
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NR 4 
ROK SZKOLNY 2021/2022 

 
kontakt: kamaradio@interia.pl  

 

W numerze: 
 

◘ o finale konkursu Myśleniem można zajść bardzo 
daleko…; 
◘ o wielkim sukcesie Zosi Klet; 
◘ bajki z morałem młodych piłkarzy; 
◘ wakacyjne ankiety Zosi Czarneckiej;  
◘ o warsztatach szyfrowania; 
◘ o „pierogach ruskich”, czyli podróż przez kulinarną 
historię z Weroniką Malesińską; 
◘ o miłośnikach zwierząt… w poezji; 
◘ Krótki strzał z panią Anną Pol. 
 

 

Marzyciele 
 
Położyły się dziewczynki 
Na trawie zielonej 
I marzą o herbacie słodzonej. 
Myślą o kruchych ciasteczkach, 
Pączkach i babeczkach, 
Aż im cieknie ślinka 
Na słodkiego murzynka. 
Gdy słońce zachodzi, 
Myśl im do głowy przychodzi 
O czekoladzie gorącej 
I kurkumie pachnącej. 
 

► Amelia Gąsiorowska 
Julka Hilińska 

 
 

fot. z zasobów internetowych 

 

 
GAZETKA 

UCZNIOWSKA 
Szkoły  

Podstawowej nr 31 
w Bydgoszczy 

 
Opieka merytoryczna i skład: 

Katarzyna Jarzembowska i Ewa Lewalska 

Podpatrzone… Podsłuchane… 
 

♦ No i kolejny rok za nami 
 
Łatwy – niełatwy. Na pewno naznaczony 
jeszcze czasem przymusowego – zdalnego 
nauczania, ale i powrotu do szkoły, który 
okazał się już takim powrotem na dobre… 
Wszystkim nam było to potrzebne.  
W II semestrze odbyło się sporo konkursów 
i zawodów, w których braliśmy udział – 
wielokrotnie z powodzeniem.  
Zdobywaliśmy tytuły laureatów i finalistów, 
stawaliśmy na podium, dołożyliśmy do 
kolekcji kolejne medale. Nadchodzące 
wakacje przydadzą się każdemu z nas – 
zwłaszcza ósmoklasistom, którzy napisali 
egzamin i czekają na wyniki – sprawdzianu 
oraz rekrutacji do szkół średnich. 
Powodzenia!                                          

◘ Redakcja 
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Międzyplanetarny 
konkurs w Roku Lema 

rozstrzygnięty 
 
28 kwietnia w sali widowiskowej Pałacu 
Młodzieży odbył się finał konkursu 
„Myśleniem można zajść bardzo daleko…”. 
Młodzi uczestnicy zaprezentowali na scenie 
wycinki z życia wybranych przez siebie 
postaci. 
 
„Jak się tak leży godzinami w nocy, to 
myśleniem można zajść bardzo daleko i w 
bardzo dziwne strony...” – te słowa  
z powieści „Solaris” stały się mottem 
konkursu organizowanego przez SP 31  
i Pałac Młodzieży. Jego celem miało być 
przygotowanie prezentacji scenicznej 
dotyczącej wybranej osoby, która myślała i 
zaszła… Oczywiście, bardzo daleko. 
 

 
 

Występy oceniało jury w składzie: Monika 
Grzybowska – koordynator Miejskiego 
Programu Wspierania Ucznia Zdolnego 
„Zdolni znad Brdy”; Janina Lasota – 
kierownik Działu Sztuki w Pałacu Młodzieży 
oraz Anna Pol – nauczycielka języka 
polskiego, opiekunka laureatów konkursów 
recytatorskich i teatralnych. 
Podczas odczytania werdyktu pani Monika 
Grzybowska powiedziała, między innymi, 
serdecznie dziękujemy za trud, który włożono 
w przygotowanie ciekawych, niebanalnych 
prezentacji, które łączyły zarówno wiedzę, jak 
i ciekawą formę sceniczną. Pojawiły się 
kostiumy, taniec, muzyka, rekwizyty…  
Pod uwagę brano: opowiedzianą historię  
z życia wybranej postaci, elementy gry 

aktorskiej, szacunek do słowa, stopień 
przykucia uwagi odbiorców. 
 

 

 

 
 

 
 
Po prezentacji uczestników jury poszło na 
obrady zwieńczone werdyktem. 
1. miejsce zajęła Irmina Marciniak – Szkoła 
Podstawowa nr 31, która wystąpiła jako 
Alicja Alonso. 
2. miejsce przypadło w udziale Oliwii 
Bednarskiej – Szkoła Podstawowa nr 31, 
która zaprezentowała się jako Maria 
Skłodowska-Curie. 
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3. miejsce zdobyła Marta Ornowska – Szkoła 
Podstawowa nr 40, która przypomniała 
sylwetkę Mariana Rejewskiego 
Wyróżnienie trafiło do Oliwii Sierackiej ze 
Szkoły Podstawowej nr 65, która wyśpiewała 
biografię Marii Skłodowskiej-Curie. 
 

 
 

Na scenie wystąpiła także Julia 
Karczmarczyk oraz grupa teatralna  
w kładzie: Zuzanna Szczepańska, Elżbieta 
Wierzba i Mikołaj Mrozowski, która 
zaprezentowała przedstawienie na 
podstawie jednej z „Bajek robotów” 
Stanisława Lema. 
 

 
fot. Katarzyna Jarzembowska 
 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom! No i z 
serca gratulujemy! 
 

► Redakcja 
 

Cytryna i pomarańcza 
 
Cytryna z pomarańczą kłóciły się i sprzeczały 
między sobą, która jest słodsza.  
- Ja jestem słodsza, bo mam piękną kolorową 
skórkę, którą pieściły promienie słońca – 
powiedziała pomarańcza. 
- To nieprawda, ja jestem słodsza, 
zgrabniejsza, pyszniejsza od ciebie – cytryna 
odpowiedziała złośliwie pomarańczy. – To ja 
jestem zdrowsza, mam więcej witamin w 
sobie, a ty jesteś gruba jak napompowany 
balon i tyle – dodała uszczypliwie. 
Kłóciły się i przekomarzały przez całą zimę i 
początek wiosny. Każda chciała być tą lepszą 
od drugiej, aż przestały w ogóle ze sobą 
rozmawiać, pomimo że wcześniej były 
najlepszymi koleżankami. Nie rozmawiały ze 
sobą bardzo długo, aż pomarańcza po 
przemyśleniach odezwała się jako pierwsza 
do cytryny, bo miała już dosyć nieustannej 
ciszy i braku koleżanki.  
Morał z tej bajki jest taki, że niekiedy nie 
warto się kłócić o śmieszne i mało ważne 
sprawy, bo można stracić przyjaciela, z 
którymi miło było spędzać czas na 
rozmowie.    

► Wojtek Marciniak 
 

 
 

Jeden lojalny przyjaciel jest wart 
dziesięciu tysięcy krewnych. 

 
Eurypides 

 
Przyjaźń to jest coś niezwykle ważnego, 
co nie wszyscy w życiu znajdują. Zawsze 

jest wzajemna – nie tak jak miłość. 
Można beznadziejnie kochać całe życie, 

ale nie można beznadziejnie się 
przyjaźnić. 

 
ks. Jan Twardowski 
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Jeśli się chce… 

 

Zofia Klet, uczennica klasy 8e, została w tym 
roku laureatką dwóch konkursów 

przedmiotowych – z biologii i języka 
polskiego, a także finalistką konkursu  

z fizyki. Można powiedzieć, że jest znakiem 
firmowym naszej szkoły:) 

Z serca gratulujemy sukcesów i życzymy 
kolejnych wspaniałych osiągnięć –  
już na etapie ponadpodstawowym! 

 
Hej, jestem Zosia i… jestem sławna...  
Żartuję! Na początku roku szkolnego, kiedy 
rozpoczęto zapisy na konkursy kuratoryjne, 
pod wpływem impulsu, postanowiłam wziąć 
udział w sześciu z nich (angielski, polski, 
matematyka, fizyka, biologia, informatyka). 
Naprawdę nie wiem, co sobie wtedy 
myślałam. Nie miałam jeszcze pojęcia, ile 
nauki to oznacza. Pierwszy etap, czyli etap 
szkolny, nazywałam selekcją wstępną i – 
prawdę mówiąc – trochę się z tego śmiałam. 
W każdym razie po drugim etapie zostały mi 
już tylko polski, fizyka i biologia. Niestety, 
zawaliłam matematykę. Powiem szczerze, że 
w momencie zobaczenia wyniku chciało mi 
się płakać. Wtedy była to dla mnie życiowa 
tragedia, w końcu od kilku miesięcy 
przygotowywałam się. Dopiero po jakimś 
czasie pogodziłam się z tym. Według 
początkowych założeń najbardziej zależało 
mi, żeby zostać laureatką matematyki i 
biologii. Innych przedmiotów w ogóle nie 
brałam pod uwagę. Los tak chciał, że dzięki 
dużej pomocy mojej nauczycielki języka 
polskiego – Pani Jolanty Nadolnej udało mi 
się zostać laureatką, czego zupełnie się nie 
spodziewałam (skakałam z radości). Z kolei 
miesiącom nauki biologii i poświęceniu Pani 
Romany Obuchowskiej zawdzięczam 
wygraną z biologii. Sytuacja z fizyką 
wyglądała nieco inaczej. Początkowo byłam 
niechętna, ale w ostatniej chwili 
zdecydowałam się spróbować swoich sił 
również w tym przedmiocie. Byłam bardzo 
zaskoczona, kiedy dowiedziałam się, że 
jestem zakwalifikowana do drugiego etapu. 
Przez kolejne pół roku, oprócz czytania 
lektur na polski i nauki biologii, 
dowiedziałam się dużo ciekawych rzeczy z 

fizyki. Bardzo pomocne były wyjaśnienia Pani 
Lucyny Marachowskiej, która chętnie mi 
pomagała. Choć zostałam finalistką z tego 
przedmiotu, niestety nie laureatką, myślę, że 
wiedza, którą zdobyłam, przyda mi się w 
życiu niejednokrotnie.  
Konkursy kuratoryjne były dla mnie 
oczywiście najważniejsze w tym roku. 
Otworzyły mi drzwi do dowolnej szkoły 
średniej, a wygrana z polskiego dodatkowo 
zwolniła z pisania egzaminu ósmoklasisty z 
tego przedmiotu, z czego jestem bardzo 
zadowolona. Ale odbiegając już od tematu 
kuratorów, w tym roku szkolnym brałam też 
udział w mnóstwie innych konkursów i 
myślę, że znalazłoby się ich co najmniej 10 
(tyle naliczyłam, ale mogę się mylić).  
Czy to znaczy, że ja ciągle tylko się uczę? 
Niekoniecznie. Uczymy się całe życie, a ja 
jedynie tę wiedzę staram się wykorzystywać 
w ten sposób. Lubię konkursy, traktuję je 
jako sprawdzenie siebie i szansę na zdobycie 
czasem naprawdę świetnych nagród. Zawsze 
lepiej jest podjąć próbę i ponieść klęskę, niż 
nie próbować w ogóle. Ostatnio zdałam 
sobie sprawę również z tego, że na moim 
hobby da się zarabiać. Pomijając przyznanie 
stypendium, czasami można wygrać nagrody 
pieniężne. To prawda, że niepowodzenie 
może wydawać się przygnębiające, ale nie 
powinno nas powstrzymywać.  
 

 
fot. z archiwum Zosi Klet 

Nasi Mistrzowie 
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Moim ulubionym przedmiotem chyba od 
zawsze jest matematyka i strasznie 
przeżywałam swoją klęskę przy drugim 
etapie konkursu kuratoryjnego, nie uważam 
jednak, że zmarnowałam czas, 
przygotowując się do niego. Bardzo 
pomogła mi w tym Pani Aleksandra Droż, 
która już kilka lat jest moją nauczycielką i 
przez ten czas naprawdę wiele mnie 
nauczyła. Myślę, że moje podejście do tej 
porażki, która wydawała mi się naprawdę 
przytłaczająca pół roku temu, teraz mnie 
bawi. Nadal jestem zakochana w 
matematyce i zamierzam pogłębiać swoją 
wiedzę z tej dziedziny. Tutaj chyba skończę. 
Chciałabym dodać jeszcze tylko, że nie 
pisałam tego, żeby się pochwalić, ile to ja 
sukcesów osiągnęłam. Pisałam to po to, 
żeby pokazać, że jeśli się chce, można 
wszystko! 
 

► Zofia Klet 
 

Bajkopisarze… 
 

Mały wilk 
 
Był sobie wilk mały, 
Co chciał być już duży i dojrzały. 
Nie chciał się bawić z innymi wilczętami, 
Bo wolał rozmyślać dniami i nocami. 
Rozmyślał on, czy będzie tym, czy tamtym. 
Aż w końcu przyszła dorosłość i stwierdził 
załamany, 
Że lepiej być małym i zabawiać się do woli, 
Niż być w ciągłej obowiązków niewoli. 
 
► Igor Zomkowski  
 

 

 
 
 

Fasola i groch 
 

Pewnego dnia – gorącego i suchego 
Nie było miejsca w ogródku dla słabego. 
- Ale ty słaba i chuda jesteś – rzekł groch. 
- Lepiej być chudym niż grubym – odparła 
fasola. 
Obie rośliny 
Miały groźne miny. 
Jedna leżała pod liśćmi, 
Druga wisiała nad orzechami. 
Obie sobie tak potem rozmyślały, 
Czy dobrze zrobiły, że się obrażały. 
Taki morał z tego mamy – 
Kolegom przykrości nie sprawiamy.  
 

► Marcel Koczorowski 
 

 
 

Wilk i zając 
 

Pewnego dnia zając spacerował leśną 
dróżką, gwiżdżąc sobie przy tym wesoło. 
Zauważył wilka, który stał przy drzewie. 
Wilk podszedł do niego i zapytał: 
- Czy chciałbyś pójść do mojego domu na 
podwieczorek? 
- Oczywiście! Z wielką chęcią bym coś zjadł! 
– odpowiedział zadowolony. 
Szli przez gęsty las, kiedy zając zauważył 
krzak apetycznych jagód. Zatrzymał się, 
żeby zebrać smaczne owoce. Kiedy podszedł 
do krzaka, zobaczył tam kruka, który 
powiedział: 
- Nie ufaj wilkowi, ponieważ źle może się to 
dla ciebie skończyć. 
Jednak szarak nie posłuchał mądrego ptaka. 
W domu wilka zając wyłożył na stół 
zerwane przez siebie jagody i spytał: 
- Co jeszcze będziemy jeść na podwieczorek? 
Wilk odpowiedział, oblizując się i pokazując 
mu ostre zęby: 
- Potrawkę z zająca! 
I zjadł naiwnego biedaka. 
 

► Gabriel Szrejber 
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Znamy mistrzów 
szyfrowania! 

 
W poniedziałek, 28 marca, siedem zespołów 
− złożonych z przedstawicieli klas siódmych 
− spotkało się w Wojewódzkiej Bibliotece 
Pedagogicznej na warsztatach szyfrowania, 
które były połączone z rozwiązywaniem 
zadań konkursowych. Był to drugi etap 
działań zorganizowanych w ramach 
projektu „Licz się z Rejewskim”.  
 
Kolejny etap konkursu poprzedzony został 
krótkim omówieniem technik szyfrowania i 
dekryptażu. Uczestnicy warsztatów 
kodowali wiadomości za pomocą kodu 
Cezara, ROT13, ATBASH czy PLAYFAIR. 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.  
 

 
 

Każdy z uczestników otrzymał certyfikat 
udziału w warsztatach oraz słodki upominek, 
a zwycięzcy – nagrody i zaproszenia do 
escape roomu poświęconego Marianowi 
Rejewskiemu.  
 
W skład drużyny, która zajęła pierwsze 

miejsce, weszli uczniowie klasy 7g: Zuzanna 
Szczepańska, Elżbieta Wierzba, Tadeusz 
Eluszkiewicz i Mikołaj Mrozowski.  
Na drugim miejscu znalazł się zespół 

reprezentujący klasę 7a: Wiktoria Cyra, 
Maja Geppert, Olga Kawałkowska i Maja  

Młodzikowska, na trzecim − zawodnicy z 

klasy 7c:  Krzesimir Białczyk, Paweł 
Dębicki, Michał Karabasz oraz Jakub 
Witoński i – ex aequo – klasy 7e: Alicja 
Dominikowska, Maria Guzman, Antonina 
Klet i Jagoda Krzyżanowska. Kolejne 
miejsca zajęły klasy: 7d, 7b i 7f.  
 

 
 

 
 
Wizyta w pokoju zagadek dostarczyła 
zespołom dużo dobrej zabawy. No i skłoniła 
do główkowania – a w końcu zabawy 
logiczne to świetna zabawa i doskonały 
trening dla szarych komórek.  
Za rok − kolejne spotkanie szyfrantów i 
okazja do odświeżenia wiadomości o 
Marianie Rejewskim, przypomnienia sobie 
podstawowych technik szyfrowania oraz 
zabawy w gronie koleżanek i kolegów. 
 

► Redakcja 



7 

 

Co myślisz o... 
czyli nasze małe 

badania ankietowe 
 

Koniuszek roku szkolnego to – tradycyjnie 
już – czas wakacyjnych przygotowań. Ci, 
którzy ciężko pracowali, wreszcie łapią 
oddech. To był niełatwy rok szkolny – 
naznaczony jeszcze pandemią i nauczaniem 

zdalnym, którego wszyscy mamy już dość. 
Choć wydawało się ono nie najgorszym 
pomysłem na czas szalejącego wirusa.  
W naszej ankiecie zadaliśmy pytanie – jakie 
plany na wakacje mają uczniowie (góry i 
morze wygrywają) oraz jakie letnie sporty 
najbardziej ich interesują… Spójrzcie na 
wyniki.  
 

► ankiety przygotowała i głosy podliczyła Zosia Czarnecka 
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Pierogi ruskie  
czy ukraińskie? 

Oto jest pytanie! Skąd się właściwie wzięły?  
W Polsce pojawiły się około XIII wieku, 
przywędrowały ponoć z Dalekiego 
Wschodu, a sprowadzono je przez Ruś 
Kijowską.  
 
Najstarszy zapis przyrządzania pierogów 
znalazł się na kartach pierwszej polskiej 
książki kucharskiej, czyli Compendium 
ferculorum z 1682. Znalazł się tam przepis na 
pierogi z mięsem, a konkretnie z farszem z 
nerek, łoju oraz „zieloności".  
Kolejne przepisy to już pierogi na słodko – 
nadziewane konfektem, czyli marmoladą lub 
owocami – nie gotowane, a pieczone. Innym 
rodzajem pierogów na słodko były „pierożki 
z konfektem bzowym”. Co ciekawe, słodkie 
nadzienie zawijano w ciasto drożdżowe –  
a pierogi albo pieczono, albo smażono na 
oleju. Końcowy efekt przypominał zatem 
dzisiejsze pączki.  
Najpopularniejsze jednak tzw. „Pierogi 
Ruskie” to te z ciasta przygotowanego z 
mąki, wody i soli (czasem także jaj), a farsz z 
masy twarogowo-ziemniaczanej z dodatkiem 
soli, pieprzu, podsmażonej cebuli. Nazwa 
tego smakołyku wywodzi się od Rusi 
Czerwonej (Galicja Wschodnia) – jak 
nazywano tereny znajdujące się w północno-
zachodniej Ukrainie oraz w południowo-
wschodniej Polsce. Zapamiętajmy to dobrze 
– nazwa nie ma NIC wspólnego z Rosją ani 
dawniejszą, ani współczesną. Co więcej, w 
Rosji ten typ pierogów nie jest znany. W 
dawniejszych czasach ten rodzaj pierogów 
był bardzo popularny wśród Polaków 
mieszkających właśnie na terenach Rusi, czyli 
tzw. województwa ruskiego należącego do 
województwa Korony Królestwa Polskiego, 
które składało się z części prowincji 
małopolskiej i było jednostką 
administracyjną Królestwa Polskiego. Od 
1569 roku województwo znalazło się w 
składzie Rzeczypospolitej Obojga Narodów 
istniejącej w latach 1434–1772, a następnie 
przynależało do Rzeczypospolitej.  
Ludność tych terenów osiągnęła znaczny 
kunszt w przygotowywaniu owych małych 

smakowitych pierożków. Wiadomo, że 
nadziewanie kawałka ciasta farszem i 
gotowanie go jest techniką kulinarną znaną 
od wieków i w Europie, i w Azji. Wontony 
jada się w Chinach, tortellini we Włoszech, a 
wareniki na Ukrainie. Wyjątkiem jest jednak 
zachód kraju, choćby Galicja, gdzie danie to 
określa się – tak jak w Polsce – pierogami. Te 
z kolei znane były u nas pierwotnie jako 
„pirogi”, bowiem „piróg” to słowiańska 
nazwa ciasta obrzędowego używanego w 
starożytnym kulcie słońca. 
Zatem, geograficznie rzecz ujmując, to z 
terenów dzisiejszej Ukrainy wywodzą się 
nasze polskie „Pierogi Ruskie”. Czy to nie 
ironia? Polska potrawa, powstała na 
terenach dzisiejszej Ukrainy o nazwie 
zupełnie niezwiązanej z Polską, lecz Rosją, 
czyli „ruskie”. To dopiero przekładaniec, jak 
na Wielkanoc. Ciekawym zjawiskiem jest to, 
że Ukraińcy uważają „pierogi ruskie” za 
danie kuchni polskiej, jak i ukraińskiej, i 
trzeba przyznać, że w lepieniu ich to właśnie 
oni osiągnęli mistrzostwo.  
Dawniej do pierogów jako farszu używano 
ziemniaków i smalcu. W zamożniejszych 
domach dokładało się sera. Na Ukrainie 
pierogi te bywają zwane „polskimi”, co może 
wskazywać na to, że były chętnie jadane 
przez mieszkających na tych terenach 
Polaków. Co ciekawe, dawniej na Ukrainie 
wierzono, że świeży biały ser ma moc 
odpędzania złych duchów, a także 
przyciągania dobrych. Pierogi z serem były 
najbardziej rozpowszechnionym elementem 
obrzędów wiosennych, bowiem na wiosnę 
odtwarza się życie i złe siły – w tym 
zwłaszcza okresie – są niebezpieczne.  
 

 

 
Dlatego pierogi z serem królowały na 
przyjęciach weselnych i chrzcinach w 
okolicach Lwowa i na Łemkowszczyźnie. 

Wehikuł czasu 
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Dawniej bowiem Ukraina nazywana była 
„spichlerzem Europy”, bo żyzny czarnoziem 
dostarczał obfitych plonów i różne wiosenne 
obrzędy miały ten dobrobyt wzmacniać.. 
Obecnie Ukraińcy chętnie do pierogów 
używają szarobrązowej, lekko gorzkiej mąki 
gryczanej otrzymywanej ze zmielonych 
nasion gryki. Z gryczanego ciasta robi się nie 
tylko bliny, ale tez gryczanki (nie mylić z 
Grycankami!), czyli placki smarowane 
siemieniem lnianym z solą i pieczone na 
kapuścianych liściach. No i oczywiście 
okrasa. 
 

 
fot. z zasobów internetowych 

 

Wróćmy jeszcze na chwilę do tej nazwy 
„Pierogi Ruskie”. Właściwie nazwa pojawiła 
się dość późno bo dopiero po II Wojnie 
Światowej. Wcześniej ten rodzaj pierogów 
określany był raczej jako pierogi lwowskie 
lub ukraińskie. W zależności od tego, w jakim 
domu były one przygotowywane, tak je 
nazywano. Gospodyni z rejonu lwowskiego 
czy głębiej na wschód – ukraińskiego każda 
nazywała po swojemu: albo lwowskie, albo 
ukraińskie i nie miało znaczenia, czy lepi je 
Polka czy Ukrainka. Ponieważ jednak na 
skutek zawieruchy wojennej Lwów przestał 
być administracyjnie miastem polskim, to 
Polacy przesiedleni po wojnie w głąb 
naszego kraju zaczęli z przekory nazywać 
pierogi lwowskie ruskimi i ta nazwa się 
przyjęła jako właściwa dla tego specjału. 
Zapomniano całkowicie, że „ruskość” 
pierogów zawarta w ich nazwie wywodzi się 
z obszaru zwanego Rusią i – jak już 
wspomniałam – niemającego nic wspólnego 
z Rosją. Na lata pierogi zostały ruskimi. 
Aktualny spór o to, jak je, wobec 
współczesnej sytuacji politycznej, nazywać 
ruskimi, lwowskimi czy ukraińskimi, jest 
moim zdaniem nieistotny. Jako ciekawostkę 
powiem, że moja rodzina też ma lwowskie 
korzenie, moja babcia ten przysmak także 
przyrządzała i u nas w domu pierogi zawsze 

nazywane były słowiańskimi. Przyznam, że z 
nazwą „ruskie” zetknęłam się dopiero, kiedy 
babcia odeszła, a ja, szukając podobnego 
smaku, zaczęłam próbować pierogów w 
restauracjach. Dla mnie zawsze były to 
pierogi słowiańskie. 
Kuchnie polska i ukraińska są zbliżone – 
wyrosłe z podobnych warunków 
klimatycznych, podobnej kultury kulinarnej i 
upodobań. Smaki naszych potraw się 
przenikają, a jak będziemy je nazywać, to bez 
różnicy. Według mnie najcudowniej byłoby, 
gdybyśmy wszyscy mogli usiąść spokojnie za 
suto zastawionym stołem, śpiewać, 
rozmawiać i ucztować. Żyć spokojnie i 
szczęśliwie. 
A pierogi? To nasze wspólne, ludzkie dobro. 
 

► Weronika Malesińska 
 

Pokaż mi język… 
 

 
 

Językiem wycieramy gęby, szkoda… gadać  
od prania brudów, mózgów, barwy zblakły  
a obraz świata nie jest biało-czarny czasem  
to Pollock innym razem Chagall  
nie czujemy bogactwa faktury kory dębu, 
piaskowca czy gęsiej skóry  
opuszki stwardniałe od scrollowania  
świat się wytarł od nadużywania  
prawda i kłamstwo, ziemia i niebo  
jak zbyt często powtarzane "kocham"  
w nieczułych ustach utraciły świeżość  
a na językach kamienieją słowa 
wyprostowaliśmy się chyba nie całkiem znad 
skowytów, nawoływań, warknięć  
bo w języku wciąż widzimy pałkę  
a nie smyczek, pędzel czy skalpel  
mów do mnie ładnie  
i pokaż mi język  chcę słuchać twoich zaklęć 
pleć szczekaj ale nie gryź 

Bisz / Radex 
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Zwierzęta w poezji 
 
Uczniowie szkół podstawowych  
z Bydgoszczy i okolic zostali zaproszeni do 
udziału w konkursie poetyckim 
organizowanym przez naszą szkołę. 
Patronat nad projektem objęła 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. 
Mariana Rejewskiego.  
 
Celem tego twórczego przedsięwzięcia było 
przede wszystkim rozwijanie zainteresowań 
czytelniczych, rozbudzenie wrażliwości na 
piękno poezji i próba zastanowienia się nad 
słowami Martina Bubera, czy „Oczy 
zwierzęcia mają moc mówienia wspaniałym 
językiem”… 
Spośród kilkudziesięciu mądrych, 
przepełnionych wrażliwością i niekiedy 
dowcipnych utworów jury w składzie: pani 
wicedyrektor Marlena Mioduszewska, pani 
Ewa Bedełek – kierownik Wydziału 
Informacji i Wspomagania Placówek 
Oświatowych PBW oraz organizatorki, czyli 
panie Jolanta Nadolna i Anna Pol, wyłoniło 
laureatów  
w dwóch kategoriach. 
 
Wśród uczniów klas 4-6 ustalono 
następujące wyniki: 
I miejsce zajęła Wiktoria Nowicka (SP nr 31); 
II miejsce – Michalina Grzebińska (SP nr 56); 
III miejsce: Filip Siwak (SP nr 31) oraz 
Wiktoria Pulkowska (SP nr 31); 
wyróżnienia: Alicja Gondek (SP Białe Błota), 
Maciej Ruba (SP nr 31) 
 
Wśród uczniów klas 7-8 kolejne miejsca na 
podium zajęli: 
I miejsce: Łukasz Wojtaszek (SP nr 31) oraz 
Marek Lipkowski (SP nr 31); 
II miejsce: Martyna Suwała (SP nr 19)  
i Elżbieta Wierzba (SP nr 31); 
III miejsce: Zuzanna Szczepańska (SP nr 31), 
Wiktoria Walter (SP nr 31), Natalia Górecka 
(SP nr 31). 
Wyróżnienia zdobyły: Julia Kubiak (SP Białe 
Błota) i Milena Włodarczyk (SP nr 56). 
 
Z przyjemnością prezentujemy jeden ze 
zwycięskich utworów. 
 

 

 

Marek Lipkowski (klasa 7f) 

 
Zbłąkany kot 

 
Pewnego niezbyt nawet odległego dnia 
Ujrzałem szarą łapę – wystawała zza 
pnia. 
Relaks ogrodowy  
Przerwał mi miauk głodowy. 
Tam, gdzie rosną dwa dorodne jesiony, 
Pojawił się – tak znikąd – Pan Kot. 
Najwyraźniej zagubiony. 
 
Choć nie okrywał go żaden prochowiec – 
Wiedziałem, że to nie jest zwykły 
dachowiec. O, nie!  
Lecz rasowy Brytyjczyk – taki a’la 
podnóżek Królowej, 
W futrze puszystym jak z sali balowej. 
 
Pomyślałem sobie, że długo miejsca tu 
nie zagrzeje, 
Choć miałem lekką nadzieję, 
Że może z tym ogonem i wąsem wprost 
bajecznym 
Stanie się mym przyjacielem – wiernym i 
serdecznym. 
Mimo iż to nie leży raczej w kociej 
naturze. 
Łatwiej już chyba zamknąć w szklance 
burzę… 
 
[ciąg dalszy na str. 11] 
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Krótki Strzał 
 

Z panią Anną Pol, polonistką 
 

Morze czy góry? 
- To i to… 
 
Gramatyka czy literatura? 
- Literatura. 
 
Madryt czy Seul? 
- Madryt. 
 
Psy czy koty? 
- Psy. 
 
Teatr czy kino? 
- To i to. 
 
Owoce czy warzywa? 
- To i to. 
 
Czarny czy biały? 
- Czarny. 
 
Muzyka popowa czy klasyczna? 
- To i to. 
 
Filmy akcji czy horrory? 
- Filmy akcji. 
 
 
 
 

 
 

► Zosia Czarnecka 
 

Czym w istocie jest (…) film? 
To mozaika ułożona z czasu. 

 
Andriej Tarkowski 

 
 

Czas chyłkiem umykał,  
A zwierzak nie znikał.  
Jeździliśmy, pytaliśmy, szukaliśmy. Bez 
skutku. 
Pan Kot pozostał więc w naszym 
ogródku. 
Za uchem go drapałem. Frykasami 
karmiłem. 
Koniec końców – bardzo się z nim 
zżyłem. 
 
Niestety! Potężna alergia dopadła 
mnie… 
Z Panem Kotem pożegnać musiałem się. 
I tak to na ledwie splecioną przyjaźni nić 
natarł 
– oprócz skórnej wysypki – także sienny 
katar.  
Rozpoczęliśmy poszukiwania 
kochającego domu, 
Chociaż nie chciałem Brytka oddawać 
nikomu. 
 
Wreszcie znalazł swe miejsce u pani z 
mięsnego, 
Która pragnęła mieć mruczka – właśnie 
tak pięknego. 
A mnie dopadła tęsknota –  
„Mamo, tato – ja chcę kota!”. 
W końcu i do mnie uśmiechnął się los! 
Dostałem takiego kota, na którym nie 
rośnie włos! 

 



12 
 

Mistrzynie ortografii 
 
W maju i czerwcu, zgodnie z tradycją, odbył 
się  konkurs ortograficzny „O pióro 
Dyrektora”. Przystąpiło do niego ok. 40 
uczniów z klas 4-6 i kilkudziesięciu z klas 7-8. 
Zadaniem uczestników było rozwiązanie 
pełnego zawiłości testu ortograficznego.  
 

 
 
Wynik ex aequo trójki uczniów z klas 5 
spowodował, że przeprowadzono 
dogrywkę. Tym razem niekwestionowaną 
zwyciężczynią  i zdobywczynią pióra okazała 
się Julia Cegiełka z  klasy 5f. Z kolei w 
pojedynku starszych uczniów zwyciężyła 
Zofia Klet  
z klasy 8e . Nagrody trafią do  rąk mistrzyń 
podczas uroczystego zakończenia roku 

szkolnego.   
► Redakcja 

 
 

Było nam bardzo 
zielono! 

 
W maju i czerwcu – po pandemicznej 
przerwie – uczniowie naszej szkoły mogli 
ponownie wziąć udział w wycieczce 
edukacyjnej do Nowęcina koło Łeby. 
 
Pogoda (raczej) dopisała, dobre nastroje 
również. Były wycieczki, spacery, zajęcia w 
plenerze, no i zabawy sportowe. Nie 
zabrakło dyskoteki, pieczenia kiełbasek, 
wspinania się na ściankę i wypraw do 
miasteczka na pyszne lody i pamiątkowe 
zakupy. Wypoczynek połączony z zajęciami 
integracyjnymi wszystkim bardzo się 

podobał – był okazją do tego, by wrócić do 
„normalności”, złapać odrobinkę 
wakacyjnego nastroju czy – po prostu – 
dobrze się bawić, będąc ponownie ze sobą.  

 

 
 

 
 

 
 

► Redakcja 

 
Pięknych wakacji dla nas wszystkich! 


