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NR 1 
ROK SZKOLNY 2022/2023 

 
kontakt: kamaradio@interia.pl  

 

W numerze: 
 

◘ o Dniu Nauczyciela i anielskim plebiscycie; 
◘ o uroczystej inauguracji XXX Bydgoskiej Olimpiady 
Młodzieży; 
◘ rozmowa z panią Magdaleną Żyłą, szkolną 
psycholog sportu o naszej kondycji po pandemii;  
◘ poetyckie próbki 5- i 6-klasistów; 
◘ rozmowa z panią Dominiką Groll, nową 
nauczycielką języka angielskiego; 
◘ niezwykle humorystycznym konkursie z koniem  
w roli głównej; 
◘ o wizycie w Exploseum; 
◘ nowe Sceny z życia zwierzaków domowych. 
 

 

złota myśl 
na dobry początek… 
 

Gdyby rok schowany 
był w zegarze,  

jesień byłaby magiczną 
godziną. 

 
► Victoria Erickson 

 
 

fot. z zasobów internetowych 

 
 
 

 
GAZETKA 

UCZNIOWSKA 
Szkoły  

Podstawowej nr 31 
w Bydgoszczy 

 Opieka merytoryczna i skład: 
Katarzyna Jarzembowska i Ewa Lewalska 

Podpatrzone… Podsłuchane… 
 

♦ Ruszamy w kolejny rok! 
 

Drogie Koleżanki i drodzy Koledzy! 
Nowy rok rozkręcił się już na dobre – tak, że 
z trudem można przypomnieć sobie 
ostatnie wakacje! Czy w ogóle były? 
Wrzesień i październik przeszły w listopad, 
który – zwyczajowo – jest szarobury, 
chłodny, deszczowy i nie nastraja zbyt 
optymistycznie. Ale my już doskonale 
wiemy, że trzeba go przetrwać, a jak 
przyjdzie grudzień – będzie już dużo więcej 
powodów do radości. 
Witamy wszystkich stałych i przelotnych 
Czytelników, życząc dobrej lektury w nie tak 
nowym już roku szkolnym 2022/2023.  
 
◘ Redakcja 
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21 września w naszej szkole 
zainaugurowano jubileuszową – pełną 
fanfar i piór – XXX Bydgoską Olimpiadę 
Młodzieży. Gościliśmy władze miasta, osoby 
od lat zaangażowane w rozwój sportu, 
uczniów, a także wyjątkową sportsmenkę – 
reprezentantkę Bydgoszczy – panią Marikę 
Popowicz-Drapałę. 
 
Ważnymi symbolami, które znalazły się na 
parkiecie hali, były Flaga Szkolnego Związku 
Sportowego wniesiona przez uczniów ze 
Szkoły Podstawowej nr 15 oraz flaga 
Bydgoszczy wprowadzona przez uczniów 
naszej szkoły. Byli to: 
- Milena Marek – wielokrotna medalistka 
ogólnopolskich zawodów w judo; 
- Maria Minkiewicz – kapitan reprezentacji 
Polski kadry U16, mistrzyni województwa w 
piłce siatkowej; 
- Jonasz Drews – wielokrotny mistrz Polski 
kadetów w taekwondo, uczestnik 
mistrzostw świata 
- oraz Maksymilian Pawełczak – 
indywidualny mistrz Polski i świata w 
miniżużlu. 
 
O niegasnącej od wieków woli walki 
przypomniał ogień olimpijskiego znicza, 
który wniosła wielokrotna medalistka 
zawodów międzynarodowych specjalizująca 
się w biegach sprinterskich – Marika 
Popowicz-Drapała. 
 

 
 
Gości powitali: pan Marian Lewandowski, 
prezes Miejskiego Szkolnego Związku 
Sportowego, zastępca prezydenta miasta 
Bydgoszczy – pani Iwona Waszkiewicz oraz 
przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej, 
Sportu i Turystyki – pan Ireneusz Nitkiewicz. 

Podczas uroczystości zainaugurowano XXX 
Bydgoską Olimpiadę Młodzieży, której 
wachlarz dyscyplin jest przebogaty: 
indywidualne i sztafetowe biegi przełajowe, 
tenis stołowy, piłki wszelkiej maści:  nożna, 
siatkowa, ręczna, koszykówka; oczywiście – 
indywidualna i drużynowa lekka atletyka, a 
jakby tego było mało – to jeszcze unihokej, 
pływanie i... szachy – chyba jedyna branża, w 
której można wygrywać, siedząc... 
 
Bydgoska Olimpiada Młodzieży od lat 
wpisuje się w sportowe kalendarium 
naszego miasta, budząc każdego roku w 
młodych ludziach ducha rywalizacji, ale takiej 
zdrowej, a także rozwijając sprawność 
fizyczną godną samego Achilla. Niestety, 
czas pandemii i wynikających z niej 
ograniczeń sprawił, że po dwóch latach 
przerwy można było powrócić do 
wzmożonej działalności sportowej i 
podsumowania 29-ej edycji BOM-u. 
 
W kategorii szkół podstawowych oraz 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej – czyli uczniów 
klas siódmych i ósmych – trzecie miejsce 
zajęła Szkoła Podstawowa nr 31. Na miejsce 
drugie wspięła się Szkoła Podstawowa nr 15. 
Miejsce pierwsze w tym roku wywalczyła 
Szkoła Podstawowa nr 63. 
 
Szkoły ponadpodstawowe prowadziły 
zacięty bój w ramach licealiady. Miejsce 
trzecie zajęło IX Liceum Ogólnokształcące. 
Na drugim miejscu uplasowało się XI Liceum 
Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego.  
Najwyższe miejsce na podium zajął Zespół 
Szkół mechanicznych nr 1. 
 

 
fot. Roman Bosiacki 
 

 

Ważny temat! 
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Otwarcie jubileuszowej – 30-ej edycji 
Bydgoskiej Olimpiady Młodzieży było też 
doskonałą sposobnością, by podziękować 
za: gotowość do działania, zapał, 
serdeczność, zrozumienie trudów tego 
środowiska, wsparcie, wolę współpracy i 
ogrom poświęcenia. Dzięki laureatom 
specjalnych wyróżnień w grodzie nad Brdą 
słychać głośne bicie sportowego serca 
miasta.   
 

 

 
Wśród nagrodzonych znaleźli się: 
- prezydent miasta Bydgoszczy – pan Rafał 
Bruski 
- zastępca prezydenta miasta Bydgoszczy – 
pani Iwona Waszkiewicz 
- przewodniczący Komisji Edukacji – pan 
Kazimierz Drozd 
- przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej, 
Sportu i Turystyki – pan Ireneusz Nitkiewicz 
- dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu – pani 
Magdalena Buschmann 
- prezes Bydgoskiego Centrum Sportu – pan 
Adam Soroko 
- a także wielu dyrektorów bydgoskich szkół 
i działaczy sportowych – w tym dyrektor 
naszej szkoły – pani Aleksandra Kuś, której 
serdecznie gratulujemy! 
 

 
fot. Roman Bosiacki 

Jednym z punktów programu był wywiad z 
panią Mariką Popowicz-Drapałą – 
lekkoatletką, której nie wychwytują nawet 
najbardziej wyspecjalizowane radary, bo 
biega – o mało co – z prędkością światła, 
olimpijką, czołową sprinterką kraju, która ma 
w swojej kolekcji dziesiątki medali z 
międzynarodowych zmagań, ponadto jest 
dwukrotną brązową medalistką mistrzostw 
Europy oraz rekordzistką Polski w biegu 
sztafetowym 4 × 100 metrów.  
Słodkim poczęstunkiem dla wszystkich 
uczestników był tort jubileuszowy słusznych 
rozmiarów. 
Spotkanie uświetnił występ wielu artystów i 
sportowców: Zespół Tańca Współczesnego 
SIGMA, Zespół taneczny Amulecik i grupa 
taneczna DOMINUTKI oraz Zespół Tańca 
Współczesnego DMT. 
Skoki na trampolinie zaprezentowały 
wielokrotne medalistki, mistrzynie i 
wicemistrzynie w gimnastycznych skokach 
na trampolinie z SP nr 15 pod opieką trenera 
– pana Tomasza Modrzyńskiego. Efektowny 
pokaz dali również zawodnicy taekwondo 
olimpijskiego – uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 31 przygotowani przez 
swoich trenerskich ironmanów: panów 
Sławomira Wąsa i Arkadiusza 
Nowakowskiego, a także giętkie zumbiarki, 
które tańczyły, jak im zagrała – pani Monika 
Baraszkiewicz.  
Hejnał królewskiego miasta Bydgoszczy 
odegrał Błażej Skotnicki – uczeń Zespołu 
Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy, zaś 
mistrzowską obsługę techniczną i 
multimedialną zagwarantował zespół 
fachowców najwyższego szczebla z Pałacu 
Młodzieży. 
Uroczysta inauguracja nie mogłaby się odbyć 
bez zaangażowania i pomocy trenerów i 
nauczycieli wychowania fizycznego, którzy 
przygotowali halę na przyjęcie gości i 
zawodników. Galę poprowadziły z 
dowcipem i zacięciem pani Katarzyna 
Jarzembowska i Zuzanna Szczepańska – z 
klasy 8f – dla której był to debiut, jeśli chodzi 
o występ przed tak liczną publicznością. 
Cieszymy się, że jako szkoła możemy być 
ważną częścią wielkiej sportowej rodziny 
tego miasta… 
 

► Redakcja 
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Uczę się jeszcze tej 

szkoły… 
 

Z Dominiką Groll, nową nauczycielką języka 
angielskiego, rozmawia Tymoteusz Ścibich 

 

Kiedy zaczęła się Pani uczyć angielskiego?  
- Angielskiego zaczęłam się uczyć w 8 klasie, 
na zajęciach prywatnych. Za moich czasów w 
szkole obowiązkowy był rosyjski. 
 
Dlaczego uczy Pani akurat tego przedmiotu? 
- Wierzę, że znajomość języków obcych 
otwiera przed ludźmi nowe możliwości, 
poszerza horyzonty i ułatwia życie – 
szczególnie teraz, kiedy żyjemy w Europie 
prawie bez granic i mamy możliwości 
podróżowania do różnych krajów. 
 
Dlaczego Pani została nauczycielem? 
 - Dla sławy i pieniędzy :-)  
 
Jakie są Pani zainteresowania?  
- Oprócz tak oczywistych jak literatura i film? 
To jestem zwierzolubem, interesuje mnie 
ekologia i życie w stylu less waste, 
psychologia i wzornictwo. Dodatkowo 
jeszcze kręci mnie archeologia.  
 
W jakiej szkole uczyła Pani przedtem?  
- Zaczynałam pracę w gimnazjum na Osowej 
Górze, potem krótki czas w Technikum TEB, 
następnie szkoła integracyjna w Nakle nad 
Notecią.  
 
Jak podoba się Pani w obecnej szkole?  
- Uczę się jeszcze tej szkoły, wszystko jest dla 
mnie nowe. Jedna rzecz mi przeszkadza – 
hałas na korytarzach. Podoba mi się to, że 
tak bardzo docenia się tutaj sport i 
sportowców. Niewielu ludzi zdaje sobie 
sprawę z tego, jak wiele zaangażowania, 
pracy i wysiłku wymagają od sportowców 
treningi! 

 
fot. z archiwum p. Dominiki Groll 
 

 
 

 

 

 

 

 

Witamy wśród nas… 

Wrzesień i październik były naprawdę polskie i złote – długo towarzyszyły nam słońce  
i ciepło… Można było wtedy podziwiać prawdziwą galerię kolorów natury… 

To zdjęcie autorstwa Nataszy Szumiło z klasy 7a:) 
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Jestem smakoszem: codziennie kosztuję 
smaku przygód. 
Jestem alpinistą: nieustannie wspinam się  
po szczeblach edukacji. 
Jestem psychologiem: uważnie słucham 
tych, którzy coś do mnie mówią. 
Jestem skarbnikiem: trzymam w sobie 
sekrety tych, którzy mi ufają. 
Jestem drogowskazem: wskazuję sobie  
i innym właściwą drogę. 
Moim skarbem jest wiedza, umiejętność 
dotrzymywania tajemnic, szczerość, radość  
i chętna pomoc, lecz najważniejsze jest to,  
że JESTEM SOBĄ. 
 
Igor Zomkowski (6c)  

 
 

 
 

 
fot. Natasza Szumiło (x3) 

 

 
Jestem… 

 

Jestem podróżnikiem: codziennie odkrywam 
nowe rzeczy i tajemnice. 
Jestem adwokatem: zawsze perfekcyjnie 
wybronię się przed konsekwencjami. 
Jestem elektrykiem: trzymam moją rodzinę 
w napięciu, gdy bywam niegrzeczny. 
Jestem sprzedawcą: w moim asortymencie 
znajdują się dobre ruchy i pasje. 
Jestem milionerem: mam mnóstwo 
przyjaciół, kolegów i znajomych. 
Jestem pisarzem: cały czas pisze scenariusz 
własnego życia.  Jestem poetą: kłamię, 
rymując jak z nut. Jestem kierowcą: kieruję 
się w życiu emocjami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joe L. Wheeler  
 

„Jest coś niesamowicie 
nostalgicznego i znaczącego w 
dorocznej kaskadzie jesiennych 

liści.” 

Jan Brzechwa 
 

„Rzednąca trawa, blade 
dzwońce,  

Rozklekotane późne świerszcze,  
I pomarszczone siwe słońce,  

I ja – piszący rzewne wiersze.” 

Ako Ros 
 

„Kruche bukiety stoją w wazonach  
w kolorach brązu, ochry, czerwieni.  

Takie życzliwe, takie uśpione,  
czas oszukały, już ich nie zmieni.” 
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Poetą być i… stwarzać 
 
Uczniowie klasy 5a w ramach zabaw 
poetyckich  tworzyli swoją wersję wiersza – na 
wzór utworu ks. Jana Twarowskiego Który 
stwarzasz. Robili to zgodnie z tym, co im w 
duszy gra, a okazuje się, że gra cała orkiestra 
symfoniczna. No i po raz kolejny potwierdziło 
się, że każdy z nas to dobry materiał na 
wrażliwego i uważnego obserwatora, znaczy 
się – poetę.  
 

Który stwarzasz pory roku 
Ty który stwarzasz pory roku  
wiosnę z zimą  
lato gorące  
cień jesiennych spadających liści  
różę szarą bo uwiędnie zanim ją się 
przyniesie do mieszkania  
ciepłe gniazda dla trzmieli  
smutek zwierząt  
słoneczniki na długich łodygach  
drzewa co łysieją na sześć miesięcy  
delikatny śnieg co ma płatków różnych 
więcej niż ludzi na świecie  
miłość choćby na chwile  
spraw niech nadchodząca zima  
będzie zimą stulecia 

► Kamil Szajna (5a) 

 

 
fot. z zasobów internetowych 

 
Który stwarzasz jabłka 
Ty który stwarzasz jabłka 
ślimaka z sałatą 
lato miodowe 
cień kolorowych szarych liści 
fiołek niewdzięczny bo uwiędnie zanim go 
się przyniesie do wazonu 
bluszczyk kurdybanek dla trzmieli 

smutek natury 
jelenia na długich badylach 
borsuka co znika na sześć miesięcy 
księżycowy śnieg co ma wdzięk zanim 
stopnieje 
nadzieję choćby na chwilę 
spraw 
niech ludzie widzą piękno zanim przeminie 

► Piotr Młodzikowski (5a) 

 
Który stwarzasz świat 
Ty który stwarzasz świat 
psa z patykiem 
lato ukochane 
cień czarny kolorowych liści 
mak wrażliwy bo uwiędnie zanim go się 
przyniesie mamie 
ogród wspaniały dla trzmieli 
smutek wierzby 
żyrafę na długich nogach 
słońce co zachodzi na sześć miesięcy 
lepki śnieg co ma moc stać się bałwanem 
i skupić się choćby na chwilę 
 

spraw 
niech ludzie dbają o ten świat 
 

► Adam Duda (5a) 
 

W makowym świecie Czesława Miłosza 
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Koń się naprawdę 
uśmiał! 

 
W tym roku powróciliśmy do pomysłu 
międzyszkolnego konkursu recytatorskiego – 
przesłuchania zgłoszonych uczestników 
odbyły się 24 października. Organizatorem 5. 
edycji była nasza szkoła oraz Wojewódzka 
Biblioteka Pedagogiczna. Gościliśmy 28 
uczestników, którzy zaprezentowali bardzo 
wysoki poziom umiejętności. Jury miało 
twardy orzech do zgryzienia… 
 
Występy oceniało jury w składzie: pani 
dyrektor Ewa Pronobis-Sosnowska, pani 
wicedyrektor Marlena Mioduszewska, pani 
Sabina Fischer-Kotowska oraz pani Danuta 
Rega. Całość poprowadzili uczniowie klasy 7a i 
8e – Natasza Szumiło i Aleksander Olender, a 
zrobili to z humorem i wielką serdecznością 
względem uczestników. 
 

 
 Zdobywczyni pierwszego miejsca 
 

Zadaniem uczestników było przedstawienie 
wybranego wiersza ze zwierzęciem w roli 
głównej. Po obejrzeniu wszystkich prezentacji 
(wzbogaconych kostiumem i rekwizytem) jury 
podjęło decyzję o nagrodzeniu siedmiorga 
uczestników oraz przyznaniu nagród 
specjalnych. 
 

I tak 1. miejsce zajęła Jagoda Popa-Kwapich z 
SP nr 60 (klasa 4). Na 2. miejscu uplasowała się 
Antonina Siudzińska z SP nr 63 (klasa 7), zaś 
Marta Romantowska z SP nr 31 (klasa 5) 
zdobyła 3. miejsce. 
 

 
Antonina Siudzińska jako Pchła Szachrajka 

 

Wyróżnienia otrzymali: Kajetan Nowak z SP nr 
64, Mateusz Detmer z SP nr 60, Aleksander 
Kowalczyk z Katolickiej Szkoły Podstawowej 
oraz Irmina Marciniak z SP nr 31. 
  

Sławna Małpa w kąpieli 
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Dyrektor biblioteki pani Ewa Pronobis-
Sosnowska doceniła także dwóch innych 
recytatorów, przyznając im nagrodę główną – 
ta trafiła do Mikołaja Kowalczyka ze SP nr 31, 
zaś wyróżnienie otrzymał Filip Kalinowski z SP 
nr 63. 
 

 
Aleksander Kowalczyk  
 

Nagrodę za występ przyznano także dwóm 
uczennicom, dla których język polski jest 
językiem obcym, a mimo to świetnie poradziły 
sobie z trudnymi tekstami – to Faina Shapka 
oraz Maria Mishyliuk.   
 

 
 Uczestnicy 5. edycji konkursu 

 
Nagrody książkowe i słodkie co nieco 
ufundowała Rada Rodziców, a rodzice i 
uczniowie naszej szkoły przygotowali pyszny 
poczęstunek dla gości – ciasta i babeczki, które 
rozeszły się w mgnieniu oka. 

 
 Jury 

 
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku konkurs 
będzie się cieszył równie dużą popularnością. 
Już teraz zapraszamy! 

 
► Redakcja 
 
 
 

W makowym świecie Czesława Miłosza 
 

 
 

Ziemia to ziarnko, naprawdę nie więcej, 
a inne ziarnka – planety i gwiazdy. 
A choć ich będzie chyba sto tysięcy, 

domek z ogrodem może stać na każdej… 
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Przyjaciel 

 
Przyjaciel nie jest kimś, 

kto cię zostawi na lodzie. 
Przyjaciel to osoba,  

która rozjaśnia ciemności. 
Przyjaciel jest potrzebny 

jak fundamenty dla domu. 
Pociesza, rozśmiesza jak klaun. 

Ma plecak pełen zalet i wad. 
Tup, tup, tup… 

Kiedy jego kroki słyszę,  
radośniejszy staje się dzień. 

 
Alexander Zdobych i Gabriel Szrejber (6c) 

 

 
Przyjaźń jest jak pogoda. 
Przeważnie jest słonecznie,  
lecz nieraz przychodzą deszcze. 
Czasami są to lekkie kapuśniaczki, 
czasami są to ulewy, 
a czasem są to burze z ogromem 
grzmotów i błyskawic. 
Prawdziwa przyjaźń jest jak wiecznie 
paląca się zapałka – 
Nie da się jej zapalić drugi raz.  
Nie zgaśnie przez żadne deszcze. 
Przyjaciel to osoba,  
której twarz rozjaśnia ciemności. 
Pomoże tobie z zadaniem domowym 
i będzie cię wspierać, gdy będziesz smutny. 
To jest właśnie prawdziwy przyjaciel. 
 

Igor Zomkowski i Kacper Kulaszewski (6c) 
 
 
 
 
 

W makowym świecie Czesława Miłosza 
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Z życia zwierzaków 
domowych 

 

Jeśli pies spojrzy na ciebie i nie chce podejść, 
powinieneś dokładnie przyjrzeć się 
swojemu sumieniu. 

Woodrow Wilson  

 
Powracamy z naszą psią rubryką, za którą 
odpowiada w tym roku Maksymilian 
Dąbkowski z klasy 6f, wielki miłośnik psów –  w 
szczególności swojego ukochanego Piksela. 
Jak widać, nawet zwierzak domowy może stać 
się gwiazdą szkolnej prasy… A Piksel to 
prawdziwy model… I to jaki! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

No nie, już łapek nie czuję!  
Może odpocznijmy trochę po tym 

spacerze…  
Ile mam latać z tym człowiekiem?  

Czy on nie ma lepszego zajęcia? 
Telewizja i kanapa… Albo coś… 

Ale że co? Znowu do szkoły? 
Litości… Jest przecież 9 ranoooo! 

Dajcie pospać… 

Mamo, przecież to nie ja! 
To Maks! 
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Anielscy Nauczyciele 
 

Koleżanki, Koledzy i Wy,  
nasze anielskie gwiazdy! 

 
Jest nam niezmiernie miło przekazać – jako 
przedstawicielom Samorządu Uczniowskiego – 
wyniki głosowania, które przeprowadzono  
w dziesięciu anielskich kategoriach.  
13 października, podczas uroczystości Święta 
Edukacji Narodowej, do każdego z laureatów 
trafił dyplom z wyróżnieniem. A oto wyniki…  
  
1. Anioł Szerokiego Uśmiechu – to nauczyciel, 
który nikomu nie szczędzi uśmiechu; i choć za 
oknami szaro-buro i czasami śnieży, on nie 
poddaje się kiepskim warunkom 
meteorologicznym, spadkom ciśnienia i innym 
ciosom zadawanym przez życie – po prostu 
ogrzewa uśmiechem jak stuwatowa żarówka… – 
pani BARBARA DIX.  
 
2. Anioł Pierwszej Pomocy – to nauczyciel, który 
zawsze jest na pierwszej linii walk; nie cofa się w 
obliczu przeważających sił wroga, znaczy się 
„nierozumienia” i „niechcenia”; z bojowym 
okrzykiem rozwiewa mgły niewiedzy, zszywa 
strzępki wiadomości, wskazuje kierunek 
prowadzący w stronę świetlistej przyszłości… – 
pani SYLWIA SOBCZUK.   
 
3. Anioł Mądrości – wie dużo, a nawet jeszcze 
więcej; sypie mądrościami jak z rękawa; rzadko 
kiedy mówi „nie wiem – sprawdzę to na jutro”; 
jest chodzącą encyklopedią – choć dozuje swoje 
mądrości w lekkostrawnym stylu; wielu go 
podziwia, otwierając z niedowierzania buzie – 
choć to nieładne zachowanie… – pan 
KRZYSZTOF KŁOSOWSKI. 
 
4. Anioł Klasy i Stylu – to nauczyciel, który nie 
tylko stylowo się odziewa – ma topowe dżinsy  
i trampki lub szpileczki, ale zawsze wie, jak się 
zachować, żeby nikogo nie urazić; zważa na 
słowa, jest taktowny, uważny; mówi tyle, ile 
trzeba; a mówi mądrze i dobrze – zważając na 
przecinki, poprawność językową i tym podobne 
pułapki…– to pani KAMILA DĄBROWSKA. 
 
5. Anioł Świętego Spokoju – to nauczyciel, 
którego nic (albo prawie nic) nie jest w stanie 
wyprowadzić z równowagi; wysoki poziom 
decybeli, szuranie krzesłami, spadanie 
metalowych termosów na podłogę, wreszcie – 
spadanie z krzesła samych uczniów nie zakłóca 

jego aury świętości; po prostu – mistrz 
opanowania… – pan PRZEMYSŁAW RAJEWSKI. 
 
6. Anioł Ładu i Porządku – to nauczyciel, który 
ma zawsze wszystko w najlepszym porządku; na 
jego biurku teczki, papiery i zeszyty leżą 
grzecznie w rządkach; testy i sprawdziany 
wracają do uczniów z prędkością światła; 
planowanie i szufladkowanie oraz pilnowanie 
kalendarza to jego cicha pasja; niczego nie gubi – 
stąd też wszystko ma… – pani PATRYCJA 
KOWALCZYK. 
 
7. Anioł z Głową w Chmurach – to nauczyciel, 
który lubi fantazjować i wyprowadzać swoje 
uczniowskie owieczki na zielone pastwiska 
wyobraźni; ciągle coś wymyśla, nigdy mu nie dość 
opowieści, historyjek i powiedzonek; lubi zerkać 
na niebo i odpływać w myślach gdzieś w okolice 
Australii czy innego bieguna…– pani JOANNA 
GRABOWSKA. 
     
8. Anioł Rozwiniętego Bicepsa – to nauczyciel, 
któremu niestraszne treningi i siódme poty; lubi 
wyciskać, rwać, pompować, sto brzuszków w 
minutę to dla niego pestka; dlatego świetnie 
wygląda i mógłby występować w filmach jako 
kaskader, a nawet sam Batman czy Aquaman; 
niedościgły wzór dla młodych sportowców…– 
pan ARKADIUSZ NOWAKOWSKI  
 
9. Anioł Pracowitości – to nauczyciel, który ma 
jakieś dodatkowe źródło zasilania, bo tryska 
energią, gotowością do działania, wszędzie go 
pełno; ma wiele pomysłów, którymi próbuje 
zarazić wszystkich dokoła – zwłaszcza uczniów, 
którzy nawet trochę się go boją – bo wiedzą, że z 
nim nie ma lekko; gdyby mógł – świeciłby w 
ciemnościach… – pani AGNIESZKA 
ŻYWIAŁOWSKA    
 
10. Anioł Wrażliwości i Ciepłego Słowa – to 
nauczyciel, który przejmuje się większymi  
i mniejszymi kłopotami swoich uczniów; zawsze 
mówi o nich: moje słoneczka, moje kwiatuszki, 
moje chrabąszczyki; stara się wyciągać – za ręce, 
uszy i tym podobne – z trudnych sytuacji; sama 
jego obecność koi nerwy i daje poczucie 
superbezpieczeństwa…. – pani KATARZYNA 
JARZEMBOWSKA. 
 
Gratulujemy wszystkim wyróżnionym, a całemu 
Gronu Pedagogicznemu życzymy dużo sił  
i cierpliwości w pracy z… nami:) 
 
► Samorząd Uczniowski 
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Każdy jest wyjątkowy 
 
To, co działo się przez ostatnie dwa lata, 
mogło mocno wpłynąć na życie sportowców, 
czyli również uczniów naszej szkoły. Jak już się 
domyślacie, mówię o pandemii.  

W rozmowie z panią Magdaleną Żyłą, 

psycholog sportu, postaram się dowiedzieć, 
jakie zmiany zaszły w życiu nas wszystkich  
w związku z tymi nowymi zagrożeniami.  
 
Co Pani sądzi o wpływie pandemii na życie 
sportowców? 
- Pandemia przyczyniła się do wielu zmian. 
Wielu zawodników straciło motywacje do 
trenowania i często trudno jest trenerom 
przywrócić swoim podopiecznym 
zaangażowanie takie, jakie było przed 
pandemią.  
 
Czy zauważyła Pani u osób trenujących zmiany 
spowodowane brakiem regularnych 
treningów? Chodzi mi o sprawność fizyczną… 
- Tak, ale nie u wszystkich. 
 
W poprzednim roku szkolnym także 
zostaliśmy zamknięci w domach na jakiś czas, 
nie był to już tak długi okres, ale czy to jeszcze 
bardziej pogłębiło poprzednie zmiany? 
- Niestety tak… I jestem tym zjawiskiem bardzo 
zaniepokojona.  
 
Jaka jest Pani rola w szkole jako psychologa 
sportu? 
- Edukuję zawodników i pomagam rozwijać 
mentalne umiejętności, które mają pomóc im 
osiągać wyniki w sporcie, np. koncentrację, 
pewność siebie i opanowanie emocji, radzenie 
sobie ze stresem. Współpracuję również z 
trenerami i rodzicami zawodników.  
 
Czy ze sportowcami pracuje się inaczej niż ze 
„zwykłymi” uczniami? 
- Z każdym dzieckiem, które do mnie 
przychodzi, pracuję inaczej, ponieważ każdy z 
nich jest wyjątkowy. Niezależnie czy jest to 
„zwykły uczeń”, czy zawodnik.  
 
Czy – jako psycholog sportu – lubi Pani sport? 
A może sama uprawia Pani jakieś dyscypliny? 
- Sport kocham od dziecka. Przez 10 lat 
trenowałam akrobatykę sportową. Właśnie ta 

miłość pomogła mi w wyborze zawodu. Na co 
dzień biegam, jeżdżę na rowerze i ćwiczę na 
siłowni. Uwielbiam aktywnie spędzać czas. 
 
Pierwsze tygodnie roku szkolnego już za nami 
– jaki, Pani zdaniem, będzie ten nowy rok? Co 
nam przyniesie? 
- Jak każdy poprzedni rok szkolny zapewne  
i ten przyniesie nam wiele niespodzianek.  
Z pewnością będzie dużo okazji do radości, jak 
również pojawi się wiele wyzwań,  
z którymi wspólnymi siłami będziemy sobie 
radzić. 
 
Dziękuję serdecznie za rozmowę.  
 

 
Z archiwum pani Magdaleny Żyły 

 
► Rozmowę przeprowadziła Zuzanna Żyła  
 

Sukces to suma niewielkiego 
wysiłku powtarzanego  

z dnia na dzień… 
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W Exploseum 
 
W październiku klasy 7a i 8f wyruszyły na 
wycieczkę edukacyjną do Exploseum. Dawna 
niemiecka fabryka materiałów wybuchowych 
DAG jest unikatową atrakcją turystyczną 
Bydgoszczy i regionu.  
 
Dzięki inicjatywie władz miejskich na obrzeżach 
miasta zostały zorganizowane skansen 
architektury przemysłowej wraz z podziemną 
trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów 
Zbrojeniowych DAG Fabryk na terenie tzw. NGL-
Betrieb – strefy produkcji nitrogliceryny. 
Nad całością czuwa Muzeum Okręgowe im. 
Leona Wyczółkowskiego. Wejście do Exploseum 
przenosi nas do zupełnie innego świata. Obiekt 
– mimo tego, że w roku 1945 został prawie w 
całości „rozkradziony” przez Armię Czerwoną –  
jest znakomicie zachowany. Grube żelbetonowe 
ściany, liczne korytarze, zakamarki i wielkie hale 
produkcyjne przyprawiają o gęsią skórkę. 
 

 
 

Budowę kompleksu zapoczątkowano jesienią 
1939 roku. Pracowało przy niej około 40.000 
przymusowych pracowników – głównie jeńców 
rosyjskich, angielskich, francuskich, włoskich  
i oczywiście polskich. System podziemnych 
tuneli pod DAG łącznie ma długość około 2 km.  
 

 

 

 
Na terenie fabryki produkowano głównie 
materiały wybuchowe oraz amunicję.  
Ze względu na tryb oraz warunki pracy fabryka 
była miejscem śmierci wielu osób…  
Warto poznawać historię swojej małej 
ojczyzny… 
 

 
fot. Pani Katarzyna Jarzembowska (4x) 
 
► Redakcja 

 


