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 Dnia 2 września 2013r. zabrzmiał pierwszy w tym roku szkolnym 

dzwonek. Pierwszaki weszły do szkoły z szerokimi uśmiechami, 

nieświadome jeszcze tego, co je czeka. Starsze klasy ze zrozumiałym 

smutkiem, powodowanym wizją klasówek i sprawdzianów, które znów 

trzeba będzie pisać,  przekroczyły próg szkoły.  

 O godz. 9.00 odbyło się uroczyste  rozpoczęcie roku szkolnego 

2013/14 dla klas 2-6. Najpierw przemowę na powitanie wygłosiła pani 

dyrektor Krystyna Lewandowska, a następnie głos zabrał ksiądz 

proboszcz Andrzej Skibiński.  

 Po części oficjalnej mogliśmy wysłuchać piosenek w wykonaniu 

naszych szkolnych wokalistek: Marysi Kocioł, Natalii Hydzik  

i Weroniki Siwek. Potem uczniowie spotkali się ze swymi 

wychowawcami.  

 Uczniowie „zerówki” oraz klas pierwszych powitali nowy rok 

szkolny o godz. 10.30. 
Opracowały Maja Hulecka i Karolina Szewczyk  z kl.5b 

 

 

 

 



 

1 września obchodziliśmy 74 rocznicę wybuchu II wojny 

światowej, największej i najstraszliwszej wojny w dziejach ludzkości. 

Nad ranem, o godz. 4.45 r. w stronę polskiej placówki  

na Westerplatte padły pierwsze strzały z niemieckiego krążownika 

„Schleswig – Holstein”. Równocześnie oddziały wojsk niemieckich 

wdarły się na terytorium naszego kraju, a lotnictwo niemieckie 

„Luftwaffe” rozpoczęło bombardowanie polskich miast. Pierwszym 

miastem, na które spadły niemieckie bomby, był Wieluń. Stało się to 

na pięć minut przed atakiem na Westerplatte.  Zniszczono 75 % 

zabudowy miasta i zabito ok. 1200 wielunian.  

 Wojsko Polskie stawiało najeźdźcy mężny opór, ale nasze siły 

były zdecydowanie mniejsze i gorzej wyposażone. Placówka 

Westerplatte, pod dowództwem majora Henryka Sucharskiego  

i kapitana Franciszka Dąbrowskiego, broniła się przez siedem dni.  

 Już w pierwszych dniach wojny Niemcom udało się zająć 

większą część terytorium Polski. Sprzymierzone z Polską Francja  

i Wielka Brytania wypowiedziały Niemcom wojnę w dniu 3 września 

1939r. , ale nie podjęły działań, które mogłyby pomóc naszemu krajowi 

w walce z najeźdźcą. Kiedy 17 września Polska została zaatakowana 

od wschodu przez Armię Czerwoną Związku Radzieckiego, los Polaków 

został przesądzony. Nie byliśmy w stanie walczyć z dwoma 

najeźdźcami. Nie mniej jednak walki toczyły się w różnych miejscach 

w kraju do pierwszych dni października, a Polacy swą determinacją  

i walecznością zasłużyli na podziw i pamięć. Największe bitwy podczas 

kampanii wrześniowej to: bitwa nad Bzurą, bitwa pod Kockiem, bitwa 

pod Wizną, nazywana dzisiaj polskimi Termopilami, ponadto: bitwa 

pod Mławą, obrona Warszawy i Helu oraz wiele innych.  

 Gorąco zachęcam Was do poszerzenia swej wiedzy na temat 

wydarzeń z września i października 1939r. Powinniśmy dołożyć 

wszelkich starań, aby pamięć o bohaterstwie Polaków, zarówno 

żołnierzy, jak i ludności cywilnej, nie przepadła. 
Opracowała Karolina Szewczyk, kl. 5b 

 



 
Patryk Sokolski to obecnie uczeń klasy 6d. Interesuje się elektroniką oraz 

informatyką, a jego wiedza na ten temat jest naprawdę imponująca. Podczas 

wywiadu z Patrykiem chłopiec zaprezentował nam skonstruowane przez niego 

urządzenia. Poniżej prezentujemy Wam wywiad z Patrykiem, który, być może  

w przyszłości, zostanie sławnym wynalazcą. 

Cześć Patryk, powiedz nam, czym się interesujesz? 
Interesuję się elektroniką oraz informatyką. 

Co to jest elektronika? 
Elektronika to dział nauki, techniki, która zajmuje się obwodami 

scalonymi, elektrycznymi. Chodzi o to, by zmontować odpowiednio 

układy w taki sposób, by dane urządzenie działało. 

Kiedy zacząłeś konstruować urządzenia? 
Przygodę z konstruowaniem rozpocząłem, gdy miałem 8 lat. Swój 

pierwszy wynalazek, a był to odstraszacz komarów, stworzyłem  

w wieku 10 lat. 

Kto Cię zachęcił do konstruowania układów elektronicznych? 
Zrobił to mój tato. On sam interesuje się elektroniką, więc można 

powiedzieć, że to on zaraził mnie tą pasją. 

Czy trudne dla Ciebie jest skonstruowanie jednego urządzenia? 
Wraz z przyrostem mojej wiedzy jest to coraz łatwiejsze. 

Oczywiście stworzenie jednego urządzenia zależy od stopnia jego 

trudności, skomplikowania. W tej chwili zajmuje mi to ok. 1-5 godzin. 

Oczywiście najpierw muszę przeanalizować plan budowy urządzenia  

i zebrać odpowiednie komponenty. 

Ile urządzeń konstruujesz w ciągu roku? 
W ciągu roku konstruuję ok. 2-3 urządzeń. Poza tym naprawiam 

urządzenia – ok. 50 rocznie. 

Co skonstruowałeś do tej pory? 
Stworzyłem wykrywacz metalu, odstraszacz komarów, odmierzacz 

czasu mycia zębów oraz elektroniczną kostkę do gry. Obecnie 

pracuję nad budową zegara cyfrowego. 

Dziękujemy za rozmowę. 
Wywiad zredagowały Karolina Szewczyk i Agata Hałas 

 



 
Jak co roku we wrześniu braliśmy udział w akcji Sprzątania 

Świata. Najpierw odbył się apel, przygotowany przez uczniów klasy 

4b, 5d i 5b. Przypomniano nam najważniejsze informacje dotyczące 

sposobu segregowania odpadów. W zagadnienia ekologii wprowadzili 

nas bohaterowie znanej polskiej komedii - Kargule i Pawlaki,  

w których rewelacyjnie wcielili się piątoklasiści: Ala Rosińska, Maja 

Kalinowska, Martyna Rzeczycka i Konrad Winiarski.  

Apel był nie tylko pouczający, ale także przezabawny. 

         Poniżej prezentujemy Wam plakat promujący akcję Sprzątania 

Świata i zachowania proekologiczne. Zachęcamy Was również  

do odwiedzenia strony naszej Szkoły – w galerii znajdziecie więcej 

plakatów, wykonanych przez uczniów naszej szkoły, jak również 

zdjęcia z apelu. 
Redakcja 

 
 



 
 

Tradycją w naszej szkole jest organizowanie uroczystego apelu 

z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Podczas apelu koleżanki         

 z Samorządu Uczniowskiego – Ola Hulecka i Kamila Oliver złożyły 

wszystkim nauczycielom najserdeczniejsze życzenia, a następnie 

nasze szkolne cheerleaderki zatańczyły w rytm piosenki wykonanej 

przez Weronikę Siwek oraz Natalię Chydzik. Piosenkę dla nauczycieli 

zaśpiewała również Maria Kocioł.  

Po udanym występie nadszedł czas na rozdawanie „Super 

Piątek”. Wyróżnieni pracownicy naszej szkoły to: pani Beata 

Kamińska, pani Anna Jędrzejewska, pani Danuta Kućmierz, pani 

Barbara Klemenczak oraz pani Karolina Machutta-Gałązka. Panie 

otrzymały złote puchary od znanych gwiazd show-biznesu, za które 

przebrali nasi uczniowie. 

Nagrody rozdawały takie 

„gwiazdy” jak: Ewa Farna, Justin 

Bieber, Dr House, Jerzy Owsiak, 

a także jurorzy telewizyjnego 

programu „Mam Talent”, czyli 

Agnieszka Chylińska, Augustin 

Egurrola oraz Małgorzata 

Foremniak. Po rozdaniu nagród,  

uczennica klasy 3 wyrecytowała 

bardzo ładny wierszyk  

z życzeniami.   

Apel zakończył się 

wręczeniem bukietów kwiatów 

przez Samorząd Uczniowski 

Dyrekcji szkoły oraz głośnym odśpiewaniem „Sto Lat” przez 

wszystkich zebranych. 

Opracowała Agnieszka Nizio z kl. 6b. 



 
 

Autor: Konrad Wysocki 

 

Nauczyciel ma doświadczenie, 

My młodość niewinną. 

Nauczyciel ma wielką mądrość, 

My mowę niewinną. 

Nauczycielowi nie wystarcza 

naszych słów swoboda. 

Nauczyciele chcą, byśmy 

przeżyli 

życie jak przygodę. 

Za wszystkie rady i uparte 

kroki 

Chcemy Ci podziękować 

Nauczycielu drogi! 
 

 

 

 

 

Autor: Oskar Jabłko  

 

Gdy jest polski każdy wie- 

przygotować trzeba się. 

Nasza pani jest fajniutka, 

mądra, miła, wesolutka. 

Lecz zasady swoje ma 

i wymaga na sto dwa! 
 

 

 

 



 
 

Zacznijmy od samego początku. 

20.09. 2013r. odbyła się  Inauguracja 

Roku Sportowego. Z naszej szkoły 

startowały zarówno dziewczęta, jak  

i chłopcy. W ramach Inauguracji Roku 

Sportowego zorganizowano imprezę 

biegową na stadionie 650 – lecia, przy 

ul. Madalińskiego. Zorganizowana 

została sztafeta 600 – 300 – 200 – 100, 

czyli tak zwana sztafeta szwedzka.  

W drużynie chłopców znaleźli się: Olaf 

Perło, Jan Śmigiel, Kacper Filip, Mateusz Pograniczny. Chłopcy zajęli 

pierwsze miejsce z czasem: 3:31,5 minut. Dziewczyny biegły  

w składzie: Milena Marzenta, Martyna Kańduła, Martyna Duszkiewicz  

i Amelia Pelc. Uplasowały się one na szóstej pozycji z wynikiem: 

4:23,4 minuty. Dla klas czwartych zorganizowano biegi indywidualne. 

Trzeba było przebiec 600m. Z naszej szkoły wystartowali:  

wśród chłopców Borys Sierosławski, który zajął II miejsce, a wśród 

dziewczyn Martyna Kauffman, która była 10-ta.    

Kolejnymi zawodami były biegi przełajowe sztafet, 

zorganizowane 01.10.2013r. w Lasku Północnym. Każda drużyna musiała 

liczyć 10 osób. Osobno biegały dziewczęta i chłopcy. Każdy zawodnik 

musiał przebiec około 900m. W drużynie dziewczyn znalazły się: 

Weronika Krupko, Michasia Szadzińska, Milena Marzenta, Ola 

Burkiewicz, Oliwia Kotecka, Asia Król, Kamila Oliver, Sandra Staśko  

i  Roksana Ronkowska, Weronika Lewna. Rezerwowymi były: Weronika 

Dołżycka, Julia Wanat, Agata Michałek, Dominika Rogowska. 

Dziewczęta zdobyły brązowy medal, ulegając jedynie zawodniczkom  

z SP 10 i SP 3. Natomiast chłopcy biegli w składzie: Michał Nawrot, 

Olaf Perło, Szymon Matyjasik, Jakub Przedpełski, Jan Śmigiel, 

Mateusz Lewna, Mateusz Pograniczny, Kacper Filip, Dominik 



Kwiatkowski i Patryk Rożek. 

Rezerwowymi byli: Łukasz Krasucki 

i Borys Sierosławski. Chłopcy 

również zajęli 3 miejsce, ulegając 

zawodnikom z SP nr 2 i SP nr 8.   

W październiku miał także 

miejsce międzyszkolny turniej 

unihokeja, w którym startowały 

dziewczęta z naszej szkoły. Turniej 

został zorganizowany w nowej hali 

przy ul. Niedziałkowskiego. Nasza 

szkoła znalazła się w I grupie  

z SP nr 2, SP nr 6, SP nr 9 i SP nr 10. Rozgrywki grupy I odbyły się 

22.10.2013r. Nasze reprezentantki wygrały  jeden mecz z czterech. 

Z kolei 24.10.2013r. dziewczyny grały  

o siódme miejsce z SP 4. W drużynie 

znalazły się: Agnieszka Nizio, Weronika 

Krupko, Michasia Szadzińska, Wiktoria 

Gajewska, Martyna Kańduła, Agata 

Michałek, Kamila Oliver, Milena Marzenta, 

Patrycja Kucharska, Sandra Staśko, 

Weronika Dołżycka i Weronika Lewna. 

Mecze w fazie grupowej były bardzo 

zacięte. Nasza drużyna wygrała z SP nr 9 

po golach Weroniki Lewny - 2, Weroniki 

Krupko – 1 oraz Sandry Staśko – 1. Mecz  

o siódme miejsce również był bardzo zacięty. W pierwszej połowie 

dziewczyny objęły prowadzenie po golu Weroniki Krupko, lecz straciły 

je w drugiej. Mecz zakończył się remisem i zwycięzcę trzeba było 

wyłonić w rzutach  karnych. Karne strzelały: Weronika Krupko  

i Wiktoria Gajewska, dzięki którym nasza szkoła zapewniła sobie 

zwycięstwo. 
 

Opracowała Weronika Lewna z kl. 6b 

 

 



 
W poniedziałek 21 października w naszej szkole odbyła się 

nietypowa lekcja  historii, przygotowana przez Bractwo Rycerskie 

Bogusława V ze Słupska. Zaprezentowano uczniom, głównie klas 

szóstych, losy średniowiecznego Pomorza, za panowania książąt  

z dynastii Gryfitów. Spotkanie z bractwem  odbyło się w sali 

gimnastycznej. 

  Głównym bohaterem lekcji został książę Eryk, 

późniejszy król Danii, Szwecji i Norwegii. Został on 

adoptowany przez skandynawską królową 

Małgorzatę, dzięki czemu mógł panować w tych 

krajach. Za czasów jego panowania, niestety, 

doszło buntu poddanych, którzy nie chcieli władcy 

z innej niż rodzima dynastii. Eryk został 

zdetronizowany, później zaś zajął się piractwem  

na Morzu Bałtyckim. Złupił ponoć wiele statków  

i zgromadził ogromne skarby. Do dziś nie wiadomo, gdzie je ukrył. 

Niektórzy twierdzą, że w Darłowie, gdzie znajdował się jego zamek. 

W każdym razie książę Eryk to niezwykle barwna postać.  

 Podczas lekcji zobaczyliśmy elementy zbroi rycerskiej. Mieliśmy 

także okazję obejrzeć pokaz walki na miecze oraz zatańczyć jeden  

ze  średniowiecznych tańców. Można było także pomagać  

w przedstawieniu, np. pomóc rycerzom założyć zbroję. Jeden  

z naszych kolegów został nawet obsadzony w roli  księcia Eryka. 

 Spektakl uzupełniał świetny dobór strojów i rekwizytów  

oraz podkładu muzycznego. Uczniowie byli zainteresowani i słuchali  

z ciekawością. Wszystkim się podobało i nabyliśmy dużo nowej 

wiedzy, której nie mieliśmy okazji przyswoić na zwykłych lekcjach 

historii.  

Myślę, że takie żywe lekcje powinny odbywać się częściej. Są 

one o wiele ciekawsze niż tradycyjne i podobają się nawet tym  

uczniom, którzy zwykle nudzą się na lekcjach. 
Opracowała Weronika Kapusta z kl. 6B 



 
29 października odbyła się kolejna edycja szkolnego Konkursu 

Poezji Religijnej. Jak co roku uczniowie 

klas IV-VI rywalizowali  

o palmę pierwszeństwa w recytacji 

utworów o tematyce religijnej.  

Do konkursu zgłosiło się blisko 

trzydziestu uczniów. Najliczniej 

reprezentowani byli uczniowie klas 

czwartych i, jak co roku, najmniej 

liczna była grupa reprezentantów klas szóstych. Wielu uczestników 

nie zgłosiło się, mimo że wcześniej deklarowali swój udział. 

Organizatorami tego konkursu byli ksiądz proboszcz parafii 

Jana Kantego w Słupsku Andrzej Skibiński oraz katecheta - pan 

Jarosław Wróblewski. Obaj panowie wchodzili również w skład jury, 

ksiądz proboszcz był ponadto prowadzącym galę. W pracach jury 

uczestniczyła też polonistka- Katarzyna Lisowiec- Poręba, której 

powierzono funkcję przewodniczącej składu oceniającego. Na sali 

dość licznie zgromadzili się Rodzice uczestników.  

 Konkursowe zmagania rozpoczęli uczniowie klas czwartych.  

W tej grupie I miejsce zajął uczeń klasy IV d- Mateusz Kuczkowski. 

Na miejscu drugim uplasowała się uczennica klasy IVb- Aleksandra 

Dąbrowska, zaś III miejsce zajęła reprezentantka klasy IV c 

Malwina Orłowska. Wśród uczestników tej grupy wiekowej wręczono 

dwa wyróżnienia. Otrzymali je: Mikołaj Bednarek i Miłosz Zwoliński. 

 W grupie klas piątych bezkonkurencyjne okazały się uczennice 

klasy V b. Do nich właśnie należały czołowe miejsca rywalizacji.  

Na I uplasowała się Karolina Szewczyk, II miejsce zajęła Dominika 

Knap, zaś III -  Maria Kocioł. Wyróżnienie otrzymała Ala Rosińska. 

 Najmniej licznie reprezentowane były klasy szóste. Tu zgłosiło 

się do rywalizacji zaledwie pięć uczennic. Wygrała Aleksandra 

Szymańska z klasy VI e,  II miejsce przyznano Zuzannie Rejment 



reprezentującej klasę VI b, miejsce III przypadło uczennicy klasy VI 

c - Weronice Dukat. Ponadto wyróżniono recytację Marleny Marzenty 

z klasy VI d. 

 Nadmienić należy, iż zdobywcy miejsc pierwszych z klas piątych 

i szóstych będą reprezentować naszą szkołę w konkursie 

międzyszkolnym, który odbędzie się w II semestrze roku szkolnego 

2013/14.  

Wszystkim uczestnikom gratulował ksiądz proboszcz Andrzej 

Skibiński, który podkreślił, że konkurs ten, poza wyłonieniem 

reprezentantów szkoły i parafii do kolejnego szczebla rywalizacji, ma 

jeszcze jeden wymiar- słowami poetów przypomina o istocie Boga  

i zbliża do siebie Rodziców i dzieci, którzy poświęcili swój czas, aby 

się do niego jak najlepiej przygotować. 
Redakcja 

 

 
 

Dnia 20 października nasz 

CHÓR FANTAZJA zajął I 

miejsce w kategorii dziecięcych 

chórów szkolnych do lat 16  

na XXXIII Ogólnopolskim 

Konkursie Chórów a Cappella 

Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy. 

Ponadto nasi chórzyści zostali 

nagrodzeni: Złotym Kamertonem 
,  Pucharem Ministra Edukacji 
Narodowej, Pucharem Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nagrodą oraz pamiątkową 

statuetką Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Chórzystami dyrygowała 

pani Lilianna Zdolińska, zaś akompaniowała pani Beata Kamińska.  

 
Redakcja 



 
Szóstoklasiści doskonale wiedzą, że niemal co miesiąc mają 

odbywać się dyrektorskie  sprawdziany kompetencji. Ich celem jest 

przygotowanie uczniów do kończącego szkołę podstawową testu 

kompetencji.   

Dnia 7 października wszystkie szóste klasy pisały pierwszy w 

tym roku szkolnym próbny test kompetencji. Wyniki tych testów 

przekładają się z punktów na ocenę, zarówno z części polonistycznej, 

jak i matematycznej. Zatem jest to dość stresujący dla uczniów 

sprawdzian.  W mojej opinii pierwszy tegoroczny sprawdzian nie był 

wcale łatwy. Postanowiłam sprawdzić, jak go oceniają inni 

szóstoklasiści.  Okazało się, że zdania uczniów na temat są 

podzielone. Jedni uważają, że sprawdzian był łatwy, a inni oceniają go 

jako dosyć trudny. Nie brakuje opinii, że niektóre zadania 

matematyczne były podchwytliwe. Jednak, jak deklarują uczniowie 

klas szóstych,  test nie sprawił im dużego problemu. Na potwierdzenie 

tych słów zamieszczam poniżej kilka wypowiedzi moich kolegów: 

 
Zdecydowanie sprawdzian nie był dla mnie trudny. Myślę, że obie 
części były łatwe, chociaż niektóre pytania były podchwytliwe. Myślę, 
że będzie dobrze. 

Weronika Lewna, uczennica klasy 6B. 

Myślę, że sprawdzian nie był trudny. Łatwiejsze wydały mi się zadania 
z języka polskiego. Nie wiem, czy dobrze wypadłam. Myślę, że tak. 

Wiktoria z klasy 6E. 

Zadania matematyczne sprawiły mi na początku trudność. Jedno  
z pytań zaskoczyło mnie i wymagało skupienia. Nawet pani od 
matematyki potwierdziła, że zadanie z diagramu pojawiło się na takich 
testach po raz pierwszy. Poza tym sprawdzian nie był taki trudny, jak 
mi się początkowo wydawało. Myślę, że poszło mi dobrze. 

Weronika Kapusta z klasy 6B. 

Wydaje mi się, że sprawdzian był dosyć łatwy, choć zdarzały się 
zadania podchwytliwe. Według mnie łatwiejsza była część 
polonistyczna. 

Julia z klasy 6B. 



Jak dla mnie test był dość trudny. Dużo czasu zabrało mi rozwiązanie 
zadań z matematyki. Część polonistyczna była dla mnie łatwiejsza. 
Myślę, że test poszedł mi nawet dobrze. Spodziewam się, że będę 
miał niezły wynik. 

Kacper Ochnik z klasy 6B. 

Sprawdzian był całkiem trudny. Polski poszedł mi zdecydowanie lepiej 
niż matematyka. Oczywiście nie wiem, jak wypadnę, ale myślę, że nie 
będzie źle. 

Tymek z klasy 6B. 

Artykuł przygotowała Weronika Krupko kl. 6B 

 

Nikogo, jak sądzę, nie muszę przekonywać, że nasz ojczysty 

język nie należy do łatwych. Opanowanie tajników polszczyzny jest 

trudne zarówno dla obcokrajowców, jak i uczniów. 

 Sprawdźcie, czy potraficie wybrać poprawną formę wskazanych 

poniżej wyrazów: 
 

1. O owocu powiemy: 

a) ten  pomarańcz       b) ta pomarańcza 

2. W sklepie z odzieżą kupimy: 

a) ten podkoszulek     b) tę podkoszulkę 

3. W bibliotece przeczytamy: 

a) tą książkę             b) tę książkę 

4. Do zupy dodamy: 

a) pora    b) porę 

5.  Słowa poety zapiszemy: 

a) w cudzysłowie        b) w cudzysłowiu 

6. Zimą założymy ciepły: 

a) sweter               b) swetr 
 

Odpowiedzi: 1b, 2a, 3b, 4a, 5a, 6a. 
 

Elżbieta Pajewska 


