstawiciele 
Samorządu Uczniowskiego Karol Marszałł 
(6cp) oraz Maximilian Rak (3cg) wzięli udział 
w spotkaniu organizowanym przez 
Międzygimnazjalny Sejmik Uczniowski 
działający przy Szkole Podstawowej nr 64 
na Osowej Górze.  
 

Nieobecną ze względu na chorobę 
Aleksandrę Ciarkę (3bg) zastąpiłam ja – 
Marta Łuka. Razem z kolegami i panią 
Katarzyną Jarzembowską 
reprezentowaliśmy naszą szkołę. Zostaliśmy 
bardzo ciepło przyjęci przez organizatorów.  
W programie spotkania znalazł się spektakl 
„My, dzieci z dworca ZOO”, po którym 
odbyła się prelekcja dotycząca używek w 
ramach Światowego Dnia Walki z AIDS.  
Pokaz teatralny był bardzo poruszający – 
przedstawiał historię grupki młodych ludzi, 
którzy całe swoje życie podporządkowali 
zdobywaniu pieniędzy na używki. Żebrali na 
dworcach, oszukiwali, naciągali i okradali 
przechodniów…Najgorsze było to, że żaden  
z nich nie potrafił wyzwolić się z nałogu. Na 
zakończenie jedna z aktorek porozmawiała  
z nami, młodymi, na temat konsekwencji 
zażywania narkotyków – podkreśliła, jak 
łatwo można wpaść w szpony uzależnienia, 
chcąc zaimponować rówieśnikom czy po 
prostu – zaspokajając ciekawość, jak to 
jest… To była niezwykle pouczająca lekcja. 
 

   
fot. Katarzyna Jarzembowska 
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To nie kreskówka, 
tylko anime 

 
Manga to inaczej komiks, obraz, rysunek, 
szkic, karykatura. Japońskie słowo wywodzi 
się ze sposobu ozdabiania rycin i innych 
form sztuki użytkowej. Współcześnie 
używane – poza Japonią – oznacza właśnie 
japoński komiks. 
 
Na parterze naszej szkoły w „Galerii 
Najlepszych” przez jakiś czas można było 
oglądać prace autorstwa ucznia klasy 3bg – 
Dawida Małolepszego. Jak napisał 15-latek: 
„Trenuję wioślarstwo, a w wolnych chwilach 
lubię rysować i oglądać anime”. Ta wystawa 
skłoniła mnie do przyjrzenia się tej japońskiej 
sztuce, tym bardziej, że moja koleżanka  
z klasy – Agnieszka Dolny również okazała 
się być miłośniczką anime.  
Manga wyewoluowała z połączenia ukiyo-e  
i wschodniego stylu rysowania, a swoją 
obecną formę przybrała krótko po II wojnie 
światowej. Manga jest drukowana głównie  
w czerni i bieli, nie licząc okładek  
i ewentualnie kilku pierwszych stron. 
 

 
rys. Agnieszka Dolny (x5) 

 

 
 
Popularne mangi są adaptowane na filmy 
animowane i seriale anime. 
Anime to z kolei skrót słowny w języku 
japońskim, pochodzący od angielskiego 
słowa „animation”, które jest wymawiane 
po japońsku animēshon. Oznacza ono film 
animowany, z tym że w Japonii terminem 
tym określa się wszystkie filmy i seriale 
animowane, bez względu na kraj ich 
pochodzenia. Natomiast poza Japonią słowo 
„anime” służy do określenia japońskich 
filmów animowanych oraz stylu japońskiej 
animacji.  
Bardzo ważnym elementem anime jest 
muzyka. Ścieżki dźwiękowe często tworzone 
są przez znanych kompozytorów.  
 

 
 

Manga „Sazae-san” po raz pierwszy została 
opublikowana 22 kwietnia 1946 roku w 
wydaniu wieczornym lokalnej gazety. Dziś 
jest najdłużej nieprzerwanie emitowanym 
anime w historii. Pierwszy epizod filmu 
zrealizowanego na podstawie historii 
rysunkowej miał premierę 5 października 
1969 roku.  
A oto kilka ciekawostek dotyczących mangi  
i anime... 
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 Mangę czyta się od tyłu. 
 Mimo że mówi się na nie „chińskie” 

bajki, tak naprawdę są to –  
w większości – japońskie produkcje. 

 Postaci w anime najczęściej są 
nierealistyczne. 

 Mają supermoce – m.in. potrafią 
latać. 

 Mają uszy i ogony jak u zwierząt. 
 Mangi w bibliotekach są zaliczane do 

kategorii „komiksy”. 
 Są dwa rodzaje komiksów: czarno-

białe i kolorowe. 
 

 
 

Przykładowy sposób czytania oryginalnej 
mangi:

 

Pierwszą mangą oficjalnie wydaną w Polsce 
było „Aż do nieba” autorstwa Riyoko Ikedy, 
wydane przez Japonica Polonica Fantastica. 

 
 
A co mówi sama Agnieszka na temat swojej 
pasji? 
 

Manga jest dla mnie „innym światem”, 
inspiracją do rysunków, nową przygodą. 
Czytam mangi, ponieważ zainteresowały 
mnie postacie, kreska, świat fantasy. 
Najbardziej jednak cenię wkład pracy  
i poświęcony przez ich autorów czas. 
Dzięki temu powstają naprawdę 
interesujące historie. 
 

Jeśli chcesz poznać ten „inny świat” 
animacji, zapraszam do odwiedzenia stron 
internetowych poświęconych mandze lub 
rozmowy z Agnieszką. Zamieszczone w 
naszej gazetce rysunki to także jej dzieło. 
 

 

 
►Katarzyna Krzyżyńska 


