
 
Za nami stacja listopad – uczniowie wzięli udział w Marszu Niepodległości, zaprosili mieszkańców 

na przepiękny koncert pieśni patriotycznych. Malowali uśmiechy na twarzach ludzi, odwiedzając chorych 
w szpitalu, bawiąc się we wróżby andrzejkowe, zbierając zabawki dla maluchów, czytając najmłodszym, 
przygotowując szlachetną paczkę i budując górę grosza, a wszystko w atmosferze życzliwości i empatii, 
bo dzieci z „Kopernika” mają wielkie serca. Stacja  grudzień – testy, testy, testy - oczywiście próbne - robi się 
poważnie, zmagania konkursowe – przedmiotowe, artystyczne i z języka kaszubskiego, sportowe. 
Wszędzie coś się dzieje – w bibliotece szykujemy słuchowiska, czytamy książki, bierzemy udział 
w konkursach – super. Starsi tańczą z młodszymi, Mikołaj odwiedza nas w szkole, Biała wstążka zatacza 
wielki krąg i uczy nas, jak mówić „Stop agresji”. W szkole nie ma czasu na nudę. 
C z e k a m y  n a  B o ż e  N a r o d z e n i e .  Z d r o w y c h  r o d z i n n y c h  Ś w i ą t !  

Redakcja 
Grafika: Marzena Hazuka - Beraś 
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 101 lat temu, po 123 latach zaborów, odrodziła się II Rzeczpospolita. 
Z tej okazji, 12 listopada 2019r., uczniowie naszej szkoły przygotowali uroczystą 
akademię, która była dla wszystkich wspaniałą lekcją historii i patriotyzmu. 
Apel skłonił do zadumy i refleksji nad przeszłością i przyszłością naszej Ojczyzny. 
Uświadomił, jak wielką ofiarę poniósł nasz naród w drodze do wolności 
i niepodległości. Dopełnieniem montażu słownego był występ szkolnego chóru.  
W tym szczególnym dniu każdy uczeń naszej szkoły miał przypięty do piersi biało-
czerwony kotylion, który był symbolicznym wyrazem patriotyzmu oraz przepełniającej 
go dumy i radości z odzyskania niepodległości. Zaprezentowane przez uczniów 
wiersze uświadomiły wszystkim, jak ważne są słowa: „Jestem Polakiem!” i „Polska 
nie zginęła!”. 

    M.M. 

 

Nasze l istopadowe uroczystości   

Św ięto  Niepodleg łośc i  

 

Dzisiaj wielka jest rocznica 

 – jedenasty listopada! 

Tym, co zmarli za Ojczyznę, 

hołd wdzięczności Polska składa. 

Więc o przyszłość walczmy razem 

pod sztandarem z Orłem Białym, 

tylko pracą i nauką  

przysporzymy Polsce chwały. 

             L. Wiszniewski „11 listopada” 

Chcemy Polski Niepodległej,  

abyśmy tam mogli urządzić życie lepsze  

 i sprawiedliwsze dla wszystkich. 

/Józef Piłsudski/ 

 

http://cytaty.o.pl/author/jozef-pilsudski/
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„ M U Z Y C Z N I E  D L A N I E P O D L E G Ł E J ”  
 

W tym roku uczniowie naszej szkoły, 
a w szczególności chór szkolny, trzykrotnie włączyli 
się w obchody 101 rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości. 

Kolejny raz uczciliśmy to piękne święto, biorąc 
udział w Marszu Niepodległości organizowanym przez 
Wójta Gminy Wejherowo 10.11 br. Wraz z mieszkańcami 
Gminy Wejherowo spotkaliśmy się na Gminnym Placu 
Pamięci w Bolszewie, skąd ze śpiewem na ustach, przy 
akompaniamencie Orkiestry Dętej Gminy Wejherowo 
ruszyliśmy do ArtParku. Marsz zakończyliśmy wspólnym 
śpiewem pieśni i piosenek patriotycznych, który 
poprowadził chór naszej szkoły oraz schola „Dzieci 
Kalasancjusza” przy akompaniamencie orkiestry. Kolejne 
świętowanie miało miejsce w szkole podczas uroczystych 
apeli 12.11 br. Tym razem oprawę muzyczną zapewnił 
chór szkolny. Uroczysty apel odbył się w dwóch 
budynkach naszej szkoły. Uczniowie recytowali piękne 
wiersze o tematyce patriotycznej, a chór szkolny 
zaprezentował pieśni patriotyczne. 
 Świętowanie zakończyliśmy uroczystym koncertem 
„Śpiewamy dla Niepodległej”, który odbył się 20.11 br. 
w hali widowiskowo – sportowej przy ul. Leśnej 35. 
W koncercie zaprezentował się chór szkolny oraz schola 
„Dzieci Kalasancjusza” przy akompaniamencie Orkiestry 
Dętej Gminy Wejherowo. Koncert zorganizowano dla 
mieszkańców Gminy Wejherowo. W czasie uroczystości 
przybyli goście mogli wspólnie z artystami zaśpiewać 
pieśni i piosenki patriotyczne oraz poznać historię ich 
powstania. Uczniowie klasy V b oraz   IV e zadbali 
o przygotowanie słodkiego poczęstunku dla przybyłych 
gości. Piękną dekorację hali przygotowała P. Bożena 
Reszke wraz z uczniami klasy VIII b. Obsługę gości 
podczas koncertu zapewnili uczniowie klasy IV e, V b i VI f 
wraz z Rodzicami  pod czujnym okiem p. Alicji Hopa. 
Historię pieśni i piosenek patriotycznych przygotowała 
p. Justyna Gąsiewicz wraz z uczniami klasy VIII a. Koncert 
poprowadził p. Tomasz Winczewski, kapelmistrz Orkiestry 
Dętej Gminy Wejherowo. Organizatorem koncertu, 
a jednocześnie osobą przygotowującą chór szkolny 
oraz scholę „Dzieci Kalasancjusza” była p. Agnieszka 
Zielonko. 

Małgosia 
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Hej wszystkim, chciałabym Wam opowiedzieć o tym, 
jak wraz z Panią Katarzyną Smentoch i dwójką moich 
przyjaciół: Magdą i Czarkiem, pewnego dnia wybraliśmy się 
do dzieci z „zerówki” znajdujących się na parterze w naszej 
szkole w ramach kontynuacji projektu „Mały i Duży, jak to 
fajnie razem BYĆ”. Nasza przygoda i zabawy z dziećmi 
trwały dwie godziny.  Z radością zeszliśmy na dół po dzieci 
z długim pluszowym wężem, aby nasi podopieczni mogli się 
go trzymać, czuć się bezpiecznie podczas podróży po 
„ogromnej”, nieznanej szkole. Przez kilka minut siedzieliśmy 
na dywanie w kółku i razem rozmawialiśmy o tym, jakie 
mamy tradycje świąteczne. Następnie wybraliśmy się do 
biblioteki znajdującej się w naszej szkole, aby porozmawiać 
o książkach i zrobić kilka ładnych zdjęć. W bibliotece 
znajdowała się pani Eugenia – nauczyciel bibliotekarz, która 
zajmuje się wypożyczaniem nam książek. Pokazaliśmy 
dzieciom, jakie różne i ciekawe książki mogą znajdować się 
w bibliotece, porozmawialiśmy o  zasadach, jakie obowiązują 
podczas wypożyczania książek. Było dużo śmiechu zabawy, 
zagadek i co najlepsze dzieci były aktywne i z radością 
odpowiadały na pytania. Wszystko było dla nich nowe 
i bardzo ciekawe. W bibliotece szkolnej „maluchy”  poznały 
„Królową biblioteki” – KSIĄŻKĘ. Kolejną „stacją” naszej 

podróży była pracownia komputerowa, dzieci bardzo się 
ucieszyły. Szliśmy przez całą szkołę, aż na samą górę razem 
trzymając się węża i pilnując przy tym, aby nikt się nie zgubił 
i nie odłączył od grupy. W pracowni znajdowało się 
odpowiednio dużo komputerów i każdy miał swoje 
stanowisko pracy. Dzieci mogły zwiedzić salę, obejrzeć 

wszystko dokładnie, a co 
najważniejsze, od razu 
pokazaliśmy maluszkom, 
na czym polega obsługa 
komputera. Na początku 
dzieci poznały zasady, jakie 
obowiązują w pracowni 
komputerowej oraz oswoiły 
się z myszą i kursorem. 
Pierwszym zadaniem było 
narysowanie w edytorze 
graficznym  „Paint" 
świątecznych symboli: 
choinkę, prezenty, bombki, 
Mikołaja, pomysłów było 
wiele... Nie minęła chwila, jak 
na ekranach zaczęły 
powstawać przeróżne grafiki, 
rysunki. Każde dziecko 
dawało z siebie jak najwięcej 
i starało się narysować jak 
najdokładniej. My asystenci 
służyliśmy „maluchom” 
pomocą, pomagaliśmy, jeśli 
była taka potrzeba, 
w narysowaniu jakiś trudnych 
elementów. Wszystkie prace 
były piękne i miały w sobie 
coś wyjątkowego. Następnie 
zebraliśmy dzieci na środku 
sali i pokazaliśmy elementy,            
z jakich zbudowany jest 
komputer.  

Byliśmy zaskoczeni, kiedy 
okazało się, że kilkoro dzieci 
wie, że sercem komputera 
jest procesor i do czego służy 

dysk twardy. Mały Sergiusz opowiedział nam o zagrożeniach 
związanych z wirusami komputerowymi. Na zakończenie 
naszego niezwykłego spotkania  przygotowaliśmy „kino”. 
Ustawiliśmy krzesełka, zasłoniliśmy okna, uruchomiliśmy 
projektor. Postanowiliśmy pokazać dzieciom bajki naszych 
rodziców. Okazało się, że bajki z lat 70 - tych też mogą bawić 
i zaciekawić, co widać było po uśmiechach na ich twarzach. 
Na koniec wszyscy dostali balonika w ramach nagrody 
za zaangażowanie i  chęć do pracy. Nadszedł czas powrotu, 
wszyscy razem w zgranej grupie zeszliśmy na dół, trzymając 
się naszego zielonego węża. Gdy weszliśmy do sali 
dzieciaków, usiedliśmy na dywanie i rozmawialiśmy o tym, co 
robiliśmy. Przypomnieliśmy sobie zasady poprawnego 
zachowania w pracowni komputerowej, rozmawialiśmy 
i dobrze się bawiliśmy do czasu, aż przyszedł czas 
pożegnania.  Podziękowaliśmy za wspólną zabawę, 
pożegnaliśmy się z małymi „bąblami” oraz powiedzieliśmy 
sobie: do zobaczenia! Było bardzo miło i przyjemnie, z chęcią 
spędzilibyśmy więcej takich wspólnych dni z tak bardzo 
kochanymi dziećmi. 

 Kornelia Kaiser 8 C 

Spotkanie w ramach projektu  

 „Mały i Duży,  

jak to fajnie razem może BYĆ". 
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Jak to działa?  Pierwsze spotkanie z informatyką w pracowni komputerowej. 

Dzień pełen niespodzianek dla naszych „maluchów”  z klasy „0”e!  
Wiemy już , jakie są zasady pracowni informatycznej i jak zbudowany jest 

komputer. Tworzymy kartki świąteczne w edytorze graficznym!  
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Ambitni, pracowici, oczytani,  systematyczni, 
mili, dociekliwi, punktualni – młodzi 

dziennikarze z  pasją!  

 
 

 

 

 

 

 

Redakc ja  pod lupą  

Poznajcie naszych REDAKTORÓW!  

S U P E R  B R A C I A !  
 

Piotrek Dziadowicz 7 F 
Na co dzień dużo się śmieję 

i żartuję. Uwielbiam modelarstwo 
i klejenie różnych modeli. Ostatnio 
zafascynowała mnie genealogia 
i tworzenie rodzinnego drzewa 

genealogicznego. 
 

Mateusz Dziadowicz 7 F 
Kocham górskie wędrówki, 

podróże oraz książki. Marzę aby 
zwiedzić cały świat i zobaczyć 
wszystkie miejsca, o których 

kiedykolwiek czytałem. 
 

Lidia Lejk, Woktor Ziemann, Izabela Wawrzyniak  

Cześć! To JA -  Natalia 
Mordyl. Chodzę do 7C. Jestem 

Redaktorem Naczelnym 
gazetki „Ale News!". Mam dwie 

starsze siostry. Mój ulubiony 
przedmiot to angielski. Lubię 

czytać książki i pisać artykuły, 
opowiadania w języku polskim 

oraz angielskim. 

 

 

Cześć! Jestem Marcin 
Pawlicki, chodzę do 

klasy 7 B.Pisanie artykułów 
do gazetki sprawia mi 

ogromną przyjemność! Lubię 
matematykę. Interesuję się 
militariami i wszystkim, co 
jest związane z wojskiem. 
Najbardziej jednak lubię 
czołgi. Czasem gram na 

komputerze. Interesuję się 
ekologią. Wolny czas 

najchętniej spędzam nad 
morzem, jeziorem albo 

spacerując po lesie 
i obserwując ptaki i zwierzęta. 

 

Zuzanna Marzejon 
klasa 7 C 

 
Lubię pisać o akcjach 

charytatywnych – 
społecznik przez duże 

„S”.  Jestem zadowolona, 
gdy patrzę na kogoś, 

komu się pomogło, a on 
jest szczęśliwy. Moją 

pasją jest fotografowanie 
przyrody, przedmiotów  
z nią związanych oraz 

trenowanie lekkoatletyki. 
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Pisać każdy może…  

Niezastąpieni,  niezawodni -  to ONI! Redaktorzy!  

Małgosia Wójcik  kl. VII f 
 

Jak to się zaczęło …. 
We wrześniu napisałam, 

swój pierwszy artykuł do gazetki. 
Na początku nie wiedziałam, jak i co 
napisać. Nie byłam pewna, czy 
dobrze wyjdzie. Co chwilę coś 
zmieniałam, aż w końcu wpadłam 
w rytm. Czułam lekki stres przy 
pisaniu. A wszystko zaczęło się od 
igły z włóczką. Pani na informatyce   
dostrzegła moją wizytówkę 
z imieniem, na której miałam rysunek 
igły ze szpulką nici. Zaproponowała, 
abym napisała artykuł o moim hobby 
do gazetki szkolnej. Poczułam się 
zaszczycona tą propozycją. 
Tekst pisałam kilka dni, bo robiłam to 
po raz pierwszy. Chciałam wypaść 
jak najlepiej, dlatego zajęło mi to 
dużo czasu. Przy kolejnym tekście 
już się tak nie stresowałam. Poszło 
o wiele szybciej. Jestem zadowolona 
i dumna, gdy czytam swój tekst 
w gazetce. Mam nadzieję, że nie 
ostatni. Z  niecierpliwością czekam 
na kolejne wydanie naszej gazetki. 

Maria Damps klasa 4 A 
szachistka 

Magdalena Styn klasa 4 A 

Nasze niezastąpione BLIŹNIACZKI  
- Oliwia  i Julia Bieschke 4 A 

Oliwia pasjonuje się fotografią,  prowadzi kącik „Okiem fotoreportera”. 

Julia pięknie opisuje historie i wspomnienia rodzinne. 

Drodzy Czytelnicy! 
W grudniowym numerze prezentujemy Wam kilku naszych nowych redaktorów. Brawa dla nich za twórczą 

i systematyczną pracę w redakcji. Kolejnych „młodych dziennikarzy” poznacie w styczniowym wydaniu naszego miesięcznika. 
Jeśli czytaliście gazetki, to wiecie, że to pochłania nas bez reszty i nie ma dnia, abyśmy nie rozmawiali, planowali, zbierali 
materiał, rysowali, pisali…  Każdego dnia jesteśmy ogromnie zaangażowani w powstawanie każdej strony! 
Serdecznie zapraszamy Was i Waszych rodziców do współtworzenia pisma.. Wiemy, że  na pewno macie wiele do przekazania 
dzieciom i młodzieży naszej szkoły. Czekamy na Was! 

Opiekun redakcji 
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  Pa mię ta j ,  nasz  rozwó j  n igdy  s i ę  n ie  ko ńczy ,  sk łada  s i ę  z  mnóstwa  e tap ó w i  k i edy  ju ż  c z łowiek  

myś l i ,  że  os iągną ł  o s ta tn i ,  o tw ie ra  s i ę  p r zed  n im ko le jny .  A le  w łaś n ie  to  j e s t  f an tas tyczne !  To  

j ak  ob ie ran ie  ka r czocha ,  dokopywan ie  s i ę  do  te j  m i ękk ie j  i  s ł odk ie j  c zęś c i ,  z r zucan ie  ko le jnych  

twardych ,  og ran i cza j ących  wa r s tw .  

                                                                   Redaktor Naczelny 

  Natalia Mordyl VII c 

    
  Wielkimi krokami zbliżają się najbardziej magiczne święta – Boże Narodzenie. Od zawsze uwie lb ia łam 
wszystko, co jest z tymi świętami zw iązane.  Począwszy od sprzątania, gotowania, st rojenia choink i ,  
wspólnej  wig i l i i ,  śpiewania kolęd, skończywszy na pasterce.   
Już w ciąży układałam „scenariusz”, jak będą wyglądały pierwsze święta z dziećmi. Stanie ogromna, naturalna 
choinka, duży żłóbek, dom przystroi się odświętnie, przygotuje się wigilię dla całej rodziny i ogrom prezentów. 
Zwieńczeniem miał być udział we mszy o północy. Już w czasie wakacji zaczęłam kupować pierwsze prezenty. Przecież 
musiały być wyjątkowe i każdemu sprawić radość.  Jak tylko pojawiły się w sklepach ozdoby gwiazdkowe, codziennie 
nabywałam jakieś podczas codziennych zakupów. W listopadzie powiadomiłam całą rodzinę, iż w tym roku wigilia będzie 
u nas. Na pytania, czy w czymś mi pomóc, szybciutko odpowiadałam, że nie. Przecież poradzę sobie ze wszystkim, 
jestem perfekcjonistką i podołam nowemu wyzwaniu. To będą najcudowniejsze święta na świecie dla wszystkich.  
Pozostało jeszcze tylko ustalić menu i można było przejść do realizacji planów. W końcu doczekałam się połowy grudnia , 
z gotową listą produktów spożywczych udaliśmy się naszą małą familią na zakupy. Przy ciągłych pomrukiwaniach pod 
nosem znużonego męża mijały kolejne godziny wędrówki po sklepach. „Po co tyle kupujesz?” „Kto tyle zje?” „Gdzie to 
wszystko pomieścisz?” W końcu nie wytrzymałam i wysłałam moje duże i małe dziecko na plac zabaw w galerii. Teraz 
spokojnie mogłam wykreślać z listy produkty, które znalazły się już w koszyku. Nie wiem, jakim cudem tego dnia do domu 
przywiozłam dwa razy więcej rzeczy niż było na kartce. Po wniesieniu wszystkich siatek, zastawiony był cały stół 
i podłoga w kuchni. Niemożliwe, abym aż tyle kupiła. Debetu na karcie jednak nie zrobiłam, więc byłam z siebie 
zadowolona. Kolejne dni mijały na gotowaniu, przystrajaniu domu i stołu. Oczywiście czym bardziej się starałam, tym 
większe ponosiłam porażki w kuchni. Bigos miał dziwny smak, ryba po grecku dla odmiany była jakaś bezsmakowa, 
piernik mało korzenny itp. Moja frustracja wzrastała z każdą minutą. Ozdób było jakby za mało, w żłóbku święty Józef 
wyglądał jak pastuszek, tylko choinka, którą wybraliśmy, spełniała wszystkie oczekiwania. Wysoka do sufitu, 
proporcjonalna i rozłożysta jak ze zdjęcia w żurnalu i pięknie pachnąca. Przystrajanie jej powinno sprawić czystą 
przyjemność, gdyby nie jeden fakt. Bombek było za mało! Cóż było robić? 23 grudnia wieczorem zrobiliśmy objazd 
za okrągłymi, szklanymi błyskotkami. Los się do nas uśmiechnął, okazało się, że w większości marketów były obniżki 
ozdób choinkowych o 50% Wróciliśmy z kolejnymi pudłami do domu i dokończyliśmy strojenie. Stwierdziłam 
z zadowoleniem, że nasze drzewko jest piękne. Uginało się od błyskotek, domowych pierników, malowanych orzechów 
i pachniało bajecznie. Pół  nocy spędziłam na pakowaniu prezentów a drugie pół na krojeniu, siekaniu i pieczeniu. Rano 
wyglądałam jak zombie. „Ślubny” jak co wigilię miał poranną służbę, więc nie miałam co liczyć na jego pomoc do godziny 
15

30
. Wtedy jeszcze nie rozumiałam, dlaczego w tym roku jakoś z radością, bez narzekania wyszedł, a raczej uciekł 

szybciutko do pracy. To był dzień „na wariackich papierach” Mateusz miał wtedy 7 miesięcy, Ne chciał już grzecznie 
siedzieć w jednym miejscu. Niedawno odkrył raczkowanie i bardzo mu się spodobało. Choinka przyciągała go jak 
magnes, malutki Jezusek idealnie nadawał się do całusów, a wieniec adwentowy kusił rajskimi jabłuszkami. Punktualnie 
o godzinie 17

00
  zasiedliśmy elegancko ubrani do stołu. Wszyscy składali sobie życzenia, łamiąc się opłatkiem, w tle cicho 

leciały kolędy, zapach potraw rozchodził się wszędzie, a nad tym wszystkim górowało przystrojone drzewko. Każdy 
wydawał się prawdziwie zadowolony, nikt o dziwo nie doszukał się mankamentów moich potraw. Przy rozpakowywaniu 
prezentów nie brakowało zachwytów i radości. Tylko ja jakoś nie czułam się najlepiej. Musiałam zmusić się, aby 
odpakować swoje i wykrzesać z siebie odrobinę entuzjazmu.  Kiedy część gości z małymi dziećmi się pożegnała i również 
Mateusz udał się w ramiona Orfeusza, oczy same mi się zamykały. Nawet nie wiem, kiedy zasnęłam…  
I tak oto pierwszy raz od niepamiętnych czasów nie byłam na pasterce.  Nie podtrzymałam tradycji i nie zasiedliśmy 
po kościele do stołu, gdzie zawsze na rozgrzewkę czekały już gorące, mięsne potrawy z bigosem na czele. Nie 
pożegnałam się ze wszystkimi i nie podziękowałam za obecność. Niby nikt do mnie nie miał o to pretensji, wszyscy byli 
bardzo wyrozumiali. Tak oto skończyły się „najwspanialsze” święta na świecie. Pozostałam z  niesmakiem, 
wyrzutami sumienia, ogromem jedzenia i… mocnym postanowieniem, że już nigdy więcej. Wtedy nie wiedziałam, że już 
za 12 miesięcy w Boże Narodzenie czekały mnie chrzciny młodszego synka Piotrusia.   

Głos Matki 
 



 
Ale NEWS! GRUDZIEŃ 2019  SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BOLSZEWIE 

9 

 

Uczniowie klas IV c, V a, V d i VI a udali się 
na wycieczkę szkolną do Centrum Nauki Eksperyment 
w Gdyni. Poprzez zabawę młodzi ludzie uczyli się 

ciekawych naukowych faktów dotyczących świata i zdrowia 
ludzkiego, wykonywali eksperymenty, dotykali i poznawali. 
Centrum nauki Eksperyment umożliwia obejrzenie 
interaktywnych eksponatów w zakresie pięciu 
tematycznych galerii o nazwach: Hydroświat, Akcja: 
Człowiek!, Niewidoczne siły, Drzewo życia i Kierunek 
zdrowie. Stanowiska, poprzez wykorzystanie nowinek 
technologicznych, aplikacji mobilnych czy modeli 
anatomicznych, odzwierciedlają zjawiska z zakresu 
zdrowia, fizyki i wiedzy o świecie tak, by interakcja była 

atrakcyjna dla 
gości w każdym 
wieku, a przekaz 
dobrze zapadał 

w pamięć. 
Uczniowie 

zdobywali wiedzę 
z zakresu stylu 
życia, profilaktyki 
zdrowia, higieny 
emocji. Mogli 
spróbować sił 

na symulatorze 
jazdy 

samochodem, doświadczyli, co odczuwa człowiek podczas 
trzęsienia ziemi, próbowali jazdy na wózkach inwalidzkich, 
wykonywali eksperymenty fizyczne z użyciem wody. 
A przede wszystkim doskonale się bawili i doświadczyli 
na własnej skórze, że nauka wcale nie musi być nudna! 

  

 
 
 
 
 W dniu 8 listopada wybraliśmy się na warsztaty do Centrum 
Hevelienum w Gdańsku. Autokar bezpiecznie zawiózł nas 
na miejsce. Tam czekała pani – astronauta, która zabrała nas 
na warsztaty z robotyki. Poznaliśmy cudnego robota, który 

mówił i robił zdjęcia. Potrafił tańczyć oraz uprawiać sport. 
Warsztaty polegały na zbudowaniu małego robota. Dzieci 
otrzymały mini sprzęt do zrobienia własnego mini robota. 
Wszyscy bawiliśmy się rewelacyjnie. Pani opowiedziała nam, 
jak buduje się roboty i do czego służą, jak pomocne mogą się 
okazać. Następnie przeszliśmy na zwiedzanie wystawy 
interaktywnej „Dookoła świata”. Uczniowie mogli uczyć się 
poprzez zabawę o wszystkich kontynentach na Ziemi. Swoją 
wędrówkę zaczęliśmy od poznania wnętrza planety, potem 
dotarliśmy do Azji, gdzie dzieci mogły własnoręcznie 
zbudować Himalaje, a w Afryce zobaczyliśmy na własne oczy 
pustynną burzę! Płonące drzewo, powstawanie fal czy wiatr 
wiejący z ogromną prędkością – te i inne atrakcje czekały 
na nas w Australii, z której przenieśliśmy się na Antarktydę, by 
doświadczyć zjawiska zorzy polarnej. W Ameryce Południowej 
mogliśmy podziwiać piękne motyle i spotkać anakondę, 
a w Ameryce Południowej gejzery i tornado! Cała podróż 
zakończyła się na naszym kontynencie - w Europie. 

Klasa V b, Alicja Hopa 

Klasy IV  c ,  V  a ,  V  d  i  VI  a   

w  Centrum Nauki  Eksperyment  

Wycieczka do Centrum Hevelienum 
 k lasy V b i  IV  b  
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K ALEND ARI U M  
 

WAŻNE DNI  W GRUDNI U  
 

Zwykle grudzień kojarzy nam się z Bożym 
Narodzeniem. W tym zimowym miesiącu jest 
jednak wiele interesujących dni, które można 
świętować. Na przykład: 
 6 grudnia – Mikołajki 

 13 grudnia – Dzień Telewizji Dla Dzieci 

 15 grudnia – Dzień Herbaty 

 20 grudnia – Dzień Ryby 

 22 grudnia – Pierwszy Dzień Astronomicznej 

Zimy 

 24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia 

 25 grudnia – Boże Narodzenie 

 27 grudnia – Dzień Odpoczynku Po Świętach 

 28 grudnia – Dzień Gry W Karty 

 30 grudnia – Dzień Serka Wiejskiego 

 31 grudnia – Sylwester 

Jeżeli byliście grzeczni, to być może dostaniecie 
dużo prezentów i zasłużycie na odpoczynek 
po świętach. Do przeczytania w Nowym Roku .  

 
Paulina, 6 E  

Wigilia 
 

Już Wigilia wita nas, 

Więc choinkę stroić czas. 

Bombki, świeczki i łańcuchy, 

By odstraszyć te złe duchy. 

Duży stół – obrusem okryty, 

A pod obrusem – sianko ukryte. 

Na tym stole potraw dwanaście, 

A przy nim siadają wieczorem goście. 

Opłatkiem się dzielą, 

 życzenia składają, 

A później wspólnie kolędy śpiewają. 

Gwiazdor prezenty dzieciom rozdaje, 

A one wnet do nich zaglądają… 

Dzieci się cieszą, śmieją i krzyczą, 

No bo dostały przecież słodycze! 

Ciastka, cukierki i batoniki, 

I oczywiście także pierniki. 

I to jest świąteczny nastrój właśnie, 

Żadne dziecko w tę noc nie zaśnie. 

Więc od kresów świata aż dotąd, 

Uczcijmy wszyscy tę magię świąt. 

 

Klara Kubińska V C 
 

Ś w i ę t a  w  i n n y c h  k r a j a c h  

Każdy z nas zna polskie tradycje, ale czy zastanawialiście się, jak wyglądają święta, np. w USA czy w Anglii? 

Ich tradycje i zwyczaje różnią się od naszych w mniejszym lub większym stopniu, zależy od punktu widzenia i właśnie 

te różnice zamierzam przedstawić w tym artykule.  Zacznijmy od Francji. Dla Francuzów najważniejszy jest obiad 

świąteczny. Spożywają pasztet z gęsiej lub kaczej wątróbki, ostrygi, wędzonego łososia, ślimaki, indyka lub koguta 

faszerowanego kasztanami albo truflami. W Holandii sprawa ma się podobnie, ale oni nie mają Wigilii ani prezentów. Jest 

natomiast pasterka. W Holandii śpiewają również kolędy i dekorują choinki. Bardzo ważne jest też dla nich pisanie, wysyłanie 

i wystawianie otrzymanych kartek. Przenieśmy się teraz na inny kontynent, a konkretnie do Ameryki Północnej 

i Środkowej. W Kolumbii świętowanie rozpoczyna się już od 8 grudnia , od tego momentu także przystraja się krzewy 

lampkami i ozdobami. 17 grudnia rozpoczyna się nowenna, po której dzieci otrzymują leguminę z bakaliami i małe 

ciasteczka. Tutaj nie ma zwyczaju prezentów, opłatka i wieczerzy wigilijnej, ale za to po ostatnim nabożeństwie nowenny 

świętuje się do rana. W USA sprawa ma się inaczej. Święta trwają jedynie jeden dzień (25 grudnia), nie ma wigilii, a drugi 

dzień Bożego Narodzenia jest normalnym dniem pracy. Przenieśmy się teraz do Australii, gorącego państwa wolnego od 

śniegu. Tu Boże Narodzenie spędza się inaczej. W Wigilię Australijczycy gromadzą się na plażach, rozkładają śnieżnobiałe 

obrusy, na których nie brak niczego. Są tam indyki , małe ciasteczka z bakaliami o wymyślnych kształtach, owocowe 

puddingi i ciasta. W tym dniu plaże przypominają jeden wielki świąteczny stół. Są również prezenty, które można znaleźć pod 

choinką, w ogromnej wełnianej skarpecie. Australijczycy rozdają je sobie w domu, po uczcie na plaży. Oprócz tego wysyłają 

wszystkim znajomym karteczki świąteczne, a otrzymane prezentują pod choinką. Chciałabym jeszcze wrócić na moment do 

Europy i świat obchodzonych na wyspach brytyjskich. Tam okres świąteczny zaczyna się już w połowie listopada. 

Na Trafalgar Square odbywa się gromadne śpiewanie kolęd. Anglicy nie obchodzą Wigilii. Świąteczny posiłek spożywają 

w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia. Następnego dnia otwiera się prezenty. Jak widać, w zależności od krajów 

w jednym możemy dostrzec podobieństwa, w innym różnice, a w jeszcze innym w ogóle całkiem odmienne zwyczaje. Jedna 

sprawa jest wspólna dla wszystkich - czas Bożego Narodzenia jest wspaniałym okresem, który spędza się z rodziną 

i każdy go długo pamięta.                                                                                                                        Patrycja Mathea 7 C 
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     W naszej szkole Koło Wolontariatu włącza się w różne 
kampanie społeczne. Jedną z nich jest akcja „Cała Polska 
czyta dzieciom” , w ramach której dwoje uczniów: 
Paweł i Oliwia z VII e udało się do klasy 0 e. Ta wizyta miała 
na celu zachęcenie dzieci do słuchania książek czytanych 
w związku z prowadzoną ogólnopolską kampanią. Młodsi 
uczniowie naszej szkoły wraz z wychowawcą bardzo chętnie 
gościli „starszaków” i z uwagą słuchali opowiadań. 

Serdecznie dziękujemy klasie „0” e za udział w akcji i miłe 
przyjęcie starszych uczniów. W przyszłości planujemy 
podobne spotkania w innych klasach młodszych. 

O. Sz. 

 

A k c j a  „ C a ł a  P o l s k a  c z y t a  d z i e c i o m ”  

 

W listopadzie obchodzimy „Dzień Tolerancji’’ i „Dzień 
Życzliwości’’. Jest to święto poświecone dobroci i szacunku 
dla drugiego człowieka. W naszej szkole staramy się pokazać, jak 
ważny jest ten dzień, przedstawiając to w różny sposób, np. tworząc 
plakaty, gazetki i przedstawienia odgrywane przez dzieci promujące 
hasła przypominające o akceptacji, życzliwości oraz pomocy 
drugiemu człowiekowi. Tego dnia możemy także sami wykazać się 
miłością wobec innych. Nie zapomnijmy o radości  oraz dobrym 
słowie. Zaczni jmy więc  każdy dz ień  od uśmiechu 
i  życzmy wszystk im „M i łego dn ia” .  
 

                                                    Keller Oliwia  
                                                     Solis Olivia 7e 

 

Akcja szkolna „Góra Grosza”! 

Zapraszamy do udziału! 
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   Z okazji Dnia Wolontariatu, który obchodziliśmy 
w naszej szkole 4 grudnia 2019r. przy ul. Szkolnej szkolne 
koło wolontariatu zorganizowało kiermasz ciast. Podczas 
przerw uczniowie mogli kupować ciasto, a dochód z ich 
sprzedaży został przeznaczony na cele charytatywne. 

W tym dniu odwiedzili nas także wolontariusze 
fundacji „Sprawni Inaczej”, którzy przyjechali do naszego 
kraju z Armenii, Hiszpanii i Niemiec, a na co dzień pracują 
w warsztatach terapii zajęciowej z ludźmi niepełnosprawnymi. 
Podczas spotkania, w którym uczestniczyły klasy 4 c, 5 a, 5 d, 
6a, wolontariusze opowiedzieli nam o swojej pracy, 
zamiłowaniu do sztuki, a także o tym, czym zajmowali się 
przed przyjazdem do Polski i o trudnościach w nauce naszego 
języka. Uczniowie byli niezwykle zainteresowani, pytaniom nie 
było końca, mieli też okazję sprawdzić swoje umiejętności 
językowe podczas rozmów w języku angielskim i niemieckim. 

Po spotkaniu uczniowie udali się na warsztaty pod 
okiem naszych zagranicznych gości. Mogli tam zrealizować  
się artystycznie podczas lepienia z gliny oraz malowania 
gipsowych figurek. Część figurek została w pracowni 
artystycznej naszej szkoły, a po pomalowaniu ich podczas 
lekcji plastyki, trafią w ręce seniorów z domu pomocy 
społecznej, których odwiedzą nasi wolontariusze jeszcze 
przed świętami. 

Goście z fundacj i  „Sprawni Inaczej ” 
wystawi l i  w naszej  szkole stoisko z pracami 
wykonanymi w warsztac ie terapi i  zajęc iowej ,  gdzie 
można było zakupić przepiękne wyroby z  g l iny –  
świąteczne f igurk i,  magnesy, półmisk i czy kartk i 
świąteczne.  

 
 

Z okazji Mikołajek, w naszej szkole, został 
zorganizowany konkurs czytelniczy dla klas IV – VI, pod 
kierunkiem pań: Agnieszki Olczak, Karoliny Kreft, 
Aleksandry Budnik – Taszek. Z każdej klasy zostało 
wybranych 2 – 3. uczniów, którzy następnie współpracowali 

w grupach, aby wykonać zadania konkursowe. Uczniowie 
miel i  przeczytać tekst dotyczący życia 
Św .  Mikołaja z Miry oraz zwyczajów 
mikołajkowych, a  potem odpowiedzieć na pytania,  
zagadk i i  wykonać różne, c iekawe zadania. Dopiero 
po wykonaniu jednego zadania uczestnicy otrzymywali 
podpowiedź, gdzie ukryte jest kolejne. Po rozwiązaniu 
ostatniego zadania, na zwycięską grupę czekała ukryta słodka 
niespodzianka. Dodatkowo dla wszystkich uczestników 
zorganizowany był miły poczęstunek, aby każdy poczuł się 
doceniony, a mikołajkowy dzień upłynął w przyjemnej 
atmosferze. 

Mistrzami naszej zabawy zostali: Gracjan 
Wściubiak kl. 4 c, Paulina Nadolska kl. 6 c, Julia Owczarek 
kl. 6 c, Patryk Wójcik kl. 6 e i Filip Bach z kl. 6 f. 

Wyróżnienia za najlepszą współpracę i troskę 
o wszystkich członków grupy otrzymali: Wiktoria 
Markowska kl. 4 b, Jakub Drawc kl. 4 c Dorota Klein kl. 5 a, 
Zuzanna Wos kl. 5 a, Jakub Bach kl. 6 c.  
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspólną zabawę. 
Nagrody zostaną wręczone na najbliższym apelu.  

Agnieszka Olczak 

Obchody Dnia Wolontar iatu  

Mikołajkowy konkurs czytelniczy 
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Mikołajki to wyjątkowy dzień 
dla każdego dziecka, dlatego 6 grudnia 
w naszej szkole Samorząd Uczniowski 
ogłosił dniem mikołajkowym. W całej 
szkole dominował w tym dniu kolor 
czerwony. Każdy uczeń miał na sobie 
coś czerwonego, były przebrania, 
czapki i akcesoria mikołajkowe. 
Nie zabrakło również reniferowych 
rogów, bałwanków, dzwoneczków 
i innych świątecznych gadżetów. Aby 
uwiecznić to mikołajkowe szaleństwo, 
wszyscy uczniowie zapozowali do 
wspólnego zdjęcia. To był niezwykle 
miły dzień, który wprowadził nas 
w atmosferę zbliżających się świąt.   

M. M. 

 

6 grudnia uczniowie klasy 7 A, 7 C, 7 F wraz z inicjatorem 
i organizatorem imprezy panią Katarzyną Smentoch przygotowali 
niespodziankę z okazji Mikołajek dla dzieci z grup przedszkolnych 
grup „0” oraz klas I-III.  Cała szkoła była zaangażowana w  akcję 
mikołajkową  - „Zabawka dla Malucha”. 

Tego świątecznego, wyjątkowego dnia od rana trwały przygotowania, 
ubieraliśmy stroje, przygotowaliśmy niespodzianki i słodycze oraz 
muzykę.  Wymyśliliśmy ciekawe zabawy i przećwiczyliśmy układy 
taneczne. Jeden z uczniów - Damian był przebrany 
za św. Mikołaja, pozostali za elfy i anioły.  Dziewczyny z klasy 7 A 
przygotowały pokaz taneczny, którym dzieci były zachwycone 

i tańczyły razem z nimi. Zorganizowaliśmy konkurs 
na najlepszego tancerza. Uczniowie z klasy 7 C i 7 
F przygotowali quizy, zagadki i różne zabawy. 
Jedną z nich było zbieranie śniegowych kul, 
o których Mikołaj opowiadał dzieciom, jak je zbierał 
podczas podróży z bieguna północnego do naszej 
szkoły. Wszystkie dzieci w nagrodę otrzymały 
cukierki oraz małe upominki. Potem jedna 
z uczennic z klasy 7 C czytała im opowiadanie 
i krótkie wierszyki. Dzieci także były zaciekawione 
krzyżówką o temacie świątecznym. Każdy mógł 
porozmawiać z Mikołajem, zaśpiewać piosenkę, 
powiedzieć wiersz. Podczas tego działania  
nauczyliśmy się wrażliwości i odpowiedzialności za 
powierzone nam zadania. Tego dnia czul iśmy 
się szczęśl iwi, ponieważ spotkania 
i  zabawy integracyjne z małymi dziećmi 
dają nam ogromną radość.  

Zuzanna Marzejon & Natalia Mordyl  

klasa VII C 

Mikołajki dla MALUCHA 
- impreza w ramach projektu „Mały i Duży, jak to fajnie razem może BYĆ". 
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N a  b u d o wa n ie  o d p o r n o śc i  i  k o n d yc j i  
n a s ze g o  c i a ł a  s k ł a da j ą  s i ę  p r ze d e  ws z ys tk im :  
d o b r a  d i e t a ,  w ła ś c iwa  ak t ywn o ś ć  f i z yc zn a  o r a z  
c o d z ie n n y  w yp o c zyn ek . 

Planując właściwy skład diety jesienno-zimowej, należy 
przygotowywać  produkty o wysokiej jakości zdrowotnej.  
Cenne dla naszego zdrowia i odporności są owoce jagodowe, 

cytrusy, brokuły, kalafior, ziemniaki, ogórki, brukselka, 
pomidory, papryka, cebula, czosnek, a z przypraw: natka 
pietruszki, bazylia, rozmaryn, tymianek, oregano, mięta. 

Do zimowej herbaty 
możemy bez obaw, 
zamiast białego cukru, 
dodać cukier brązowy lub 
miód, domowy malinowy 
sok lub imbir, które 

rozgrzeją nas i zadziałają przeciwzapalnie, chroniąc przed 
przeziębieniem. Dbając o kondycję naszą i naszych bliskich, 
unikajmy żywności wysoko przetworzonej, w której znajdują 
się azotany i pestycydy. Należy wystrzegać się 
węglowodanów łatwo przyswajalnych, takich jak cukier 
rafinowany, słodycze, ciasta. Zwiększają one beztlenową 
fermentację w jelitach, co prowadzi do niszczenia ich 
właściwej flory bakteryjnej,  niedoborów witamin z grupy B 
i osłabienia możliwości regeneracyjnych naszego organizmu. 
W jadłospisie należy zwrócić uwagę na zwiększenie podaży 
kwasów tłuszczowych omega 3 zawartych m.in. w rybach 
morskich, owocach morza oraz naszych polskich olejach: 
rzepakowym i lnianym. Kwasy omega 3 hamują aktywność 
cytokin - czynników odgrywających ważną rolę w promowaniu 
stanu zapalnego i rozwoju chorób nowotworowych. 

R u c h  i  z a b a w a  

Zima, śnieg i mroźne powietrze jednych zachęcają do 
aktywności, a innych do zalegania na kanapach pod 
kocem i przed telewizorem. Należy pamiętać, 
że umiarkowana aktywność fizyczna o każdej porze roku 
stanowi nieoceniony pozytywny impuls dla naszej odporności. 
Ruch wzmaga wytrzymałość układu krążenia, układu 
oddechowego i stymuluje mechanizmy obronne, sprzyja też 
odprężeniu psychicznemu i jest szczególnie zalecaną formą 
relaksu. Organizm wypoczęty jest znacznie lepiej 
przygotowany do zmagania się z trudami codzienności 
i wpływem szkodliwych czynników środowiska. Każda 
regularna aktywność fizyczna na świeżym powietrzu jest 
pożądana dla kształtowania sprawności i chroni nas przed 
chorobami takimi jak: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca i otyłość 

czy coraz częściej pojawiającą się wśród młodych ludzi 
depresja. Planując aktywność fizyczną, należy pamiętać, żeby 
było to coś, co sprawi nam przyjemność, a nie będzie 
traktowane jako przymus. Warto też wziąć pod uwagę 
możliwości fizyczne nasze i naszych bliskich. Zimą możemy 
korzystać z jazdy na łyżwach - jedną ze szczególnie 
polecanych form wysiłku fizycznego dla osób w każdym 
wieku. Spacer z kijkami zdobywa coraz większe rzesze fanów. 
Jest to sport niewymagający dużych nakładów finansowych, 
nauka chodzenia jest bardzo prosta i dla nordic walking nie 
ma praktycznie żadnych ograniczeń wiekowych. Możemy 
uprawiać go zarówno indywidualnie jak i grupowo w szerokim 
gronie rodziny czy przyjaciół. Ten sport wspaniale buduje 
wytrzymałość naszego serca i płuc, odciąża stawy, rozluźnia 
mięśnie karku. Podczas takiego marszu angażujemy 90% 
mięśni naszego ciała i spalamy znacznie więcej kalorii niż 
przy tradycyjnym chodzeniu.Trenując jesienią i zimą, musimy 
pamiętać o odpowiednim ubiorze, który zabezpieczy nas 
przed nadmiernym wyziębieniem lub przegrzaniem, ochroni 
przed wiatrem i wilgocią oraz zapewni odpowiednie 
odparowywanie potu. Najlepiej ubierać się warstwowo 
i wykorzystywać naturalne tkaniny. Nie wolno zapominać 
o właściwym obuwiu, czapce i rękawiczkach.  

Przyjemna regenerac ja  

Dbając o właściwą kondycję naszego organizmu, nie 
możemy zapominać o wypoczynku. Relaks jest czynnikiem, 
który na równi z dietą i aktywnością fizyczną wpływa 
na kształtowanie się odporności. Podstawowym elementem 
wypoczynku jest sen, który powinien trwać nieprzerwanie 
około 8 godzin. Długie jesienno-zimowe wieczory i ciemne 
ranki sprzyjają drzemkom, które, jeżeli są racjonalnie 
wkomponowane w codzienny plan dnia, mają dobroczynne 
znaczenie dla naszej sprawności psychofizycznej. Należy 
jednak pamiętać, aby wypoczywać, a nie nadmiernie 
leniuchować. Wypoczynek to jednak nie tylko sen - to każda 
sytuacja, która działa na nas odprężająco, ułatwia wyciszenie, 
oderwanie się od codziennego pędu. Możemy na przykład 
zaplanować spacer,  filiżankę gorącej czekolady albo 
odprężający masaż czy kąpiel. Ważne, aby pozwolić naszemu 
organizmowi spokojnie się zregenerować i powrócić do sił 
witalnych. 

Mikołaj Byczk 8 A 

N a u c z yć  s i ę  d b a ć   

o  z d r o w i e  i  o d p o r n o ś ć .  

Co ukr yw a Bałtyk?  
Wszyscy lubimy nasze polskie morze, szum fal 
i spacery po czystej plaży. Niestety, po sztormie Morze 
Bałtyckie wyrzuca na brzeg nie tylko piękne bursztyny. 
Morze jesienią i zimą oddaje nam to, co dostało latem. 
Bałtyk wyrzuca na brzeg masę plastikowych butelek, 
zakrętek, kubków, pojemników, pokrywek, foremek, puszek, 
sznurki, japonki, niedopałki, itp. czyli wszystko to, co 
pozostawiają na piasku lub wrzucają do wody plażowicze 
i spacerowicze. A może nie sprzątać plaż, tylko pozostawić 
do lata na pamiątkę dla tych, co byli rok wcześniej i znów 
przyjadą, żeby zobaczyli, co zostawili? Śmieci wrzucone do 
morza stanowią poważny problem ekologiczny. Bardzo 
trudno je „posprzątać", a czas ich naturalnego rozkładu jest 
bardzo długi. Czy wiesz że... GAZETA  rozkłada się w morzu 
przez sześć tygodni. KARTON - przez trzy miesiące. 
NIEDOPAŁEK PAPIEROSA - trzeba poczekać 2 lata, zanim 
się rozłoży. PUSZKA po napoju zachowa się przez 100 lat. 
OPAKOWANIE z polistyrenu i PLASTIKOWA BUTELKA 
pozostaną nienaruszone przez 500 lat!!! A SZKŁO jeszcze 
dłużej!!! 

Marcin Pawlicki 7B 
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Dziś chciałam bym Wam opowiedzieć o wycieczce, 
która  odbyła się pod koniec ubiegłego roku szkolnego. 
Wycieczka była zorganizowana przez panią Marzenę Hazuka 
- Beraś do Gdańska z dziećmi z koła plastycznego. Dzień, 
w którym miała się odbyć podróż, zapowiadał się pogodnie.  
Ten wyjazd odbył się w połowie lekcji. Po przeliczeniu 
i sprawdzeniu obecności udaliśmy się na przystanek 
autobusowy. Gdy byliśmy na miejscu, poszliśmy na peron 
kolejowy, gdzie wsiedliśmy do najbliższego pociągu, który 
jechał w kierunku Gdańska. Gdy byliśmy na miejscu, 

przeszliśmy się po ulicach Gdańsk. W pewnym momencie 
drogi grupa orzekła, że jest głodna i w ten sposób 
zatrzymaliśmy się przy najbliższym sklepie, gdzie każdy kupił 
sobie coś ciepłego do zjedzenia. Gdy dotarliśmy na osiedle, 
na którym znajdowały się murale, czyli odmiana 
dekoracyjnego malarstwa ściennego, zaczęliśmy 
je oglądać i podziwiać. Zrobiły na nas ogromne wrażenie! 
Były piękne, kolorowe i magiczne… Zatrzymywaliśmy się przy 
każdym z nich, a pani Marzena Hazuka czytała, przez kogo 
maral został namalowany oraz podawała inne ciekawostki na 
ich temat. W ten sposób zobaczyliśmy 26 murali. Podróż 
powrotna również minęła przyjemnie. Gdy dotarliśmy 
do Bolszewa, wszyscy byli zawiedzeni, że ta wycieczka 
minęła tak szybko. W ten sposób miło zakończyliśmy ten 
niezwykły dzień. 

                                                 Zuzanna Kreja  
 

Podczas Spotkania Opłatkowego dla Centrum 

Kultury Calasanz, które działa przy bolszewskiej parafii, 

grupa teatralna JBT zagrała spektakl pt. „Jasełka z Małym 

Księciem" w reżyserii pani Mai Falkiewicz. 

Był to niezwykły wieczór, pełen ciepła i dobra. 

Cudownie było zagrać historię o poszukiwaniu drogi do 

Dzieciątka, Świętej Rodziny i miłości. Dziękujemy bardzo 

wszystkim zaangażowanym z Centrum Kultury Calasanz 

i pani Anecie Mitrowskiej za ogromną pomoc 

w przygotowaniu scenografii oraz rekwizytów. A oto kilka 

zdjęć z przedstawienia. 

Maja Falkiewicz 

 

 Wycieczka koła plastycznego  

M U R AL E  

Jasełka z Małym Księciem 

 
4 grudnia odbył się kiermasz świąteczny w Szkole 

Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie 

przy ul. Leśnej 35. W kiermaszu wzięły udział klasy: 7 C, 7 B 

i 8 A. Uczniowie wystawili pyszne pierniczki, kartki 

i dekoracje świąteczne, babki, wianki adwentowe i wiele 

różnych kolorowych ozdób bożonarodzeniowych. A to 

wszystko kupowali rodzice, nauczyciele oraz uczniowie. 

D z i ę k i  z o r g a n i z o w a n e m u  k i e r m a s z o w i  w s z y s c y  

p o c z u l i ś m y  m i ł ą  ś w i ą t e c z n ą  a t m o s f e r ę .  

Zuza Marzejon 7 C 
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Hanna Dettlaff 

 
Dnia 27 listopada 2019 roku dzieci uczęszczające 

na zajęcia języka regionalnego w ramach realizacji programu 
nauczania języka kaszubskiego wybrały się na wycieczkę 
do Gdyni. Właśnie w tym mieście powstało pierwsze w kraju 
muzeum poświęcone historii polskiej emigracji. Z inicjatywy 
władz miasta w historycznym gmachu Dworca Morskiego, 
skąd przez dziesięciolecia wypływały polskie transatlantyki, 
powstała instytucja, która o dziejach wyjazdów i losach 
Polaków na świecie opowiada w ścisłym związku 
ze współczesnością. Historia emigracji pisze się bowiem 
każdego dnia. Na przestrzeni setek lat w najróżniejsze części 
świata wyruszano zarówno za chlebem, jak w poszukiwaniu 
wolności i innego życia. Młodzież, oglądając stałą wystawę, 
miała okazję prześledzić poszczególne jej części mówiące 
o Rzeczpospolitej wielu narodów, rewolucji przemysłowej, 
poznać różne sposoby wędrówek: pieszo, pociągami, 
na pokładach statków czy później samolotów.  

Uczniowie poznali historie wielu anonimowych ludzi, 
jak np. rodzina Sikorów, która z galicyjskiej chaty 
wyemigrowała do Ameryki, ale też sławnych Polaków, jak 
choćby Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Fryderyka 
Chopina czy Cypriana Kamila Norwida zmuszonych do 
emigracji na zachód Europy po upadku powstania 
listopadowego. Dzieci miały okazję poznać emocje 
towarzyszące Polakom podczas podróży statkiem z Europy 
do Ameryki, ale także zrozumieć trudne wybory, jakie 
podejmowali nasi rodacy w Nowym Jorku czy Chicago 
bezpośrednio po przyjeździe.  Dowiedzieli się o pierwszych 
polskich osiedlach robotniczych, kościołach, szkołach, 
ośrodkach kultury, gdzie nadal pamiętano o polskim języku 
i tradycjach. Tysiące mil od Polski powstawały miasta 
o nazwach zbliżonych do polskich, jak np. Częstochowa czy 
Panna Maria. Wizyta w muzeum pozwoliła uczniom bliżej 
poznać jedno z najważniejszych zjawisk polskiej historii, gdyż 
po wstąpieniu do Unii Europejskiej emigracja stała się 
pokoleniowym doświadczeniem milionów młodych Polaków. 
Dziś prawie każdy zna kogoś, kto zdecydował się 
na emigrację, gdyż na całym świecie żyje ponad 20 milionów 
ludzi polskiego pochodzenia.                            

 

 

29 listopada odbyła się w Sali Konferencyjnej 

Nadleśnictwa Wejherowo VI już edycja konkursu 

matematyczno – ekologicznego „Ekolicznik”. W tej edycji 

zgłosiło się 5 drużyn ze szkół gminy Wejherowo: Bolszewo, 

Gościcino, Gowino, Góra i Nowy Dwór Wejherowski. 

Tradycyjnie uczniowie zmagali się z dwiema częściami 

konkursu: teoretyczną, polegającą na rozwiązaniu testu 

składającego się z 30 pytań zamkniętych oraz praktyczną, 

odbywającą się w ogrodzie dendrologicznym przy 

Nadleśnictwie. W części praktycznej trzeba było rozpoznać 

gatunki drzew na podstawie liści oraz szyszek, a także 

wykazać się zdolnością szybkiego rozwiązywania zawiłych 

zagadek matematycznych. Dzięki hojności głównego 

sponsora – Nadleśniczego Nadleśnictwa Wejherowo p. Jacka 

Szulca – wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni. Pierwsze trzy 

drużyny z najwyższymi wynikami otrzymały bony 

podarunkowe do sieci Decathlon oraz upominki ufundowane 

przez Wójta Gminy Wejherowo p. Henryka Skwarło. Komisja 

konkursowa po zsumowaniu punktów z obu części konkursu 

ogłosiła wyniki konkursu. Zwycięzcą tegorocznej  

edycji  konkursu została drużyna z Bolszewa.  

Bardzo c ieszym y s ię,  że in ic jatyw y podejmowane 

przez naszą szkołę  i  Zarząd Powiatowy L ig i 

Ochrony Przyrody c ieszą s ię tak  dużym uznaniem 

zarówno ze strony zapraszanych uczestników  jak  

i  fundatorów nagród.  Chcie l ibyśmy serdecznie 

podziękować pracownikom Nadleśnictwa 

Wejherowo za bardzo miłe przyjęc ie w progach 

swojej  f i rmy, a  także za ufundowanie nagród 

i  przygotowanie poczęstunku d la uczestn ików. 

Słowa podziękowań k ierujemy na ręce p.  Izabel i  

Pleskot,  k tórej  osobis te zaangażowanie zasługuje 

na szczególne wyróżnienie.  Na VII edycję Ekolicznika 

zapraszamy już w czerwcu.  

Dawid Kaczmarek 

Zwiedzamy Muzeum Emigracji w Gdyni 
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 W miesiącu październiku 
i listopadzie w Szkole Podstawowej im. 
Mikołaja Kopernika w Bolszewie była 
realizowana akcja profilaktyczna 
„Niećpa 2019 - Używkom Mówimy 
NIE!” której koordynatorem był 

szkolny pedagog Jolanta Szmuda. W  ramach 
przeds ięwzięc ia  uczniowie k las  VI -VII I  bra l i  udzia ł 
w konkurs ie informatycznym na najc iekawszą 
prezentację mul t imedia lną promującą zdrowie 
i  życ ie bez używek,  przeprowadzonym przez  panie 
Katarzynę Smentoch i Celinę Czarnecką . 
Uczniowie, którzy wykonali najciekawsze prace, w ramach 
nagrody mogli wziąć udział w koncercie muzycznym Annny 
Wyszkoni w Arenie Gdynia, w ramach akcji profilaktycznej 
Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii „NIEĆPA – 
NIE PIJĘ, NIE PALĘ, NIE ĆPAM”. Dnia 22 listopada 2019 r. 
grupa trzydziestu uczniów wraz z opiekunami p. Bożeną 
Reszke, p. Krystyną Gelo oraz p. Lidią Kaniewską wzięła 
udział w tym wydarzeniu. Koncert cieszy się niesłabnącą 
popularnością, i gromadzi młodzież ze szkół z Trójmiasta 
i okolic. Spotkanie rozpoczęło się wystąpieniem 
przedstawicieli miasta, policji oraz Polskiego Towarzystwa 
Zapobiegania Narkomanii, którzy zapoznali młodzież 
z problemami dotyczącymi uzależnienia, powiedzieli 
o zagrożeniach czyhających na młodych ludzi oraz miejscach, 
gdzie można szukać pomocy. Na scenie poza główną gwiazdą 
pojawiły się mniej znane lecz bardzo utalentowane młode 
osoby oraz zespół Sto%” z przebojem „Stop pijanym 
kierowcom” z Piotrem Nagielem na czele. Artyści pobudzili 

publiczność do zabaw, nie brakowało wspólnego śpiewu 
i tańca. Ostatnim działaniem w ramach szkolnej akcji „Niećpa 
2019” był apel poświęcony zagadnieniu zdrowego 
i odpowiedzialnego życia, ukazujący zagrożenia związane 
ze stosowaniem używek przez dzieci i młodzież. 
W poniedziałek 25 listopada w auli szkoły młodzież mogła 
zobaczyć krótki filmik, zapoznać się z prezentacją uczennicy 
Zuzanny Arndt z kl. VIII b - jedną z wielu wyróżnionych 
prezentacji w konkursie informatycznym oraz obejrzeć 
spektakl profilaktyczny pt. „Sąd nad używkami” przygotowany 
przez grupę JBT pod kierunkiem pani Mai Falkiewicz. 
Podczas apelu uczniowie mieli czas na refleksję, mogli 
zobaczyć, jakie skutki mogą wyniknąć z sięgnięcia po 
papierosy, e-papierosy, alkohol lub inne środki 
psychoaktywne. 
Społeczność SP w Bolszewie serdecznie dziękuje pani Ewie 

Zarębińskiej – Szczodrej - Dyrektorowi Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Wejherowie za przekazanie biletów 
na akcję profilaktyczną Niećpa w Gdyni Arenie. 
 

Anna Wyszkoni zaprezentowała takie utwory jak: „Czy ten 
pan i pani?”, „Biegnij przed siebie”, „Z ciszą pośród czterech 
ścian” i wiele innych zarówno starszych jak i z najnowszej 
płyty. 

Uczestnicy koncertu z naszej szkoły wraz z opiekunami 
p. Bożeną Reszke, p. Krystyną Gelo oraz p. Lidią Kaniewską 
wrócili późno wieczorem do Bolszewa, wszyscy w dobrych 
humorach i pełni pozytywnych wrażeń. 

J. Sz. 
 

„Uż yw kom mów im y NIE !”  -  kampania  p rof i lak tyczna .   

Udzia ł  w  koncerc ie  Ann y Wyszkoni  „N i e Ćpa  2 0 1 9 ”  

Zakończenie kampanii „NieĆpa2019” 
Byłem, słuchałem, świetnie się bawiłem! 

 
   Dnia 22.11.2019 roku pod opieką p. Krystyny 
Gelo, p. Bożeny Reszke i p. Lidii Kaniewskiej grupa 
uczniów z naszej szkoły uczestniczyła w zakończeniu 
kampanii profilaktycznej „NieĆpa 2019”, które odbyło 
się w Gdynia Arena. Miałem to szczęście, 
że w nagrodę za moją prezentację multimedialną 
przeciwko uzależnieniom, mogłem być obecny na tej 
imprezie. Mieliśmy doskonale zorganizowaną podróż. 
Na koncert i z powrotem jechaliśmy autokarem. 
Już w drodze do Gdyni humory wszystkim dopisywały 
i było bardzo wesoło.  
   Na samym początku odbyła się część edukacyjna, 
w czasie której przemawiali między innymi 
przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Zapobiegania 
Narkomanii, policji i wiceprezydent Gdyni. Goście 
opowiedzieli, jak postępować w przypadku 
uzależnienia, po czym rozpoznać osoby uzależnione           
i gdzie szukać pomocy. Następnie zespół STO% 
zaprezentował nam swoje najbardziej znane przeboje, 
w tym „Stop pijanym kierowcom”, w którym było 
nawiązanie do akcji profilaktycznej. Chętnie 
przyłączyliśmy się do śpiewania. Później na scenę 
wyszła Anna Wyszkoni – gwiazda tego koncertu, 
która zaprezentowała swoje hity, zarówno dawne jak 
i z najnowszej płyty. W tym momencie rozśpiewaliśmy 
się już na dobre.  
  Tego wieczoru bawiłem się doskonale i dużo 
dowiedziałem się o zagrożeniach płynących z różnych 
używek. Było to połączenie przyjemnego 
z pożytecznym.  Dziękuję wszystkim za tak wspaniałą 
atmosferę i zabawę i czekam z niecierpliwością 
na kolejne takie pozytywne przeżycia . 

Piotr Dziadowicz 7 F 

Anna Wyszkoni  
 

Polska piosenkarka 
 wykonująca muzykę                  

z pogranicza popu i rocka, 
 kompozytorka i autorka 

tekstów. 
W latach 1996 - 2010 

występowała w zespole Łzy. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polacy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piosenkarz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzyka_pop
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rock
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kompozytor
https://pl.wikipedia.org/wiki/Autor
https://pl.wikipedia.org/wiki/Autor
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81zy
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 KATEGORIA KLASA IV 

I  miejsce – Magdalena Styn 4 A, Maria Damps 4A 

II  miejsce – Dominik Sakowski 4 A, Dominik Koczwara 4 A  

III  miejsce – Nina Klein 4 A, Maja Najman 4 E 

Wyróżnienia: Nikola Bieszke 4 E, Patryk Raszewski 4 E  

KATEGORIA KLASA V- VI 

I  miejsce –  Aurelia Skrzyńska 6 D 

II  miejsce – Julia Funk 5C 

III  miejsce – Klara Kubińska 5 C 

Wyróżnienie: Julia Bieszke 5 C 

KATEGORIA KLASA VII – VIII 

I  miejsce –  Amelia Fabrycka 7 C 

II  miejsce – Adrian Gosz 7 F 

III  miejsce – Marcin Pawlicki 7 B, Jagoda Leśnik 7 A 

Wyróżnienie: Julia Król 7 F, Klaudia Lademann 8 D 

Gratulujemy! 

Wyniki Szkolnego Konkursu 
Graficznego 

„Multimedialna Kartka 
Bożonarodzeniowa”  

Od lewej: Aurelia Skrzyńska 6 D, Adrian Gosz 7 F, 

od góry: Magda Styn 4 A, Dominik Koczwara 4 A, 

Amelia Fabrycka 7 C, Nina Klein 4 A. 
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Rodzice i uczniowie Szkoły Podstawowej w Bolszewie 
jesteście CUDOWNI, WSPANIALI I KOCHANI. 

Kolejny rok angażujemy się w akcję „Szlachetna 
Paczka” i po raz kolejny Wasze dobre serca okazały się 
niesamowicie szlachetne. 

W tym roku paczki robiliśmy dla dwóch rodzin, dla 70-
letniej pani Zosi i 57-letniego pana Romana 
z niepełnosprawnością (brak nogi). Wszystkie potrzeby udało 
nam się zaspokoić. Po posegregowaniu przyniesionych darów 
odnotowano jedynie brak butów i ciepłej piżamy. Z pieniędzy 

uzbieranych podczas szkolnego dnia wolontariatu i akcji 
ciacho za 1 zł zakupiliśmy ciepłe buty zimowe oraz piżamkę 
dla pani Zosi i adidasy dla pana Romana. Pani Zosia 
to drobniutka osoba, więc spokojnie będzie mogła jeść 
ulubione galaretki, których uzbieraliśmy naprawdę sporo :), 
nie będzie musiała przez jakiś czas martwić się również 
o opatrunki, które codziennie zmienia. 

Za każdym razem, gdy wybieramy rodzinę, mamy lekką 
obawę, czy na pewno uda nam się zebrać wszystko, 
co trzeba, ale z dnia na dzień potrzebne artykuły pojawiają 
się, a nasza radość rośnie. W czwartek 5 grudnia wraz 
ze szkolnymi wolontariuszkami zapakowaliśmy artykuły 
w szkole przy ulicy Szkolnej. W piątek, 6 grudnia, 
przygotowaliśmy paczki w budynku przy ulicy Leśnej. 
Z pomocą pośpieszyli nauczyciele (m.in. załatwiając transport, 
bo w jedną osobówkę wszystko by się nie zmieściło) oraz 
uczniowie ze szkolnego wolontariatu, którzy po swoich 
godzinach lekcyjnych pomagali w pakowaniu. 7 grudnia 

zawieźliśmy wszystko do centrum, które mieściło się 
w Elektryku w Wejherowie, a stamtąd jeszcze tego samego 
dnia, podarki trafiły do rodzin. Radość pani Zosi i pana 
Romana była ogromna, z całego serca Wam dziękują. 
My również, nauczyciele, dziękujemy za wielkie 
zaangażowanie. Dajecie dzieciom piękny przyk ład, 
że  pomaganie jest ważne.  Ślemy ciepłe uściski  

.  
Pozdrawiam Marzena Hazuka-Beraś 

 
 W naszej szkole od połowy listopada do 19 grudnia 

trwała XX edycja akcji świątecznej „Namaluj Dzieciom 
Uśmiech”. Dziękujemy zaangażowanym uczniom, 
rodzicom, klasom, wychowawcom, nauczycielom! 

Jesteście cudowni, wyjątkowi!  
Wyniki oraz sprawozdanie z akcji w kolejnym numerze. 

gazetki

! 
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Na Kaszubach, Święta Bożego Narodzenia 

to bardzo ważny czas. U nas w domu, co roku w czasie 
świąt, ma miejsce wiele zwyczajów kaszubskich. W dzień 
W igi l i i  s taramy s ię zachować post ,   a po zachodzie 
słońca, gdy zaświeci p ierwsza gwiazdka,   
zas iadamy do wspólnej  wieczerzy. Jest ona postna 
(bezmięsna) i  na ogół sk łada się z 12 potraw, 
w sk ład k tórych wchodzą różne p łody ro lne: mak, 
suszone grzyby,  owoce, kapusta,  ryby (ś ledź,  
dorsz,  karp) .  Są to potrawy takie jak m.in.: zupa owocowa, 
którą przygotowuje się z suszonych jabłek, gruszek, śliwek 
z dodatkiem makaronu, koniecznie barszcz czerwony,  
kapusta z grzybami. Specjałem wigilijnym jest karp, dorsz czy 
śledź. Na stole zawsze są  kolorowe pierniczki, makowiec, 
sernik, piernik czy młodzowy kùch - drożdżówka. 
Do stołu zasiadają wszyscy domownicy i zaproszona rodzina. 
Ojciec, jako głowa rodziny, prowadzi modlitwę i czyta 
fragment Pisma Świętego o narodzinach Pana Jezusa. 
Potem rozdaje opłatek, którym dzielimy się wszyscy, 
składając sobie życzenia. W czasie i po wieczerzy wigilijnej 
śpiewamy kolędy. Na stół kładzie się jedno nakrycie więcej niż 
jest domowników, gdyż czeka przygotowane dla 

niespodziewanego gościa. Pod obrus kładzie się trochę siana, 
które ma nam przypominać, że Pan Jezus urodził się 
w stajence i leżał na sianku. Choinkę stroimy w wigilijny 
ranek, a wiesza się różne smakołyki (cukierki, lizaki) oraz 
dekoracje wykonane własnoręcznie jak i bombki, lampki 

kupione w sklepie. Pod choinką 
stawia się żłóbek z Dzieciątkiem 
lub szopkę. W tym dniu 
obdarowujemy się prezentami. Gdy 
byłam młodsza, to przychodził do nas 
z prezentami Mikołaj -  Gwiôzdór. Nie 
był ubrany na czerwono, wyglądał 
zwyczajnie jak chłop. Był ubrany 
w przełożony na lewą stronę stronę 
kożuch, przepasany pasem. 
Na twarzy miał maskę, a na głowie 

czapkę lub kapelusz. Gdy ktoś był niegrzeczny, to tata mówił, 
że od Gwiazdora dostanie rózgą (ostatecznie nikt nigdy nie 
dostał żadnego lania).   

Co ciekawe, moi rodzice, którzy są rodowitymi Kaszubami, 
twierdzą, że noc wigilijna jest to jedyna noc w roku, kiedy 
zwierzęta przemawiają ludzkim głosem. W żadnym wypadku 
nie wolno ich jednak podsłuchiwać, ponieważ przynosi to 
ogromnego pecha dla całej rodziny.  
 
Rodzice mówią, że gdy byli dziećmi, to do ich domów 
przychodzili przebierańcy zwani Gwiazdkami – 
Gwiôzdkama, którzy przynosili dobre życzenia. 
Tradycyjnie, po wieczerzy rodzice i starsze rodzeństwo 
idą na nabożeństwo nocne – pasterkę.  
W pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia na obiad są 
podawane dania wykwintne takie jak: potrawka z kurczaka 
lub kaczka czy gęś nadziewana jabłkami. W pierwsze jak 
i drugie święto jest bardzo radośnie, gdyż  to czas spotkań 
rodzinnych z życzeniami i upominkami.  

 
Kocham Święta, bo wraz z moimi najbliższymi potrafimy 
cieszyć się tym czasem, kiedy mamy siebie wzajemnie, 
nikt nigdzie się nie spieszy, każdy ma dla siebie więcej 
serca i uwagi niż to bywa na codzień… 

Tekst, grafika komputerowa (praca nagrodzona 

w Pomorskim Konkursie „Gwiazdka tuż, tuż...”), 

 foto: Maria Damps kl. IV a  

W świątecznym nastroju  

Grafika Ameli i  Fabryckiej z kl .  7 C  

 

Gòdë  -  Św ię ta  Bożego Nar odzeni a  
na  Kaszubach  
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Bożonarodzeniowe jarmarki w Niemczech 

Bardzo ciekawą niemiecką tradycją świąteczną są 

jarmarki. Historia pierwszych targów sięga końca XIV wieku. 

Do Niemiec przywędrowały one z Austrii, w której zaczęto je 

organizować już sto lat wcześniej. Typowe kiermasze 

odbywają się pod gołym niebem, na ulicach i placach każdego 

większego miasta. W tym roku odwiedziłam dwa jarmarki 

berlińskie. Pierwszy z nich znajdował się w zachodniej 

dzielnicy ZOO, bogatszej części stolicy Niemiec, obok 

kościoła Św. Wilhelma, a drugi w dzielnicy wschodniej, 

na Alexanderplatz. 

Każdy jarmark jest bardzo kolorowy – rozświetlony milionami 

barwnych lampek. W powietrzu unoszą się wspaniałe zapachy 

choinek, pierników, grzanego wina i tradycyjnych niemieckich 

potraw. Największy wybór panuje wśród kiełbasek, które 

występują w różnych długościach (nawet półmetrowe) 

i grubościach, z bułką, ziemniakami, z kiszoną kapustą 

i pieczarkami lub z sałatką ziemniaczaną. Oprócz tego 

spróbować można precli posypanych grubą solą, wielu 

odmian serów i kiełbas dojrzewających. Zadowoleni będą 

również wielbiciele słodkości, którzy mogą skosztować 

pieczonych jabłek z cynamonem, jabłek polewanych 

karmelem i innymi sosami, gofrów, pierników i innych ciast, 

ciastek i ciasteczek, marcepanów, czekoladek, pianek, wielu 

rodzajów chałwy oraz kilkudziesięciu odmian orzechów 

prażonych bez niczego lub w polewach. Taki kiermasz to 

jeden wielki jedzeniowy zawrót głowy. 

Nie da się spróbować wszystkiego 

w ciągu jednego wieczoru. Mi najbardziej 

smakowało mielone mięso z papryką 

i warzywami w bułce oraz gorąca 

czekolada z piankami i pierniczki. 

Oprócz jedzenia jarmark dostarcza wielu 

rozrywek: są na nim karuzele, lodowiska 

i tory saneczkowe. Można posłuchać muzyki, nie tylko 

tradycyjnych kolęd, ale również pastorałek czy znanych 

piosenek. Dorośli rozmawiają przy grzanym winie, 

podawanym w ceramicznych kubeczkach, innych w każdym 

roku. Można tam kupić również ozdoby świąteczne, 

rękodzieło, ubrania, zabawki i prezenty. Dzieci mogą spotkać 

Mikołaja, który przylatuje nad głowami na saniach ciągniętych 

przez renifery (na przeciągniętej nad placem stalowej linie). 

Atmosfera jarmarku i ilość atrakcji jest niesamowita. 

Niemcy uwielbiają jarmarki – w samym Berlinie jest ich 

około dwadzieścia pięć, odwiedzają je tłumnie, traktując 

je nie tylko jako rozrywkę i okazję do zakupów, 

ale również formę pomocy. O ile wstęp na większość z nich 

jest darmowy, o tyle cześć jest płatna. Przykładem jest jeden 

z najstarszych i najpiękniejszych - Gendarmenmarkt, 

z którego zyski są przeznaczane na organizację świąt dla 

najbiedniejszych mieszkańców miasta. Tradycja każe 

każdemu berlińczykowi przyjść tam przynajmniej raz, aby 

zapewnić każdemu szczęśliwe Boże Narodzenie. 

Ten wyjazd był dla mnie wspaniałym przeżyciem, okazją do 

poznania innej kultury i posmakowania wielu nowych potraw. 

Pomimo uciążliwej drogi (ok. 5-6 godzin jazdy) warto było tam 

pojechać. Tym, którzy nie mogą wybrać się do Niemiec, 

pozostają jarmarki polskie – organizowane w dużych miastach 

np. w Gdańsku, Krakowie, Wrocławiu i w wielu mniejszych 

miastach, np. w Wejherowie. 

Paulina 6 E 

Bożonarodzeniowe jarmarki w Niemczech 

 

S ł own i c z ek :   
 

Weihnachten – Święta Bożego Narodzenia 

Heiligabend – wieczór wigilijny 

Weihnachtsmarkt – Jarmark świąteczny 

Weihnachtsbaum – choinka 

Weihnachtsbaumkugel – bombka choinkowa 

Weihnachtsgeschenk -  prezent bożonarodzeniowy 

Weihnachtskrippe – szopka 

Krippenspiel – jasełka 

Weihnachtsliedef – kolędy 

Weihnachtsmann  lub Nikolaus – Św. Mikołaj 

Bratwurst – kiełbaska pieczona 

Sauerkraut mit Pilzen – kiszona kapusta z grzybami 

Kartoffelsalat – sałatka ziemniaczana 

Schaumkuss – pianka w czekoladzie 

Lebkuchen – pierniczki 

Mohnkuchen – makowiec 

Bratapfel – jabłko pieczone 

Marzipan – marcepan 

Halwa – chałwa 

Gebrannte Nüsse – prażone orzechy 

Glühwein – grzane wino   
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29 listopada Samorząd Uczniowski w budynku przy 
ul. Szkolnej oraz ul. Leśnej, zorganizował szkolne Andrzejki. 
Tego dnia nasza szkoła zamieniła się w Salon Wróżb. 
Nie tylko dorośli uwielbiają wróżby, dzieci również chcą poznać 
swoją przyszłość. Ka żd e g o  n u r t u j ą  p yta n ia :  J ak ie  
im ię  b ę d z ie  n o s i ć  m o j a  s ym pa t i a ? ,  K im  zo s ta n ę ,  
k i e d y d o r o s n ę ?  C o  c ze k a  m n ie  w  n a j b l i żs ze j  
p r zys z ł o ś c i ?  Na te i inne pytania uczniowie mogli uzyskać 
odpowiedź, biorąc udział w szkolnych andrzejkach. W czasie 
zabaw nie zabrakło serc oraz kart z imionami, wróżb 
z kostkami, koła fortuny, kwiatowej przepowiedni oraz 
magicznych kubeczków. Andrzejki były wspaniałą okazją 
do dobrej zabawy, dostarczyły uczniom wielu pozytywnych 
emocji, wywołały uśmiech na twarzach i wprawiły wszystkich 
w andrzejkowy nastrój. 
 

Dziękujemy wszystkim za dobrą zabawę. 
 

 
Dnia  26.11.1019 r. czytelnia szkolna zamieniła się w jaskinię 
wróżb. Uczniowie k lasy V C  postanowi l i  wraz 
ze swoim wychowawcą Bożeną Reszke  i  op iekunem 
czyte ln i szkolnej  Wiesławą Żywicką ,  w ramach 
integracj i  k lasowej   przeprowadzić  zabawę 
andrzejkową. W tym celu przygotowali scenariusz 
i odpowiednie rekwizyty do  wróżb. Były to karty, kości, 
kubeczki, monety, szpilki, kartonowe serca, buty, magiczne 
znaki i symbole, ciasteczka z wróżbą, magiczny klucz, itp.  
Dziewczynki, przebrane za cyganki i czarownice oraz chłopcy 
w strojach czarnoksiężników, przepowiadali przyszłość. Klasy 
IV-VIII wraz z nauczycielami odwiedzały czytelnię  podczas 
godzin lekcyjnych i przerw. Dla wszystkich był przygotowany 
słodki poczęstunek.  Czytelnia, na czas trwania zabawy,  wyglądała inaczej niż na co dzień, wystrój dostosowano do 
okoliczności spotkania. Aby wprowadzić nastrój magii, okna przysłonięto roletami, a regały i wszystkie stoliki zasłonięto  
ciemnymi materiałami. W wielu miejscach płonęły świece w postaci ledowych lampek, stały magiczne  kule i klucze.  Każdy 
odwiedzający w tym dniu czytelnię mógł skorzystać z wróżb, przepowiedni, dowiedzieć, się co go czeka w najbliższej 
przyszłości, a przy okazji poczęstować się słodyczami. Pomimo że sceneria była dosyć mroczna, uczniowie bawili się 
doskonale, a humory dopisywały. Tak udana  impreza możliwa była dzięki inwencji uczniów  klasy V C i ich wychowawcy oraz  
opiekuna czytelni. To oni zadbali i czuwali  nad  sprawnym i bezpiecznym przebiegiem tej niezwykłej zabawy andrzejkowej. 

Organizatorzy – klasa V c i opiekunowie  
 

Uczniowie z klas integracyjnych – IV C, V A i VI A 
wybrali się w czwartek 28 listopada 2019 roku, pod 

opieką pań: Karoliny Kreft, Agnieszki Olczak, Aleksandry Budnik – Taszek 
oraz Olgi Szewczyk na warsztaty do pizzerii. Naszym gospodarzem była pizzeria 
„Grande” mieszcząca się w Bolszewie przy ulicy Zamostnej 65B. Uczniowie zapoznali 
się z zawodem kucharza, pizzermana, a następnie pod okiem profesjonalisty wykonali 
własnoręcznie pizze. Dzieci świetnie sprawdziły się w rolach pizzermanów, a wykonanie 
włoskich specjałów, z prawdziwie włoskich składników było ogromną frajdą i wielką 
przyjemnością. Uczniowie wykazali się fantazją, nadając nawet swoim pizzom nazwy 
spoza karty, np. „propizza”, „hacker”, „szynkowakokona”, „samiszyn”, „pizza ham”. 
Następnie młodzi adepci sztuki kulinarnej ze smakiem zjedli własne wyroby wypieczone 
w piecu przez pracownika pizzerii. Wycieczka, poza walorami edukacyjnymi, była 
ogromną przyjemnością i służyła integracji uczniów. Serdeczn ie  d z ięku jem y 
w łaśc ic ie lom  p izze r i i  G rande  za  p ys zną  lek c j ę  poza  m uram i  szk o ł y .  

O. Sz. 

Czary mary, hokus pokus…, czyli   Andrzejki w naszej szkole 

Warsztaty w pizzerii - klasy IV c, V a i VI a 
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Udział młodzieży 
w Gminnym 
Konkursie 
pięknego czytania 
 
 6 listopada 2019r. 
uczennice naszej 
szkoły: Klara 
Kubińska, Julia 

Dzięgelewska 
i Maja Zielonka 

wystartowały 
w Gminnym 

Konkursie 
pięknego czytania 
po kaszubsku 
o nazwie „Méster 

Bëlnégò 
Czëtaniô”.  
Eliminacje odbyły 

się w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 
w Wejherowie. Dziewczęta miały za zadanie pięknie 
przeczytać wylosowane fragmenty tekstów. 
Dla Klary, uczennicy klasy 5 c, był to fragment z trzech 
pierwszych rozdziałów kaszubskiej epopei pt. Żëcé i przigòdë 
Remùsa  Aleksandra Majkowskiego. Julia i Maja, uczennice 
klasy 7c i 8c, zmierzyły się z trudniejszymi tekstami Bolesława 
Borka z książki pt. „Lesôcczé pòwiôstczi ë jiné dokôzë”, 
losując wybrany fragment opowiadania z  tekstów:                                     
Bùdinczi, Dim, Gromica, Gwiôzdë, Jãzëczk, Krziż, Mòdrôk, 
Rëbë. Dziewczęta świetnie wywiązały się z tego zadania. 
Julia Dzięgelewska zajęła 1., a Klara Kubińska 3. miejsce 
w swoich kategoriach i obie reprezentowały naszą szkołę 
w eliminacjach powiatowych w Luzinie, które odbyły się 26 
listopada 2019 roku. Tym razem, do etapu regionalnego 
dostała się Julia Dzięgelewska, zajmując 1. miejsce i to 
właśnie reprezentowała nasz powiat 13 grudnia 
w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-
Pomorskiej w Wejherowie. Tym razem uplasowała się 
na 2. pozycji. Wszystkie dziewczęta na pewno zasługują 
na słowa uznania, gdyż godnie reprezentowały naszą szkołę.  
Julii gratulujemy wysokiej, 2. pozycji w regionie i życzymy 
dalszych sukcesów w kolejnych konkursach kaszubskich.  

Hanna Dettlaff 

 W dniach 14-16 listopada 2019r. w Filharmonii 

Kaszubskiej w Wejherowie odbył się  XIV Ogólnopolski 

Przegląd Małych Form Teatralnych im. Adama Luterka. 

Grupa Teatr Feniks działająca pod patronatem PZPOW 

w Wejherowie i Parafii Wniebowzięcia NMP w Bolszewie 

również wzięła udział w tym wydarzeniu, wystawiając sztukę 

Sławomira Mrożka „Na pełnym morzu" w reżyserii Marka 

Czoski. Tegorocznym tematem przewodnim był „Śmiech 

na bis". W przeglądzie można było zobaczyć szesnaście 

występów,  w tym spektakl Teatru Feniks, w którym główne 

role zagrali: Magdalena Klawikowska, Klaudia Kobiela, 

Oliwia Gwizdalska oraz Michał Wojdylak. Niestety, nie 

udało się zdobyć żadnej nagrody, jednak grupa otrzymała 

wiele cennych wskazówek i uwag, które są motywacją do 

dalszego działania  i na pewno pomogą w kreowaniu 

kolejnych spektakli. 

       
                           Kinga Kwidzińska 

  
 W dniach 15-17 listopada Teatr Feniks, działający 
pod patronatem PZPOW w Wejherowie Parafii 
Wniebowzięcia w Bolszewie, wziął udział 
w IX Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Pijarskich 
w Łowiczu. Tegorocznym tematem przewodnim było dziesięć 
przykazań Bożych. Grupa wystawiła sztukę Sławomira 
Mrożka „Na pełnym morzu" w reżyserii Marka Czoski, dzięki 
której zdobyła uznanie wśród widzów i otrzymała główną 
nagrodę publiczności. W rolach głównych wystąpili Monika 
Blaszkowska, Klaudia Kobiela, Oliwia Gwizdalska, Monika 
Klawikowska oraz Michał Wojdylak.  W przeglądzie brały 
udział również grupy z Warszawy, Rzeszowa, Poznania, 
Katowic i Łowicza. Konkurencja była równie mocna, 
co wskazuje na wysoki poziom przeglądu. Oprócz występów 
grupa miała okazję poznać wspaniałych ludzi i uczestniczyć 
w  modlitwach oraz mszach świętych.  W przyszłym roku 
Feniks również zamierza wziąć udział w przeglądzie i już 
szykuje spektakl z tej okazji.                        

 Kinga Kwidzińska 
 

Teatr Feniks (nasi Absolwenci) na Luterku 

Teatr Feniks na Ogólnopolskim Przeglądzie 
Teatrów Pijarskich w Łowiczu 



Ale NEWS! GRUDZIEŃ  2019  SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BOLSZEWIE 

 

                                                       24 

 
Przez ostatnie dwa miesiące w Bibliotece przy 
ul. Szkolnej odbyły się konkursy plastyczne. 

Celem konkursu „Podróż w przyszłość” było kształtowanie 
właściwych postaw, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, 
uwrażliwienie na wartości, którymi powinien kierować się 
człowiek w życiu. W konkursie wzięli udział uczniowie 
z klas I - VI. 

Celem konkursu „Mój sposób na spędzanie wolnego 
czasu”.  była profilaktyka uzależnień, rozwijanie 
zainteresowań i umiejętności plastycznych. 

W konkursie wzięli udział uczniowie klas IV - VI. 

Komisja oceniała zgodność prac z tematem, wkład pracy oraz 
kreatywne przedstawienie tematu. 

Nagrodzeni 
zostali uczniowie, 

którzy 
najciekawiej 
przedstawili 

temat w formie 
plastycznej. 

W listopadzie 
uczniowie klas 
IV - VI przynosili 
do biblioteki 
maskotki z serii 

„Gang 
Słodziaków’, 

które biblioteka 
wykorzystała jako 

nagrody w konkursie „Gang słodziaków - zwierzątko 
z recyklingu” dla klas I-III. Uczniowie, którzy oddali maskotki 
na ten cel, zostali nagrodzeni drobnym upominkiem - 
breloczkiem oraz pochwałami. Dzięki tej akcji Biblioteka 
Szkolna mogła nagrodzić więcej dzieci. 

 Celem konkursu „Gang słodziaków - zwierzątko 
z recyklingu”  było pobudzenie kreatywności dzieci, 

zachęcenie do czytania książek, rozwój wyobraźni. 
W konkursie wzięło udział 23 uczniów. Komisja oceniała 
kreatywność, wykorzystanie surowców wtórnych, wkład pracy 
oraz samodzielność. Przyznano siedem pierwszych miejsc, 
jedno drugie oraz cztery trzecie miejsca. 

Gratulujemy!!! 

Daniela Okrój,  Alicja Lange - Biblioteka ul. Szkolna 

 

 

 

W bibliotece przy ul. Leśnej rozpoczęto realizację projektu 
pt. „Książka jest dobra na wszystko” , którego głównym 
celem jest pasowanie uczniów klas I na czytelników. Projekt 
składa się z kilku etapów. Pierwszy, którego celem było 
zapoznanie uczniów z zasadami korzystania z biblioteki, 
za nami. Lekcja w bibliotece miała nietypowy charakter. 
Najpierw uczniowie zostali zapoznani z zasadami korzystania 
z biblioteki, godzinami otwarcia, poznali różnice między 
wypożyczalnią, czytelnią, księgarnią. 
Następnie rozpoczęły się zabawy i zgadywanki. Dzieci m.in. 
odgadywały na podstawie przeczytanego fragmentu, jaka to 
postać z bajki i jaki nosi tytuł. Wszystkie dzieci bardzo chętnie 
brały udział w zabawie. Zwycięzcy otrzymali nagrody, 
a wszyscy uczestnicy słodki poczęstunek. A po tej zabawie 
odbył się konkurs sprawdzający zasady wypożyczania 
książek. Na koniec uczniowie posłuchali wierszyka, w którym 
książki prosiły dzieci, jak mają je szanować. 

Wszystkim bardzo podobała się lekcja! Następny etap to 
warsztaty czytelnicze, podczas których dzieci poznają budowę 
książki i sami staną się twórcami książki! 

E. Laskowska - biblioteka, ul. Leśna 

Foto: K.S. 

 

 

R o z w i ą z a n i e  k o n k u r s ó w  

b i b l i o t e c z n y c h  

Nagrody zostaną rozdane na najbliższym apelu 
szkolnym. Zapraszamy na kolejne konkursy 
zorganizowane przez Bibliotekę Szkolną. 

N a j m ł o d s i  w  b i b l i o t e c e  
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W październiku 
i listopadzie w bibliotece przy ul. 
Leśnej 35 trwała 
realizacja projektu „Październik 
miesiącem bibliotek 
szkolnych". To święto bibliotek 
zostało ustanowione w 1999r. 
przez Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Bibliotekarstwa 
Szkolnego. Najpierw był to jeden 
dzień, a od 2008r. cały miesiąc 
październik. 

Święto b ib l io tek szkolnych 
ma na celu zwrócenie 
uwagi  na ogromną ro lę 

b ib l iotek i w życ iu szkoły oraz w nauc e i  rozwijaniu 
zainteresowań czyte ln iczych. Jest  to promocja 
książk i ,  b ibl iotek i i  czyte ln ictwa.  

W ramach obchodów MMBSz biblioteka szkolna zaprosiła 
uczniów do wzięcia udziału w akcjach i konkursach. 

Odbyły się między innymi takie akcje i konkursy: 

 Pozostaw po sobie ślad – podaruj książkę bibliotece, 

 Twórz z nami księgozbiór biblioteki (uczniowie 

przygotowali wykazy książek, które chcieliby mieć 

w bibliotece), 

 najciekawszy kącik biblioteczny w klasie (promujący 

książkę i czytelnictwo), 

 plakat promujący książkę i bibliotekę oraz konkurs 

plastyczny „Mój ulubiony bohater książkowy", 

 konkursy: Czy znasz Harrego Pottera, Harry Potter 

i Zakon Feniksa, Czy znasz Roberta Lewandowskiego, 

Poszukaj ukrytych tytułów książek, Przysłowia polskie, 

Związki frazeologiczne, Sławni Polacy. 

Przygotowano również wystawy tematyczne: Książki naszych 
przodków i Książki o sporcie. Odbyły sie też ciekawe lekcje 
biblioteczne związane tematycznie z projektem. 

Zw ycięsc y konkursów  zostaną  nagrodzen i !  

Zapraszamy wszystkich do odwiedzania biblioteki, zapoznania 
się z ofertą biblioteki oraz do korzystania z naszych 
zbiorów. Wkrótce kolejne, ciekawe propozycje dla Was! 

E.Laskowska -n-l bibliotekarz 

 

 W bibliotece przy 
ul. Leśnej 35 odbył 
się drugi, szkolny 

etap 
tegorocznego 

Maratonu 
Czytelniczego . 
Maraton jest 

organizowany 
pod patronatem Prezydenta Miasta Gdańska i ma zasięg 
ogólnopolski. Trwa cały rok szkolny. Co miesiąc trzeba 
przeczytać jedną książkę wyznaczoną przez organizatorów i 
odpowiedzieć na pytania z treści  książki. Pytania mają 
charakter zamknięty i otwarty. Za pytanie zamknięte można 
otrzymać 1 pkt, a za zadanie otwarte 2 pkt. 
 Wielki Maraton Czytelniczy został zainicjowany 
we wrześniu 2009r. przez nauczycielki języka polskiego 
gdańskich szkół i był adresowany do  uczniów klas IV-VI pod 
hasłem „Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca". Od 2011r. 
mogli oni kontynuować udział w WMC dla gimnazjalistów 
„W lustrze książki". W 2012r. do Wielkiego Maratonu 
Czytelniczego pod hasłem „Spotkanie nowych przyjaciół" 
zaproszono klasy II-III szkół podstawowych, a w 2015 roku do 
WMC pod hasłem „Na literackim szlaku" dołączyli uczniowie 
szkół ponadgimnazjalnych. 
 W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie nadal biorą 
udział w Maratonie w czterch grupach wiekowych. 
Organizatorzy konkursu (szkoły i biblioteki gdańskie) nie 
zapewniają uczestnikom lektur. Zdobycie danej lektury należy 
do maratończyka. Nasza biblioteka stara się zapewnić 
potrzebne teksty. 
 Następne zmagania już w grudniu! Życzymy 
powodzenia i trzymamy kciuki za naszych czytelników! 

 
E.Laskowska 

„Kto czyta książki ,  żyje  podwójnie"  
               Umberto Eco" 
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W dniach 13,14 listopada odbywały się zawody. 
Pierwsze do rywalizacji stanęły dziewczęta. Mecze 
rozgrywane były systemem, każdy z każdym w jednej grupie 
pomiędzy Bolszewem, Orlem, Gościcinem i Nowym Dworem 
Wejherowskim. Nasze młode zawodniczki pokazały się 
z bardzo dobrej strony. Pokonały NDW 17-11 i Gościcino 21-
4. Niestety, mecz z Orlem zakończył się minimalną porażką 
10-12 i ostatecznie dziewczęta musiały się zadowolić drugim 
miejscem. Mistrzyniami  Gminy Wejherowo zostały piłkarki 
z Orla, brąz pojechał do Nowego Dworu Wejherowskiego. 

Bolszewo reprezentowały: Zuzanna Kłosińska, Natalia Block, 
Natalia Taoussi, Agata Pastuszka, Natalia Ziemann, Oliwia 
Gosz, Natalia Kobiela, Wiktoria Bach, Anna Kożyczkowska, 
Martyna Ciesielska i Elena Wilczewska. 

Dzień później do rywalizacji stanęli chłopcy. Mecze 
rozgrywane były systemem każdy z każdym pomiędzy 
szkołami z Bolszewa, Orla i Nowego Dworu Wejherowskiego. 
Nasi chłopcy nie dali szans swoim rówieśnikom i w dobrym 
stylu wywalczyli złote medale. Srebro pojechało do Orla, które 
ograło Nowy Dwór Wejherowski. Mistrzowie Gminy otrzymali 
promocje na zawody powiatowe, które zostały zaplanowane 
na styczeń. Bolszewo reprezentowali: Tymon Wiśniewski, 
Oskar Damaszk, Michał Wesserling, Jan Mikuta, Nikodem 
Tabor, Tymon Kwidziński, Jakub Bach, Michał Mróz,  Dawid 
Odwrot, Szymon Różycki, Franciszek Ribakowski oraz  Błażej 
Wróblewski. 

 

 

Wspaniałe wieści dotarły do nas w środę 13 listopada 
z  Banina, gdzie odbywały się  Półfinały Wojewódzkie 
Igrzysk Dzieci w Unihokeju Dziewcząt. Reprezentacja 
naszej szkoły w składzie: Maja Kosyn, Julianna Białk, Nikola 
Kandzora, Roksana Stenka, Julia Styn, Marcelina Koss, 
Amelia Buczkowska, Weronika Błaszkiewicz, Dominika 
Szulta, Marcelina Łozicka oraz Emanuela Damps wywalczyła 
srebrne medale. Warto dodać, że to nasz największy sukces 
w żeńskim unihokeju od kilkunastu lat, dlatego dziewczętom 
należą się wielkie słowa uznania. Po powrocie do szkoły 
kapitan naszej reprezentacji dokonała ceremonii 
umieszczenia zdobytego pucharu w gablocie szkolnej.  

 

Srebro Dziewcząt i Złoto Chłopców w Gminnych 
Igrzyskach Dzieci w Dwa Ognie Usportowione 

 

Srebro Dziewcząt w Półfinałach 

Wojewódzkich Igrzysk Dzieci w Unihokeju 

Wszystkich 

chętnych 

lubiących sport 

 i chcących 

dobrze się bawić 

(a nie siedzieć  

w domu przed 

komputerem) 

zapraszamy na 

codzienne 

zajęcia sportowe.  

 

Koszykówka 

 14.20 – 15.30 
poniedziałek  

i środa.  
Ręczna 14.20 –
16.30 wtorek, 

czwartek 
 i piątek. 

 Lekkoatletyka  
16.00 - 17.30 
poniedziałek, 
wtorek, środa, 

czwartek.  
 

ZAPRASZAMY! 

SPORT 

Sport jest jedną 

z najważniejszych rzeczy w życiu 

człowieka. Już w zamierzchłych 

czasach mieszkańcy starożytnej 

Grecji czynnie uprawiali taki typ 

wysiłku fizycznego. Od 7 roku 

życia młodzi chłopcy poddawani 

byli bardzo wyczerpującym 

treningom. Dziewczyny też 

trenowały, ponieważ uważano, że 

wysportowane kobiety będą 

matkami zdrowych dzieci. 

W Attyce, a dokładnie w Olimpii, 

rozgrywane były igrzyska. 

W czasach współczesnych sport 

odgrywa równie istotną rolę 

w życiu obywatela. Dzięki niemu 

cieszymy się, płaczemy i jesteśmy 

zmotywowani do dalszej pracy. 

Gramy w różne gry dla 

przyjemności, lecz jeśli mamy 

umiejętności na to pozwalające, 

zaczynamy wyczynowe treningi. 

Miejscem, w którym odkrywamy 

te umiejętności, jest szkoła.  

                       Patrycja Mathea 7 C 
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M i k o ł a j    
 

C i e m n a  n o c k a  
L ś n i  g w i a z d a m i  

A . . .  M i k o ł a j  
M k n i e   s a n i a m i  

D l a  k a ż d e g o  
P a c z k ę  m a  
B ę d z i e s z  

G r z e c z n a  ( y )  
To . . . C i  

D a !  

Ś w i ą t e c z n a  B o m b k a  
J e d n ą  c u d n ą  
B o m b k ę  m a m  
T y l k o  To b i e  

D z i ś  j ą   d a m  
B y . . .  t a  j e d n a  
B o m b k a  m a ł a  

W  Ś w i ę t a  
M n i e  C i  

P r z y p o m n i a ł a .  

Bogusław Krajewki 

Dziadek Roku 2018 

Zuzanna zdradza rodzinny  

wielopokoleniowy przepis na pyszne 

p i e r n i c z k i  
 

W  g a r n k u  z a g o t o w a ć :  
1 kostkę palmy, 
1 szklankę cukru, 
1/2 kg miodu. 
To wszystko ostudzić.  
W  m i s c e  w y m i e s z a ć :  
1kg mąki, 
1 łyżeczkę proszku do pieczenia, 
1 łyżeczkę sody, 
2 jajka, 
1 duże opakowanie przyprawy  
do pierników, 
1 łyżkę kakao i masę po ostudzeniu. 
Razem zagnieść i studzić w lodówce 
(ciasto przygotować dzień wcześniej). 

Zuzanna Marzejon 7 C 

Małgosia Wójcik  

mailto:alenewsbolszewo@gmail.com
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