
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NR 2 
ROK SZKOLNY 2021/2022 

 
kontakt: kamaradio@interia.pl  

 

W numerze: 
 

◘ o świeżutkim Samorządzie Uczniowskim; 
◘ Rusz wyobraźnią, czyli o nowych mieszkańcach 
Śródziemia; 
◘ marszałek Piłsudski sportretowany; 
◘ rozmowa z Zuzanną Szczepańską – zdobywczynią 
wielu nagród w konkursach recytatorskich;  
◘ wycieczka w świat Tolkiena; 
◘ o pomruku niedźwiedzia, czyli podróż przez historię  
z Weroniką Malesińską; 
◘ o roli pszczół, które utrzymują nasz świat przy życiu; 
◘ Sceny z życia zwierzaków domowych; 
◘ Krótki strzał z panią Jolantą Nadolną. 
 

 

Przyjaciel 
 

Przyjacielu godny zaufania 
Niczym kasjer w banku. 
Dziękuję ci za wsparcie 
I że zawsze mogę na ciebie liczyć. 
Jesteś oddany, lojalny,  
nie rzucasz słów na wiatr. 
Dla mnie bez ciebie  
nie liczy się świat…  
 

► Antonia Stalmirska 

 
fot. z zasobów internetowych 

 

Przyjaźń to nie tylko wspaniały 
prezent, lecz także ustawiczna praca.  

Eurypides 

 
 

 
GAZETKA 

UCZNIOWSKA 
Szkoły  

Podstawowej nr 31 
w Bydgoszczy 

 
Opieka merytoryczna i skład: 

Katarzyna Jarzembowska i Ewa Lewalska 

Podpatrzone… Podsłuchane… 
 

♦ Mamy nową stronę internetową! 

 
Nowy rok rozpoczęliśmy z nowym logo, a 
teraz do zestawu doszła nowa strona 
internetowa – z inną szatą graficzną oraz 
układem informacji. Jest nowocześnie, 
przyjaźnie i estetycznie. Potrzebne 
wiadomości znajdą tam rodzice i uczniowie. 
W zakładce „Z życia szkoły” znajdują się 
dotychczasowe numery naszej szkolnej 
gazetki – można poczytać archiwalne  
wydania, bo troszkę się ich uzbierało… To 
też kawałek historii nas wszystkich – 
uczniów i nauczycieli, a także szkoły jako 
takiej…  
Cieszymy się, że możemy kontynuować 
pracę naszych poprzedników! 

◘ Redakcja 

 



Niepodległa! 
 

10 listopada uczciliśmy Narodowe Święto 
Niepodległości. Dzięki nagranemu 
programowi artystycznemu mogliśmy 
obejrzeć występy naszych Kolegów i 
Koleżanek oraz przypomnieć sobie 
najważniejsze momenty w historii Polski. Nie 
zabrakło kotylionów, plakatów i portretów 
marszałka Józefa Piłsudskiego – patrona 
naszej szkoły… 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Być zwyciężonym i nie 
ulec to zwycięstwo, 

zwyciężyć i spocząć na 
laurach to klęska… 



Rusz wyobraźnią 
 

Wyobraźnia – podstawowa aplikacja 
znajdująca się na naszym twardym dysku. 
Podobno lepiej działa, kiedy jesteśmy dziećmi, 
ale i starsi nie powinni narzekać na jej brak. 
Wyobraźnię można karmić książkami. Ważne, 
by jej nie ograniczać i pozwolić jej bujnie 
rosnąć… 
 

Podczas lekcji języka polskiego uczniowie klasy 
6a powoływali do życia nowe plemiona, które 
mogłyby zasiedlić Tolkienowskie Śródziemie. 
Oto wyniki ich prac. Słowem – wyobraźnia na 
medal!  
 

HOBBALE 
Jest to plemię, które żyje w Mrocznej Puszczy. 
Zamieszkuje wschodnią część Dzikich Krain.  
Ich przywódcą jest Hobbal, którego przezwisko 
brzmi „Król cierpień”. Nazwano go tak, 
ponieważ jest okrutnie niebezpieczny, nawet 
gobliny nie dałyby mu rady. Plemię to liczy 
ponad pięciuset wojowników. Mają oni 
płaszcze aż do ziemi i bardzo bystre oczy, lecz 
„Król cierpień” od urodzenia jest niewidomy, 
dzięki czemu wyostrzyły mu się inne zmysły. 
Potrafi z dalekiej odległości wyczuć groźnego 
przeciwnika. Atakuje z ukrycia, lecz nawet jeśli 
jego przeciwnik zdąży go dostrzec, i tak nie ma 
z nim szans. Ten zmysł daje mu przewagę. Jego 
wojownicy są również bardzo silni.  
Hobbale były postrachem całego świata. Każdy 
człowiek z Dzikich Krain i dalej znał opowieści o 
ich potędze. 
 

 
 

► Ania Żarna i Kasia Różańska 

 
 
 
 

PLEMIĘ UTURU 
Jednym z bardziej interesujących plemion w 
Śródziemiu jest plemię Uturu. 
Zajmuje się ono walkami, okradaniem 
wędrowców, a także ucztowaniem. Uturu 
mieszka w Mrocznej Puszczy. Nie są podatni na 
działanie rzeki, poprzez którą zapadało się w 
śpiączkę. Członkami plemienia Uturu są same 
kobiety. Doskonale widzą w ciemności, ale gdy 
wychodzą na światło dzienne, ich wzrok nie 
jest tak wyostrzony. Nienawidzą krasnoludów, 
elfów i hobbitów – wyjątkiem jest Gollum.  
 

 
 

Sunami miała stać się właścicielką pierścienia 
należącego do Golluma, zanim wpadł w ręce 
Bagginsa. Plemię to ma niesamowicie dobry 
kontakt z goblinami i wargami. Zyskało też 
szacunek pająków po tym, jak córka Sunami – 
Kira pomagała władcy pająków, gdy ten został 
zraniony strzałą elfów. 
Z pozoru niczym się nie różnią od ludzi, jednak 
mają poszarpane kocie uszy. Plemię Uturu jest 
sprytne, zwinne, jednak bardzo chytre. Zależy 
im tylko na wygranej.  
Jak każde i to plemię ma wady i zalety. 
Niestety, trzeba przyznać, że plemię do 
dobrych nie należy. Jednak sprytu i zwinności 
można im pozazdrościć. 

 

► Irmina Marciniak 

 



 
Ważne, by się nie bać 

 

Rozmowa z Zuzanną Szczepańską, uczennicą 
klasy 7g – utytułowaną recytatorką 

 

Które z występów wspominasz do tej pory? 
- Najbardziej w pamięci zapadł mi Wojewódzki 
Konkurs Recytatorski w Miejskim Domu 
Kultury nr 4, w którym zajęłam I miejsce. 
Recytowałam wiersz Jana Brzechwy pt. 
„Włos”. Jest to jeden z moich ulubionych 
poetów, a ten utwór lubię najbardziej, 
ponieważ mogę w nim naśladować różne głosy 
– zarówno męskie jak i żeńskie… 
 

Jakie są Twoje najważniejsze osiągnięcia? 
- Jest ich kilka. Najważniejsze to: I miejsce w 
Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim w 
MDK nr 4, II i III miejsce w Powiatowym 
Konkursie Recytatorskim organizowanym 
przez Pałac Młodzieży, II miejsce w konkursie 
„Bydgoska Liga Poetycka” oraz najświeższy 
dorobek: II miejsce w powiatowym konkursie 
„Czarodziej Słów – spotkanie z ulubionym 
polskim poetą”. 
 

Czy każdy może występować na scenie, czy 
trzeba mieć jednak konkretne predyspozycje? 
Jeśli tak, to jakie najbardziej się przydają? 
- Uważam, że każdy może występować na 
scenie. Najważniejsze, to się nie bać i nie 
poddawać, nawet jeśli na początku nie osiąga 
się sukcesów. Grunt to pamiętać tekst, mówić 
wyraźnie i spokojnie, a – co ważne – mieć 
świetną nauczycielkę od polskiego, która daje 
cenne wskazówki. U mnie jest nią Pani Jola 
Nadolna, która przed występem często mi 
powtarza: „Zuza, nie gestykuluj”. 
 

W czym może później, w szkole średniej lub 
dorosłym już życiu przydać się umiejętność 
wystąpień? 
- Częste wystąpienia na pewno dają większą 
pewność siebie, możliwość przekazywania 
emocji i oswajają z publicznością. Myślę, że w 
dorosłym życiu nie raz mi się to przyda, np. 
podczas prezentacji, wystąpień publicznych czy 
nawet podczas rozmowy o wymarzoną pracę. 
Na pewno stres będzie mniejszy i łatwiej mi się 
będzie skupić na słuchaczach, rozmówcach. 
 

 
fot. z archiwum Zuzi Szczepańskiej 
 

Czy wiążesz ze swoimi sukcesami przyszłość? 
Chciałabyś np. zostać aktorką? 
- Aktorką raczej nie, gdyż od małego bardzo 
chcę być lekarzem i móc pomagać innym – w 
szczególności dzieciom. Dlatego chciałabym 
zostać dentystką i sprawić, by żadne dziecko 
nie bało się do mnie przychodzić. Może tu w 
pewien sposób dałabym radę przemycić 
chociaż odrobinę aktorstwa, np. zmieniać głos 
na jakąś postać z bajki i zabawić malucha tak, 
żeby na kolejną wizytę sam chętnie chciał 
przyjść z uśmiechem. 
 

Jakie jest jeszcze Twoje hobby? Czym się 
interesujesz? 
- Bardzo lubię muzykę, dla mnie nie ma 
ulubionego gatunku. Utwory dobieram w 
zależności od nastroju, w którym aktualnie się 
znajduję. Jednego dnia potrafię słuchać 
zespołu Metallica, a następnego – Vivaldiego. 
To właśnie wtedy najlepiej się relaksuję i mam 
największą wenę twórczą, którą przelewam na 
papier w formie wierszy lub opowiadań. 
Oprócz tego lubię aktywnie spędzać wolny 
czas: rodzinne wyjazdy w polskie góry i piesze 
wycieczki różnymi szlakami, natomiast w 
Bydgoszczy gram w siatkówkę i jeżdżę na 
rolkach. 

 

 



Nasi mali, latający 
przyjaciele 

 

Pszczoły to nasze przyjaciółki! NAPRAWDĘ! 
Bez nich byśmy już nie żyli!  
 

PAMIĘTAJ! PSZCZOŁY SĄ POD OCHRONĄ! 
 
Przygotowałam kilka ciekawostek na temat 
tych zwierząt! 
 

 
 

Czy wiesz, że: 
 Pszczoły nie śpią zimę, tylko osiadają 

na ściankach ula i machają 

skrzydełkami, żeby się rozgrzać i nie 

zamarznąć . 

 Przeciętny zasięg lotu pszczoły wynosi 

3 km, a maksymalny może wynieść 10 

km i więcej. 

 Pszczoły odwiedzają 4 miliony 

kwiatów, aby powstał 1 kg miodu. 

 Podczas lotu pszczoła wykonuje 350-

435 ruchów na sekundę. 

 Na świecie istnieje około 20 000 

gatunków pszczół. 

 Pszczoły robotnice to samice, ale się 

nie rozmnażają. 

 Pszczoły porozumiewają się za 

pomocą tańców i dźwięków. 

 Podczas jednego kursu po nektar 

pszczoła odwiedza 50-100 kwiatów. 

 Przeciętna prędkość pszczoły to 24 km 

na godzinę. 
 

Pszczoły to bardzo 

pożyteczne zwierzęta! 
 

 Lilianna Kamper 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Według Organizacji  
ds. Wyżywienia i Rolnictwa ONZ  
100 gatunków roślin uprawnych 

zapewnia około 90% żywności 
na całym świecie. 

Jednocześnie aż 75 z nich wymaga 
zapylania przez pszczoły.  

Owadom tym zawdzięczamy  
aż 4 000 odmian warzyw. 

 

Gdyby owady zapylające zniknęły, 
dla świata oznaczałoby to 

katastrofę nie tylko ekologiczną – 
załamałaby się produkcja żywności.  

Ręczne zapylanie jest niezwykle 
drogie, powolne i wymaga 

ogromnych nakładów pracy. 
Globalna wartość ekonomiczna 
zapylania przez pszczoły została 

ustalona na… 
 265 milionów euro rocznie!  

Tak więc z punktu widzenia samej 
ekonomii opłaca nam się chronić 

pszczoły… 



Rusz wyobraźnią 
ciąg dalszy ze str.3 

 
BLONDERZY 

To plemię jest bardzo stare i pochodzi 
prawdopodobnie z epoki kamienia.  
Zamieszkuje na wyspie zwanej Bloma. Aby się 
do jego mieszkańców dostać, trzeba 
podróżować wiele dni. Dotarcie do nich 
wymaga przepłynięcia przez ogromy ocean. 
Plemię posiada swojego przywódcę, zwanego 
Gralfem. Jest to zawsze najwyższy i 
najmądrzejszy mężczyzna z plemienia. Wódz 
ten często pełni rolę króla. Wszyscy się go 
słuchają, radzą i podziwiają. Ma swoich 
podwładnych, którzy wykonują jego polecenia. 
 

 
 
Plemię wyróżnia podobny wygląd wszystkich 
mieszkańców. Mężczyźni są bardzo wysocy, 
szczupli i mają krótkie jasne włosy. Kobiety za 
to są młode, piękne i mają długie włosy upięte 
w warkocze. Wszyscy noszą bardzo bogate, 
ozdobne stroje i skomplikowane makijaże.  
Plemię ma swoje obrzędy i rytuały. Głównym 
rytuałem plemienia są wspólne polowania 
mężczyzn. Przed każdym polowaniem 
odbywają się obchody Blumba. Towarzyszą im 
bębny, tańce i śpiewy. W kulturze plemienia 
istnieje wiele tańców, które symbolizują różne 
dziedziny życia. Jednym z nich jest taniec 
myśliwski. Symbolizuje on odwagę i męstwo, 
których wymaga polowanie. Taniec jest zawsze  

 
 
 
 
wykonywany podczas ceremonii przed 
wyruszeniem wojowników na polowanie. 
Plemię Blonderów zamieszkuje w prostych, 
kamiennych chatkach budowanych wysoko na 
drzewach. Każdy domek ma słomiany dach i 
drabinę, po której się do niego wchodzi. Chroni 
to mieszkańców plemienia przed częstymi 
przypływami oceanu.  
Mieszkańcy plemienia tworzą w swoich 
domkach narzędzia, takie jak: łuki, kusze, 
włócznie oraz dzidy. Używają ich podczas 
polowań oraz do obrony w przypadku ataku 
innych plemion. Szyją również skórzane 
ubrania z upolowanych zwierząt.  
Żywią się głównie rybami. Konstruują proste 
łódki, które wykorzystują do łowienia ryb. Są 
wobec siebie uprzejmi, szczerzy i otwarci. 
Pomagają sobie nawzajem. Tworzą jedną 
wielką rodzinę. 

► Mikołaj Bakaj i Nikodem Hiller 

 

Zdalne nauczanie 
 
No i chcąc, nie chcąc, liczba zachorowań tak 
mocno poszybowała w górę, że znowu 
przechodzimy na zdalne nauczanie… 
 
Od 29 listopada dla wszystkich klas 4-8 
rozpoczyna się nauka zdalna. Ma ona potrwać 
do 10 grudnia. I oby ta data była realna, jeśli 
chodzi o powrót do szkoły. 
Udało się nam pochodzić do szkoły nieco 
dłużej niż w zeszłym roku, kiedy już w drugiej 
połowie października rozpoczęliśmy naukę 
przed domowymi komputerami. Chyba mało 
kto jest zadowolony z takiego stanu rzeczy – 
trudno nam się było przyzwyczaić do nauki 
stacjonarnej, a tu znowu czekają nas dwa 
tygodnie domowej samodzielności. 
Pamiętajcie – starajcie się systematycznie 
uczestniczyć w zajęciach. Nie opuszczajcie 
lekcji. Bądźcie aktywni. Ze wszystkimi 
problemami lub trudnościami zwracajcie się do 
wychowawców lub szkolnego pedagoga. 
Starajcie się poza lekcjami wyjść na dwór, iść na 
spacer, rozmawiać z rodzicami i bliskimi, bawić 
się – niekoniecznie przed komputerem. 
Wytrwałości i sił dla nas wszystkich! 

► Redakcja 



Samorządowo, znaczy 
demokratycznie 

 
Rozmowa z panem Krzysztofem Kłosowskim, 

nowym opiekunem Samorządu Szkolnego 
 
Kto znalazł się we władzach SU w tym roku 
szkolnym? 
- W tym roku szkolnym, decyzją uczniów, 
którzy oddawali swoje głosy w 
demokratycznym głosowaniu, do władz 
Samorządu Uczniowskiego zostali wybrani: 
Michał Karabasz (7c), Dominik Łyczywek (8a), 
Julia Marciniak (5e) i Szymon Śniedziewski (7b). 
Wszystkie wybrane do władz SU osoby od 
samego początku z głowami pełnymi 
pomysłów wzięły się do pracy na rzecz 
społeczności uczniowskiej. Ostatnie wybory 
wyłoniły również nowych opiekunów SU, 
którymi została Pani Joanna Grabowska i ja 
 

 
 

Czego działalność samorządowa uczy 
młodych? Czy jest pierwszą szkołą demokracji? 
- Zdecydowanie tak, działanie w Samorządzie 
Uczniowskim to na pewno świetna i dla wielu 
pierwsza szkoła demokracji. Organizacja 
wyborów do władz SU, uczestniczenie w 
procesie podejmowania decyzji i ponoszenie 
konsekwencji tych decyzji, uczy młodych ludzi 
uczestnictwa w życiu społecznym.  
Jednak nie tylko nauka mechanizmów 
demokratycznych wynika z funkcjonowania 
SU. Najbardziej widocznym efektem 
działalności SU jest jego wpływ na najbliższe 
otoczenie, podejmowanie inicjatyw mających 
na celu integrację społeczności szkolnej, 
inicjowanie akcji informacyjnych czy pomoc 
uczniom w rozwiązywaniu pojawiających się 
problemów. Samorząd Uczniowski jest 
organem, który powinien zwracać uwagę na 
problemy widziane często tylko z perpektywy 

uczniów, dlatego tak ważne jest, aby władze 
SU prowadziły sprawną komunikację z całą 
społecznością uczniowską.  
 

Jakie są plany SU na najbliższy czas? Co 
zaproponujecie uczniom? 
- W najbliższym czasie SU, ze względu na 
zbliżające się święta Bożego Narodzenia, 
będzie angażował się w działania 
wolontariackie i akcje charytatywne. 
Zachęcamy wszytkie klasy do aktywnego 
włączenia się w akcję „Góra Grosza”, która jest 
koordynowana przez Samorząd. Ponadto, w 
okresie przedświątecznym zamierzamy 
zaproponować uczniom konkurs na 
najpiękniejszą kartkę świąteczną. Planujemy 
przeprowadzić również akcję strojenia szkolnej 
choinki, gdzie każda klasa będzie miała za 
zadanie przygotować ozdoby, które zawisną 
na wspólnym bożonarodzeniowym drzewku. 
Wszystkie akcje organizowane przez SU będą 
zamieszczane w ogłoszeniach na dzienniku 
Librus.  
 

Czego Pan – jako opiekun SU – oczekuje po 
uczniach, którzy będą reprezentować 
społeczność szkolną? 
- Jako opiekun SU oczekuję od uczniów 
pozytywnego nastawienia, chęci do działania i 
kreatywnych pomysłów. Działalność w 
Samorządzie Uczniowskim jest pracą dla 
wspólnego dobra, a także szansą na 
urozmaicenie czasu spędzanego w szkole.  
 

Dlatego zachęcamy wszystkich, 
którzy mają ciekawe pomysły i chcą 

się zaangażować w pracę 
samorządu, na cotygodniowe 

spotkania, które odbywają się w 
środy o godz. 12:05 w sali 103. 

 

 

 

 

 



 

Niedźwiedź morski 
 

„I oto nadchodzi on. Słychać ten niedźwiedzi 
pomruk, silniejszy od świstu wiatru, 
głośniejszy od bulgotu kipieli, nieuchronnie 
narastający i wypełniający wszystko 
przerażającym hukiem… 
 
Olbrzymia czarna góra jego cielska wyłania się 
z morza i wznosi ku ciemnym zwaliskom 
chmur, zgarniając kosmatą łapą wszystko, co 
spotka na drodze: statki, drzewa, domy, 
ludzi… I chwyta, i miota, i miażdży, i pochłania 
w spienionej paszczy zanim człowiek krzyknie, 
zanim zdoła się ukryć. Swoją potęgą niszczy 
każdego człowieka, każde zwierzę i każdą 
rzecz, którą napotka na swojej rozległej 
drodze! Jest silniejszy niż drzewa, które łamie 
jak zapałki, mocniejszy niż ceglane mury… Jak 
rychło się pojawia, tak też niepostrzeżenie 
znika pozostawiając spustoszone wsie i miasta 
wybrzeża. A sztorm, z którym on przybył, też 
zaraz cichnie.” 
Ten apokaliptyczny opis jest zapisem relacji 
darłowskiego rybaka, który był świadkiem 
niszczycielskiego tsunami, jakie w 1497 roku 
nawiedziło wybrzeże Bałtyku. Tak, moi drodzy, 
tsunami. Choć trudno uwierzyć, to prawda – do 
tego naukowo udowodniona.  
W roku 1497 w okolicach Darłowa i Darłówka 
przeszła wielka fala tsunami. Fale spienionego 
Bałtyku miały nawet 3 m wysokości i wdarły się 
na 1,4 km w głab lądu. Geologowie, nie mogąc 
uwierzyć takim jak powyższy, malowniczym 
opisom średniowiecznych kronikarzy 
dotyczących tego zjawiska, zbadali glebę w 
tych rejonach i okazało się, że uziarnienie 
piasku wskazuje, że został on przyniesiony z 
głębi morza. Taką siłę mogło mieć, zdaniem 
naukowców, tylko tsunami. Ponieważ nieznane 
są przyczyny żadnej z fal tsunami, a jak się 
okazuje, było ich kilka na przestrzeni dziejów – 
w 1757 roku w Mrzeżynie i Kołobrzegu, a także 
w 1779 roku w Łebie i Trzebiatowie – naukowcy 
uznali, że mogły na to wpłynąć zjawiska 
przyrodnicze, jak: meteotsunami, które mogło 
powstać na skutek specyficznego układu 
ciśnień, podmorskie trzęsienie ziemi, 
podmorska eksplozja metanu, uderzenie 
meteorytu. 
Niektórzy naukowcy uważają, że 
prawdopodobną przyczyną sztormu i 

powstania niszczycielskich fal było trzęsienie 
ziemi w rejonie szwedzkiego jeziora Wener, 
oddalonego od Darłowa o około 500 
kilometrów. Siła trzęsienia była 
prawdopodobnie niewielka, bo szacowana na 
zaledwie 4,5 st. w skali Richtera, ale to małe 
trzęsienie wywołało potężną eksplozję metanu 
uwięzionego w warstwach skalnych 
tworzących dno Morza Bałtyckiego. Eksplozji 
towarzyszył grzmot i huk. Przypominało to 
opowieści z legend o pomruku niedźwiedzia 
morskiego. Dlatego też niszczycielskie fale 
nazwano właśnie Niedźwiedziem Morskim.  
 

 
 

Darłowski kronikarz zapisał: „Ósmego dnia po 
Narodzinach Maryi, roku 1497, w piątek w 
południe, zerwał się sztorm z północnego 
zachodu i trwał do późnego wieczora, 
wywołując powódź”. Naukowcy i historycy 
potwierdzają, że w Darłówku Niedźwiedź 
Morski z 1497 roku całkowicie zniszczył 
nabrzeża portowe, paraliżując na długi czas 
handel. Ich odbudowa pociągnęła za sobą 
wysokie koszty. Prawie wszystkie domy zostały 
rozmyte, bydło potonęło, a rzeczka (Lutowa – 
łącząca Wieprzę z jeziorem Kopań) została 
zapiaszczona. 
Cztery cumujące w porcie statki, w tym duży 
„Kreyer”, zostały wyrzucone na ląd. Jeden 
koło Żukowa Morskiego, dwa koło klasztoru 
kartuzów, jeden aż w pobliżu kaplicy św. 
Gertrudy, czyli kilka kilometrów od brzegu 
morskiego. W klasztorze i w kościele woda 
stała w krużgankach do wysokości ołtarzy. 
Sad mnichów został zniszczony, a ich piwo i 
wino zepsute tak, że nikt nie chciał go pić. W 
ogrodach przed miastem, po spłynięciu wody, 
znaleziono wiele ryb, a kapusta dostała od 
morskiej wody słonawego posmaku. W 
okolicznych wsiach, szczególnie w Żukowie, 
utonęło kilka osób…Ucierpiało również samo 
miasto: w spichlerzach nad rzeką było pełno 
wody i wiele towarów się zmarnowało, okna  

Wehikuł czasu 



 
 
w kościele zostały rozbite, w kościele 
parafialnym spadła część dachu z wieży, runęło 
też przedbramie Bramy Wieprzańskiej. 
Przewrócony został wiatrak w Krupach.  
 

 
 
To właśnie wtedy w kościele, pleban i 
burmistrz, ogarnięci wielkim strachem, 
ślubowali każdego roku w owym dniu 
świętować po uroczystym nabożeństwie i ku 
chwale Boga, Najświętszej Maryi i wszystkich 
świętych, przejść z procesją wokół miasta, przy 
czym rada miała nieść ufundowaną piękną 
świecę woskową i rozdzielać jałmużnę. 
Najciekawszym jest, że geologowie są 
przekonani, iż takie zjawisko jak tsunami na 
Bałtyku miało miejsce w dawnych czasach, ale 
może się ono także powtórzyć. Kilkaset lat w 
geologii to bardzo krótki okres – podkreślają 
naukowcy i przypominają, że trzęsienia ziemi w 
rejonie Morza Bałtyckiego występują również 
współcześnie. Największym współczesnym 
niebezpieczeństwem, ich zdaniem, jest zbyt 
duża ingerencja człowieka w środowisko 
naturalne okolic Bałtyku. Zanieczyszczenie 
środowiska i idące za tym zmiany klimatyczne. 
 

 
 
Warto przypomnieć, że 16 grudnia 2008 roku 
trzęsienie w skali 4,5-4,7 st. w skali Richtera  

 
 
miało miejsce w Ystad. Odczuliśmy je w Polsce. 
Przeszło dalej, w głąb kraju, gdzie odnotowano 
już 5,3 st. Richtera. Nie wywołało jednak 
tsunami. Stąd tylko jego symboliczne skutki – 
mieszkańcowi Darłowa o godz. 6.20 spadło 
radio na głowę, a inny zauważył, jak 
rozkołysała mu się woda w akwarium. Tym 
razem Niedźwiedź Morski nie zawył jak w 1497 
roku, nie wydał z siebie przerażającego 
pomruku, ale kto wie, czy nie obudzi się 
znowu, jeśli nie zaczniemy szanować ziemi, na 
której żyjemy.  
Współcześnie Darłowo wciąż kultywuje 
tradycje związane z niecodziennym 
wydarzeniem z 1497 roku. W roku 1991 
proboszcz Kościoła p.w. Matki Boskiej 
Częstochowskiej w Darłowie – franciszkanin 
Janusz Jędryszek – wznowił przerwany 
dawniej zwyczaj odbywania procesji błagalno-
pokutnych, będących realizacją ślubów 
złożonych po powodzi sprzed ponad 500 lat 
przez rządzących wówczas Darłowem. Takie 
procesje odbywają się w mieście do dziś, 
zawsze we wrześniu. Poprzedza je msza 
święta, w której wierni modlą się o pomyślność 
miasta i jego mieszkańców, a sama procesja ma 
bardzo uroczysty charakter. Prowadzi ją krzyż z 
figurą Ukrzyżowanego Chrystusa, pochodzący 
z kościoła św. Gertrudy. Następnie zawsze 
obecne są poczty sztandarowe miejscowych 
szkół i organizacji. Dalej za księgą Ewangelii idą 
księża, burmistrz i mieszkańcy miasta. 
 

 
fot. z zasobów internetowych 
 

Miejmy nadzieję, że Niedźwiedź Morski zasnął 
gdzieś w bałtyckich odmętach i nigdy do nas 
nie wróci… 
  

► Weronika Malesińska 
 
 



Z życia zwierzaków 
domowych 

 

Zwierzęta w naszym życiu nie zjawiają się 
bez powodu:  udzielają nam nauk o tym, jak 
zostać lepszym człowiekiem. 

Cesar Millan  

 
Opiekunem tej rubryki jest Nikodem Górny z 
klasy 6a. Gdybyście chcieli zaprezentować 
jakieś interesujące scenki z życia Waszych 
ulubieńców – kontaktujcie się z Nikodemem. 
Wystarczy zrobić zdjęcie swojego pupila i 
dopisać do niego zabawny komentarz. Do 
dzieła! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po szkole przyszedłem do domu  
i chciałem umyć ręce, ale mój kot 

uznał, że wcześniej napije się 
wody z kranu i sprawdzi, czy 
temperatura odpowiednia… 

  
Te oczy…Te odczuwalne 

emocje… 
No tak – pies jest głodny! 

 

 
To uczucie, kiedy myślisz, że królik  

Ci padł (w sensie ostatecznym),  
a on sobie po prostu śpi… 

 
Mój kot się obraził, kiedy 

prosiłem go o dobrą pozę do 
zdjęcia… 

 

 
No co? Idzie zima, 

 trzeba zrobić zapasy… 
 



Krótki Strzał 
 

Z panią Jolantą Nadolną, polonistką 
 

Gramatyka czy literatura? 
- Literatura. 
 
Herbata czy kawa? 
- Kawa. 
 
Czarny czy biały? 
- Czarny. 
 
Morze czy góry? 
- Morze. 
 
Psy czy koty? 
- Psy. 
 
Słodkie czy słone? 
- Słone. 
 
Wiosna czy jesień? 
- Wiosna. 
 
Noc czy dzień? 
- Dzień. 
 
Czekolada biała czy gorzka? 
- Gorzka. 
 
Kryminały czy komedie? 
- Komedie. 
 
 
 

 
 
► Zosia Czarnecka 
 

Co jest tragedią, a co komedią,  
to okazuje się z czasem. 

 
Stanisław Jerzy Lec 

 
 

Jesiennie 
 
W listopadzie na gazetkach ściennych 
królowały prace z liści – bajecznie kolorowych. 
Okazuje się, że nawet jesień – w ujęciu małych 
artystów – może być piękna… 
 

 

 

 
 



Przepis na opowieść 
fantasy 

 
Przygotuj: 
- herbatkę (najlepiej o smaku brzoskwiniowym) 
- kartkę i długopis 
- DUŻO wyobraźni 
- kilku niesamowitych bohaterów 
- szczyptę magii 
- miskę męstwa i waleczności 
- dzbanek wspaniałych krain (ok. 2,5 l) 
 
Sposób wykonania: 
Po zaparzeniu herbaty i zjaęciu miejsca przy 
stanowisku pracy zapoznaj się z głównym 
bohaterem, aby móc opisać go „kropka w 
kropkę”. Ubierz go w kapelusz oraz barwną 
pelerynę. Stwórz mu kompana, który będzie u 
jego boku do końca wędrówki – chyba że 
chcesz dodać kilka dramatów czy zdrad. 
Dodaj grupę, która będzie towarzyszyć 
głównemu bohaterowi i z czasem będzie 
stawać się coraz większa, by dążyć do 
pokonania złych oddziałów wroga. Schowaj do 
kieszeni starożytną mapę otrzymaną od króla 
najpiękniejszych krain. Niech nasz przyjaciel 
zawędruje do starego, średniowiecznego 
miasteczka, gdzie można będzie odpocząć 
(lacz tylko na chwilę), by potem znów 
wyruszyć w drogę i być coraz bliżej walki dobra 
ze złem (pełnej odwagi oraz męstwa). Po 
długiej, męczącej walce (pełnej poświęceń) 
główny bohater musi wrócić do domu, gdzie 
będzie wspominał swoje przygody przy 
fajeczce i lekko żarzącym się kominku.  

► Natasza Szumiło i Wiktoria Pulkowska 
 

 

 
 
Składniki: 
- 1 kg magii 
- 5 niezwykłych bohaterów 
- 3 kg wyobraźni 
- jeden magiczny przedmiot 
- misja do wykonania 
- jeden zły potwór 
- jedna łyżka przepowiedni 
- 2 l przyjaźni 
- chochla średniowiecznych zamków 
- 50 dag czarodziejskich lasów 
- 2 białę kartki 
- pióro 
 
Sposób przygotowania: 
Najpierw zażyj 3 kg wyobraźni, następnie weź 
do ręki pióro i kartki. Na początku posyp kartkę 
pięcioma niezwykłymi bohaterami i jednym 
złym potworem. Później wylej 2 litry przyjaźni i 
łyżkę przepowiedni. Rzuć 1 kg magii w stronę 
kartki. Wszystko połącz w jedną całość. Gdy już 
wszystko wymieszasz, dodaj średniowieczne 
zamki dla inspiracji. Dla smaku wsyp 50 dag 
czarodziejskich lasów. Zobacz, ile się dzieje w 
Twojej powieści. Brakuje już tylko kilku 
skłądników. Tu i teraz wrzuć do powieści 
magiczny przedmiot. Został już tylko jeden 
dodatek… Co to takiego? To misja do 
wykonania. Wszystko dokładnie połącz i voila. 
Powieść gotowa! 
 

► Nadia Wąs i Lilianna Ignaczak 
 

 

 



Przewodnik 

po Silmarillionie 
 

Elen síla lúmenn' omentielvo… 

Gwiazda jaśnieje na chwilę naszego spotkania.  
 
Szczypta tego, łyżeczka tamtego, a z 
połączenia Waszych mocy uzyskujemy 
nadzwyczajną mieszaninę, która zachwyci 
każdego. 
Napar iście elficki i godny samego Elronda z 
Rivendell, a z nim całej noldorskiej szajki. 
Pokryta posypką z fajkowego ziela przystawka, 
gotowa zachwycić najwybredniejsze 
podniebienia: ,,Hobbit, czyli tam i z 
powrotem”. Za nią na lśniącym talerzu, 
pieczony w złocistej panierce ,,Władca 
Pierścieni”, a na zwieńczenie cudownej kolacji 
tort z ,,Silmarillionu” o polewie błękitnej jak 
oczy Luthien. Dla szczególnie oczarowanych 
gości, pączki ,,Upadek Gondolinu” oraz 
marcepanowe czekoladki ,,Zaginione 
Opowieści”. Cuda nad cudami, ozdobione 
kropelką dźwięcznej mowy elfickiej oraz 
pryskiem krasnoludzkiego złota w spreju. 
A wszystko to w wykonaniu najwybitniejszego, 
w dziedzinie fantasy, kucharza powieści, Johna 
Ronalda Reuela Tolkiena. 
Do wspaniałej kolacji ma przyjemność, was 
śmiertelnych, zaprosić, Estë z Imladris, z 
rodzaju majarów. 
Być może napotkała was nieprzezwyciężona 
ochota przeczytania ,,Silmarillionu” lub 
borykacie się akurat z trylogią ,,Władcy 
Pierścieni”, tudzież zwyczajnie ,,Hobbit” 
dogonił was jako lektura szkolna? A może 
wpadliście jak śliwki w kompot w ,,Zaginione 
Opowieści” i zabrakło wam cierpliwości do 
elfickiej genealogii? 
Na wszystkie powyższe tragedie znam 
rozwiązanie i przybywam Wam z odsieczą. 
Począwszy od Ailundale, a skończywszy na 
zniszczeniu Jedynego Pierścienia, w podróż 
poprzez Śródziemne kraje wyruszę wraz z 
Wami, co miesiąc dzieląc się nowym 
rozdziałem ,,Przewodnika po Silmarillionie”. 
Skarby, jakie tu znajdziecie, to: rozdziały 
,,Silmarillionu” przypomniane w elficko 
precyzyjnej chronologii, dostawy wszelakich 
ciekawostek z każdego zakątka Śródziemia, 
rasy tej wspaniałej krainy oraz wielkie ludzkie i  

 
 
 
elfickie rody opisane jak należy najjaśniej, a 
przy tym gratisowe ,,Elfickie Słówko Miesiąca” 
do wykorzystania, gdy przyjdzie potrzeba. 
Razem udamy się we wspaniałą podróż 
poprzez bezkresne równiny Rohan i wąskie 
szlaki Gór Mglistych, zahaczymy o Shire i z 
pewnością pewnego dnia odpłyniemy z Szarej 
Przystani.  
Błądząc wśród najczarniejszych leśnych 
odmętów poznamy dokładnie ten niezwykły 
świat, który już od wielu lat fascynuje kolejne 
pokolenia czytelników. 
 

 
Jego wysokość Tolkien 

 
Dziś widzimy się po raz pierwszy, moi drodzy 
śmiertelnicy, nie będę was więc nużyć 
przemową długą jak broda Sarumana, podzielę 
się natomiast pewną niezbędną wiedzą i kto 
wie, może uratuję czyjś cenny, wolny czas. 
Książek Tolkiena jest w świecie zaprawdę 
pokaźna paczuszka i trudno jest zorientować 
się, którą należy przeczytać jako pierwszą. Tu 
w przewodniku zajmiemy się w większości 
,,Silmarillionem”, który sprawia w czytaniu 
najwięcej kłopotów i jest niezwykle obszerny, 
jednak zajrzymy także do innych dzieł. Warto 
więc, abyście wiedzieli, z której strony 
Tolkienowski tort ugryźć, moi kochani 
śmiertelni bracia. 
Aby być w pełni szczerym, trzeba nadmienić, 
że autor nie nadał nigdy swoim dziełom (prócz 
trylogii ,,Władcy Pierścieni”) żadnej 
niepodważalnej kolejności. Istnieje jednak 
pewna ułatwiająca życie młodego fana 
instrukcja obsługi tej machiny fantazji. 
Na pierwszy ogień zawsze rusza ,,Hobbit, czyli 
tam i z powrotem.” 
Następnie do gry wkracza dynamiczny 
huragan, najsłynniejszy ze wszystkich, cały 
,,Władca Pierścieni” w przypisanej swym trzem 
częściom chronologii. 



Gdy ów przeminie, zaczyna szaleć burza i 
tornado ,,Silmarillionu”, a za nim w strumieniu 
deszczu spływają ,,Upadek Gondolinu”, ,,Beren 
i Luthien” oraz ,,Dzieci Hurina”. 
,,Zaginione Opowieści” oraz pozostałe dzieła 
czekają samotnie w zacisznej oazie, nie 
podlegając żadnym kolejnościom. 
 

 
 

W przeciągu ostatnich, minionych miesięcy 
ukazało się jeszcze jedno, pośmiertne dzieło 
mistrza fantasy pod tytułem ,,The Nature of 
Middle-Earth” i niestety nie doczekało jeszcze 
polskiego tłumaczenia. Z pewnością jednak 
można stwierdzić, iż zalicza się do ostatniej 
kategorii twórczości Tolkiena i można je sobie 
na starcie darować. 
Tak ustawiona piramida elfów i trolli czeka na 
nowych czytelników i to z doprawdy wielką 
niecierpliwością. 
 
Tymczasem przedstawiam obiecane  

,,Elfickie Słówko Miesiąca”: 
 

Minë lambë lá ná farëa. 
 
W tłumaczeniu:  
Jeden język to nigdy dość. 
 
Bowiem nasza mowa to nasz największy dar. 
 
Zwieńczając mój dzisiejszy wstęp: jeszcze raz 
zapraszam wszystkich spragnionych 
śródziemnej wiedzy śmiertelników do 
czytywania mojej czarodziejskiej rubryki.  
A także spotkań z nieziemską paczką 
noldorskich elfów, od których prędko się tutaj 
zaroi. 
 
Namárië! 
(Bywajcie!) 

Estë z Imladris 
 

Serca pełne dobra 
 

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia 
otworzyły prawdziwy worek dobroci i 
wsparcia dla potrzebujących. Nasza szkoła 
włączyła się w kilka akcji, które już cyklicznie 
powracają w tym czasie i na które chętnie 
odpowiadamy… 
 

Pierwsza z nich to zbiórka słodyczy i środków 
czystości dla maluchów z bydgoskiego Domu 
Dziecka „Filipek”. Dzięki zebranym 
podarunkom dzieci będą mogły liczyć na 
odrobinę radości i szczęścia. 
Druga z akcji do ogólnopolska „Szlachetna 
paczka”. Tutaj wolontariusze zbierają żywność 
długoterminową, środki czystości oraz 
pieniądze na zakup łóżka, materaca i obuwia. 
To już XXI edycja „Szlachetnej Paczki”. Tym 
razem Szkolne Koło Wolontariatu, z pomocą 
uczniów i nauczycieli, postanowiło wesprzeć 
samotną matkę, panią Karolinę (39 lat), która 
wychowuje 16-letniego syna, Sławka, chłopca z 
zespołem Aspergera, mającego duże problemy 
z koncentracją uwagi  i agresją. Rodzina 
mieszka w bardzo złych warunkach, w 
przekształconym na mieszkanie budynku 
gospodarczym.  
Ponadto pani Karolina zajmuje się też 
mieszkającą obok mamą, chorującą na 
stwardnienie rozsiane, osobą od 4 lat 
niewstającą z łóżka. Ze względu na sytuację 
rodzinną nie może podjąć pracy. Dochód na 
osobę po dokonaniu wszystkich opłat wynosi 
246 zł na miesiąc. 
Pomimo wielu trudności, z jakimi boryka się na 
co dzień, pani Karolina rozpoczęła kurs 
przygotowujący do pracy opiekuna 
medycznego. 
Warto pomagać, bo dobro wraca – prędzej czy 
później otrzymamy „zwrot” tego, co sami 
daliśmy z dobroci serca… 
 

 


