
 

Redakcja miała pełne ręce roboty! Oj! Działo się, działo! Wiosna w przyrodzie! 

Wszystko się zmienia! Życie nabiera tempa! W szkole też się dzieje! Oj dzieje! Za nami liczne 

imprezy, konkursy, uroczystości i piękne spotkania autorskie oraz poetyckie. Była okazja do  

rywalizacji , wzruszeń, nauki i  zabawy.  

W marcu uczciliśmy Dzień Żołnierzy Wyklętych, braliśmy udział w żywych lekcjach 

historii, obchodziliśmy Dzień Kobiet, świętowaliśmy Dzień Liczby Pi, przyjęliśmy sztandar 

szkoły i przeżyliśmy przepiękną uroczystość. Ponadto za nami Turniej Mistrza Dobrych 

Manier, III Szkolny Festiwal Fizyki, VI Młodzieżowy Sejmik Ekologiczny, VI Olimpiada Wiedzy 

o Martyrologii Piaśnicy, liczne zawody sportowe, przedpremiera spektaklu grupy teatralnej 

„Mixblue” - „Żabusia”, konkurs ortograficzno - informatyczny o tytuł „Mistrza Ortografii”, 

konkurs graficzny, wywiady oraz rozmowy z ciekawymi ludźmi. „Zaświeciliśmy się” 

na niebiesko, zaznaczając tym samym solidarność z chorymi na autyzm. S u p e r !   

Co  p r ze d  nam i?  T es t y ! ! !  Po łam a n ia  d ł u gop i s ó w  !  

Redakcja 
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Dnia 14.03.2018r. uczniowie klas VIc i Vc 

uczestniczący w projekcie „Z Bolszewa na Olimp!” wybrali 

się na warsztaty ceramiki do Dworku Drzewiarza 

w Gościcinie. Opiekunami tej wycieczki były polonistki, Pani 

Anna Jeziorna oraz Pani Jagoda Formella. 

Dzieci były zachwycone, a jeszcze bardziej nasze 

Opiekunki! Kreatywność podopiecznych zaskoczyła 

niejednego. Każde dziecko miało tysiąc pomysłów, jednak 

mogło wykorzystać tylko jeden z nich… Ten najlepszy! Całą 

swoją siłę włożyły w to, aby stworzyć piękną grecką wazę, 

gdyż taki był temat przewodni zajęć, które poprowadził Pan 

Marcin Baranowski.  

Waza grecka… Z czym Wam 

się kojarzy? Mnie ze wzorami 

greckimi, które do dziś możemy 

podziwiać na różnych zabytkach 

pochodzących z najdawniejszych 

czasów i z wazą, którą moja babcia ma w domu . 

Liczymy na więcej takich wspaniałych wycieczek. 

Zuzanna Lesnau  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na przełomie marca i kwietnia uczniowie kl. IV-VI 

uczestniczyli w obchodach Tygodnia Języka Ojczystego, 

który honorowym patronatem objął prof. Jan Miodek oraz 

Dyrektor szkoły, Pani Katarzyna Paczoska. 

W poniedziałek przedstawiciele klas zmierzyli się 

w turnieju „Nie oceniaj książki po okładce”. Zadanie 

polegało na odgadnięciu tytułów lektur zapakowanych 

w papier, na podstawie 

krótkiej notatki. 

Drugiego dnia 

komisja -  Pani Urszula 

Klisowska oraz Pani 

Daniela Okrój - oceniły 

gazetki dotyczące 

wybranej lektury, które 

w swoich salach 

przygotowali uczniowie 

poszczególnych klas. Ten 

konkurs zatytułowany był 

„Witajcie w naszej 

bajce”. Uczniowie włożyli 

naprawdę wiele pracy 

w to, by jak najlepiej zaprezentować ulubioną książkę!  

Warsztaty ceramiczne w Dworku 
Drzewiarza w Gościcinie 

Tydzień Języka 

Ojczystego 
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„Nie oceniaj książki 

po okładce” 

„Witajcie w naszej 

bajce” 

„Językowy ekspert” 

Ostatnim zadaniem, jakie czekało na 

uczestników wszystkich klas, był turniej gier, 

który odbył się 5.04.2018r. 

W trosce o piękno języka ojczystego, uczniowie 

klas szóstych przygotowali również plakaty 

dotyczące etykiety językowej i unikania słów 

potocznych oraz wulgarnych. 

W środę, 28.03.2018r., 

przedstawiciele klas zmierzyli się 

w turnieju „Językowy ekspert”. 

Za pomocą koła fortuny (bardzo 

dziękujemy jego Wykonawcy!) 

uczestnicy losowali pytania 

spośród kategorii: ortografia, 

poprawność językowa, 

frazeologizmy, lektury, gramatyka 

oraz ryzyko/szansa. Pytania 

przygotowały organizatorki 

turnieju, pani Jagoda Formella 

i Anna Jeziorna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy 

za okazaną pomoc oraz 

ugoszczenie nas w murach szkolnej 

czytelni Pani Urszuli Klisowskiej 

oraz Pani Danieli Okrój. Wyrazy 

wdzięczności, za wsparcie przy 

organizacji konkursów, składamy 

też Pani Renacie Wojewskiej i Pani Aleksandrze Lidke. 

JF & AJ 
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6.04 2018 roku w naszej szkole odbyła się 
VI Olimpiada Wiedzy o Piaśnicy. Jej głównym celem było 
przywoływanie pamięci o leśnej nekropolii zwanej także 
„Katyniem Pomorza”. Delegacje Władz Gminy i SP 
w Bolszewie upamiętniły  mjr Edwarda Łakomego – 
Wójta Gminy – Wejherowo Wieś,  składając wiązanki 
kwiatów przy tablicy pamiątkowej znajdującej się u wejścia 
do szkoły. Jeszcze przed zmaganiami przedstawicieli  
uczniów z oddziałów gimnazjalnych podsumowano Gminny 
Konkurs Plastyczny dla kl. I – VII  „Piaśnica – miejsce 
martyrologii”. Jego laureatami zostali : Dominika Kohnke 

(kl. V, SP w Górze), Kornelia Garstka (kl. IV, SP w Górze), 
Jowita Konkol (kl. IV, SP w Bolszewie).Najciekawsze prace 
plastyczne, które zdobyły wyróżnienie wykonali: Radosław 
Wyka (kl. V , SP w Górze), Agnieszka Czarnecka (kl. VI, SP 
w Górze) oraz Kamil Dampc (kl. VII , SP w Górze). W tym 
roku do SP im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie przyjechali 
pasjonaci historii regionalnej z czterech szkół z Wejherowa.  
Naszymi gośćmi byli uczniowie z SP nr 9, SP nr 6, SP nr 8 
oraz SP nr 11. Rada Naukowa Olimpiady w osobach : pan 
Marcin Drewa, pani  Elżbieta Grot oraz pani Monika 
Tomkiewicz oceniała odpowiedzi uczestników. Ogromną 
wiedzą o martyrologii Pomorzan, polityce okupacyjnej III 
Rzeszy oraz losach  Polaków w czasie II wojny światowej 
wykazali się uczniowie: Nikola Małoszycka z Bolszewa 
(I miejsce), Mateusz Cirocki z SP 6 w Wejherowie 
(II miejsce), Mikołaj Romanowski z Bolszewa 
(III miejsce). Wyróżnienia otrzymali: Jakub Lubocki 
z SP6 w Wejherowie, Dominik Noweta i Weronika 

Zaborowska z SP w Bolszewie.  Olimpiada rozpoczęła 
obchody Dni Piaśnickich 6 - 9.04.2018r. 

                                                                                                                               
Katarzyna Błędzka 

 Fotorelacja z wręczenia nagród w konkursie 
dziennikarskim – „Wywiad z dziadkiem” 

Sponsorem nagród  
była Pani Dyrektor Katarzyna Paczoska 

VI Dni Piaśnickie  
 w Gminie Wejherowo 2018  
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„Przez trudy 
do gwiazd”. Takie 
hasło przyświecało  
uroczystości, która 
miała miejsce 22 marca 
2018r. w naszej szkole. 

Tego dnia nastąpiło uroczyste 
przekazanie nowego sztandaru szkole, 
którego dokonała Rada Rodziców, 
główny fundator. Ten dzień na pewno 
zapisze się na kartach historii naszej 
placówki. Gospodarzem uroczystości 
była dyrektor Katarzyna Paczoska, 
która na wstępie wygłosiła piękne 
i wzruszające przemówienie.  

Szkoła Podstawowa  
w Bolszewie od 1 września 2017r. nosi 
piękne imię Mikołaja Kopernika, zaś od 
22 marca 2018 r. może poszczycić się 
pięknym sztandarem, który został 
ufundowany przez Rodziców, Uczniów, 
Wójta Gminy Wejherowo i Radę Sołecką w Bolszewie. 
Sztandar jest dla całej społeczności uczniowskiej symbolem 
Polski, Narodu, Małej Ojczyzny, przypomina historię i tradycję 
kraju, przypomina ludzi i ich dokonania. Sztandar w szkole to 
znak, który łączy pokolenia, łączy uczniów obecnych z tymi, 
którzy opuścili już progi szkoły, bądź z tymi, którzy do niej 
przybędą. 

Przygotowania do tej uroczystości dostarczyły całej 
społeczności szkolnej wielu okazji do wspomnień związanych 
z osobą Patrona, stały się też 
okazją do podjęcia wspólnego 
wysiłku, którego celem było 
pokazanie, że szkoła świadomie 
przyjęła imię Mikołaja 
Kopernika, zna wielkość tej 
postaci i rolę, jaką odegrała 
w świecie nauki. 

Uroczystość uświetniło 
grono zacnych gości: 
przedstawiciele Gminy 
Wejherowo, Pan Jerzy Budnik, 
Pani Elżbieta Landowska, 
Joanna Cichocka,  emerytowani 
nauczyciele, dyrektorzy 
zaprzyjaźnionych szkół, 
kierownicy gminnych jednostek 
organizacyjnych, absolwenci, 
rodzice, nauczyciele, uczniowie  
i lokalna społeczność. 
Uroczystość zaszczyciła swoją 

obecnością Pani Zorza Sędzicka, której ojciec Paweł 
Sędzicki od 1954 r. pełnił funkcję kierownika naszej szkoły.  

 Po pełnej wzruszeń części oficjalnej, ślubowaniu, 
nastąpiło poświęcenie sztandaru, którego dokonali proboszcz 
parafii Bolszewo, ojciec Jacek Stępień, oraz proboszcz parafii 
Gościcino, ksiądz kanonik, dziekan Dekanatu Luzińskiego 
ksiądz Stanisław Bach.  
 Uwieńczeniem całości była część artystyczna 

przygotowana przez uczniów i absolwentów naszej szkoły. 
Wystąpił chór szkolny, dzieci ze scholi „Dzieci Kalasancjusza”, 
zespół instrumentalny oraz szkolni aktorzy, którzy bardzo 
profesjonalnie i z wielkim zaangażowaniem przedstawili życie, 
pasje i dokonania naszego patrona, Mikołaja Kopernika.  
 Zaproszeni goście otrzymali pamiątkowe pierniki 
z logo naszej szkoły oraz gazetkę „Ale News!”. 

J.M.-R. 

A sztandar powiewa…  

22.03.2018 r. – uroczyste przekazanie sztandaru 

Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika 

w Bolszewie  
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Ireneusz Ratke - gdynianin od urodzenia, fan sportu (każdego) 
i zagorzały szaradzista. Kucharz - amator, całe życie w podróży. 

Opiekuńczy mąż , tata , 
dziadek  - mój dziadek. 
Dziadek - To o czym będziemy 

rozmawiać? 

Wojtek - O wszystkim. Może 

najpierw zaczniemy od 

twoich pasji, o tym co 

kochasz? 

Dz. - A o tym mogę opowiadać 

godzinami. Masz tyle czasu? 

W. - No to zaczynajmy. 

Dz. - Moja największa pasja 

i miłość to Twoja babcia Iwona. 

Jest urocza, piękna... 

W. - Dziadku to wywiad do 

szkoły. Trochę powagi. 

Dz. - Ależ ja jestem śmiertelnie 

poważny. Drugą moją miłością jest morze. Pewnie z racji mojego 

zawodu. Przecież pół życia spędziłem na morzu. To taka moja 

druga żona. 

W. - Tego Ci właśnie zazdroszczę. Nie tego, że byłeś ciągle 

poza domem, ale tego, że zobaczyłeś prawie cały świat. 

Dz. - To akurat jeden z atutów bycia wilkiem morskim. Mam na 

swoim koncie 6  z 7 kontynentów. Brakuje mi tylko Antarktydy, 

chociaż przepływałem bardzo blisko. 

W. - Opowiedz jeszcze, co lubisz? 

Dz. - Uwielbiam gotować. Jakoś od zawsze sprawiało mi to 

ogromną radość. Lubię obserwować jak powstaje coś z niczego. 

Z kilku składników , w pierwszej chwili niepasujących do siebie 

powstaje kulinarne dzieło sztuki. 

W. - Tak to prawda, twoje potrawy czasem zaskakują, ale 

w szczególności smakiem. Masz tyle różnych zainteresowań, 

że nie wiadomo, o co można jeszcze spytać? 

Dz. - Tak to już jest , że interesują mnie różne rzeczy. Lubię sport 

(niestety nie w praktyce   - z tego nie musisz brać przykładu) , 

uwielbiam filmy (szczególnie sience fiction ) , muzykę (chyba od 

urodzenia Pink Floydów i Budkę Suflera), no i moje ukochane 

krzyżówki. 

W. - To teraz dziadku, opowiedz trochę o swoim dzieciństwie, 

młodości. 

Dz. – Pytaj,  co chcesz wiedzieć? 

W. - Na przykład: Twój 

ulubiony deser 

z dzieciństwa? 

Dz. - Hm... Chyba śmiało 

mogę powiedzieć , że to 

galaretka z sosem 

kakaowym. No, ale trzeba 

przyznać, że moja mama, 

a twoja prababka nie była 

mistrzynią w kuchni. 

W. - Czym się bawiłeś, 

co robiła młodzież 

w wolnym czasie? 

Szczerze mówiąc, 

trudno to sobie 

wyobrazić. Przecież nie 

było internetu, 

komputerów, smartfonów. 

Dz. - No nie było, nie było. A widzisz? Jakoś przeżyliśmy. Po 

szkole, albo z samego rana wychodziło się na dwór, a wracało 

wieczorem. Dziwne co? 

W. - Co można tyle czasu robić na dworze? 

Dz. - Grać w piłkę, w kapsle, skakać po drzewach i trzepakach, 

chodzić na pachty do pobliskich sadów.  

W. - A kiedy byłeś już trochę starszy?  

Dz. - Wtedy jeździło się na wszystkie możliwe mecze, chodziło do 

kina „Promień”, a w weekendy na potańcówki poderwać 

najpiękniejsze dziewczyny.  

W. - Zaczyna się robić ciekawie. Na takie tańce trzeba się 

było jakoś odpowiednio ubrać? W czym chodziłeś ubrany? 

Dz. - To akurat nie mój konik, chociaż z racji tego że byłem z 

rodziny marynarskiej , zawsze miałem rzeczy których nie można 

było kupić w Polsce. Np. jeansy , które były marzeniem każdego, 

albo buty na konturach. 

W. - To z kolei dosyć  dziwne, żeby nie powiedzieć śmieszne. 

Dz. - Teraz śmieszne, ale kiedyś, chłopie byłeś gościem. 

W. - Porozmawiajmy jeszcze o szkole. Czy bardzo się 

zmieniła na przestrzeni lat? 

Dz. - I tak i nie. Masa rzeczy uległa zmianie. Na przykład: 

szacunek do nauczyciela, którego teraz właściwie nie ma.  Ale 

jest też mnóstwo rzeczy, które są i będą takie same. 

W. - Co masz na myśli? 

Dz. - Przykładem może być zawsze aktualna zasada trzech liter 

„Z”. Zakuj, Zdaj, Zapomnij. 

W - Zaczynasz Dziadku mówić do rzeczy. 

Dz. - Samo życie, nie ma co udawać, że tak nie było albo nie jest. 

Innym przykładem jest poranny, udawany ból brzucha, żeby nie 

pójść do szkoły. Prawda, że to też się nie zmieniło? 

W. - Chyba niestety masz rację. Rozmowa jednak zaczyna 

wkraczać na dość niebezpieczne tory, więc czas ją 

zakończyć. 

Dz. - Szkoda, całkiem przyjemnie było myślami powrócić 

do bardzo dawnych czasów.  

W. - Chciałem podziękować Ci Dziadku za rozmowę 

i poświęcony mi czas. 

Dz. - Nie ma za co kochany, polecam się na przyszłość. 

  Rozmawiali :dziadek Ireneusz Ratke,  

wnuk Wojciech Słowiński kl II C 

Praca konkursowa – II miejsce w kategorii gimnazjum 
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09 marca 2018 r. dwuosobowe reprezentacje klas IV 
– VII uczestniczyły w Turnieju o tytuł Mistrza Dobrych Manier. 
Główne cele, jakie przyświecały turniejowi, to: kształtowanie 

umiejętności kulturalnego zachowania się w różnych 
sytuacjach, podnoszenie poziomu kultury osobistej uczniów 
naszej szkoły, wpajanie korzyści wynikających z obcowania 
z kulturalnym człowiekiem, a także wyrabianie szacunku do 
innych. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez zespół 
nauczycielek, były to Panie: Justyna Kurlapska, Małgorzata 
Białk, Marzena Hazuka – Beraś, Grażyna Włudarska, 
Grażyna Klank, Dorota Olszewska, Ilona Szukieć, Urszula 
Klisowska.  

Zmagania konkursowe oceniała komisja 
w skaldzie: Pani dyrektor Katarzyna Paczoska, Pani 
wicedyrektor Justyna Miszke - Redman, Pani Mirosława 
Roszman, Pani Katarzyna Nikrant oraz Pani Aldona 
Błaszkiewicz – przewodnicząca Rady Rodziców. 
Zaproszenie do pracy w komisji przyjął nasz absolwent, uczeń 
Technikum Gastronomiczno – Hotelarskiego w Gdyni – 
Radosław Hebel. 

Uczestnicy konkursu tym razem wykazali się wiedzą 
praktyczną. Komisja oceniała: umiejętność rozmieszczenia 
naczyń na stole, ułożenie sztućców, przygotowanie scenek 
dotyczących dobrych manier, redagowanie zaproszeń, 

wiązanie krawata oraz odpowiedzi na pytania przygotowane 
w formie quizu. 

Uczniowie z wielkim zaangażowaniem przystąpili do 
konkursu. Poziom turnieju był bardzo wysoki i wyrównany. 
W oczekiwaniu na werdykt komisji, dzieci zostały zaproszone 
na poczęstunek ufundowany przez Panią dyrektor Katarzynę 
Paczoska. 

Wszyscy uczniowie otrzymali nagrody i dyplomy 
ufundowane przez Radę Rodziców oraz wicedyrektor Justynę 
Miszke – Redman i Panią Justynę Kurlapską – główną 
organizatorkę turnieju. 

 
Wszystkim serdecznie gratulujemy! 

 

Turniej klas IV – VII   

o tytuł Mistrza Dobrych Manier 

„Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą” 

/Adam Mickiewicz/ 

Wyniki turnieju w kategorii klas IV: 
1. Miejsce I – klasa IV B i klasa IV F 
2. Miejsce II – klasa IV E 
3. Miejsce III – klasy IV C, IV D i IV A 
Wyniki turnieju w kategorii klas V: 
1. Miejsce I – klasa V A i klasa V B 
2. Miejsce II – klasa V E 
3. Miejsce III – klasy V C i V F 
Wyniki turnieju w kategorii klas VI: 
1. Miejsce I – klasa VI A i VI D  
2. Miejsce II – klasa VI C 
3. Miejsce III – klasa VI B 
Wyniki turnieju w kategorii klas VII: 
1. Miejsce I – klasa VII B i VII E 
2.  Miejsce II – klasa VII C 
3.  Miejsce III – klasy VII D i VII A 
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ZASADY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA 

1. Zwracaj uwagę na linki, w które klikasz – mogą być 
„złośliwe”. Używaj zaktualizowanego programu 
antywirusowego. Korzystaj z różnych i unikalnych haseł. 

2. Nie udostępniaj nieznajomym swoich 
danych. 
Otwieraj wiadomości tylko od znajomych 
osób. Nie podawaj haseł osobom, którym 
nie ufasz. 

3. Pobieraj pliki tylko od oryginalnych 
producentów. 
Rozważnie korzystaj z hotspotów Wi-Fi. Nie jesteś 
anonimowy w Internecie. 

4. Bądź dyskretny. Informacje, które publikujesz stają 
się publiczne. Nie organizuj spotkań z osobami 
poznanymi w sieci. Nie wdawaj się w zbędne dyskusje. 
Czytaj regulaminy. 

PAMIĘTAJ  TEŻ O NIEBEZPIECZEŃSTWACH  
W INTERNECIE, DO KTÓRYCH ZALICZAMY: 

CYBERPRZEMOC - Stosowanie przemocy poprzez: 
prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie 
innych osób z wykorzystaniem nowych technologii. 

UZALEŻNIENIE - Do niedawna za najbardziej 
uzależniające uchodziły narkotyki i alkohol. Teraz do listy 
groźnych uzależnień dołączył Internet, który wciąga coraz 
więcej ludzi. Jest równie niebezpieczny! Uzależnienie od 
Internetu jest zjawiskiem nowym, ale dotyka już miliony 
ludzi na świecie. 

A na koniec mała uwaga, która też i mnie dotyczy. 
Myślimy, że poza internetem nie ma świata. To złudne 
i chore. Pamiętajmy – wszystko, co najważniejsze 
w realnym świecie jest!!! 

Maciej Szur kl. II a 

 

Na początek: Co znaczy elegancja? 
E l e g a n c j a - jest to piękno, wdzięk i zarazem 
szlachetność (najwyższa jakość) w wyglądzie 
i zachowaniu. Elegancja jest to również kształtowanie  
swojego otoczenia. 
Jak i  j es t  odpow iedn i  s t ró j  ga lowy?   
Strój galowy przede wszystkim powinien być skromny, 
czyli taki, który nie rzuca się w oczy. Odpowiedni strój 
galowy powinien być w kolorze biało-czarnym bądź biało-
granatowym. 

Elegancki strój tylko wtedy naprawdę elegancko 
wygląda, gdy elegancki jest człowiek, który go 
zakłada. Strój musi pasować do człowieka, do jego typu 
urody, sylwetki, wnętrza.  
Podstawy odpowiedniego stroju: 

 wszystkie elementy stroju muszą być w tym 
samym stylu, 

 tylko jeden element stroju może być wzorzysty, 

 mężczyzna zawsze powinien ubrać krawat lub 
muszkę, 

 spódnica kobiety nie powinna być zbyt krótka. 
 

PAMIĘTAJ, ABY DO STROJU GALOWEGO ZAŁOŻYĆ 
ODPOWIEDNIE BUTY, BO TO WŁAŚNIE ONE 

ŚWIADCZĄ O CZŁOWIEKU!!!  
/A.S./ 

Dziękujemy Maciejowi Wójcik za swój wizerunek  
oraz inspirację w tworzeniu artykułu. 

 

BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE! 

Kącik Savoir -vivre 
Stró j  ga low y  

 

Cz as  

Czas płynie nieubłaganie. 

I wiedz, że nigdy nie przestanie. 

Zniszczy góry, drzewa połamie, 

ale płynąć nie przestanie. 

I choć czasem  chciałbyś móc 

Go cofnąć lub powstrzymać, 

On nie może się zatrzymać. 

Weronika Boyke 3A gim. 

Bądź bezpieczny w sieci! Jeśli potrzebujesz 
pomocy... N ie  czeka j !  

HE LP L I NE . O RG . P L  8 0 0  1 0 0  1 0 0  

http://slideplayer.pl/2850456/10/images/11/Zwracaj+uwagę+na+linki%2C+w+które+klikasz+–+mogą+być+
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 Witam, mam zaszczyt przeprowadzić wywiad 
z Panią Krystyną Gelo. Zapraszam!  

 
Wiktoria Treder: Czy lubi Pani swoją klasę? Jeśli tak, 

to dlaczego? 

Krystyna Gelo: Lubię to mało powiedziane, uwielbiam, ale 

czasem jest ciężko...  

Wiktoria Treder: Czy cieszy się Pani z podjęcia 

wychowawstwa?  

K.G.: Nie była to moja decyzja, aczkolwiek zawsze 

marzyło mi się wychowawstwo, tylko nie wiedziałam, 

że będzie aż tak trudno.  

W.T.: Ciężko jest być wychowawcą? Jeśli tak to 

dlaczego?  

K.G.: Już po miesiącu zwracałam honor innym 

nauczycielom, którzy mają wychowawstwo i mówili, że jest 

bardzo ciężko, a ja w to nie wierzyłam... DO CZASU... - 

Bardzo ciężko, dzieci w tym wieku są zbuntowane i nie 

wszystkie chcą współpracować, mają swoje „JA" i próbują 

swoich sił, oraz są do wszystkiego źle nastawione.  

W.T.:  W jaki sposób motywuje Pani swoich 

zawodników?  

K.G.:  Próbuję ich motywować w taki sposób, że jeżeli 

teraz będą się starać we wszelkich dziedzinach, to 

w przyszłości będą bardziej odpowiedzialni 

i systematyczni.  

W.T.: Czy nie brakuje Pani czasu na różne wyjazdy 

na zawody, np. w weekendy?  

K.G.: Mi akurat nie brakuje czasu, ponieważ mam już 

dorosłe dzieci, dlatego mogę sobie pozwolić na, to, 

żeby w weekendy jeździć na zawody z dziećmi, które 

trenują w naszej szkole. Bardzo często w czasie roku 

szkolnego jeżdżę na zawody.  

W.T.:  Jak długo trwają przygotowania do 

zawodów?   

K.G.: Przygotowania do zawodów trwają cały rok, jest 

czasem trochę odpoczynku, aczkolwiek dzieci, które 

chcą coś osiągnąć, trenują bez przerwy.  

W.T.:  Czy dzisiejsza młodzież chętnie bierze 

udział w zawodach?  

K.G.: Na szczęście są dzieci, które bardzo chętnie 

biorą udział w zawodach, niestety są też takie osoby, 

które mają predyspozycje, ale nie mają chęci.  

W.T.: Czy czuję Pani satysfakcję z tego, co robi? 

Ze swojej pracy?  

K.G.: Czuję ogromną satysfakcję, jednakże boli mnie, 

że są takie osoby, które tego nie doceniają.  

W.T.:  Czy mogłaby Pani opowiedzieć o swoim 

zawodzie?  

K.G.: Mój zawód to moja pasja, zawsze chciałam być 

nauczycielem wychowania fizycznego Dzięki temu, 

że zostałam nauczycielem, spełniłam swoje marzenia. 

Kocham to, co robię!  

W.T.: Jak wygląda przebieg obozu sportowego?  

K.G.: Codziennie są dwa treningi po dwie godziny, a przy 

okazji takie atrakcje rekreacyjne jak: wyjście na basen lub 

wyjazd na narty. Jest to obóz typowo sportowy, dla dzieci, 

które chcą trenować. Muszę też dodać, iż Dyrekcja szkoły 

bardzo wspiera finansowo nasze wyjazdy.  

W.T.: Jeżeli miałaby Pani możliwość cofnięcia czasu 

czy wybrałaby Pani nadal zawód nauczyciela 

wychowania fizycznego czy inny?  

K.G.:  Gdybym miała możliwość cofnięcia czasu to nadal 

wybrałabym swój zawód, ale nie myślałam, że będzie tak 

ciężko. Za moich czasów młodzież była bardziej chętna, 

być może dlatego, iż nie było wtedy komputerów. 

Ostatecznie niczego bym nie zmieniła i na 100% 

wybrałabym ten zawód.  

W.T.: Dziękuję za rozmowę ze mną, jest mi z tego 

powodu bardzo miło i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś 

będę miała zaszczyt z Panią przeprowadzić wywiad, 

być może na inny temat. 

Wiktoria Treder II g gim. 

 
21 marca od razu po powrocie z finału 

wojewódzkiego piłki ręcznej dziewcząt wsiedliśmy do 
drugiego autokaru i pojechaliśmy  na  mecz kobiet Polski 
z Czarnogórą. Po prezentacji drużyn zaczął się mecz.  
Pomimo przegranej dobrze się bawiliśmy. Dziewczyny 
musiały uznać wyższość reprezentantek Czarnogóry. Pełnym 
autokarem wróciliśmy późnym wieczorem do gimnazjum.  
Było super. 

 
Agata Syska  

Mecz Kobiet  

Polska - Czarnogóra  

Wyw iad z  naucz ycie lem  
p. Krystyną Gelo - wychowawcą klasy sportowej 
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14 marca 2018r. 22 uczniów kl. V b i V f 
uczestniczyło w warsztatach wielkanocnych w Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej 
w Wejherowie. Głównym celem przedsięwzięcia było: 
rozwijanie artystycznych zainteresowań uczniów, 

propagowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz 
nauka istnienia w szeroko rozumianej kulturze.  Zajęcia 
prowadziła kustosz Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko – Pomorskiej, Pani Joanna Cichocka. 
Organizatorką wyjazdu była wicedyrektor Justyna Miszke – 
Redman. Opiekę nad uczniami sprawowały Pani Mirosława 
Roszman oraz Pani Grażyna Włudarska. Główną atrakcją 
spotkania były zajęcia manualne, podczas których  
uczniowie zdobili styropianowe jajka metodą decoupage.  

Justyna Miszke - Redman  
 
 
 
 

 
 

 

  

Tradycje Wielkanocne na Kaszubach 

 

Wyniki szkolnego konkursu graficznego  
– kartka wielkanocna 2018 

Tytuł  „Mistrza Gimpa” otrzym al i :   

w kategorii klas VII - Jakub Szcześniak 7 b  

w kategorii klas II gim. - Maurycy Szczodrowski 2g   

Nagrodzone prace graf iczne  

 

K a t e go r i a  k l a s y  V I I  

I miejsce – Agnieszka Lezner 7d 

II miejsce – Sofia Gawrylak 7e, Patrycja Król 7a 

III miejsce – Wiktoria Kwiatkowska 7b  

Wyróżnienie: Emil Kunz 7b, Maja Gelińska 7b 

Kategoria klasy II gimnazjum 

I miejsce – Paulina Żygo 2g 

II miejsce – Paweł Sobolewski 2h, 

 Adrianna Prażmowska 2e 

III miejsce – Oliwia Potrykus 2i, Julia Bartosiewicz 2e 

Wyróżnienie: Juliusz Woźniak 2a,  Agata Naczk 2a,  

Marta Kloka 2d 

Kategoria klasy III gimnazjum 

I miejsce -  Magdalena Płotka 3c 

II miejsce – Zuzanna Kanczkowska 3c 

Prace 
konkursowe  
od lewej: 
Agnieszka 
Lezner 7d, 
Adrianna 
Prażmowska 2e 
od góry: 
Maurycy 
Szczodrowski 
2g, Paulina 
Żygo 2g. 

Serdecznie 

gratulujemy! 

Kolejna edycja 

konkursu 

graficznego 

za rok! 

K.S. 
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Aleksandra Marchewicz: Jak zaczęła się Pańska 
przygoda z rzeźbieniem? 
Wojciech Wesserling: Można powiedzieć, że przychodziła 
do mnie etapami. Ona siedziała we mnie zawsze, bo od 
dziecka zawsze miałem takie zdolności. Zawsze 
poszukiwałem takich różnych form artystycznych w szkole 
w paru konkursach może zająłem jakieś miejsca, doceniane 
nagrodami, ale ta potrzeba siedziała we mnie zawsze. 
pierwsza przygoda zaczęła się w wojsku. Kolega zajmował 
się i malowaniem i rzeźbieniem. I kiedyś był taki zwyczaj 
w wojsku, że na odchodne to taki „wojak” zrobił sobie zawsze 
jakąś pamiątkę. Namalowałem pierwszy rysunek - Matkę 
Boską i ją wyrzeźbiłem. Potem była przygoda z rolnictwem, 
budowałem dom, a po budowie domu, stwierdziłem, że mam 
trochę wolnego czasu i czymś musiałbym się zająć, a że 
przy rodzinie znalazł się taki głuchoniemy rzeźbiarz, on 
mi trochę pokazał różne techniki. Od niego wziąłem 
pierwsze deski i zacząłem rzeźbić. Na początku 
się wstydziłem to pokazywać, ale obok mnie 
zawsze się znalazł ktoś, kto mnie poklepał po 
plecach. Powiedział, że to jest po prostu moja 
droga i muszę się tym zająć, bo mam o czym 
opowiadać i zacząłem rzeźbić. Ktoś 
mnie wyciągał na pierwsze 
wystawy, jeździłem do Chałup na 
wystawy. Znalazł mnie też pan Roman 
Drzeżdżon, który pracuje w pałacu. Pierwszy raz mnie zabrał 
do Wdzydz na takie duże targi, mówił, że ja tam powinienem 
się znaleźć. Z tego się raczej zrodziła wiara w siebie, a z tej 
wiary w siebie zawsze jest taka potrzeba mówienia. Potem 
jak już rzeźbiłem, to powiedziałbym, szukałem swojej drogi, 
ponieważ można rzeźbić, rzeźbiąc rzeczy na sprzedaż, nic 
nie opowiadając ludziom, lecz jeżeli do tej rzeźby dodasz coś 
swojego, dodasz jakiś przekaz, to wtedy ta rzeźba już ma 
jakąś wartość. Zacząłem szukać sobie tematów, w których 
bym się wypowiadał. To są oczywiście religijne tematy, to są 
anioły, trzeba było znaleźć jakąś stylizację, a że byłem 
w rejonach Władysławowa to turyści mówili „Wy tutaj macie 
kulturę, ale my jej nie widzimy. Nie widzimy waszych strojów, 
a przecież macie piękne zwyczaje, macie piękne tradycje”. 
I mnie to skłoniło do tego, aby w tym kaszubskim kierunku 
pójść. Zacząłem dekorować anioły, swoje prace. Jedni 
uważali, że powinienem robić kolorowe, inni, że nie. 
Stwierdziłem, że skoro ja chcę oddać piękno Kaszub to 
muszę po prostu je malować. Te moje rzeźby są tak 
charakterystyczne, że najczęściej anioły są tylko 
w kaszubskich strojach, że są Kaszubi i wszystko, co jest 
związane z regionem. Można powiedzieć, że swoje małe 
sukcesy już osiągnąłem w pierwszym moim konkursie, 

w którym stanąłem do rywalizacji w Wicku. To był temat 
„Kaszubskie scenki rodzajowe” i tam zająłem trzecie miejsce. 
Teraz wystawiłem drugi raz prace na Helu, w muzeum. 
Cieszyłbym się, gdybym zyskał uznanie, a jak nie, to ja sam 
czerpię z tego ogromną radość. To przede wszystkim zawsze 
dla tego, że kogoś ciekawego po drodze spotkam, rzeźbiąc, 
spotkałem masę różnych interesujących ludzi. Taką moją 
ciekawostką jest to, że co roku miesięcznik Pomerania 
organizuje konkurs dla działaczy ludowych i wręcza im 
nagrodę, statuetkę Remusa. Właśnie jestem chyba artystą, 
który najwięcej Remusów wyrzeźbił. 
A.M.: Skąd czerpie Pan inspiracje do rzeźbienia? 
W.W.: Skąd ta inspiracja? Myślę, że to wszystko siedzi 
w sercu człowieka, że człowiek ma taką potrzebę dzielenia 
się z innymi. Moim zdaniem te inspiracje, to leżą w głębi 
człowieka, po prostu wystarczy chwilę pomyśleć, zastanowić 
się. Najbardziej lubianym przeze mnie tematem jest Święty 
Franciszek, zresztą tutaj jest jedna praca ze Świętym 
Franciszkiem. To jest mój ulubiony temat. Takie jak tutaj 
stojące Kaszuby, albo anioły. Mówią, że mnie karmią anioły, 
no i mówią, że anioły, to są takie niewidzialne osoby, które 
pomagają człowiekowi. One mi w szczególny sposób 
pomagają, bo gdy je sprzedaję, to zarabiam na swoje 
marzenia, na spełnianie marzeń. Mogę powiedzieć, że 
wystrugałem sobie samochód i rower.  
A.M.: Czy ma Pan jakąś swoją ulubioną pracę? Czy ma 
ona własną historię? 

W.W.: Można powiedzieć, że to jest 
pierwsza moja plenerowa rzeźba. To był 

duży Remus. Zorganizowałem plener we 
Władysławowie ze swoimi kolegami. Ten 

Remus wyglądał w ten sposób, że to był 
rycerz z tarczą i z herbem, z Gryfem Książąt 

Pomorskich w jednej ręce, z mieczem 
w drugiej. Miał hełm, a w tym hełmie  zamiast 

twarzy miał kaganek. Bardzo lubiłem „Życie 
i Przygody Remusa”, napisał ją Aleksander Majkowski, 

jest to taka epopeja kaszubska. Z duża ilością przenośni, 
symboliki. Wypożyczyłem sobie książkę z biblioteki 

we Władysławowie. Tę książkę dałem pewnemu kuratorowi, 
a on po prostu zalał się łzami. I powiedział: „Wojtek, ty mi tyle 
opowiadałeś o tym Remusie”. Naprawdę ty mnie zachęciłeś 
do przeczytania tej książki.” I postawiliśmy tego Remusa pod 
biblioteką we Władysławowie w Urzędzie Miasta. Poszedłem 
po drugą książkę, chciałem sobie wypożyczyć, a że bardzo 
lubiłem Coelho, więc wypożyczyłem sobie drugą. I bardzo się 
zdziwiłem, bo ta książka zaczynała się od tej samej legendy. 
O skrach, które zapalają w ludziach światło. Pokazują im 
drogę, którą mają iść, to można powiedzieć była moja taka 
największa przygoda rzeźbiarska. Trochę taka metafizyczna. 
Myślę, że artysta jest kimś takim, kto stoi na pograniczu tego 
świata. I tego świata może bardziej duchowego i on może 
z tego świata więcej czerpać, a jak myślisz, ile może z tego 
czerpać? 
A.M.: Moim zdaniem bardzo wiele. 
W.W.: Może bardzo dużo czerpać, a wiesz mniej więcej ile? 
A.M.: Nie mam pojęcia. 
W.W.: Im więcej daje, tym więcej może stamtąd brać. 
I dlatego myślę, że dzięki mojej wyobraźni nigdy mi nie 
zabraknie tematów. 
A.M.: Dziękuję bardzo za wywiad i życzę dalszych 
sukcesów. 

Wywiad przeprowadzała i opracowała:  

Aleksandra Marchewicz 

Wojciech Wesserling – rzeźbiarz ludowy, 
zapalony popularyzator kultury kaszubskiej 
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 24 marca 2018r. miałam okazję pojawić się na kolejnej 
odsłonie Biesiady Literackiej, której tym razem gościem była 
pani prof. Ewa Łętowska i filozof pan Krzysztof 
Pawłowski. Pani Ewa była pierwszą rzeczniczka praw 
obywatelskich, sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego 
i Trybunału Konstytucyjnego. Pan Krzysztof ukończył Instytut 
Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Wspólnie w ciągu 3 lat 
napisali książkę „O operze i o prawie” i nazywają się razem 
„ACUS” czyli z  łaciny „szpilka”. O tym, dlaczego akurat tak, 
opowiedzieli podczas biesiady. Spotkanie przebiegało 
w bardzo przyjemnej atmosferze, a sala była zapełniona 
słuchaczami. Pani Ewa dzięki swojemu zamiłowaniu do opery 
i ogromnej wiedzy na temat prawa łączyła te dwa wydawałoby 
się zupełnie różne tematy, porównując je do siebie 
i pokazując, jak wiele je łączy. Podczas spotkania nie zabrakło 
tematów filozoficznych. Pan Krzysztof powiedział, 
że „filozofowie sprawiają, że ludzie na moment przestają być 
sobą”. Bardzo podoba mi się to określenie. Cieszę się, 
że mogłam uczestniczyć  w tym spotkaniu. Zarówno pani Ewa 
jak i pan Krzysztof są ludźmi posiadającymi ogromną wiedzę. 
Uważam, że z tego spotkania można było się wiele nauczyć - 
nie tylko na temat prawa. 

 Ewelina Wojciechowska kl. 3G 

 

 

W sobotę 7 kwietnia w Wejherowskim Centrum 
Kultury odbyła się Biesiada Literacka, promująca książkę 
muzyka, aktora, poety i prezentera radiowego i telewizyjnego 
Roberta Janowskiego. Dla większości z nas postać Roberta 
Janowskiego kojarzy się z programem „Jaka to 
melodia?’, który prowadzi od ponad 20 lat. Na spotkaniu 
poznaliśmy inne pasje oraz zainteresowania i zawody tego 
skromnego człowieka. Robert Janowski ukończył szkołę 
muzyczną I stopnia fortepianu, jest absolwentem Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na wydziale weterynarii.  
Jego ulubionymi zwierzętami są surykatki oraz wszystkie małe 
pieski. Jako lekarz weterynarii pracował tylko rok, gdyż miłość 
do muzyki i do śpiewu skierowały jego karierę w stronę sceny 

i na deski teatru. Robert Janowski występował w pierwszej 
 ostatniej obsadzie kultowego już musicalu „Metro”, w którym 
wcielił się w rolę Jana – głównego bohatera – rolę, która 
przyniosła  aktorowi rozgłos, a Jego głos stał się 

rozpoznawalny. 
Współtworzył inne 
spektakle muzyczne: 
„Do grającej szafy 
grosik wrzuć”, „Grosik-
2”.W czasie spotkania 
prezentował swoje 
wiersze oraz 
opowiadał o swoich 
ulubionych poetach, 
którzy mieli wpływ na 
Jego wrażliwość 
literacką, wspominał  

m.in. Jonasza Koftę, Wojciecha Młynarskiego, Jeremiego 
Przyborę. Mówił również o tym jak ważna jest poprawna forma 
wypowiedzi, jak  konstruować zdania, jak akcentować słowa, 
mówić, aby być  zrozumianym. W czasie Biesiady nie 
zabrakło również anegdot z pracy ze zwierzętami oraz 
początków kariery wokalnej. Muzyk opowiadał o tym, jak 
doszedł do finału Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej 
Górze, śpiewając wiersz księdza Jana Twardowskiego, do 
którego sam skomponował muzykę.  

Na koniec Robert Janowski podpisywał książki oraz płyty 
i rozdawał autografy również dla Czytelników naszej szkolnej 
gazetki „Ale NEWS!”. 

Ewelina Wojciechowska  3G 

 Redakcja  szko lna  na t ropie….   
aktywny udział w Biesiadach Literackich  

w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie 

W dniu 3 marca mieliśmy okazję uczestniczyć  

w spotkaniu autorskim z Krzysztofem Materną. 

Niezwykłe spotkanie i  rozmowa 
z Robertem Janowskim 
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„Matematyka od kuchni” to hasło tegorocznego Dnia 
Matematyki. Inicjatorem i organizatorem święta w Polsce jest 
Stowarzyszenie Doskonalenia i Rozwoju 4improve - patron 
merytoryczny e-math.pl. Patronat honorowy objął  Minister 
Edukacji Narodowej.  

Święto zostało zapoczątkowane przez organizację 
„World Education Games” 
w 2007r. Od tego czasu 
było organizowane co roku 
w każdą pierwszą środę 
marca. W pierwszych 
obchodach wzięło udział 
286 tys. uczniów z 98 krajów 
Matematyki z każdym 
rokiem zyskiwał większą 
popularność. W 2012 roku 
wzięło w nim udział prawie 
6 mln uczniów z całego 
świata. Głównym celem 

konkursu jest zainteresowanie uczniów matematyką 
i pokazanie, że istnieje w każdej dziedzinie życia. Wszelkie 
działania związane z obchodami Dnia Matematyki są 
skierowane głównie do tych uczniów, którzy nie przepadają za 
nią. Ta ciekawa i warta uwagi inicjatywa cieszy się rosnącą 
popularnością.  

W naszej szkole Dzień Matematyki obchodzono po raz 

pierwszy. W turnieju, przeprowadzonym na terenie Szkoły 

Podstawowej im. Mikołaja Kopernika, wzięły udział 

trzyosobowe delegacje klas. Na podium znalazły s ię 

reprezentacje:  KLASY IV - VI - I miejsce w kategorii klas 

czwartych – klasa 4d, którą reprezentowali Wiktor Sztygiel 

i Aurelia Skrzyńska – nauczyciel p. Katarzyna Jankowiak. 

I miejsce w kategorii klas piątych – klasa 5c, którą 

reprezentowali Julia Dzięgielewska i Zuzanna Lesnau – 

nauczyciel p. Anna Muttke. 

I miejsce w kategorii klas szóstych – klasa 6b, którą 

reprezentowali Karolina Hadam i Dawid Sarbak – nauczyciel 

p. Grażyna Klank.  

KLASY VII i ODDZIAŁY GIMNAZJALNE - I miejsce zespół 

kl. II c - Dominik Hebel, Martyna Koszałka, Patrycja Płotka - 

nauczyciel Marzena Rzym, II miejsce zespół kl. III g - Jonatan 

Burghardt, Paweł Klejment, Kacper Patelczyk - nauczyciel 

Katarzyna Nikrant, III miejsce zespół kl. III j – Milena Kwaśna, 

Kacper Stalmach, Weronika Waldowska - nauczyciel Marzena 

Rzym. 

Każdy z uczestników turnieju otrzymał dyplom 
i symboliczną nagrodę. Mamy nadzieję, że udział w konkursie 
sprawił młodzieży przyjemność i był okazją do odmiennego 
spojrzenia na naukę matematyki. 

Drugi konkurs dla wszystkich chętnych uczniów 

przygotowano na p l a t f o r m i e  Q u i z i z z. Wzięło w nim 

udział 18 uczniów klas 4-6. Wyniki: I miejsce – Mateusz 

Dziadowicz 5f – nauczyciel p. Anna Muttke, II miejsce – Piotr 

Madej 4f – nauczyciel p. Katarzyna Jankowiak, III miejsce – 

Marta Kummer 4c - nauczyciel p. Grażyna Klank. 

14 marca 2018r. odbył się trzeci konkurs, 

dotyczył on wiadomości o l i c z b i e  P i . 

Wszyscy chętni uczniowie rozwiązywali krzyżówkę. 

Wzięło w nim udział 18 uczniów klas 4-6. W wyniku 

losowania wyróżnienia otrzymali: Małgorzata Zielonko 6b, 

Weronika Blaszkowska 5a, Daria Mach 5e.  

 

Gratulujemy i zapraszamy za rok! Nauczyciele matematyki. 
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Redakcja: Skąd pomysł, by 
zająć się poezją? 
Ksiądz Krzysztof Konkol: 
Myślę, że każdy człowiek 
otrzymuje od Pana Boga jakieś 
tam talenty i warto je rozwijać, 
ponieważ dzięki temu my się 
stajemy bardziej szczęśliwi 
i mam nadzieję, że możemy 
troszkę szczęścia, takiej 
radości, wnieść w życie innych 
ludzi. Myślę, że jak pomyślisz 
o sobie czy o swoich kolegach 
to nie ma człowieka, który nie 
miałby talentów. Każdy jakieś 
ma i myślę, że sztuką życia jest 
to, żeby te talenty poznać 
w sobie i później spotkać takich 

ludzi, którzy te talenty pomogą wam rozwinąć.  
Red.: A jak długo zajmuję się ksiądz pisaniem? 
K.K.: Takie pierwsze próby, myślę że były już w szkole 
podstawowej. Jestem absolwentem Szkoły Podstawowej 
w Gościcinie i wtedy już coś pisałem, chodząc sobie nad 
rzekę. Później myślę, że tak poważniej się tym zająłem, jak 
już byłem w seminarium czyli przygotowywałem się do tego, 
żeby zostać księdzem. A teraz piszę już tak z potrzeby serca, 
już tam od 10 czy tak 12 lat. 
Red.: Jaka była reakcja rodziców albo nauczycieli na 
pisanie wierszy przez księdza? 
K.K.: Muszę powiedzieć, że z języka polskiego zawsze 
miałem problemy ze względu na ortografię, na szczęście mam 
dużo znajomych polonistów i sprawdzają mi błędy 
w wierszach, więc raczej nie powinno ich tam być. Chyba się 
w podstawówce nie ujawniałem, natomiast moi rodzice, 
wiedzieli, że coś tam piszę i jak wydałem pierwszy tomik to 
wiadomo, zaprosiłem ich na wieczór autorski. Myślę też, że 
jest to okazja, żeby odkryć kilka rzeczy, których oni o mnie nie 
wiedzą i właśnie przez te wiersze tak się dzieje.  
Red.: Wiemy, że wydał ksiądz swój pierwszy tomik w 2008 

roku, ale kiedy zdecydował się ksiądz, na to i ile trwała 
realizacja tego planu? 
K.K.: Generalnie te tomiki, które wydałem, są związane 
z miejscami, w których byłem, więc pierwszy tomik jest 
z gdańskiego seminarium duchownego. Później drugi tomik 
jest z mojej pierwszej parafii na Gdańskiej Zaspie, trzeci jest 
z parafii w Rumi i teraz tworzy tomik czwarty z parafii Osowej 
w Gdańsku. Mam taką potrzebę rozliczenia się z jakimś 
etapem mojego życia. Z racji tego, że jestem księdzem, to 
często zmieniam miejsca i wtedy jakby w prezencie 
zostawiam ludziom tomik wierszy.  
Red.: A czy poza poezją, ma ksiądz inne zainteresowania? 
K.K.: Ostatnio bardzo lubię podróżować. W wakacje chodzę 
pieszo i zawsze robię jakieś 200, 300 kilometrów. Chodzę 
z Portugalii do Hiszpanii, gdzieś tam w Gruzji, Parmenii, 
Rumunii, więc lubię takie przygody. Najchętniej to bym jechał 
stopem, żeby poczuć taki smak przygody, ale też smak takiej 
opatrzności Bożej, że Pan Bóg czuwa nade mną, że to nie jest 
wszystko takie zorganizowane, tylko takie dzikie. Mam trochę 
duszę hipisa.  
Red.: A ulubione miejsce, w którym ksiądz był? 
K.K.:  Ziemia Święta to bez dwóch zdań. Jerozolima to jest 
miasto, w którym mógłbym mieszkać. 
Red.: A kto jest księdza ulubionym poetą?  
K.K.: Nie czytam poezji. Kiedyś na wieczorku właśnie się 
wysypałem, że nie czytam poezji i ktoś mi tam od razu 
zarzucił, że ksiądz się modli psalmami, no to zakładając, że 
Dawid jest autorem psalmu, to Dawid jest moim ulubionym 
poetą.   
Red.: A o czym najchętniej ksiądz pisze? 
K.K.: Myślę, że najwięcej wierszy jest inspirowanych tekstami 
Pisma Świętego, że jakby słowo Boga inspiruje mnie do 
takiego ludzkiego słowa. 
Red.: Czy ktoś księdza 
namawiał do pisania 
wierszy? 
K.K.: Nie, bo ja bym się 
nie dał namówić. Jestem 
strasznie niepokorny.  
 
Wywiad 
przeprowadzili: Maciej 
Mitrowski, Emilia 
Nierzwicka, Weronika 
Zaborowska, Natalia 
Kołodziejska,  
Zredagowała: Weronika 
Zaborowska 

Redakcja gazetki „Ale NEWS!” 
na spotkaniu poetyckim. 

Rozmowa z „Księdzem z rozwiązanym 
butem” - ks. Krzysztofem Konkolem 

 

„W wakacje chodzę pieszo i zawsze robię jakieś 200, 300 

kilometrów. Chodzę z Portugalii do Hiszpanii,  

gdzieś tam w Gruzji, Parmenii…” 
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Jako osoba czująca wielką miłość do muzyki, mam też osoby, które są moim autorytetem, ulubieńcem. Dla 

mnie jest nim zespół Happysad. Rodzaj muzyki? Rock! Nie wiecie, kim są? Mogę się założyć, że chyba każdy zna taki 
utwór jak „zanim pójdę”.  Szczerze jest to jedna z mniej lubianych przeze mnie piosenek . Moją ulubioną ich płytą jest 
„Ciepło/Zimno”, a piosenkami „Łydka”, „Taka wodą być”, „Wszystko jedno” i „Wrócimy tu jeszcze”. Co lubię w nich 
najbardziej? Bardzo podobają mi się ich teksty piosenek. Bardzo przyjemnie się je śpiewa i słucha czy w podróży, czy 
w domu, gdy chce się odpocząć i „wyłączyć” ma  chwile. A oto moje ulubione cytaty z piosenek: 

 „Nie przejmuj się, każdy nawet najgorszy dzień ma swój kres.” – Wszystko co złe. 

 „Siadaj koło mnie, to dla ciebie jest ławka, 

posłuchaj, jak pięknie o miłości gada 

ten, który miłości nigdy nie zaznał.” - Nic nie zmieniać. 

 „Sam sobie narysuj świat, Coś nie podoba ci się,  
To sobie to zdrap.” – Sami sobie. 

 „Tak często cię widzę, 

choć tak rzadko spotykam, 

smaku twego nie znam, 

choć tak często cię mam na końcu języka…” – Długa 

droga w dół. 

                                                     Aleksandra Marchewicz 

 

 
 
 

Pragniesz spotkania ze sztuką? A może szczerego 
uśmiechu na twarzy wywołanego dobrym dowcipem? 
Dziewiątego lutego w Szkole Podstawowej przy 
ul. Szkolnej, o godzinie 19

00
odbył się przedpremierowy 

występ grupy teatralnej „Mixblue" pt. „Żabusia". 
Wprawdzie nie jestem doświadczonym krytykiem 
teatralnym, aczkolwiek występ udał się perfekcyjnie. Całe 
dwie godziny przedstawienia nie mogłam nadziwić się 
świetnej grze aktorskiej. Występ miał charakter 
humorystyczny. Jego puenta (chodź nieco zagmatwana) 
niosła za sobą głębokie przesłanie. Pan Marek Czoska 
znakomicie przygotował grupę młodych dorosłych do 
trudnego (moim zdaniem) przedstawienia. Akcja rozgrywa się w mieszkaniu w młodej Warszawie. Pięcioletnie 
małżeństwo spokojnie wychowuje swoje małe dziecko. Przez dwie godziny akcja pędzi w zadziwiającym tempie. Z minuty 
na minutę przedstawienie wydaje się być jeszcze ciekawsze. Na światło dzienne może wyjść podwójne życie pani domu.... 
Czy tak się stanie?! Akcja przeradza się w rodzaj mini dramatu.  Szwagierka stawia ultimatum swojej bratowej. 
Ma przestać kłamać. Nie chciałbym „zaspoilerować” występu Czytelnikom. Polecam udać się na premierę „Żabusi”. 
Z pewnością nikt nie zostanie zawiedzony. 

Marysia Boyke 

M ó j  u l u b i o n y  z e s p ó ł -  H AP P Y S AD  
 

Kłamać.. .  trzeba umieć! -  „Żabusia”  
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W dniach 01-02.03.2018 roku „NA LEŚNEJ", odbyły 

się Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce Ręcznej 
Dziewcząt. Zawody te były eliminacją do Półfinału 
Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, który odbył się 
również w Bolszewie (12.03.2018). W rywalizacji wzięło udział 
9 zespołów z różnych gmin Powiatu Wejherowskiego. Cieszy 
taka duża frekwencja na tych zawodach, co świadczy 
o olbrzymim zainteresowaniu tą dyscypliną sportu w naszym 
powiecie. Mecze były na dobrym poziomie i dostarczyły wielu 
emocji licznie zgromadzonym na hali kibicom. Mimo wielu 
chorób i kontuzji naszych zawodniczek, po dwudniowej walce 
złoto przypadło NAM.  

Wyniki uzyskane w dniu zawodów: I miejsce – SP 
w Bolszewie (Monika Kandzorra, Julia Holk – Łebińska, 
Weronika Łynka, Martyna Meyer, Alicja Szczypior, Agata 
Syska, Kornelia Dampc, Marta Drzeżdżon, Julia Gehrmann, 
Emila Jarzębińska, Natalia Klas, Klaudia Katzor, Karolina 
Chamerek, Wiktoria Czernowałów, Agata Gebhardt, Wiktoria 
Loewanu, opiekun drużyny – Joanna Syska), II miejsce – SP 
nr 6 w Wejherowie, III miejsce – SP w Kostkowie, IV miejsce – 
SP w Szemudzie, V miejsce – SP nr 2 w Luzinie, VI miejsce – 

SP w Bożympolu Wielkim, VII miejsce – SP nr 1 w Rumi, 
VIII miejsce – SP w Choczewie, IX miejsce – SP nr 3 
w Redzie.               

J.S. 

 

 
12 marca uczennice naszej szkoły zafundowały nam 

z samego rana WIELKI HORROR. Takie mecze oglądaliśmy 
za czasów trenera Wenty,  w wykonaniu naszych 
Szczypiornistów, gdzie cały mecz przegrywamy, aby 
w ostatnich sekundach przechylić szalę na własną stronę. 
Dramaturgia spotkania z Kamienicą Szlachecką zakończona 
jednobramkową przewagą(13:12) do przerwy (2:9) dała 
naszym uczennicom wiele do myślenia, (w szatni trochę sobie 
porozmawialiśmy ), co dało najważniejsze upragnione 2 pkt. 
Następne spotkania z Krokową (17:3) i Cewicami (12:6) nie 
były może „czystą poezją", ale miłą i spokojną grą 
w wykonaniu 3 i 2 klasistek, które szczególnie zasługują 
na pochwałę za waleczność!!! Gratulacje i powodzenia 
na Finałach Wojewódzkich 21 marca. 
Wyniki: I miejsce - SP w Bolszewie. Skład zespołu: Kornelia 
Dampc, Emila Jarzembińska, Alicja Szczypior, Weronika 
Łynka, Martyna Meyer, Wiktoria Loewenau - IIIH, Julia 
Gehrmann IIA,  Monika Kandzorra, Wiktoria Czernowałów, 
Agata Gebhardt, Klaudia Katzor, Natalia Klas – IIH, Agata 
Syska – IIF. Opiekun: Joanna Syska 
II miejsce  - Zespół Kształcenia i Wychowania w Kamienicy 
Szlacheckiej, III miejsce - Zespół Szkół w Cewicach 
IV miejsce - Szkoła Podstawowa w Krokowej. 

Joanna Syska 

Powiatowe Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej w Piłce Ręcznej Dziewcząt 

PÓŁFINAŁ WOJEWÓDZKI IGRZYSK 
MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W PIŁCE RĘCZNEJ  

DZIEWCZĄT WYGRANY !!! 
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Moda nastolatka  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Zacznijmy może od tego, jakie zaburzenie poruszę w tym artykule, a mianowicie 
anoreksję, bardziej fachową nazwą jest anorexia nervosa lub jak kto woli jadłowstręt 
psychiczny. W środowisku anorektyczek jest to po prostu ana, uważana zresztą jako ich 
najważniejsza, a w niektórych przypadkach jedyna przyjaciółka, która pomaga im dojść 
do „perfekcji”. Większość z Was, nie akceptuję się w 100%, te dziewczyny mają 
podobnie. Nie lubią siebie, nie umieją spojrzeć w lustro bez jakiegokolwiek obrzydzenia. 
Mówiąc bardziej dobitnie, po prostu brzydzą się sobą i za wszelką cenę chcą schudnąć, 
by stać się swoimi najlepszymi wersjami. Stawiają sobie cele i dążą do nich , te cele 
na początku są niewinne, 5kg, w późniejszym czasie 10kg, ale dla nich to wciąż 
za mało. Stosują różne drastyczne metody, które odbijają się na ich zdrowiu fizycznym 

jak i psychicznym. Kiedy nie uda im się dotrzymać wyznaczonego limitu, po prostu się karzą, nie jedząc przez 2/3 dni lub 
zmniejszając swój limit jeszcze bardziej. Chudną. Z dnia na dzień coraz więcej, zaczyna być widać im kości, nie przeszkadza im 
to, wręcz są z siebie dumne, że im się udało. Po pewnym czasie tracą kontrolę nad sobą i nad tym , co się z nimi dzieje. Starają 
się ukryć to, że tyle schudły w tak krótkim czasie, stosując głodówki-inaczej nie da się tego nazwać, jest to po prostu niszczenie 
siebie, swojego ciała, osobowości. Ludzie to widzą, reagują, ale rzadko która z nich chce pomocy. Kończy się to zazwyczaj 
depresją, próbami samobójczymi lub samookaleczaniem, szpitalem, a w końcowej fazie szpitalem psychiatrycznym. 
Nie wykluczam jednak osób, które chcą i starają się wyjść z tej choroby. W momencie, kiedy mamy wsparcie w bliskich nam 
osobach, idzie nam łatwiej. Oczywiście mamy poczucie winy, gdy jemy, czasem mamy ochotę się po prostu poddać i wrócić do 
tego wszystkiego, ale później zdajemy sobie sprawę z tego, że warto. Chcemy żyć normalnie, zaakceptować siebie i zacząć 
patrzeć na wszystko z innej, lepszej perspektywy. 
Do czego zmierzam? W tym artykule chciałam po prostu uświadomić Ci, jakie konsekwencje ma ta choroba i obsesyjna wizja 
bycia chudym. Nigdy nie będziesz idealny, lub idealna, ponieważ ideałów nie ma. Zawsze będziesz dla kogoś za chudy, 
za gruby, za niski, za wysoki, za pewny siebie czy też zbyt nieśmiały. Po co zmieniać się dla innych? Dla osób, które nic n ie 
wniosą do TWOJEGO życia i po prostu czerpią radość z pomiatania innymi, po co? Skup się na sobie, na swoim zdrowiu, 
samopoczuciu i charakterze. Jeżeli Tobie nie podoba się Twoja sylwetka, popracuj nad nią, ale poprzez zdrowy styl życia, 
w którym dominować nie będą żadne głodówki, a zdrowe, regularne posiłki. Odnosząc się do ćwiczeń, dopasuj je 
odpowiednio do Twoich możliwości i nie oczekuj efektów po krótkim czasie, ale będą one zauważalne coraz bardziej, 
wystarczy robić to „z głową’’. 

Obserwator 
 
 

Wygląd dla nastolatka jest bardzo ważny, wiem to z własnego 
doświadczenia, i na pewno niektórzy z was zastanawiali się 

,,Co będzie krzykiem mody tej wiosny?''. Tak się składa, że mogę Wam pomóc. Tego roku 
możemy spodziewać się powrotu pięknych lat 80-tych! Otóż kolory, które każdy powinien na 
sobie nosić to żółć i czerwień. Nie zabraknie też jasnych jeansów w najprostszych fasonach 
oraz spódnic i sukienek z głębokim rozcięciem. Do życia powracają berety, a także 
spodnie z szerokimi nogawkami! Coraz bardziej spotykanym zjawiskiem jest logo. 
Przeźroczyste naszyjniki i owocowe kolczyki spadną na nas jak lawina! W tym roku czeka 
nas wiele nawrotów modowych, na które czekamy z zniecierpliwieniem!! 

Julia Kreft VII e 
 
 

Wystarczy, że odpowiesz sobie na jedno 
bardzo, ale to bardzo ważne pytanie: „Co lubię w 
życiu robić?". A potem zacznij to robić. Jeśli odpowiesz sobie na to pytanie, podejmowanie decyzji powinno 
być już troszeńkę łatwiejsze. Nie wybieraj profilu mat-fiz tylko dlatego, że idą tam twoi koledzy. Nie idź na 
prawo tylko dlatego, bo taka jest rodzinna tradycja. Wybierz coś, co w perspektywie czasu może przynieść 
realne umiejętności. Coś, co może ci sprawiać radość, zamiast być codziennym obowiązkiem". Oto słowa 
jednego z moich idoli (właściwie jedynego mojego idola) Macieja Frączyka. Ilekroć muszę zmierzyć się z trudną 

dla mnie decyzją, otwieram jedną z jego książek na „przypadkowej” stronie. Tak samo zapewne będzie przy wybraniu szkoły. Każdy 
kto waha się w wyborze lub w ogóle jeszcze nic nie wymyślił powinien sam odpowiedzieć na to pytanie: „Co lubię w życiu robić?  
Co sprawia mi przyjemność? ".  Staraj się być maksymalnie obiektywnym. Nie myśl o znajomych, rodzinie. W końcu chodzi tu o twoją 
przyszłość. Notabene to właśnie Ty powinieneś wiedzieć, co sprawia ci przyjemność. Hobby może wiązać się z pracą. Wykorzystaj 
to. W dobie telefonów i internetu możliwości przeciętnych stały się większe. Skorzystaj na tym. Nie sugeruj się znajomymi, to nie oni 
mają decydować o twojej przyszłości. Odstresuj się i  spośród masy prof i l i  i  szkół w ybierz w łaściwe dla siebie.  

Marysia 

                       Zaburzenia odżywiania - ANOREKSJA 

A co po gimnazjum? 
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         Od jakichś dwóch miesięcy miewam codzienne 
bóle głowy. Sposobem na złagodzenie bólu były, zimne 

okłady i każdy inny sposób 
zalecony przez internet czy 
rodziców. Nic n i e  d z i a ł a ł o . 
Martwiąc się o moje zdrowie, 
wybrałam się do lekarza, który 
zalecił mi wizytę w szpitalu, 
gdzie okazało się, że 
głównym sprawcą całego 
zamieszania jest s t r e s . 

Opowiadając całą historię jednej z moich nauczycielek, 
usłyszałam, że jestem za młoda, aby się czymkolwiek 
stresować. No właśnie, skoro mam 13, 14, 15 lat oraz nie 
pracuję, nie założyłam rodziny ani nie spłacam kredytu, 
nie mam czym się martwić oraz stresować? Nieważne, ile 
mam lat, nadal jestem człowiekiem. Dla 6 - letniego 

dziecka problemem jest to, że przestano transmitować 
jego ulubiony serial. Dla dorosłego problemem jest to, 
że kolejny raz dostał grafik niepasujący do jego planów. 
A przykładem problemu nastolatka może być brak 
akceptacji u rówieśników ze względu na wygląd czy 
charakter, brak zaufania ze strony rodziców, presja bycia 
idealnym pod każdym względem, kłótnia bądź rozstanie 
z  „drugą połówką”, brak akceptacji siebie oraz wiele, 
wiele innych przykładów. Więc proszę Was, dorośli, 
abyście podchodzili do naszych problemów (nawet jeżeli 
uważacie, że nimi nie są) równie poważnie, jak do 
Waszych. Pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy po 
prostu ludźmi oraz mamy uczucia . 

Sofia   
 

 
 

 
Nasza szkoła, już od kilku lat, prowadzi tzw. 

„innowacje pedagogiczne” . Brzmi groźnie, ale nie ma 
czego się obawiać ;). Są to po prostu klasy, które mają 
rozszerzony program nauczania w wybranej dziedzinie. 
Mam to szczęście, że właśnie do jednej z takich klas 
chodzę – do II e. 
 Jesteśmy klasa językową, czyli mamy aż 
5 godzin tygodniowo języka angielskiego i 3 godziny 
języka niemieckiego. C a ł k i e m  s p o r o !  Opiekunami 
organizacyjno - programowymi  naszej klasy  są 
oczywiście nauczycielki języków obcych – nasza 
wychowawczyni – Pani Alicja Hopa oraz Pani 
Katarzyna Kruszyńska.  
 Poza tym że mamy więcej lekcji języków obcych 
niż standardowe klasy, uczymy się też w sposób bardzo 
przyjemny i niekonwencjonalny. Już w pierwszej klasie 
byliśmy na lekcji po angielsku w Akwarium Gdyńskim. 
Taka lekcja jest nie tylko przyjemniejsza i ciekawsza, ale 
też bardziej integruje wszystkich uczniów. 
 Moim ulubionym projektem w euroklasie jest 
„Miasta Hanzy”. W ramach tego projektu zwiedziliśmy 
aż 5 miast należących do Związku Miast Hanzatyckich, 
czyli europejskich miast handlowych Europy Północnej 
z czasów średniowiecza i początków ery nowożytnej. 
W Polsce zwiedziliśmy Toruń i Gdańsk, a w Niemczech - 
Lubekę, Bremę oraz Hamburg. Żeby połączyć przyjemne 
z pożytecznym, nasze opiekunki opowiadały nam o tych 
miastach w języku niemieckim. 
 Teraz już czekamy niecierpliwie na Euroweek, 
który odbędzie się  w Kotlinie Kłodzkiej. Tam 
będziemy mieli możliwość poznać osoby z całej Polski 
i z zagranicy, i znów będzie świetna okazja do 
praktycznej nauki języków obcych (no i zwiedzenia 
pięknych Sudetów). 
 Nasza klasa to z jednej strony więcej godzin 
lekcyjnych w ciągu tygodnia, więc mamy dużo nauki 
i mniej czasu wolnego. Z drugiej strony to bardzo 
dobre przygotowanie do egzaminów i wiele 
ciekawych wyjazdów, które naukę zamieniają 
w interesującą przygodę. 

Mikołaj Garstka 

Wernisaż  Zof i i  P l ichta  
a u tor k i  l ogo  ga z e tk i  s zk o l ne j  

Gdy stres jest sprawca całego zamieszania… 

Moje inspi racje  

Nazywam się Zofia Plichta, jestem uczennicą 
klasy II b, na zajęcia malarskie uczęszczam 
od października. Zajęcia są 3-godzinne, raz w tygodniu 
odbywają się w Dworku Drzewiarza. Nauczycielem jest 
Pan Zbigniew Śmiechowski, jeden ze 100 najlepszych 
malarzy w Polsce. Tworzymy za pomocą farb olejnych, 
pędzli oraz szpachli. Mamy duży wybór, co do narzędzi, ale 
żeby uzyskać dany kolor, trzeba zmieszać różne barwy. 
Nie posiadamy czarnej farby, bo nie powinno się nią 
malować.  

Zosia 

Klasa językowa  
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 Dnia 23 marca w naszej szkole odbył się Sejmik 
ekologiczny, na który przyjechało bardzo dużo uczniów 
ze szkół podstawowych oddziałów gimnazjalnych i liceów. 
Sześcioro uczniów naszej szkoły wzięło w nim udział. Po 
uroczystym otwarciu nastąpił pierwszy etap konkursu-
pisemny. Składał się on z 50 bardzo szczegółowych, 
trudnych  pytań. W czasie gdy wszyscy czekali na wyniki, 

panie z laboratoriów przeprowadziły bardzo ciekawe wykłady. 
Do kolejnego etapu dostała się cała szóstka od nas ze 
szkoły. Po napisaniu drugiego etapu, w którym było 20 
równie  skomplikowanych pytań, wykład poprowadziła pani 
z oliwskiego ZOO. Dotyczył on ornitologii. Na zakończenie 
całej imprezy zostały ogłoszone wyniki. Z naszej szkoły na 
podium znaleźli się Paweł Roszman z 3f na drugim miejscu 
i na trzecim Błażej Pionk z tej samej klasy. Gratulujemy 
najlepszym i życzymy dalszych sukcesów w nauce :-). 

Inicjatorem spotkania był pan Dawid Kaczmarek – 
nauczyciel biologii, a także Prezes Zarządu Powiatowego 
Ligi Ochrony Przyrody w Wejherowie. 

Agata Syska 2f 

 
W dniu 22 03. 2018r. odbył się Szkolny Konkurs 

Ortograficzno - Informatyczny „Mistrz Ortografii 2018”. 
Inicjatorkami i organizatorkami 18. edycji  konkursu były: 
Katarzyna Smentoch, Wiesława Żywicka, Marzena 
Jędrzejewska. Konkurs skierowany był do wszystkich 
uczniów klas VII oraz II – III oddziałów gimnazjalnych. 
Polegał na napisaniu na komputerze dyktanda a następnie 
za pomocą technologii komputerowej „dopracowaniu 
dokumentu” /wyjustowaniu tekstu, ustawieniu orientacji 
strony, dobraniu odpowiedniej czcionki, wstawieniu rysunku, 
kształtów, ramki, formatowaniu obiektów/ wg wskazówek 

z karty pracy ucznia, którą 
każdy uczestnik konkursu 
otrzymał. Przygotowano trzy 
teksty dyktanda, dla kl. VII, II 
i III gimnazjum. 

Największą trudność 
sprawiała uczniom 
interpunkcja, brak znaków 
diakrytycznych oraz pisownia 
„nie” z przymiotnikami, 
czasownikami oraz 
przysłówkiem /niezmienione, 
nie najlepiej, nie 
przeczytawszy, niedługo, 
niewiedza, niepoważna, 

niepokój itp. wyrazy/. Uczniowie często popełniali błędy 
w pisowni nazw 
własnych (np. Morze 
Śródziemne).  
Oprócz tego najwięcej 
błędów pojawiło się 
w wyrazach: spoza, 
znad, można by, nowo 
narodzony, hałas, 
humor, biurko, na 
wskroś, kujonom.... 
Celem konkursu było: 
wyłonienie MISTRZA ORTOGRAFII z grona uczniów klas 
VII, II, III gimnazjum, sprawdzenia znajomości  zasad 
pisowni ortograficznej i interpunkcji oraz umiejętności ich 

wykorzystania, kształtowanie umiejętności korzystania 
z technologii informatycznej w utrwalaniu zasad pisowni 
ortograficznej, uświadomienie konieczności korzystania 
z nowoczesnych technik informatycznych. W  konkurs ie 
wzięło udzia ł 49 uczniów .  Konkurs przebiegał  
w trzech kategor iach:  k las VI I ,  I I  i  I I I .  
Uczniowie za udział w konkursie otrzymali pochwały 
w dzienniku, natomiast laureaci oceny celujące /cząstkowe/ 
z  języka polskiego oraz informatyki.  

W kategorii klas VII - I miejsce: Klaudia Konkol 7e, 
II miejsce: Wiktoria Wiśniewska 7e, III miejsce: Eryk 
Czarnecki 7e, Wyróżnienie: Dorota Kąkol 7b. W kategorii 
klas II gimnazjum - I miejsce: Wiktoria Małek 2e, II miejsce: 
Oliwia Bielska II g, Wiktoria Pałasz 2e, III miejsce: Kasjan 
Szczepański 2 e, Inga Gelińska 2e, Wyróżnienie: Wiktoria 
Treder 2g. W kategorii klas III gimnazjum - II miejsce: Julia 
Pawelec 3f, III miejsce: Julia Holk – Łebińska 3h. 

 

Kolejna edycja za rok. Zapraszamy do udziału!  

 W.Ż. & K.S. 

Sejmik  ekologiczny  

K o n k u r s  O r t o g r a f i c z n o -  I n f o r m a t y c z n y  

 „ M i s t r z  O r t o g r a f i i  2 0 1 8 ”  
 

Komisja przyznała tytuł Mistrza Ortografii 2018r.: 
Klaudii Konkol z kl. 7E oraz Wiktorii Małek z kl. 2E 
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Halo, pozwól odpocząć komórce! 
Każdy człowiek zapewne posiada telefon 

komórkowy. Kiedyś urządzenia te miały na celu ułatwić 
porozumiewanie międzyludzkie. Dziś mamy wiele 
wariantów do ich wykorzystania. Większość społeczeństwa 
nie odnalazło się jeszcze w tej nowej technologii, dlatego 
pewnie dużo osób usłyszało coś w stylu: „Ta dzisiejsza 
młodzież ciągle siedzi w tych telefonach”! Czy to, że 
często używasz telefonu można nazwać uzależnieniem? 
Nie, nie w każdym wypadku jest to uzależnienie, lecz 
zdarza się to coraz częściej. Zamiast sięgać w wolnym 
czasie po telefon, możesz, np. zacząć czytać książkę, 
wyjść na dwór z kolegami lub pójść na spacer. Zadbaj 
każdego dnia o różnorodne atrakcje! Ważne jest też, aby 
dużo czasu spędzać na świeżym powietrzu. 
N I E  C Z E K AJ ! ! !  D Z I A Ł A J ! ! !  

Wasza Elka 

Motto Redakcji Ale NEWS!: 
Myślę, tworzę i czuję, że żyję! 

Czekamy na Ciebie! Pisz artkuły i wysyłaj!!! 

alenewsbolszewo@gmail.com 
Kto pie rw szy,  ten  le pszy…  

Opiekun Redakcji 
Katarzyna Smentoch 

Ad r i a n  Na do l s k i  F I N AL I S T Ą  
 
Adrian Nadolski został Finalistą Konkursu 
Chemicznego organizowanego przez Kuratorium Oświaty 
w Gdańsku! Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów!" 

Joanna Jagnow-Merchel 
 

 Uw a ga ! ! !  

Szkolny Konkurs Dziennikarski  

Red@ktor i Artykuł Roku 2018! 

Już po raz dziewiąty pod koniec czerwca komisja 

konkursowa wyłoni najlepszych z najlepszych 

redaktorów naszej gazetki „Ale NEWS!”, 

którzy systematyczne publikowali artykuły w gazetce 

od września 2017r. do czerwca 2018r.  

Ogłaszanie wyników konkursu oraz wręczenie nagród 

laureatom nastąpi 15 czerwca 2018r. 

Szczegółowy regulamin konkursu w pracowniach 

informatycznych. 

Życzymy wszystkim naszym dizennikarzom ciekawych, 

wartościowych odkrywczych publikacji. 

Kolejna edcja konkursu za rok! 

Opiekun redakcji: Katarzyna Smentoch  

 

 

Halo, co z tą komórką w szkole! 
Komórka rzadko służy nam młodzieży do kontaktu 

z rodzicami, częściej staje się przenośną konsolą gier, 
odtwarzaczem muzyki, aparatem fotograficznym. Brak 
telefonu dla wielu z nas  uniemożliwia codzienne 
funkcjonowanie. Telefon sta ł s ię przedłużeniem 
naszego Ja.  Przestajemy nawet zauważać, że używanie 
go w niektórych miejscach czy sytuacjach jest nietaktem, 
czy wyrazem złego wychowania. Telefony komórkowe 
mają swoje wady i zalety. Mogą uzależniać, dzwonić 
na lekcji, być wykorzystywane do przemocy czy szerzenia 
pornografii.  Ale z drugiej strony dzięki nim i połączeniu 
z Internetem mogą pomóc sprawdzić bieżące informacje 
na lekcji,  np. wiedzy o społeczeństwie czy pomóc 
wyszukać przydatne i ciekawe informacje. Wprowadzenie 
zakazu używania komórek w szkołach wciąż budzi 
emocje. Nie ma jasnego uregulowania prawnego, 
niektórzy rodzice burzą się, że nie będą mieli kontaktu 
z dziećmi, a nauczyciele narzekają na roztargnienie 
uczniów. Nie da się stwierdzić, czy zakaz używania 
komórek w szkołach będzie dobry czy zły. Chyba 
pozostanie tak jak do tej pory i każda szkoła będzie 
decydowała o tym indywidualnie.  

Zalety używania telefonu w szkole: posiadanie 
źródła komunikacji z innymi, ciągły kontakt z rodzicami. 
Wady: narażenie na kradzież, zabranie telefonu przez 
nauczyciela, jeżeli posługujesz się nim na lekcji, 
roztargnienie i zaległości wynikające z braku koncentracji, 
przyczyna kłótni między koleżankami i kolegami.  

A więc koleżanki i koledzy, nadal nie do końca 
wiadomo, co z tą komórką, ale ze względu na szacunek 
dla nauczyciela i dobre wychowanie, wyłączmy 
komórkę i będzie po sprawie. 

Maciej Szur II a 

mailto:alenewsbolszewo@gmail.com
http://sspbolszewo.szkolna.net/

