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NR 3 
ROK SZKOLNY 2021/2022 

 
kontakt: kamaradio@interia.pl  

 

W numerze: 
 

◘ o sytuacji na Ukrainie i naszym odzewie; 

◘ o podróżach palcem po mapie; 

◘ o zbliżającym się egzaminie ósmoklasisty i rankingu 

szkół średnich; 

◘ rozmowa z Jonaszem Drewsem – utytułowanym 

zawodnikiem taekwondo;  

◘ ponowna wycieczka w świat Tolkiena; 

◘ o wycieczce w kolędowy świat Wehikułem Czasu; 

◘ Dzień bez plecaka w naszej szkole; 

◘ Krótki strzał z panią Magdaleną Ciesielską. 

 

 

Wiosna 
 

Bogaty to nie ten, kto ma 
dużo pieniędzy, lecz ten, kto 

może sobie pozwolić na 
życie wśród uroków,  

jakie roztacza  
wczesna wiosna. 

 
► Antoni Czechow 

 

 
 
 
 
 

 
GAZETKA 

UCZNIOWSKA 
Szkoły  

Podstawowej nr 31 
w Bydgoszczy 

 Opieka merytoryczna i skład: 
Katarzyna Jarzembowska i Ewa Lewalska 

Podpatrzone… Podsłuchane… 
 

♦ Wiosna pełną parą… 
 

Nie da się ukryć, że wreszcie przyszła – 
ta kalendarzowa, i ta astronomiczna. 
Choć – jak mawiają najstarsi górale – w 
marcu jak w garncu, a kwiecień plecień, 
bo przeplata trochę zimy, trochę lata… 
Więc pewnie na takie 100-procentowe 
ciepło trzeba nam będzie jeszcze trochę 
poczekać, ale już się zrobiło nieco 
bardziej optymistycznie. Przed nami – 
wiosenny kwiecień ze świętami, maj z 
majówką i egzaminami ósmoklasisty, no 
i zielonymi szkołami, a potem to już 
czerwiec i wielki finał… Niech moc 
będzie z nami!        ◘ Redakcja 
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Wojna u sąsiadów 
 

24 lutego 2022 roku Rosja zaatakowała 
Ukrainę.  
 
Rosja zaczęła gromadzić swoje wojska 
wzdłuż granicy z Ukrainą już na przełomie 
października i listopada 2021. Jednak dopiero 
w lutym 2022, po przeprowadzeniu ćwiczeń 
wojskowych na Białorusi, wspólnie z siłami 
zbrojnymi tego kraju, wojska rosyjskie nie 
powróciły już do ojczyzny. Pojechały na 
wojnę. Okrutną i niesprawiedliwą, zmuszając 
miliony cywilów do opuszczenia ich domów i 
ucieczki z Ukrainy. 
Obecnie mija już trzeci tydzień tej tragicznej 
wojny i, pomimo bohaterskiej postawy 
walczących Ukraińców, liczby i statystyki są 
zatrważające.  
Mówimy tu o około 3 milionach uchodźców, 
blisko 15 tysiącach ofiar śmiertelnych oraz o 
zniszczeniach oszacowanych na co najmniej 
119 miliardów dolarów. 
 

 

 
Solidarność z cierpiącą Ukrainą wyraża cała 
Polska, oferując pomoc humanitarną, 
organizując noclegi, pierwszą pomoc i 
produkty pierwszej potrzeby dla 
napływających uchodźców.  
Nasza szkoła także pomaga, jak może. Od 28 
lutego nieprzerwanie trwa zbiórka 
wszystkiego, co może się przydać. A są to 
między innymi: 
1. Odzież i okrycie: koce zwykłe i termiczne, 
śpiwory, materace, ubrania (nowe), płaszcze 
przeciwdeszczowe (nowe). 
2. Środki higieny i czystości: płyny do kąpieli, 
mydło, dezodoranty, pasta do zębów, 
szczoteczki do zębów, grzebienie; bielizna 
damska, męska, dziecięca, pampersy, 
pieluchy dla dorosłych, papier toaletowy i 

ręczniki papierowe, worki na śmieci, środki 
dezynfekujące. 
3. Żywność: do szybkiego przygotowania, 
batony, bakalie, orzechy, konserwy, 
makarony, płatki zbożowe do szybkiego 
przygotowania; narzędzia kuchenne 
jednorazowe lub wielorazowego użycia; 
talerz głęboki, łyżka, widelec, nóż (silikon 
spożywczy lub plastik). 
4. Inne: zapałki, zapalniczki, baterie Power 
banki, latarki; zestawy pierwszej pomocy. 
5. Podstawowe środki medyczne: witaminy, 
środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, 
leki na kaszel i przeziębienie. 

 
 

Podobną informację można znaleźć w 
aktualnościach na stronie naszej szkoły, a o 
dokładne instrukcje, gdzie potrzebne rzeczy 
przekazać, należy dopytać wychowawców. 
 

 
 

Wszystkich zachęcamy do pomocy  
i solidarności z naszymi ukraińskimi braćmi.  
Sława Ukrainie! Слава Україні! 
 

► Weronika Malesińska 

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

badania ankietowe 
 

Już od dłuższego czasu chodzimy do szkoły 
– w wersji stacjonarnej. I dobrze, choć 
okazuje się, że nauka zdalna ma też swoje 
grono oddanych wielbicieli – jak widać na 
pierwszym wykresie. Chyba jeszcze 

potrzeba nam trochę czasu, by przywyknąć 
do tego, co było przed pandemią. 
Za oknem już wiosna – co widać, słychać  
i czuć. Słońca coraz więcej, zatem i nastroje 
chyba coraz lepsze. Dzień jest już dłuższy  
i nawet jeśli treningi popołudniowe 
zatrzymują nas w szkole, to wracamy 
jeszcze „za dnia” – nie tak jak jesienią. 
Niektórzy z nas mają konkretne plany na 
wiosnę – spójrzcie na drugi wykres. Zielono 
nam… 
 
► ankiety przygotowała i głosy podliczyła Zosia Czarnecka 
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Nauczyłem się 
dyscypliny 

 

Rozmowa z Jonaszem Drewsem, uczniem 
klasy 7b – utytułowanym zawodnikiem 

taekwondo 
 

Od kiedy trenujesz taekwondo? 
- Od trzeciego roku życia. Trener przychodził 
do naszego przedszkola i zainteresowałem 
się wtedy taekwondo. 
 
Co najbardziej podoba Ci się w tej 
dyscyplinie sportowej? 
- Że mogę wyładować swoją energię w 
pozytywny sposób. Poza tym sprawia mi to 
frajdę, fajnie jest trenować wspólnie  
z kolegami i koleżankami. 
 
 Ile godzin dziennie trenujesz? 
- Codziennie mamy dwie godziny treningu w 
szkole. Poza tym trzy razy w tygodniu 
chodzę na dodatkowe treningi po południu. 
Staram się też zawsze uczestniczyć w 
dodatkowych sparingach i zawodach, które 
zazwyczaj są w weekendy. 
 

 
fot. ze strony UKS 10 (x2) 
 

Jakie są Twoje największe osiągnięcia? 
Ostatnim jest chyba Puchar Polski  
w Warszawie? 

- Udało mi się zdobyć kilka złotych medali na 
mistrzostwach Polski i dwa razy pojechałem 
na puchar świata. Nie udało mi się zdobyć 
medalu, ale cieszę się, że mogłem 
reprezentować klub i szkołę. 
 

 
 

Czy wiążesz swoją przyszłość ze sportem? 
- Tak. 
 
Co daje nauka w szkole sportowej? 
- Jestem bardziej rozwinięty fizycznie. Mam 
większą odporność na stres i dzięki 
treningom nauczyłem się dyscypliny i pracy 
w zespole. To, że trenuję w UKS 10, pozwala 
mi na częste wyjazdy do innych miast i 
państw. 
 
Jakie są Twoje inne zainteresowania? 
- Bardzo lubię skoki na trampolinie, piłkę 
nożną i tak jak większość moich kolegów 
lubię gry komputerowe. 
 
Jak zachęciłbyś innych do tego, by trenowali 
taekwondo? 
- Pokazałbym im moje umiejętności i 
porozmawiał o swoich doświadczeniach oraz 
o tym, jak dużo radości przynosi trenowanie 
taekwondo i sport generalnie. 
 

Nasi Mistrzowie 
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Podróże  
na krańce świata 

 

Kiedy możliwości ograniczone, a i czasu 
niewiele, bo przecież szkoła i inne 
obowiązki, można wybrać się w podróż… 
palcem po mapie. 
 

Podczas lekcji języka polskiego uczniowie 
klasy 5c zapakowali placak wyobraźni  
i powędrowali… Dokąd?  
 

w poniedziałek  
lecę do Paryża i uczestniczę 
w wielkiej uczcie  
pod wieżą Eiffla 
 

we wtorek 
wyruszam na Grenlandię 
gdzie spotykam przyjazne plemię 
które zaprasza mnie na wyścigi psich 
zaprzęgów 
 

w środę 
pływam w Wielkiej Rafie Koralowej  
gdzie spotykam różne gatunki ryb  
i innych stworzeń 
to niezapomniane przeżycie 
 

w czwartek 
skaczę w Dubaju z Burj Khalifa 
oczywiście ze spadochronem  
to największy zastrzyk adrenaliny 
w moim życiu 
 

a w piątek zamieniam mapę świata  
na mapę szlaków turystycznych w 
Tatrach 
pakuję trapery rękawiczki i kijki  
i wyruszam na Kasprowy Wierch 

 

Gabriel Szrejber 
 

 

 
 
w poniedziałek 
jestem na Grenlandii   
biegam po lodzie z niedźwiedziem 
polarnym  
i zjeżdżam z lodowców jak na ogromnej 
zjeżdżalni  
 
we wtorek  
jestem w Egipcie  
odkrywam grobowce faraonów  
zdobywam piramidy  
i przemierzam największą pustynię w 
Afryce w ciągu godziny  
ustanawiając przy tym rekord świata  
 
w środę  
pływam po oceanie 
gram w berka z delfinami  
znajduję skarby strzeżone przez 
potwory 
 i odkrywam nowe lądy 
 
w czwartek  
odpoczywam na Hawajach  
leżę na plaży  
poznaję nowe plemiona 
 i zwiedzam piękną wyspę 
 
a w piątek 
sprawdzam bagaże  
i szykuję się do podróży  
bo z rodzicami wieczorem  
wyruszam nad polskie morze 

 
Szymon Lewandowski 

 

Należy podróżować,  

by się czegoś nauczyć. 

Mark Twain 
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W marcu jak w garncu,  
a od marca do czerwca 

już niedaleko 
 
Wielkimi krokami do wszystkich naszych 
ósmoklasistów zbliża się chwila ukończenia 
szkoły podstawowej. A razem z 
ukończeniem podstawówki – istotny 
moment wyboru szkoły średniej. Przez 
niektórych wyczekiwany z nadzieję, a przez 
niektórych ze zgrozą, z pewnością jednak 
dla wszystkich najważniejszy z całych tych 
ośmiu lat. 
 
Na co postawić przy wyborze liceum? Jak 
wielce technikum różni się od liceum? To 
zaledwie kropelka w morzu pytań, jakie 
przywodzi na myśl koniec ósmej klasy. 
Dlatego w naszej gazetce nie zostawimy 
ósmych klas samych i postaramy się pomóc, 
jak możemy. 
Poniżej znajdują się odpowiedzi na 
podstawowe pytania, a także ranking 
najlepszych szkół średnich w Bydgoszczy. 
 
Jaką szkołę wybrać? 
Jako uczeń kończący szkołę podstawową 
masz wybór pomiędzy liceum 
ogólnokształcącym, technikum a szkołą 
branżową I stopnia, czyli do niedawna 
zawodówką. 
Podstawową różnicą pomiędzy 
poszczególnymi szkołami jest ich czas 
ukończenia. Od 2019 roku nauka w liceum 
trwa 4 lata, w technikum 5 lat, a szkołę 
branżową I stopnia ukończysz już po 3 latach 
nauki. Na koniec liceum zdobędziesz 
wykształcenie średnie i możliwość podejścia 
do matury. Technikum zakończysz  
z dokładnie takimi samym rezultatem, ale 
dodatkowo możesz uzyskać kwalifikacje 
zawodowe, potwierdzone dodatkowym 
egzaminem po jego ukończeniu. 
Szkoła branżowa I stopnia również kończy 
się zdaniem egzaminu zawodowego, ale by 
podejść do egzaminu maturalnego, musisz 
ukończyć jeszcze dwuletnią szkołę branżową 
II stopnia. 
Niezależnie od wybranej szkoły masz potem 
możliwość kontynuowania nauki w szkole 
policealnej lub wybrać studia wyższe. 

No dobra. A co, jeśli podoba mi się kilka 
szkół? 
Najistotniejszymi składnikami eliksiru na 
wybór szkoły są wyniki z egzaminu, jakie 
otrzymasz oraz oceny na świadectwie. 
Zarówno wyniki z egzaminu, jak i oceny ze 
świadectwa przeliczane są na punkty. 
Maksymalną liczbą punktów jest 200.  
Z egzaminu ósmoklasisty możesz uzyskać 
100 punktów, a pozostałe 100 zdobędziesz 
przez swoje oceny, świadectwo szkolne  
z wyróżnieniem, udział w konkursach czy 
olimpiadach oraz aktywne uczestnictwo  
w wolontariacie. 
 

 
 

Przeliczanie na punkty wyników z egzaminu 
ósmoklasisty: 

1. wynik przedstawiony w procentach 
z: 

 języka polskiego 
 matematyki 

mnoży się przez 0.35 
1. wynik przedstawiony w procentach  

z języka obcego nowożytnego 
mnoży się przez 0.3 

Przykład: Uzyskując na egzaminie 80% z 
języka polskiego, 95% z matematyki oraz 
100% z języka angielskiego lub innego 
wybranego języka obcego, sytuacja wygląda 
następująco: 
80 * 0.35 + 95 * 0.35 + 100 * 0.3 = 28 + 33 + 30 
= 91 punktów. 
Przeliczanie na punkty ocen z przedmiotów, 
wymienionych odpowiednio na świadectwie 
ukończenia szkoły podstawowej (liczą się 4 
przedmioty – w tym j. polski, matematyka i 2 
dodatkowe określone przez wymagania 
danej szkoły): 
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 celujący – przyznaje się po 18 
punktów 

 bardzo dobry – przyznaje się po 17 
punktów 

 dobry – przyznaje się po 14 punktów 
 dostateczny – przyznaje się po 8 

punktów 
 dopuszczający – przyznaje się po 2 

punkty 
 

Za świadectwo ukończenia szkoły 
podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 
punktów. 
W przypadku przeliczania na punkty 
kryterium za osiągnięcia w zakresie 
aktywności społecznej, w tym na rzecz 
środowiska szkolnego, w szczególności  
w formie wolontariatu, przyznaje się 3 
punkty. 
W przypadku przeliczania na punkty 
kryterium za szczególne osiągnięcia  
w konkursach, olimpiadach, zawodach 
artystycznych i sportowych przyznaje się 
maksymalnie 18 punktów. 
 

Co, jeśli zdecyduję się na liceum? 
 

Wybór liceum to przede wszystkim wybór 
ścieżki nastawionej na maturę oraz 
późniejszy rozwój na studiach. Przez 4 lata 
będziesz dość intensywnie przygotowywać 
się właśnie do egzaminu dojrzałości, po 
drodze ucząc się przeróżnych rzeczy. Ale to 
właśnie jest kwintesencją liceum. 
Kiedy weźmiemy pod lupę statystyki 
zdawalności matur od razu spostrzeżemy, że 
najwięcej dobrych wyników z tego egzaminu 
mają uczniowie liceów. Nie oznacza to 
jednak, że idąc do liceum, z automatu 
zostanie Ci pisana świetnie zdana matura. 
Gdy przychodzi do nauki, wszystko zależy od 
Ciebie. 
 
Co, jeśli wybiorę technikum? 
 
Po ukończeniu technikum, prócz matury, 
będziesz zdawać egzaminy potwierdzające 
Twoje kompetencje w konkretnym zawodzie  
i otrzymasz tytuł technika danej profesji. 
Możesz wówczas kontynuować swoją 
edukację na studiach lub od razu pracować  
w wyuczonym zawodzie. 
Wybierając technikum, warto, tak jak  
w przypadku liceum, zastanowić się, kim 

chcesz zostać w przyszłości. Zastanowić się, 
jakie są Twoje zainteresowania i czy istnieje 
praca, którą chciałbyś jak najprędzej 
wykonywać. 
Co jeśli wybiorę ,,zawodówkę?” 
 
Nauka w szkole branżowej I stopnia trwa 3 
lata, po których zdajesz egzamin  
i potwierdzasz swoje wykształcenie 
zasadnicze, branżowe. Na tym etapie 
możesz zakończyć już naukę i pracować w 
zawodzie lub ją kontynuować przez kolejne 2 
lata w szkole branżowej II stopnia. 
Otrzymasz wówczas wykształcenie średnie-
branżowe  
i zyskasz możliwość przystąpienia do matury. 
Szkoła branżowa powinna być pierwszym 
wyborem dla wszystkich, którzy chcą 
kształcić się w konkretnej profesji i czują 
zawodowe powołanie bądź miłość do 
danego zajęcia. 
 

Jak dokładnie dokonać wyboru? 
 

Zastanów się, jak wyobrażasz sobie swoją 
przyszłość? Czy znasz konkretny zawód, 
który chciałbyś wykonywać? A może raczej 
potrzebujesz jeszcze czterech lat do namysłu 
przed ostatecznym wyborem studiów? 
Jakie są twoje zainteresowania i co chciałbyś 
w życiu robić? A może masz na siebie 
zupełnie odmienny pomysł? 
Dla zachowania zdrowia ducha, odsuń na 
chwilę naciski znajomych czy rodziców.  
To Twoje życie i nikt nie przeżyje go za 
Ciebie! 
Ranking najlepszych szkół w Bydgoszczy: 
 

 
 

► Redakcyjna Ósmoklasistka 
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Hej, kolęda, kolęda! 
Chociaż Święta Bożego Narodzenia już 
dawno za nami, melodie kolęd często siedzą 
nam długo w głowie i zdarza się, że 
potrafimy cicho nucić sobie którąś z nich. 
Takie zjawisko nieco mnie zadziwiło  
i postanowiłam dokładniej zgłębić fenomen 
kolęd.  
 
Odkryłam, że początkowo kolędy miały 
niewiele wspólnego z Bożym Narodzeniem. 
Stanowiły po prostu wesołe pieśni 
noworoczne, wywodzące się z tradycji 
ludowych. Z czasem ich tworzeniem zaczęli 
zajmować się nawet wybitni kompozytorzy. 
Ale po kolei... 
 
Słowo kolęda wywodzi się, oczywiście, z 
łacińskiego słowa calende, co w dosłownym 
tłumaczeniu oznacza „pierwszy dzień 
miesiąca”. Już Słowianie określali w ten 
sposób pierwszy dzień roku, który obchodzili 
jako święto godowe. Pierwotnie zatem 
kolęda była całkowicie świecką, radosną 
pieśnią śpiewaną na powitanie nowego roku.  
Co ciekawe, w starożytnym Rzymie 1 stycznia 
był dniem, w którym najważniejsi urzędnicy 
cesarstwa (tzw. konsulowie), przejmowali 
swoje urzędy. Dlatego też w 46 r. p.n.e. 
Juliusz Cezar w jednym ze swoich dekretów 
ogłosił ten dzień administracyjnym 
początkiem roku. Kolędy stały się wtedy 
pieśniami, przy pomocy których nie tylko 
witano nowy rok, ale także składano sobie 
życzenia pomyślności.  
Elementy bożonarodzeniowe pojawiły się  
w kolędach wraz z rozwojem 
chrześcijaństwa, które przejęło mnóstwo 
rzymskich zwyczajów i obrzędów. Jednym z 
nich było właśnie kolędowanie, czyli 
tradycyjne składanie wizyt najbliższym i 
wręczanie im upominków  
z okazji początku kolejnego roku. Z czasem 
kolędy stały się śpiewanymi po łacinie 
pieśniami obrzędowymi, które swoją treścią 
nawiązywały do ewangelii. Nie były to 
jednak pieśni typowo świąteczne. 
Za pierwszą kolędę w znaczeniu religijnym 
uznaje się łacińską pieśń Jesus refulsit 
omnium (Jezus oświeca wszystko). To dzieło 
św. Hilarego, pochodzące jeszcze z IV wieku,  
a dokładniej z 336 roku, kiedy to 

odnotowano pierwsze w historii obchody 
Bożego Narodzenia. 
 

 
 
Historycy twierdzą jednak, że utwór ten 
bardziej należy uznawać za hymn. W 
zasadzie aż do XIII wieku kolędy nie były 
śpiewane w trakcie nabożeństw. Po raz 
pierwszy dokonał tego św. Franciszek z 
Asyżu, który zaintonował 
bożonarodzeniową pieśń  
w zorganizowanej przez siebie szopce.  
W średniowieczu powstała m.in. francuska 
pieśń Przyjazne zwierzęta, opowiadająca  
o zwierzętach otaczających Chrystusa 
podczas narodzin. Jej historia sięga XII wieku  
i niektórzy historycy tę pieśń uznają za 
najstarszą kolędę. Fascynującym jest, że  
w wielu francuskich i brytyjskich parafiach 
śpiewana jest ona nawet obecnie.  
Z podobnego okresu pochodzi także 
niemiecko-łacińska kolęda In Dulci Jubilo 
(później pojawiła się w twórczości Jana 
Sebastiana Bacha).  
Z moich poszukiwań wynika, że dopiero  
z chwilą wynalezienia prasy drukarskiej przez 
Jana Gutenberga w połowie XV wieku kolędy 
zaczęły żyć na stronach ksiąg i pergaminów. 
Dzięki temu słowa i melodie wielu z nich 
przetrwały do dziś. Z czasem każdy 
chrześcijański kraj wykształcił swój własny 
kanon pieśni bożonarodzeniowych, które 
później przeniosły się z ulic i placów do 
wnętrz kościołów.  
Pierwsza kolęda po polsku – Zdrow bądź 
krolu anjelski – datowana jest na 1424 rok. Jej 
tekst zapisany został w kazaniu księdza Jana 
Szczekny, magistra praskiego, późniejszego 
mnicha cysterskiego i spowiednika królowej 
Jadwigi.  

Wehikuł czasu 
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Pieśń ta odnaleziona została dopiero pod koniec 
XIX wieku w Petersburgu, w rękopisie Biblioteki 
Załuskich pochodzącym prawdopodobnie z 
biblioteki wikariuszy wiślickich. Wiele polskich 
kolęd, zarówno tych śpiewanych do dziś, jak i 
tych już zapomnianych, pochodzi z XV i XVI 
wieku. Są one najczęściej pieśniami ludowymi 
lub przekładami pieśni łacińskich. I tak zapewne 
z łacińskiego utworu Dies est laetitiae powstała 
znana kolęda Anioł pasterzom mówił. Jej siedem 
zwrotek, bez zapisu nutowego, odnaleziono w 
pochodzącym z 1551 roku rękopisie kórnickim.  
 

 
fot. z zasobów internetowych 

 
Za jedną z najpiękniejszych polskich kolęd uznaje 
się utwór stworzony pod koniec XVIII wieku 
przez renesansowego poetę Franciszka 
Karpińskiego. Pieśń o Narodzeniu Pańskim znana 
jest nam dziś bardziej jako Bóg się rodzi. Jest to 
kolęda, która powstała na specjalne zamówienie 
księżnej marszałkowej Izabeli z Czartoryskich 
Lubomirskiej, a po raz pierwszy odśpiewana 
została w kościele w Białymstoku. W zależności 
od okresu i regionu śpiewana była na różne 
melodie. (Najbardziej popularna utrzymana jest 
w rytmie poloneza). Niektórzy historycy uważają 
nawet, że jest to nawiązanie do poloneza 
koronacyjnego królów polskich z czasów 
Stefana Batorego. 
Jest i taka kolęda, która została przetłumaczona 
na ponad 300 języków  
i dialektów (w tym afrykański, dolnołużycki, 
grenlandzki, zulucki i tajski). Stille Nacht, czyli 
Cichą Noc, odśpiewano po raz pierwszy podczas 
pasterki w 1818 roku w miasteczku Oberndorf 
pod Salzburgiem. Dwa lata wcześniej tamtejszy 
ksiądz, Joseph Mohr, napisał słowa, do których 
powstała melodia autorstwa Franza Xavera 
Grubera (organisty  
z pobliskiej parafii). Niedługo potem odpis 
kolędy pojawił się w Salzburgu, a następnie 
zawędrował do innych niemieckich miast.  
 

 
 

Dziś Cicha noc jest znana i śpiewana na całym 
świecie. Tę właśnie pieśń nucę sobie cichutko, 
nawet po świętach. Dlaczego tę a nie inną, choć 
mamy tyle pięknych polskich kolęd, ludowych 
pastorałek i współczesnych, wesołych, 
popowych świątecznych piosenek? Otóż mimo 
jej międzynarodowego wymiaru jest jeszcze 
jeden aspekt dla mnie bardzo istotny. Cisza, 
która dominuje w tej pieśni nie tylko w nazwie, 
ale i w całej linii melodycznej pozwala komuś 
takiemu jak ja spokojnie ją podśpiewywać. Choć 
stosuję się do zasady „śpiewać każdy może….”, 
to znam swoje możliwości wokalne, a w zasadzie 
całkowity ich brak. Przy tej kolędzie mogę, nie 
nękając innych, zaspokoić potrzebę śpiewania. 
Ciiiiiiiiicha… Noooooc… Polecam. 
 

► Weronika Malesińska 
 

Dzień bez plecaka 
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Z życia zwierzaków 
domowych 

 

Wiecie jak to jest z kotami:  
nie mają właścicieli, tylko służbę. 
 

Phyllis Christine Cast 
 

Opiekunem tej rubryki jest Nikodem Górny z 
klasy 6a, który tropi dla Was zachowania 
zwierząt domowych. Sami doskonale wiecie, jak 
bogaty jest ich świat. Macie przecież do niego 
wgląd…  
 
 

[ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dzień bez plecaka 
 

 
 

 
 

 
 

 

 Widać, kto tu jest szefem… 
 

 

Basia chyba coś ukrywa… 
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Krótki Strzał 
 

Z panią Magdaleną Ciesielską, polonistką 
 

Książki czy filmy? 
- Filmy. 
 
Gramatyka czy literatura? 
- Gramatyka. 
 
Jesień czy wiosna? 
- Wiosna. 
 
Słodkie czy słone? 
- Słodkie. 
 
Komedie czy kryminały? 
- Komedie. 
 
Paryż czy Nowy Jork? 
- Paryż. 
 
Siatkówka czy piłka nożna? 
- Siatkówka. 
 
Psy czy koty? 
- Koty. 
 
Czarny czy biały? 
- Biały. 
 
Teatr czy kino? 
- Kino. 
 
 
 

 
 
► Zosia Czarnecka 
 

 
Teatr daje warsztat,  

a kino – popularność… 
 
 

 
 

Matematyczne światy 
 

 
 

W świecie kątomierza mieszkają znani 
matematycy, którzy już zmarli. Można tam 
znaleźć m.in. Pitagorasa czy Mariana 
Rejewskiego. Iwo Gąsowicz szuka tam dalej 
twierdzenia Fermata. Ciąg Fibonacciego jest na 
każdym kroku. Wszyscy mieszkańcy mają w 
domu przyrządy matematyczne, tablice, książki 
do obliczeń. Można znaleźć także domy w 
kształcie liczb, pierwiastków, znaków dzielenia, 
mnożenia, odejmowania, dodawania, równania. 
Słońce jest kołem, księżyc zawsze jest w pełni, a 
gwiazdy to połączone ze sobą trójkąty. Za to 
cały świat jest kulą. 

 

► Nikodem Górny, Paweł Hebda,  
Tim Kravets, Szymek Dubielecki 

 
Kraina figur to miejsce tajemnicze, pełne 
matematycznych zagadek. Każdy kształt zmienia 
się geometrycznie, lekko poetycznie. Chmury są 
nieproporcjonalnie kwadratowe. Kiedy tam 
jesteś. Twoja głowa paruje od niewiedzy, która 
otacza cię wokół. Poszczególne roboty ze 
specjalnym programem pracują nad jedną 
dziedziną matematyki, a ich działania nachodzą 
na siebie, tworząc jedną wielką całość. Jest takie 
specyficzne miejsce, w którym znajdują się 
nieudane obliczenia wykonane przez roboty, 
które próbowały policzyć pole całej tej krainy. 
Świat ten kończy się na czterech kątach 
prostych. Kiedy spojrzysz w dół, zobaczysz 
śmietnik obliczeń. Nikt nie wie, kto stworzył to 
miejsce – czy człowiek, czy robot, czy może jakiś 
szalony matematyk… 
 
► Lila Ignaczak, Kasia Różańska,  
Ania Żarna, Ada Lutyńska 
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Powrót do Silmarillionu 
 

Czytając ,,Silmarillion” i poznając historię 
Dawnych Dni, płyniemy przez bezkresne jeziora 
informacji, napotykamy istoty o niewyjaśnionym 
pochodzeniu, jesteśmy zaplątani w pajęcze sieci 
słowniczków i toniemy w ogromie map 
bezkresnych krain. Wystarczy chwila nieuwagi, 
aby kompletnie stracić pamięć zdarzeń. 
Szczególnie wyspecjalizowanymi w 
wyprowadzaniu czytelników w pole elementami 
historii Śródziemia są dwie pierwsze części 
,,Silmarillionu”, ,,Ailundale” oraz ,,Valaquenta”. 
To tu poznajemy bogów Tolkienowskiej krainy, 
jesteśmy wstępnie wtajemniczani w faunę i florę 
Ardy, a także poznajemy najważniejszych 
przedstawicieli Ciemności w Śródziemiu. 
Rozległą opowieść o Valarach, Majarach, Eru 
Iluvatarze oraz bogu indywidualiście Melkorze, 
oplecioną winoroślą przypisów, czasem trzeba 
przeczytać kilka razy. Jeżeli nurtują was pytania 
dotyczące funkcji Valarów, pochodzenia 
krasnoludów lub stworzenia smoków, wiedzcie, 
że trafiliście we właściwie miejsce! Do drugiej już 
Tolkienowskiej uczty ma zaszczyt zaprosić 
Majarka, Estë z Imladris! 
 
AILUNDALE - powstanie świata 
Świat powstał dzięki Ainurom i ich Bogu 
Stwórcy, Eru Iluvatarze. Ainurowie były to duchy 
o magicznych właściwościach, które w 
bezkresnej pustce śpiewały niczym niebiański 
chór, a z ich śpiewu począł się świat. 
W pieśni, którą śpiewali Ainurowie, zapisane były 
losy Ardy i jej przeznaczenie, a także jakie istoty 
będą na niej żyły. Pośród tych istot 
najważniejsze są tzw. Dzieci Iluvatara, czyli elfy i 
śmiertelnicy. 
Najpotężniejszym z Ainurów był Melkor, który 
jednak okazał się nie być w pełni posłuszny 
Iluvatarowi i postanowił zakłócać śpiew 
pobratymcom. W wyniku dysonansów 
zbuntowanego Ainura, w nowo powstającym 
świecie zjawiła się Ciemność i wszelkie zło. 
Gdy świat ukształtował się w pełni, część 
Ainurów zstąpiła nań na polecenie Eru, aby go 
strzec. Wówczas owa część Ainurów przyjęła 
nową nazwę: Valarowie. 
Na wielkie nieszczęście był pomiędzy nimi 
Melkor, który od tamtej chwili stał się zmorą i  
 
 
 

przekleństwem wszystkiego, co dobre na 
śródziemnym świecie. 
 

 
Melkor 
 
VALAQUENTA - Bogowie Zachodu 
Na panteon Bogów i Bogiń Śródziemia składa się 
siedmiu Valarów i siedem Valier oraz Melkor 
indywidualista, którego elfy wykluczyli z grona 
Władców Świata. Trzeba elfom jednak przyznać, 
że przez lata swojego pasożytowania na 
niewinnej Ardzie, Melkor w zupełności zasłużył 
na taką dyskwalifikację z gry. 
Valarowie, zwani też Potęgami Zachodu lub 
Władcami Świata, zamieszkują odległą krainę 
Aman i zasiadają na tronach Królestwa Valinoru, 
skąd obserwują całą Ardę. Mają wkład w każdy 
element istnienia świata, tworzą go i czuwają 
nad swoimi dziełami oraz, podobnie jak greccy 
bogowie, sprawując pieczę nad różnymi 
aspektami życia Dzieci Eru. 
Przewodniczącym Rady Bogów jest Manwë, 
władca wiatrów i chmur oraz główny podejrzany 
o stworzenie huraganów i tornad. 
Manwë jest drugim najpotężniejszym ze 
wszystkich Valarów, zaraz po swoim starszym 
bracie, Melkorze. 
Jedną z istotniejszych działalności Manwëgo w 
Śródziemiu było stworzenie rasy Orłów, które 
wielokrotnie pomagały elfom i ludziom w 
ważnych przedsięwzięciach. W III Erze, na 
prośbę Gandalfa, uratowały Bilba Bagginsa 
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wraz z Thorinem i jego kompanią przed 
śledzącym ich oddziałem orków. 
Towarzyszką życia Manwëgo jest pani gwiazd i 
nocy, Varda, przewidująca przyszłość Bogini. 
Swoje przepowiednie i wyroki zapisuje w 
gwiazdozbiorach, aby dostatecznie domyślni 
elfowie i ludzie mogli je dostrzec, i zrozumieć. 
 

 

 
Następnym, szczególnie istotnym dla historii 
ardyjskich śmiertelników Valarem jest Ulmo, 
władca wód. To Bóg wyjątkowo przyjazny i z 
reguły życzliwy. Gniewa się rzadko, dopiero w 
prawdziwie tragicznych sytuacjach, oraz jest 
jedynym z Bogów, który nie odwrócił się od 
elfów po tym, gdy ci zdradzili Valarów.  
Ulmo sprawuje pieczę nad wszystkimi rzekami, 
jeziorami i morzami Ardy, samemu mieszkając w 
podwodnym pałacu daleko na zachodzie. 

 

Władca Wód Ardy jest także jedynym Valarem, 
którego profesji Melkor nie zdołał choćby w 
najdrobniejszym elemencie przejąć. Woda w 
Śródziemiu właściwie nigdy nie poddawała się 
działaniu Ciemności i w przeciwieństwie do nocy, 
dnia, chmur czy ziemi na zawsze pozostała 
czysta. 
Kolejnym istotnym Bogiem Zachodu jest Aulë, 
ojciec krasnoludów. To on, wbrew woli Eru 
Stwórcy, niczym grecki Prometeusz, ulepił z 
gliny kształtną istotę krasnoluda i tchnął w nią 
życie. Samemu będąc Bogiem złota i kowalstwa, 
nadał swej rasie szczególny talent i zamiłowanie 
do tego rodzaju rzemiosła. Stąd krasnoludy są 
takie, jakie są i wszyscy je za to szczerze 
kochamy. 
Z Aulëm życie spędza Bogini Yavanna, pani traw, 
łąk i natury, domniemana twórczyni rasy 
hobbitów oraz definitywna autorka rodzaju 
entów, czyli mówiących drzew. Jej zadaniem jest 
doglądanie roślinności Ardy i dbanie o wszystko, 
co wzrasta, kwitnie i daje owoce. 
Siostrą Yavanny jest Vána, Bogini kwiatów, żona 
Oromëgo, Boga łowów. 
Siostrą natomiast Oromëgo jest Nessa, szybka 
jak strzała Bogini leśnych zwierząt i tańca, 
najdelikatniejsza spośród Valier, a także żona 
Tulkasa – Boga siły i walki. 
Wśród Valarów napotykamy także trójkę 
rodzeństwa o niezwykłej puli boskich 
zainteresowań. Są to Nienna, Lorien i Mandos. 
Nienna jest Boginią łez i żałoby, Lorien 
odpowiada za sny i halucynacje, zaś Mandos to 
strażnik umarłych. 
Nienna spędza swe nieskończone życie sama, 
Mandosowi towarzyszy Vairë, która przędzie 
tkaninę z dziejów świata i zapisuje w ten sposób 
wszystko, co było, jest i będzie. Lorien natomiast 
splata swe boskie, nieskończone dzieje z Valierą 
Estë, władczynią wszystkich Majarów. 
Tak, dobrze przeczytaliście. Noszę imię po 
królowej rodzaju Majarów. 
Przez swą profesję opiekowania się Majarami 
Estë jest często omylnie zaliczana do tej rasy. 
Paczka Bogów Śródziemia, podobnie jak 
większość Bogów dawnych mitologii, rządzi się 
bowiem według pewnej niepodważalnej 
hierarchii i nie przepada za pomyłkami.  
Dlatego gdyby któremuś z was, moi drodzy 
śmiertelnicy, przyszło się kiedyś spotkać z 
jednym z Valarów koniecznie baczcie na słowa… 

Estë z Imladris 


