
Nadszedł grudzień, a wraz z nim pierwsze płatki śniegu (oczywiście z niecierpliwością 

czekamy na następne).  Zwierzęta zapadły już w długi  zimowy sen. Święta Bożego 

Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. W radiu możemy już usłyszeć  piosenki 

świąteczne, tj. „All I Want For Christmas Is You”, a w sklepach wielu ludzi robi świąteczne 

zakupy. Na pewno czujemy tę bożonarodzeniową atmosferę.  

Za trzeciogimnazjalistami wyczerpujące, próbne testy gimnazjalne. Trochę stresu 

było, „pot leciał im z czół” (słyszałam, że był bardzo trudny), dlatego drugoklasiści                

szykujcie się, za rok to Wy piszecie test. Po semestralnej nauce czeka nas przerwa 

świąteczna trwająca od 23 grudnia do 1 stycznia. Życzę Wam wszystkim Świąt 

spędzonych w gronie najbliższej rodziny oraz pomyślnego Nowego Roku 2018!  

Redaktor naczelny: Marta Roszman, Grafika: Natalia Szotrowska  
Logo: Zofia Plichta  
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Dziękujemy  

 WAM za udział  

w akcjach 

świątecznych! 

 

 

 

 

 

 
 

Życzymy 

pięknych, 

rodzinnych Świąt! 
 

 

Miesięcznik Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie  
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Emocje w naszym życiu 

 

Uczniowie z klasy integracyjnej 1d uczestniczyli 

w lekcji o emocjach, w której zostały wykorzystane bajki 

terapeutyczne, ilustracje przedstawiające osoby wyrażające 

różne emocje oraz zabawy z wykorzystaniem dramy. Lekcja ta 

miała pomóc uczniom w zrozumieniu ich własnych emocji, 

emocji innych ludzi, przeciwdziałać powstawaniu zaburzeń 

zachowania, a jeśli już się one pojawią – miała pokazać, jak 

sobie z nimi radzić.  

Uczenie emocji ma wspierać uczniów w rozwoju 

i kształtowaniu ich osobowości. Ucząc dzieci emocji 

i wrażliwości na 

zachowania drugiej 

osoby, kształtujemy 

w uczniach 

postawę 

empatyczną. 

Wierzymy, że 

ucząc dzieci 

empatii, 

kształtujemy w nich 

postawę człowieka 

tolerancyjnego.  

  

  

 D.K. 

 

 

 

Uczniowie kl. II a 

i II c w listopadzie wybrali 

się na wycieczkę do 

Pucka, gdzie odwiedzili Hutę szkła artystycznego, pracownię 

szkła oraz zakład grafiki artystycznej  i introligatorstwa.  

W hucie oglądaliśmy pokazy dmuchania szkła 

artystycznego oraz odwiedziliśmy szlifiernię, w której 

następuje dalsza obróbka szkła. Drugim miejscem, które 

odwiedziliśmy, była pracowania szkła artystycznego. W niej 

zobaczyliśmy, jak powstają obiekty w technice witrażu, 

fusingu (stapianie szkła na gorąco przy pomocy 

specjalnego pieca) i szkła palnikowego - kształtowanie 

szkła na gorąco przy użyciu palnika gazowego.  

Kolejnym punktem naszej wycieczki była pracownia 

grafiki artystycznej i introligatorstwa, w której 

dowiedzieliśmy się, na czym polega tworzenie książek 

metodą tradycyjną oraz na czym polegają techniki 

graficzne takie jak linoryt, miedzioryt, litografia, drzeworyt, 

a także marmurkowanie.  

Uczniowie kl. II a i II c 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

II a i II c na wycieczce 
w Manufakturze Szkła Puck Glas 
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Samorząd szkolny klas I-III ogłosił rodzinny konkurs 

na makietę układu słonecznego. Do konkursu zgłoszono 32 

wspaniałe prace. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali 

dyplomy i upominki, natomiast wyróżnieni uczniowie 

dodatkowe nagrody. 

Pomysłodawcą i organizatorem konkursu były panie 

Anna Sulik-Wysiecka i Sabina Kwidzińska. 

Grand Prix – ex aequo: Maksymilian Mank 

oraz Konrad Guppert 

I miejsce –  ex aequo: Oliwia Block oraz 

Weronika Skalska 

II miejsce – ex aequo: Jakub Bach, Raisa Stencel, Aleksandra 

Natkańska, Marcelina Drywa, Martyna Budnik 

III miejsce – ex aequo: Sandra Łyczkowska, Adam Formela, 

Nikola Drywa, Natalia Kobiela, Maja Konkol, Paulina Gulcz 

Wszystkim 

zwycięzcom 

gratulujemy! 

 

 

 

 

 

 

 

MPiMK-P w Wejherowie 

otrzymało dofinansowanie 

Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego na realizację 

projektu pn. „Wokół sama 

glina. Warsztaty czas zacząć!”. 

W muzeum powstała pracownia 

ceramiki i rozpoczął się cykll 

warsztatów ceramicznych                  

dla dzieci i młodzieży. 

14 listopada warsztaty 

odwiedzili uczniowie z koła 

plastycznego. Grudzień coraz 

bliżej, dlatego też tematem prac 

były figurki związane ze Świętami Bożego Narodzenia. 

Powstały śliczne renifery, aniołki i choinki, które będzie można 

było obejrzeć podczas wystawy w Muzeum dnia 6 grudnia.

                                                 Marzena Hazuka-Beraś 

Konkurs „Przestrzenny Układ 
Słoneczny" rozstrzygnięty 

 

Koło plastyczne na warsztatach 
ceramiki w Pałacu 
Przebendowskich 
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15 listopada uczniowie klasy 1d i 1c po raz 
pierwszy wybrali się do Teatru Muzycznego w Gdyni. 
Wszyscy pamiętali o eleganckim ubiorze i kulturalnym 
zachowaniu się w teatrze i podczas spektaklu. 

 
W ciągu 

godzinnego 
przedstawienia 
dzieci poznały 
ponad 
dwadzieścia 
rymowanych 
wierszyków 
Jana Brzechwy. 
Nie zabrakło 

ulubionej przez 
uczniów części 
spektaklu - zabawy 
z publicznością 
(wspólne śpiewanie 
refrenu, zadania 
ruchowe dla 
publiczności oraz 
wcielanie się w rolę 
aktorów). 

uczniowie klasy 1d i 1c 
 
 
 
 
 

14 listopada klasa integracyjna 1d uczestniczyła 
w warsztatach ceramicznych, które odbyły się w ramach 
projektu edukacyjnego „Wokół sama glina. Warsztaty czas 
zacząć!”. 

Uczniowie poznali tajniki metody lepienia z gliny 
oraz podstawowe narzędzia ułatwiające wykonywanie 
różnych figurek glinianych. Swoimi małymi, ale bardzo 
sprawnymi rączkami starali się ulepić najpiękniej jak 
potrafią różne świąteczne dekoracje, takie jak: bombki, 
aniołki, mikołaje i bałwanki.              D.K. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Dnia 20.11.2017 r. w klasie 1a odbyły się 
warsztaty bożonarodzeniowe. Wzięli w nich udział 
uczniowie tej klasy i ich rodzice. Wszyscy aktywnie włączyli 
się w organizację. Wspólnie przygotowywali kartki 
świąteczne, ozdoby na choinkę, jak również stroiki. 
Wykorzystano różnorodne materiały z papieru, słomek, 
drewna, a także naturalne okazy takie jak szyszki. 

A. S.-B. 
 

„Brzechwa dla dzieci” 
 

Ozdoby świąteczne z gliny klasy 1d 
 

Warsztaty 
bożonarodzeniowe w 1a 
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14 listopada 2017r. odbył się 
w naszej szkole „Turniej wiedzy o 
Mikołaju Koperniku i wszechświecie”. 
Był on podsumowaniem akcji 
czytelniczych i konkursów 
zorganizowanych w ramach projektu 
„Mikołaj Kopernik – patronem 
naszej szkoły”. W turnieju udział 
wzięły klasy trzecie i czwarte. Każda 

klasa miała za zadanie przygotować plakaty i hasła 
dopingujące, a każda drużyna ciekawostki i informacje na 
temat wszechświata, które przedstawiły widowni i komisji. 

W klasach trzecich I miejsce otrzymała drużyna klasy 

III c, a w klasach czwartych drużyna klasy IV d. Nagrodzone 

zostały też całe klasy – IIIe, IIId i IV d za przygotowanie 

transparentów, haseł oraz pomysłowość. Konkurs ten 

rozbudził zainteresowania dzieci i poszerzył naszą wiedzę 

o Mikołaju Koperniku – patronie naszej szkoły. Został 

przygotowany przez bibliotekarzy szkolnych – panią Urszulę 

Klisowską, Danielę Okrój oraz przez nauczycieli kształcenia 

zintegrowanego – Martę Drapczuk i Karolinę Kreft.                      

organizatorki 

 „Turniej wiedzy o Mikołaju 
Koperniku i wszechświecie" 
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Jakie niebezpieczeństwa czyhają na dzieci 
w domu? Jak sprawdzić, czy ktoś jest przytomny                         
i wezwać pomoc? Tego uczyli się uczniowie klas II a, b, c, d 
oraz III b i e podczas warsztatów udzielania pierwszej 

pomocy. 

  W trakcie zajęć uczniowie drużyny ratunkowej pod 
kierownictwem pana Sławomira Czarneckiego uczyli 
młodszych 
kolegów, co robić 
w sytuacjach 
zagrażających 
zdrowiu i życiu, jak 
wezwać pomoc i 
sprawdzić 
przytomność. 
Uczniowie mieli 
okazję ćwiczyć 
postępowanie 
podczas 
udzielania 
pierwszej pomocy, 
a także wybieranie numeru alarmowego oraz rozmowę 
z dyspozytorem. Uczestnicy warsztatów poznali również 
zasady prawidłowej resuscytacji u dzieci i dorosłych oraz 
postępowania w sytuacji zadławienia. 

Zajęcia odbyły się w ramach realizacji programu 
edukacyjnego „ I Ty możesz uratować życie” opracowanego 
i realizowanego przez panie Annę Sulik-Wysiecką i Violettę 
Turczyn.     

organizatorki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Uczniowie klasy III d rozpoczęli już przygotowania 
do zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. W ramach 
tych przygotowań dzieci wykonywały, pod okiem 
wychowawcy klasy oraz kilku mam, świąteczne ozdoby. 
Powstało kilka pięknych, lśniących stroików oraz wiele 
kolorowych bombek, czy figurek gipsowych, 
przedstawiających postacie i elementy kojarzące się z 
nadchodzącymi świętami. 

Dnia 5 grudnia 2017 roku uczniowie klasy IIId wybrali 
się do sali zabaw Funky Monkey w Bolszewie, aby spędzić 
czas                              
na wspólnych, 
integrujących 
zespół klasowy 
zabawach 
ruchowych. 
Najważniejszym 
jednak punktem  
tej wizyty było 
spotkanie 
z samym św. 
Mikołajem. 

A. W. 

„I Ty możesz uratować życie” 
 

Z życia kl. I I I  d  
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„Czy to jutro, czy to dziś, każdemu potrzebny 

jest miś” - takie hasło przyświecało naszym uczniom 
podczas „Tygodnia Pluszowego Misia” od 20 do 24 
listopada 2017r. W tym tygodniu odbyła się w bibliotece 
„Akcja miś”, która polegała na rysowaniu portretów 

bajkowych lub pluszowych misiów oraz na przynoszeniu do 
biblioteki na wystawę swoich misiowych przyjaciół. 
Natomiast 24 listopada wszystkie pozostałe misie i inni 
pluszowi przyjaciele dzieci, opuściły swoje zaciszne pokoiki 

i przybyły wraz z uczniami do szkoły. Na korytarzach zrobiło 
się kolorowo i „misiowo". Pluszowe maskotki towarzyszyły 
swoim opiekunom w czasie przerw i na lekcjach. Samorząd 
Szkolny zorganizował konkurs plastyczny na najpiękniejszy 
portret misia. Natomiast biblioteka szkolna zorganizowała 
wystawę misiów oraz książek o misiach, a także gazetkę 
ścienną na temat historii pluszowego misia. Na zajęcia 
czytelnicze do biblioteki zostały zaproszone niektóre grupy 
przedszkolne. 

D. O. 
 

 

 

 

 
Dnia 21 listopada 2017 r. grupa uczniów Szkoły 

Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie, wybrała 
się do Cukierni „Sabinka” w Wejherowie na warsztaty 
pieczenia i dekorowania świątecznych pierniczków. 
Organizatorką tego wydarzenia była wicedyrektor 
Justyna Miszke – Redman, która w ten sposób postanowiła 
nagrodzić uczniów szczególnie zaangażowanych w życie 
szkoły. Celem wycieczki była przede wszystkim 
popularyzacja tradycji bożonarodzeniowych, a także 
rozwijanie kulinarnych zainteresowań uczniów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tydzień pluszowego misia 
 

Warsztaty w Cukierni 
„Sabinka” w Wejherowie  
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Dnia 1 grudnia 2017 roku pojechałem z kilkoma 

uczniami klas IV-VI pod opieką pani Justyny Kurlapskiej 
i pani  Justyny Miszke Redman do Pałacu 
Przebendowskich w Wejherowie na warsztaty 
kulturoznawczo-artystyczne. 

 Warsztaty te rozpoczęły się o godzinie 1500. Na 
spotkaniu  dostaliśmy  bombki styropianowe, serwetki i klej.  
Pani, która tam pracuje, wytłumaczyła nam, jak zrobić  za 
pomocą bombek styropianowych, kleju i zwykłych serwetek 
przepiękne bombki.  Dzięki temu mogliśmy samodzielnie 
wykonać bombki z motywem świątecznym oraz 

kaszubskim. 
 Po warsztatach odebrała mnie mama. Bardzo 
spodobały się jej bombki wykonane przeze mnie. Podobała 
mi się ta wycieczka, ponieważ mogliśmy wykazać się 
kreatywnością podczas  wykonywania bombek.  Jestem 

wdzięczny pani Justynie 
Kurlapskiej, że zabrała mnie 
na te warsztaty i będzie mi 
bardzo miło, jeśli taka 
okazja powtórzy się, bo 
chętnie wybiorę się znowu. 

Oskar Lange kl. VI d 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

W listopadzie odbył się konkurs ortograficzny dla 
uczniów kl. VI. Organizatorką była pani Justyna Kurlapska. 
O tytuł Mistrza Ortografii rywalizowało ze sobą 
7 wytypowanych osób.  
Pierwsze miejsce i tytuł Szkolnego Mistrza Ortografii                  
Klas VI uzyskała uczennica klasy 6b – Aleksandra Treder.  
Drugie miejsce ex aequo zajęli: Julia Drawc z 6c oraz 
Dawid Sarbak z 6b. 
Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratuluję! 
Nikt nie zna lepiej zasad ortograficznych od Was! 

Bądźmy kreatywni! 
 

Mistrz Ortografii kl. VI 



Ale NEWS! GRUDZIEŃ  2017  SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BOLSZEWIE 
 

9 

 
 W miesiącu listopadzie br. w Szkole Podstawowej             
im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie uczniowie klas VII              
oraz uczniowie oddziałów gimnazjalnych wzięli udział 
w konkursie na najciekawszą prezentację multimedialną 
o tematyce profilaktycznej „UŻYWKI NISZCZĄ”. 

Organizatorami byli nauczyciele informatyki pani Iwona 
Królak oraz pani Katarzyna Smentoch, koordynatorem 
pedagog szkolny pani Jolanta Szmuda. Konkurs spotkał 
się z dużym zainteresowaniem uczniów, na co zapewne 
miała również wpływ wyjątkowa nagroda dla wyróżnionych – 
udział w koncercie Margaret w Arenie Gdynia w ramach akcji 

profilaktycznej Polskiego 
Towarzystwa Zapobiegania 
Narkomanii oraz Pomorskiej 
Agencji Imprez Artystycznych 
„NIEĆPA – NIE PIJĘ, NIE PALĘ, 
NIE ĆPAM”. 
Najciekawsze prezentacje 
przygotowali uczniowie: Wojciech 
Radtke II f, Julia Bobkowska II e, 
Kacper Jasiński II e, Szymon 
Bochentyn II e, Wiktoria 
Jędrzejewska II f, Kamila 
Błażejewicz II e, Adam Formela II a, 

Dominik Chmura II g, Martyna Bobkowska II f, Mikołaj 
Garstka II e, Monika Barańska II j, Natalia Jaedtka II b, 
Natalia Król II b, Vivian Kass II g, Ignacy Knut II f, 
Przemysław Bank II i, Amelia Mudlaff II e,  Maciej Wasielke II 
e, Oliwia Plichta II e, Klaudia Zajączkowska II a, Kaja Rompa 
II i, Maciej Naczk VII b, Patrycja Trotzka II i, Lidia Peplińska II 
f, Maurycy Szczodrowski II g, Maksymilian Naskręt II e, Olga 
Zięba II f, Katarzyna Lipińska II g, Maciej Wasielke II e, Adam 
Michowski II g, Lidia Budka II e, Marcel Panyło II g, Mikołaj 
Sakowski II g, Jakub Lewandowski II e, Michał Potrykus II d, 

Patryk Woźniak II e, Alicja Zielonka II e, Natalia Kołodziejska 
II e, Adrianna Prażmowska II e, Marta Roszman II e, Natalia 
Kołodziejska II e, Wiktoria Małek II e, Daria Szulta II f, Mikołaj 
Marschall II f, Zuzanna Stolc II f, Agnieszka Sadowska III c, 
Magda Płotka III c, Magdalena Fobke III c, Natalia Łaga III i, 
Oliwia Bujakiewicz III i. 

  W piątek, 24 listopada 2017 grupa 42 
wyróżnionych uczniów, wśród nich redaktorzy gazetki, 
pod opieką 6 nauczycieli wzięła udział w Programie 
„NIEĆPA 2017”. Celem spotkania było uświadomienie 
młodym ludziom, że zażywanie narkotyków, dopalaczy, 
sięganie po alkohol lub papierosy nie likwiduje 
problemów, lecz przysparza ich jeszcze więcej. 
Publiczność świetnie bawiła się podczas występu 
zespołu „Sto%” oraz gwiazdy wieczoru, Margaret. 
Zgromadzona w Gdyńskiej Arenie młodzież udowadniała, 
że dobra zabawa jest możliwa bez jakichkolwiek środków 
zaburzających świadomość. 
 Społeczność Szkoły Podstawowej im. Mikołaja 
Kopernika w Bolszewie serdecznie dziękuje Pani Ewie 
Zarębińskiej - Szczodrej Dyrektorowi Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Wejherowie za umożliwienie wzięcia 
udziału w tak ciekawym wydarzeniu. 

Jolanta Szmuda 

Konkurs profilaktyczny „UŻYWKI NISZCZĄ”. 
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Redakcja: Urodziła się Pani w Stargardzie Szczecińskim. 
Jakie wartości wyniosła Pani z domu rodzinnego? 
Margaret: Rodzina zawsze jest na pierwszym miejscu. Choć 
jestem przekorna i zawsze robię na odwrót - po latach widzę,               
że to najlepsza i najważniejsza wartość jaką wpoili mi rodzice.  
Red.: Uczyła się Pani w Liceum Ogólnokształcącym                      
w Szczecinie, mogła by nam Pani zdradzić, jakie były Pani 
ulubione przedmioty? 
Margaret: Lubiłam język polski I historię :) ale w zasadzie jak 
każdy uczeń, moim ulubionym momentem w ciągu szkolnego 
dnia był dzwonek :)  
Red.: Uczęszczając do różnych szkół, 
czy zdarzało się Pani wagarować ? 
Margaret: Tak.  Nie jakoś wybitnie, ale faktycznie Nieraz 
opuszczałam szkołę - zawsze miało to podłoże muzyczne. 
Często w weekendy jeździłam ze Szczecina do Krakowa na 
lekcje śpiewu - nieraz pociąg powrotny zahaczał o 
poniedziałkowe poranki.  
Red.: O czym marzyła Pani przez całe życie i czy udało się to 
spełnić? 
Margaret: Marzyłam o tym, żeby śpiewać i to marzenie się 
spełniło. Teraz staram się je pielęgnować. Uczę się śpiewać, 
rozwijam słuch muzyczny oraz zdolności gry na perkusji.  

Red.: W szkole muzycznej, uczyła się Pani grać na klarnecie. 
Dlaczego akurat taki, trudny instrument muzyczny? 
Margaret: Klarnet wcale nie jest  trudnym instrumentem 
muzycznym. Jest mało popularny, ale to przyjemny instrument. 
Ma piękną głęboka barwę. Red.: Gdyby los dał Pani szansę 
wyboru innego zawodu, na jaki by się Pani zdecydowała? 
Margaret: Na żaden inny, bo śpiewanie to Jedyne co potrafię 
i jedyne, o czym zawsze marzyłam.  

Red.: Jest Pani projektantką mody, skąd  zamiłowanie                     
do tego zawodu? 
 
Margaret: Jestem klasyczną dziewczyną, która lubi się fajnie 
ubrać. Zamiłowanie do mody jest mocno związane z moją 
artystyczną  i sceniczną duszą. Śpiew i moda się uzupełniają.  
Red.: Ma Pani na swojej liście przebojów wiele 
interesujących piosenek, skąd Pani zyskuje wenę do 
pisania? 
Margaret: Weny się nie dostaje za darmo z nieba. Nad weną się 
pracuje. Pisanie piosenek to długotrwały proces. Praca nad 
szczegółami jest bardzo mozolna. Wszystko jest przemyślane. 
Milion razy..., przynajmniej ja pracuję w taki sposób.  
Red.: Ludzie potrafią sprawiać przykrość, jak radzi Pani 
sobie z hejtami i pogardą niektórych osób? 
Margaret: Nie radze sobie z nią. Nie wychodzę temu na przeciw- 
nie czytam artykułów o mnie, nie czytam komentarzy na portalach 
plotkarskich.., ale kiedy ktoś mnie obraża - to najzwyczajniej na 
świecie robi mi się przykro. Myślę, że problem jest bardziej 
złożony - bo nie dotyczy on Tylko mnie - jako osoby publicznej. 
Jeżeli ludzie przyzwyczają się do takiego sposobu 
komunikowania się, jeżeli hejt stanie się ich naturalnym językiem- 
to on przeniesie się z internetu i z osób publicznych - do 
szkolnych  ławek... Więc tak naprawdę sami sobie to robimy. Nie 
rozumiem po co.  
Red.: Jest Pani spełniona zawodowo? 
Margaret: Nie. I mam nadzieję, że jeszcze długo nie będę. 
Artysta niespełniony zawodowo to artysta poszukujący i aktywny 
zawodowo.  
Red.: Co sądzi Pani o stwierdzeniu, że „marzenia się 
spełniają”? 
Margaret: Myślę że jest sloganem, który rożnie się ma do 
rzeczywistości. Uważam, że o marzenia trzeba mocno zabiegać. 
Trzeba włożyć w nie wiele SIŁY i PRACY. Nic za darmo nie 
przychodzi.  
Red.: Rady dla naszych uczniów  i młodych redaktorów, 
którzy marzą o „wielkiej scenie". 

 Margaret: Muzykujcie, poszukujcie nowych dźwięków i  przy tym 

wszystkim bądźcie sobą.  
Red.: Plany na przyszłość.... 
Margaret: Pisanie nowych piosenek :)  
 Red.: Dziękujemy za rozmowę. 

Pytania do wywiadu przygotowała Ewa Westphal 

Wywiad redaktorów  
 „Ale NEWS’a!” z Margaret  

 Margaret - polska piosenkarka i autorka piosenek. 

Z wykształcenia projektantka mody. Zadebiutowała na 
rynku fonograficznym w 2013 roku minialbumem All I 
Need. W lipcu 2013 Margaret reprezentowała Polskę 
podczas Bałtyckiego Festiwalu Piosenki, gdzie zajęła 2. 

miejsce. Artystka została laureatką takich nagród 
jak MTV Europe Music Awards, Kids’ Choice 
Awards, Eska Music Awards czy SuperJedynki. 
Zdobyła również wiele nominacji, w tym m.in. 
do Wiktorów i Telekamer. 

 

Serdecznie dziękujemy menagerowi  Margaret - 
p. Ewelinie Skoniecznej za miły kontakt meilowy, 

 pomoc i umożliwienie nam spotkania z artystką po 
koncercie oraz przeprowadzenia wywiadu online. 

Opiekun redakcji Katarzyna Smentoch 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piosenkarz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Autor
https://pl.wikipedia.org/wiki/EP
https://pl.wikipedia.org/wiki/All_I_Need
https://pl.wikipedia.org/wiki/All_I_Need
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ba%C5%82tycki_Festiwal_Piosenki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ceremonia_MTV_Europe_Music_Award
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nickelodeon_Kids%E2%80%99_Choice_Awards
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nickelodeon_Kids%E2%80%99_Choice_Awards
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eska_Music_Award
https://pl.wikipedia.org/wiki/Superjedynki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiktory
https://pl.wikipedia.org/wiki/Telekamery
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Dnia 21.11.2017 roku w Filii Biblioteki w Bolszewie, 
miałam okazję uczestniczyć we wspaniałym spotkaniu 
z Szymonem Hołownią, mężczyzną 
o wielkim sercu, dużej cierpliwości, 
założycielem Fundacji dla dzieci „Kasisi". 
Celem spotkania była między innymi promocja 
jego książki „Święci pierwszego kontaktu". 
 Dowiedzieliśmy się, że autorytetem 
Pana Szymona, który zmienił jego życie, jest 
papież Franciszek. Opowiadał o papieżu, jak 
o „chodzącej Ewangelii". „Z Ewangelią nie 
będziesz się bał, będziesz wolny od lęku” - 
przekonywał. Utwierdzał nas też                                 
w przekonaniu, że to co jest do zrobienia, 
trzeba zrobić zaraz, dzisiaj oraz, że nie wolno 
zaniedbywać intuicji. Ważne jest, by na miarę 
swoich możliwości udzielać ludziom wsparcia. 
Zmiany na lepsze najlepiej byłoby zacząć od 
samych siebie, niech każdy z nas zrobi coś 
dobrego. CHCESZ DOSTAWAĆ, MUSISZ 
DAWAĆ! Pomagać trzeba tu i teraz, zawsze 

w sytuacji, w której człowiek się znajduje!  

           Jak wiemy, bohater naszego spotkania, znany jest 
też z prowadzenia, wraz z Marcinem Prokopem, 
telewizyjnego show „Mam Talent". Praca w tym programie 
fascynuje Pana Szymona Hołownię, ponieważ spotyka się                   
w nim z wieloma ciekawymi ludźmi. Przekonywał nas, że 
trzeba umieć poznać, uszanować każdego człowieka                    
bez  względu na jego poglądy polityczne, czy też religijne.  

 Jednocześnie sam Szymon Hołownia nie wierzy 
w magiczną siłę mediów. Uważa, że zawsze trzeba być sobą, 
nie można nikogo udawać. Tylko prawda sama się obroni 
i gw aran tu je  sukces .  

P AM I ĘT AJ C I E !  B ĄD Ź M Y  N AJ L E P S Z Ą 
W E R S J Ą S AM Y C H  S I E B I E !  

 Marta Roszman 

 

 

 

Redaktorzy: Czy Pana droga życiowa była zaplanowana? 

Szymon Hołownia: Nie, nie była. Studiowałem psychologię. 
Dopiero w czasie studiów psychologicznych, zacząłem pisać, 
robić różne inne rzeczy. Doszedłem do wniosku, że zajmę się 
tą działalnością, dziennikarstwem, ale na początku chciałem 
być psychologiem. 

Red.: Gdyby los dał Panu szansę wyboru innego zawodu, 
na co Pan by się zdecydował?  

Sz. H.: Nie wiem, czy bym zmienił zawód. Chyba bym robił 
dalej to co robię, dziennikarstwo. Jest to zawód, który 
pozwala spotykać bardzo dużo ludzi, rozszerzać swoje 
horyzonty. Dzięki dziennikarstwu też zacząłem robić, to co 
teraz bardzo lubię robić, czyli te dwie fundacje, które 
prowadzę. Są to rzeczy, które wyrosły z mojego  
dziennikarstwa.  

Ciąg dalszy na stronie następnej 

Spotkanie autorskie oraz WYWIAD 
 Z SZYMONEM HOŁOWNIĄ  

CHCESZ DOSTAWAĆ, MUSISZ DAWAĆ! 

Polski dziennikarz radiowy i telewizyjny, pisarz, 
publicysta. Prowadził przegląd prasy w „Dzień Dobry 
TVN”. Współprowadzi wraz z Marcinem 
Prokopem programy: „Mam talent!” (od 2008) i „Mamy 
Cię!” (2015) w TVN. 

Redaktorzy Ale NEWS’a! w akcji… 
Wywiad specjalnie dla Czytelników gazetki 

szkolnej. Zapraszamy do lektury! 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Dobry_TVN
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Dobry_TVN
https://pl.wikipedia.org/wiki/Marcin_Prokop
https://pl.wikipedia.org/wiki/Marcin_Prokop
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mam_talent!
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mamy_Ci%C4%99!
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mamy_Ci%C4%99!
https://pl.wikipedia.org/wiki/TVN
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Red.: Rady dla młodych dziennikarzy? 

Sz. H.: Natychmiast zmieńcie zawód. Absolutnie nie myślcie o żadnym dziennikarstwie, zajmijcie się w życiu 

czymkolwiek chcecie: geografią, historią, uczcie się języków. Skończcie normalne studia. Po każdych z tych 

studiów będziecie mogli być spokojnie 

dziennikarzami. Świat dziś potrzebuje sprawnych, 

wykształconych w różnych kierunkach 

dziennikarzy. Moim zdaniem samo studiowanie 

i uczenie się dziennikarstwa absolutnie nie ma 

racji bytu. Także naucz się czegoś w życiu, 

a później naucz się tych technik dziennikarskich, 

które będą Ci potrzebne. Robienia internetu, 

telewizji, radia czy wszystkich innych rzeczy. 

Samo dziennikarstwo do dziennikarstwa, po 

dwudziestu latach pracy w tym zawodzie, nie ma 

kompletnie żadnego sensu. 

 

Red.: Czy miał Pan wpadkę na planie "Mam Talent"? 

Sz. H.: Moja? Nie pamiętam, być może jakaś była, ale być może jej się 

wyparłem. Nie jestem w stanie sobie przypomnieć. Oczywiście dzieje się 

wiele w tych odcinkach na żywo. Tam jest trudno, jest show, ochrona czasu, 

precyzyjnie wyliczonego, reagowanie na to co się dzieje na bieżąco, na 

scenie. To jest trudna umiejętność, ale można się tego nauczyć. Bardzo 

podoba mi się ta praca. Wpadka? Nie wiem. Może kiedyś jak będę układał 

zbiór analizy swojego życia, to coś takiego sobie przypomnę. 

Red.: Dziękujemy Panu za poświęcony czas i wywiad! 

Pytania przygotowała: Ewa Westphal 

Wywiad przeredagowała: Marta Roszman 

 

 

Dnia 8 grudnia 2017r. grupa uczniów naszej szkoły wybrała się na wycieczkę 

do Drezna . Organizatorką wyjazdu była pani Katarzyna Drausal. Uczestniczyli 

w niej uczniowie klas siódmych i uczniowie oddziałów  gimnazjalnych. Po dotarciu 

do Drezna uczestnicy zapoznali się z planem zwiedzania miasta. Pierwszym 

punktem wycieczki  były zakupy świąteczne w galerii handlowej. Po zakupach zwiedzaliśmy 

zamek, w którym mieściły się muzea. Znajdowały się tam trzy muzea, które odwiedziliśmy: Galeria 

Obrazów Starych Mistrzów, Muzeum Porcelany, Salon Matematyczno-Fizyczny. Po zwiedzeniu 

tego miejsca grupa poszła obejrzeć kościół rzymsko-katolicki w Dreźnie. Następnie przyszła pora 

na pójście na Jarmark Świąteczny. Można było kupić wiele różnych ozdób oraz pyszne niemieckie 

jedzenie. W drodze powrotnej do autokaru pani przewodnik pokazała nam mozaikowe arcydzieło 

Wilhelma Walthera - Orszak Książęcy. Po powrocie do Bolszewa każdy cieszył się z wyjazdu  

i chciał wrócić do Drezna.                                                                                                   

 Maciej Naczk klasa 7b 

WYWIAD Z SZYMONEM HOŁOWNIĄ   - ciąg dalszy ze strony 11 

 

SZKOLNA WYCIECZKA DO DREZNA W NIEMCZECH  
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Przełom listopada i grudnia 
obfituje w dużą  ilość działań, 
których podejmuje się Szkolne 
koło wolontariatu. 8. grudnia                  
w ramach Światowego Dnia 
Wolontariatu naszą szkołę 
odwiedzili pracownicy Fundacji 
„Sprawni Inaczej” z Gdańska,  
wspierającej rozwój osób 
niepełnosprawnych. Przyjechały                  

z nimi wolontariuszki z innych państw: z Niemiec, Włoch, 
Ukrainy oraz osoby niepełnosprawne. Dziewczyny 
opowiadały o swojej pracy w Polsce. Zaciekawiły naszą 
młodzież interesującymi historiami, pokazały, jak można 
ubogacić własne życie, rozwijać się ,poznawać kulturę i  języki 

z  innych stron świata, będąc wolontariuszem. Jednocześnie 
spotkanie było formą integracji z osobami niepełnosprawnymi.  
Wolontariuszki z obcych państw opowiadały                   
i rozmawiały po angielsku, gimnazjaliści mogli 
więc sprawdzić swoje umiejętności językowe. 
W drugiej części odbyły się warsztaty 
manualne, uczniowie wykonywali niesamowite 
prace w glinie. Równolegle trwała wystawa 
prac podopiecznych fundacji. Zakupując 
cudownego anioła, czy ceramicznego Mikołaja 
finansowo mogliśmy wspomóc działalność 
fundacji. 

Opiekun Aleksandra Hirsch 
 

 
  Trzy młode kobiety z różnych państw 
opowiadały uczniom o swojej pasji, 
którą jest wolontariat. Najstarsza 
z dziewcząt pochodziła z Włoch. 
Opowiedziała nam o tym, co robi i w jaki 
sposób pomaga innym. Najradośniejszą 
wydała mi się młoda Niemka imieniem 

Sofii. Podczas swoich wypowiedzi dziewczyna uśmiechała się 
beztrosko. Wyglądała na bardzo szczęśliwą i zadowoloną                  
z pracy. Sporo opowiedziała nam o sobie i swojej rodzinie. 
Rozmowa z nią była bardzo przyjemna. Trzecia z dziewcząt 
bardzo zaimponowała mi znajomością podstawowych 
zwrotów w języku polskim. Svetka - bo tak przedstawiła się 

młoda Ukrainka, opowiedziała nam o tym jak bardzo podoba 
jej się Polska. Każda z pań zrobiła na mnie pozytywne 
wrażenie. Oto fragment wywiadu przeprowadzonego w języku 

angielskim z wolontariuszkami: 
 
Dziennikarz: Is the job of volunteer common in your 
country. 
 
Sofie: Actually yes. It’s very common in Germany. When I said 
my parents that I’m going to work as a volunteer in Poland, 
they weren’t surprised very much, because my brother and 
sister left our country to work as a volunteer too. One of them 
went to America, and the other went to Australia.  
 
Dziennikarz: Is this job hard?  
 
Everyone:  No, It’s not. You know, when you give something 
to someone,   good things will come back to you. You give, 
and you get. It’s actually fun. We made new friends, we saw 
nice cities and towns. 

 
Dziennikarz: How your family reacted to it? 
 
Svetka: My mum thought that I will stand a week. 
She was quite surprised, when I said, that I want to 
stay for a year. 
 
Dziennikarz: Why did you choose a job of a 
volunteer? 
 
Włoszka: When I finished school I didn’t know what 
to do with my life. I worked as a waiter in a pub, as a 

shop assistant but it was boring. Then I found this program 
and I knew, that this is something for me. 
 
 
  Na koniec wypowiedzieli się podopieczni. Młody pan 
powiedział bardzo mądre słowa: "...bo dobro powraca. To co 
one robią dla nas, wróci mocniejsze do nich...". Jest to 
pouczające. Właśnie to tak bardzo podoba mi się w ludziach. 
Bezinteresowna pomoc i dobroć. To spotkanie z pewnością 
mnie czegoś nauczyło. Zainteresowałam się wolontariatem. 
Pomimo, że spotkanie nie trwało długo, wszyscy uczestnicy 
z pewnością byli z niego zadowoleni. Uczniowie zadawali 
wiele pytań wolontariuszkom. Spotkanie było ciekawe. Po 
zakończeniu warsztatów uczniowie mogli zakupić wyroby 
wykonane przez podopiecznych ośrodka. 
 

Sofia Gawrylak, Maria Boyke klasa 7e 

DZIEŃ WOLONTARIUSZA  

Rozmowa z wolontar iuszkami  

 i  opiekun & oacute   
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W okresie przedświątecznym szczególnie pamiętamy 
o potrzebujących. W tym roku przygotowaliśmy Szlachetną 
Paczę dla dwóch rodzin. Darczyńcami byli uczniowie 
i pracownicy szkoły, którym serdecznie dziękuję. 

Wszystkim wolontariuszom z okazji ich grudniowego święta 
składam serdeczne życzenia- wytrwałości w realizowaniu 
podjętych zadań, uśmiechu i satysfakcji z pracy na rzecz 
innych osób. A Wam drodzy czytelnicy i przyjaciele 
Szkolnego koła wolontariatu życzę radosnych Świąt 
Bożego Narodzenia 

Opiekun Aleksandra Hirsch 
 
 
 
 
 
 

Marzycielska 
Poczta to ogólnopolska 
akcja, która polega na 
wysyłaniu tradycyjnych 
listów i kartek do ciężko 
chorych dzieci. Na stronie 
MarzycielskaPoczta.pl 
prezentowane są profile 
chorych 
dzieci wraz 
z ich 

adresami pocztowymi. W profilach można 
odnaleźć najważniejsze informacje o dzieciach, ich 
zainteresowania czy krótką biografię. Można zrobić coś 
naprawdę dobrego!  

W naszej szkole zorganizowano akcję pisania listów 
do chorych dzieci. Okazało się, że nasi uczniowie mają 
ogromne, ciepłe serduszka, gdyż zainteresowanych akcją było 
naprawdę sporo! Odwiedziła nas też pani Katarzyna 
Jankowiak ze swoimi uczniami. Pisaliśmy, kolorowaliśmy, 
rysowaliśmy i tworzyliśmy! Wiele ciepłych słów popłynęło do 
osób z całej Polski! Mamy nadzieję, że naszymi listami 

i rysunkami sprawi dzieciom ogromną 
radość.  

J.K 
 

 
 
 
 
 
 
Dnia 

30.11.2017r. 
uczniowie kl. IVa 
i Vc wybrali się na 
wycieczkę do Teatru 
Muzycznego 
w Gdyni na sztukę 
pt. „Piotruś Pan”. 
Opiekunami tej 
wycieczki była polonistka pani Anna Jeziorna oraz 
nauczyciele: panie Anna Muttke, Agnieszka Sitny oraz 
Aleksandra Sitny. 

Uczniowie byli zachwyceni spektaklem. Cała sala 
drżała z zachwytu! Wspaniałe efekty, postaci i wiele innych 
elementów zauroczyło obydwie klasy. Wszyscy byli pod takim 
wrażeniem, że już dopytują się o kolejny taki wyjazd ☺. 

Zuzanna Lesnau kl. V c 
 

Z okazji Mikołajek rodzice uczniów klasy VI c 
postanowili zrobić im nietypowy, jednak bardzo trafiony 
prezent – zorganizowali im wyjazd na spektakl ,,Piotruś Pan” 
w reżyserii Janusza Józefowicza do Teatru Muzycznego 
w Gdyni. Pod opieką wychowawczyni, p. Jagody Formella, 
i nauczycielki muzyki, p. Patrycji Klein, uczniowie wybrali się 
na spektakl w dniu 5  grudnia.  

Po dotarciu na miejsce, uczniowie bez kłopotów 
dotarli na widownię teatru, mimo że w tym dniu Teatr 
Muzyczny w Gdyni był oblegany przez nastoletnich widzów. 

Podczas pobytu w teatrze 
uczniowie naszej szkoły 
wykazali się wysoką 
kulturą osobistą 
i umiejętnością 
stosownego zachowania.  

Spektakl zrobił na 
nich ogromne wrażenie. 
Ci uczniowie, dla których 
spektakl początkowo był 

tylko pretekstem do uniknięcia nielubianych lekcji, szybko 
zmienili zdanie. Technologia 3D, w której realizowane było 
przedstawienie, oprawa muzyczna i tancerze we wspaniałej 
charakteryzacji przenieśli wszystkich widzów w zaczarowany 
świat krainy Niebywalencji, gdzie wraz z Piotrusiem i jego 
kompanami stawiali czoła przebiegłemu kapitanowi Hakowi. 

Serdecznie dziękujemy rodzicom za tak niezwykły 
prezent mikołajkowy!  

J. F. 

 TAK. POMAGAM! Akcja Wolontariuszy 

„Czasami potrzeba tak niewiele,  
żeby z uśmiechem dziecka 
uśmiechnął się cały świat” 

 

„Piotruś Pan” w Teatrze 

Muzycznym 
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29 listopada w godzinach między 1730 a 1900 w naszej 
szkole odbył się słowno - muzyczny program „Spotkania                
z historią Polski” tak zwana Wieczornica. W ten sposób 

uczniowie klasy 2, 
chór szkolny oraz 
dwóch chłopców z 
klasy 3 chcieli 
uczcić  odzyskanie 
przez Polskę 
niepodległości                  
po 123 latach. 
Informacje 

o ważnych postaciach w tamtych czasach takich jak Józef 
Piłsudski, Józef Bem czy Ignacy Padarewski nie zostały 
pominięte, tak samo jak informacje o zaborach 
i powstaniach. Uczniowie w łagodny sposób przedstawili, jak 
bardzo były to ciężkie lata walki przez naszych rodaków i jak 
bardzo byli oni wytrwali. Wszystko działo się w szkolnej 
stołówce, gdzie zostali zaproszeni goście, każdy mógł 
przyjść. Obecni byli rodzice uczniów, szkolni pracownicy 
a nawet można było spotkać kółko gospodyń wiejskich. 

Oprócz cennych informacji o historii, można było usłyszeć                  
i śpiewać patriotyczne piosenki. Na stołach zagościł słodki 
poczęstunek, przez co całe spotkanie było jeszcze 
przyjemniejsze. Wszystko odbyło się głównie  dzięki                
p. Agnieszce Zielonko oraz p. Justynie Gąsiewicz, 
wyjątkowego klimatu dodała również  piękna 
scenografia przygotowana przez p. Bożenę Reszke. 
Wszystkim przybyłym gościom i uczestnikom bardzo 
dziękujemy za udział.  
 

 Kaja Rompa 2 i 
 

 
Z tym dniem związanych jest w obrzędowości 

kaszubskiej wiele charakterystycznych symboli i zwyczajów. 
Oto kilka z nich: przez cały dzień starano wstrzymywać się 
od spożywania potraw, gospodarz sprawdzał czy dobrze 
napalono w piecu, bo przecież w nocy ma narodzić się Boże 
Dziecię, więc należy zadbać, aby nie marzło. Opieką 
otaczało się zwierzęta, które otrzymywały w wigilię lepsze 

niż zwykle pożywienie.  
Wieczerza wigilijna po zachodzie 
słońca była także postna i dość 
skromna a sygnałem do jej  
rozpoczęcia było pojawienie się 
pierwszej gwiazdy na niebie, 
zasiadając przy wigilijnym stole 

dzielono się opłatkiem (zwyczaj ten pojawił się                          
na Kaszubach dopiero po I wojnie światowej.)  

 Na całym obszarze Kaszub tego dnia, najważniejszą 
z potraw wigilijnych były śledzie i wiele innych gatunków ryb.  
Wigilijna wieczerza składała się z dwunastu potraw. 
Starym zwyczajem było w większości domostw 
pozostawianie wolnego nakrycia przy stole, przeznaczonego 
dla zbłąkanego wędrowca oraz dla bliskich zmarłych. 
Podczas wymienionego wieczoru śpiewano kolędy, a także 
czytano fragmenty Pisma Świętego. Bardziej znane 
i praktykowane na Kaszubach było stawianie w kącie izby 
snopka żyta. Był to symbol dobrych plonów 
w nadchodzącym roku. Zwyczaj zaś stawiania choinki 

w domostwach, pojawił się dość późno, dopiero na początku 
XX wieku, który przywędrował z Niemiec. Choinkę strojono 
najczęściej słodkościami, owocami lub ręcznie 
wykonanymi ozdobami z papieru, słomy lub innych 
materiałów. Pod choinką stawiano żłóbek z Dzieciątkiem 
lub szopkę. 

Ozdoby choinkowe miały swoją symbolikę, a więc: 

Gwiazda, którą umieszczano na szczycie choinki miała 
pomagać w powrotach do domu z dalekich stron; była też 
symbolem gwiazdy betlejemskiej, która wiodła Trzech Króli 
do Dzieciątka Jezus. Jabłko symbolizowało owoc biblijny, 
którym kuszeni byli Adam i Ewa; pierwotnie miały zapewnić 
zdrowie i urodę. Orzechy – zawijane w sreberka miały nieść 
dobrobyt i siłę. Anioły – ich rola to  opiekowanie się domem 
i jego mieszkańcami. Dzwonki – oznaczały dobre nowiny 
i wydarzenia. Świeczki – miały bronić dostępu złym mocom, 
„odwracać” nieżyczliwe spojrzenia ludzi (złe uroki), dawać 
duszom przodków możliwość ogrzania; w tradycji 
chrześcijańskiej światełka to symbol Chrystusa, który 
przyniósł nam światłość. Łańcuchy – miały nam 
przypominać o zniewoleniu grzechem, były symbolem węża 
kusiciela. 

Teraz nie pozostaje  już nic innego, jak życzyć 
wszystkim cierpliwego oczekiwania  Świąt Bożego 
Narodzenia.                                                                

Maciej Szur kl. 2 a   

Zwyczaje Bożonarodzeniowe na Kaszubach 

Wieczornica – program słowno - muzyczny 
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     Dnia 24.11.2017r. nasza 
klasa II b odbyła wycieczkę do 
Gdańska. O godzinie  800 
zebraliśmy się na dworcu                  
w Wejherowie, skąd mieliśmy 
wyjechać pociągiem do 
Trójmiasta. Podróż minęła 
spokojnie i wesoło. 

Po półtoragodzinnej jeździe z Dworca Głównego spacerkiem 
udaliśmy się na Plac Dominikański obok Hali Targowej ,gdzie 

mieliśmy odbyć warsztaty  historyczne związane z XIII-
wieczną "Piwnicą romańską". Całe zwiedzanie zaczęliśmy od  
filmu ukazującego historię terenu, na którym ulokowany był 
niegdysiejszy klasztor dominikański. Wykonane animacje 
komputerowe ukazują zrekonstruowany wygląd budowli. 
Ponadto, animacje te stanowią część filmu prezentowanego 
w pomieszczeniu dobudowanym do Piwnicy Romańskiej. 
Kończąc ciekawy film animacyjny, podzieliliśmy się na 
kilkuosobowe grupki kolejno zwiedzając zabytki. Zwiedzanie 
części ekspozycji prezentującej relikty odbywa się w formie 
swoistego spektaklu audiowizualnego. Poszczególne detale 
architektoniczne, w miarę przesuwania się zwiedzających, są 
pojedynczo podświetlane kolorowym oświetleniem. 
Podświetlaniu towarzyszy komentarz merytoryczny lektora 
opisujący poszczególne relikty. Najciekawszą ekspozycję 
stanowi pochodzące z XVI/XVII wieku tzw. ossuarium, czyli 
miejsce, w którym składowano kości zmarłych, odkryte obok 
zabytkowej budowli. Po skończonej lekcji wirtualnego 
przewodnika i oglądaniu wystawy prac archeologicznych, 
razem z grupą w czasie przerwy między kolejnymi zajęciami 
poszliśmy  do wszystkim znanej restauracji- McDonald'a. Tam 
zamówiliśmy sobie trochę przekąsek (ja zamówiłam sobie 
nowość w menu- lodowe marzenie orzechowe, polecam) a po 
skończonym posiłku wolnym truchtem przeszliśmy do 
budynku zwanego Centrum Hewelianum. Czekając na zajęcia 
„Od Leonarda do lasera" uczniowie II b rozprostowali kości, 
skacząc i biegając po Górze Gradowej. Po kilkunastu 
minutach przewodniczka, która miała podzielić się z nami 
wiedzą, zaprowadziła nas do specjalnej sali. Schodząc po 
bardzo stromych i wąskich schodkach, na samym dole 
czekała nas kraina nauki i doświadczeń. 

Każdy wynalazek miał inne zadanie, były to maszyny 
pokazujące jak na źrenice działa nagła zmiana światła, jak 
działa grawitacja czy jak szybki mamy refleks oraz wiele, wiele 
innych maszyn. Po wykładzie na temat laserów, kolorów 
i innych bardzo ciekawych rzeczy, przewodniczka dała klasie 

kilka minut na samodzielne wykonanie doświadczeń 
z robotami. Każdy uczeń kolejno ustawiał się do maszyn 
i pogłębiał wiedzę na różne tematy. 

Po skończonych zajęciach opuściliśmy salę i wróciliśmy 
wolnym krokiem na dworzec. Gdy czekaliśmy na pociąg, nie 
zabrakło śmiechu, zabawy i szaleństw. Wracając do 
Wejherowa razem z moimi kolegami i koleżankami, 
wspominaliśmy  o przeżyciach z dzisiejszego dnia. dotarliśmy 

Moim zdaniem wycieczka  była interesująca, jak 
i przezabawna. Na pewno będę mile wspominać ten dzień, 
kiedy razem z przyjaciółmi udaliśmy się na Gdańska. 

                                                           Emilia Nierzwicka kl.2b 

                                                              

  

Ostatn io  sporo 
myśla łam o szczęściu .  Czym 
jest?  Jak je  znaleźć? Jak  czuć  
s ię  szczęśl iwym?  Kontemplując 
dogłębnie na ten temat, natknęłam się 

niby „zupełnie przypadkiem" na cytat Abrahama Lincolna: 
„Ludzie są dokładnie tacy szczęśliwi jak myślą, że są". To 
mną wstrząsnęło. Czyżby cytat z Instagrama mógł być 
odpowiedzią na wszystkie te pytania? Wznowiłam głębie 
rozmyślań. Wywnioskowałam, że szczęście musi być 
stanem umysłu. Wystarczy zdać sobie sprawę z tego, jak 
wiele dobra otacza każdego z nas. Rozejrzyj się. Wokoło 
pełno ludzi. Każdy z nich ma pasję, cel i ambicję. 
Przypomniałam sobie, jak wiele szczęścia w dzieciństwie 
sprawiało mi chociażby żucie gumy w kulce. Pomimo iż smak 
traciła niemal w momencie pierwszego rozgryzienia kulki. Co 
obecnie sprawia mi szczęście lub radość? Od niedawna 
interesuje się grą: Counter Strike Global Offensive. Fabuła gry 
jest ciekawa, ponieważ grafika jest na wysokim poziomie. 
Umiejętności są adekwatne do rangi grającego. Potocznie: 
CS; jest grą typowo chłopięcą. Ludzie z zewnątrz (najczęściej 
rodzice) nie rozumieją jak strzelanki mogą dostarczać 
rozrywki. Cóż... tak właśnie jest. Uśmiech na twarzy gracza po 
uzyskaniu większej, lepszej rangi- jest cudowny. 
Podsumowując. Jak znaleźć szczęście? Znajdź coś co 
sprawia ci przyjemność,  np. hobby. Zdaj sobie sprawę z tego, 
jak wiele masz. Jeśli możesz to przeczytać, masz więcej 
szczęścia niż 3 miliardy ludzi, którzy są analfabetami.  

Maria VII e 

Wycieczka do „Piwnicy romańskiej" i nie tylko … 

Szczęście, gumy kulki i CS:go  
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W konkursie wzięli udział uczniowie klas VII oraz II 
i III oddziałów gimnazjalnych. Wpłynęło 40 prac 
graficznych. Dnia 04.12.2017r. komisja konkursowa 
wyłoniła zwycięzców.  

 

 

 

Wyniki  Szkolnego Konkursu Graficznego  

„Multimedialna Kartka Bożonarodzeniowa” 

Klasy VII 

I miejsce: Małgorzata Szreder kl. VII c 

II miejsce: Martyna Klawikowska kl. VII a 

III miejsce:  Aleksandra Jagielak kl. VII c 

Wyróżnienie: Maria Boyke kl. VII e 

Wyróżnienie: Sofia Gawrylak kl. VII e 

Klasy II (oddziały gimnazjalne) 

I miejsce: Paulina Żygo kl. II g 

II miejsce: Julia Arendt kl. II h 

II miejsce: Natalia Szotrowska  kl. II f 

III miejsce: Wojciech Słowiński kl. II c 

Wyróżnienie: Maksymilian Baranowski kl. II f 

Wyróżnienie: Oliwia Potrykus kl. II i 

 

Klasy III (oddziały gimnazjalne) 

I miejsce: Michalina Dąbrowska kl. III e 

Od lewej: Małgorzata Szreder 7 c, Wojciech Słowiński 
II c, od góry: Małgorzata Szreder 7 c (dwie prace), 
Paulina Żygo II h, Martyna Klawikowska 7a. 

Gratulujemy. Dziękujemy za udział w konkursie.  
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W tegorocznej edycji  Powiatowego Konkursu 
Recytatorskiego "Strofy o Ojczyźnie"  w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Wejherowie wzięła  udział rekordowa 
liczba uczestników. W obydwu kategoriach wiekowych (klas 
IV-VI Szkoły Podstawowej oraz klasy VII SP  
i Gimnazjum) wystąpiło 41 uczniów, którzy swoimi dojrzałymi 
recytacjami w niezwykły sposób potrafili nawiązać do tematu 
patriotyzmu.  
Wszystkie szkoły, które zadeklarowały swój udział                            
w konkursie, były zobowiązane wytypować dwóch 
uczestników oraz przygotować utwory do recytacji. Konkurs 
ma formę prezentacji jednego dowolnego patriotycznego 
utworu poetyckiego. Naszą szkołę prezentowali: Oliwia 
Plichta z klasy 2E z fragmentem utworu „Piłsudski” Jana 
Lechonia oraz Franciszek Lesner z klasy 3F z wierszem 
„Naprzód” Józefa Relidzyńskiego. Celem konkursu jest 
pogłębienie wiedzy o poezji patriotycznej, rozwijanie 

zainteresowań literackich, kształtowanie kultury żywego 
słowa oraz doskonalenie warsztatowych umiejętności 
recytatorskich, a przede wszystkim uczczenie rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Jury po wysłuchaniu wszystkich prezentacji, biorąc pod 
uwagę dobór repertuaru , kulturę słowa, interpretację oraz 
ogólny wyraz artystyczny wyłoniło zwycięzców.  
Wzorem lat ubiegłych, również w tym roku, stanęliśmy na 
podium.  
Oliwia Plichta została laureatką II-go miejsca 

Laureaci I, II, III miejsca otrzymali nagrody rzeczowe oraz 
dyplomy. Pozostałym uczestnikom konkursu zostały wręczone 
dyplomy-podziękowania. 
 

Wiesława Żywicka  - n-l bibliotekarz 

 

 

Witam Was serdecznie Drodzy Czytelnicy! 

Dzisiaj przychodzę do Was z dość nietypowym tematem. Otóż 

chodzi o to, że dnia 1 7  g r u d n i a  j e s t  D z i e ń  b e z  

P r z e k l e ń s t w . Pewnie mało z Was wie o tej dacie. 

Jak sama nazwa mówi jest to dzień, w którym się nie przeklina. 

Oczywiście nie oznacza to, że tylko tego dnia możemy 

odpuścić sobie używanie wulgaryzmów. Pewnie wielu z Was 

weszło to już w nawyk i jest podstawą w słowniku. Nie 

powinniśmy używać przekleństw, ponieważ jest to niekulturalne 

i niestosowne. Często bywa tak, że nie potrafimy wymówić 

jednego zdania bez użycia przekleństwa. Niektórzy zaczynają 

przeklinać pod wpływem środowiska, czyli bo przeklinają też 

moi koledzy czy koleżanki, to ja, aby się nie wyróżniać, też 

muszę. Oczywiście jest to totalna bzdura. Jeśli jeszcze nie 

przeklinasz to trzymaj tak dalej, bo z drugiej strony wygląda to 

zupełnie inaczej aniżeli by się nam wydawało. Dla nas jest to 

po  prostu atrakcyjne. Może się zdarzyć tak, że jakaś dorosła 

osoba mogłaby 

usłyszeć  

z Waszych ust 

jakiś wulgaryzm 

i mogłaby sobie 

pomyśleć, że 

jesteście 

niewychowani, 

a tego chyba 

część z Was by 

nie chciała. 

Niektórzy z Was 

przeklinają, aby  poczuć się dorosłym, czy też aby 

zaimponować innym. Dlatego zachęcam Was i namawiam do 

tego, abyście  spróbowali lub wyrzucili przekleństwa ze 

swojego słownika. Pamiętajc ie, że nasze s łownic two 

świadczy o naszym wychowaniu.  

P.S II F 

Wyniki Pomorskiego Konkursu 
Gwiazdka Tuż, Tuż… 

 
Kategoria Grafika komputerowa: Julia Arendt,  

Inga Gelińska, Karolina Chamerek, Paulina Żygo. 

Kategoria szopka: Jonatan Burghardt, Natalia 

Szotrowska. Kategoria kartki plastyczne: Milena 

Kwaśny, Julia Pionk, Julia Roksz. Kategoria prace 

literackie: Anna Myszke. Gratulujemy! 

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 18 grudnia br. 
w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-
Pomorskiej w Wejherowie.  
 

 

 Dzień bez Przekleństw  
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Nazywam się Paweł 
Sobolewski i chodzę 
do klasy II H. Od kilku 
lat śpiewam i gram w 
scholi Dzieci 

Kalasancjusza. Bierzemy udział 
w wielu przeglądach 
i konkursach.  Jeden z nich odbył 
się 18 listopada, była to VII 
Cecyliada. Jest to konkurs 
chórów dziecięcych 
z archidiecezji Gdańskiej. Wzięło 
w niej udział 15 scholek, czyli 
około 400 dzieci. Sędziami byli 

między innymi profesorowie  muzyki i dyrygentury.  Mieli oni 
trudne zadanie. Musieli wyłonić zwycięzcę konkursu, a poziom 

był bardzo wysoki. Spośród wszystkich scholek jury przyznało 
naszej grupie z Bolszewa pierwsze miejsce. Usłyszeliśmy 
wiele miłych słów i pochwał od sędziów. To zwycięstwo                 
to był dla nas ogromny sukces.  

Paweł II h 
 
 

 
 
Mało osób wie, że dnia 16 listopada 

jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji.  Zacznijmy od tego, co 
to jest tolerancja. Jest to bardzo potrzebna wartość                               
w człowieku.  To uznanie prawa drugiej osoby do różnienia się                                
z innym człowiekiem. To zdolność przetrwania w niesprzyjających 
warunkach zachowaniach. Oznacza, że niezależnie na 
indywidualną godność każdy ma prawo do własnych poglądów, 
przekonań, zachowania się. Jest to oczekiwanie                                   
na poszanowanie czyjegoś prawa i przekonań do różnienia się                        
z innymi. Na całym świecie tolerancji jest niewiele. Brak tolerancji 
odczuwają ludzie biedni, innej nacji, z nałogiem, chorzy, z innymi 
poglądami. 
Święto ma na celu; 

• znalezienie głębszych przyczyn nietolerancji, 

• zmobilizowanie opinii publicznej na rzecz tolerancji 
i informowania jej o niebezpieczeństwach związanych 
z objawami nietolerancji, 

• wypracowanie praktycznych wskazówek dla rządów, 
naukowców i instytucji publicznych, w celu umożliwienia im 
znalezienia rozwiązań. Jak sama nazwa mówi to dzień szacunku, 
akceptacji i uznania bogactwa różnorodności kultur na świecie. 
Działania na rzecz tolerancji w ramach obchodów skierowane 
zostały zarówno do placówek oświatowych jak i szerszego kręgu 
społeczeństwa.    

Moim zdaniem zrozumienie tolerancji polega na 
prowadzeniu rozmów, a nie walk. Brak kompromisu między 
radykalnie nastawionymi grupami jest zaprzeczeniem tolerancji. 
Ludzie muszą nauczyć się zgadzać, lub nie zgadzać na przemoc; 
muszą umieć okazywać różne poglądy bez nienawiści czy 
wrogości. Bo co nam da wojna? Skoro i tak będzie jeszcze 
gorzej? A no właśnie. Wielu ludzi tego nie spostrzega. Człowiek 
staje się drugiemu coraz bardziej obcy. Nie przeprowadzamy 
rozmów realnie tylko przez internet. On tylko coraz bardziej 

odciąga nas od rzeczywistości. Ten dzień polega na tym, aby 
chociaż w małym stopniu zlikwidować rasizm itd. Ma nas nauczyć 
szacunku do drugiej osoby. 

„Tolerancja nie znaczy, że mam kogoś lubić za to, że 
jest inny. Tolerancja jest wtedy, kiedy nie rzucasz się z nożem 
na kogoś, kto ci nie odpowiada.” 

„W dzieciństwie słyszałam od ojca, że podstawowym 
kryterium oceny człowieka jest jego uczciwość, nie zaś 
narodowość, pochodzenie czy wiara. Uczciwość!’’ 

 
Paulina S. II f 

 
 
 
 

 

Rodzicie wybierali imiona, które im się  podobały 

i zapisywali je na kartce . Na końcu zostały dwa imiona, które 

im się najbardziej podobały i te dwa imiona: Vanessa Nadine 

noszę. Imię  Vanessa również dlatego, że ulubioną wokalistką 

rodziców była Vanessa May, znana skrzypaczka ,więc również 

z tego powodu moje imię znalazło  się na ich liście. Znaczenie 

imienia Vanessa - kobieta nosząca to imię jest bardzo 

energiczna i pełna temperamentu. Jest otwarta na ludzi i na 

świat, chętnie nawiązuje kontakty, do czego ma 

prawdziwy talent, wobec czego nigdy nie może czuć się 

samotna. Nawet jeśli zjawia się w całkiem obcym dla siebie 

miejscu, gdzie nikogo nie zna, od razu nawiązuje nić przyjaźni 

z nowopoznanymi osobami, gdyż jest tak sympatyczna 

i pozytywnie nastawiona, że nie da się jej nie lubić. 

 Vanessa 

Sukces chóru – Schola Dzieci Kalasancjusza 

B ą dź c i e  t o l e r a n c yj n i !  

Mam piękne imię! -  Vanessa  
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Mam na imię 

Krzysztof i uczęszczam 
do Szkoły Podstawowej 
imienia Mikołaja 
Kopernika w Bolszewie. 
Każdy posiada w sobie 
mocną stronę, 
a niektórzy jeszcze jej 
nie odkryli. Także 
posiadam tę „lepszą 
stronę własnego 
siebie”,  a mianowicie 
od kilku lat interesuję 
się tworzeniem filmów. 
Zaczęło się to od 
obejrzenia pewnego 
filmu na portalu 
zwanym YouTube. Był 
to krótki materiał,                   
w którym autor 
wypowiadał się na 

temat swojego życia, co mnie zainspirowało. Nie posiadałem 

wówczas profesjonalnego sprzętu do nagrywania. 
Wystarczał mi zwykły telefon i własny pomysł. Po paru 
tygodniach zakupiłem statyw fotograficzny, by zachować 

stabilność 
obrazu. 

Pierwsze moje 
materiały 

pokazywały 
moje 

otoczenie, od  
szkolnej wycieczki począwszy, a skończywszy na 
zabawie młodych kotów. Jednak zwykły telefon 
nie spełniał moich oczekiwań, potrzebowałem 
czegoś lepszego. W każde wakacje 
pracowałem u mojej babci na zbieraniu grzybów 
w lesie i oddawaniu ich do  skupu. Cały mój trud nie poszedł 
na marne, ponieważ zamówiłem przez Internet niedrogą 
kamerę sportową, która o dziwo w jakimś sensie 
zastępowała wcześniejszą.  Przydała się, jednak moją głowę 
zasypywała masa pomysłów, których nędzną kamerką nie 
dało się zrealizować. Dużo oglądałem poradników na temat 
„Jaką kamerę najlepiej kupić oraz jakiej firmy”. Rodzice 
widzieli we mnie potencjał, więc sprezentowali mi aparat 
marki „Lumix”. Gdy miałem wszystko, co mi potrzeba, 
zacząłem spisywać pomysły i tworzyć z nich jedną całość. 

Tak właśnie napisałem pierwsze scenariusze mojego 
autorstwa. Poza wszystkimi sprzętami potrzebny był mi 
program do montowania. Poszukiwałem najlepszego                         
i zdecydowałem się na „Sony Vegas13”. Wybrałem go, 
ponieważ uważam go za najłatwiejszy i najbardziej 
profesjonalny program do montażu filmu. Mówię tak dlatego, 
że można tam tworzyć efekty niczym z Hollywood. Smuci 
mnie fakt, że nie ma w naszej szkole żadnych warsztatów 
związanych z moim hobby lub czegoś podobnego. 
W przyszłości zamierzam pójść na studia o profilu filmowym                
w Gdyni, a może i Łodzi. Jestem świadomy tego, że studia 
jeszcze daleko, lecz nie zamierzam porzucić swojej pasji. 

Krzysztof Jakoniuk 

 

Lepsza strona siebie - kręcę, 

tworzę, montuję, nagrywam…  

Kiermasz świąteczny  
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