
Podróż trwa, działania w toku… Minął marzec, ale wrażenia zostały, zwłaszcza po wywiadzie 
z Jackiem Fedorowiczem. Pasje uczniów nadal wzbudzają podziw. Sukcesy uczniów klas młodszych oraz 
osiągnięcia uczniów klas gimnazjalnych - a jest ich sporo - przyprawiają o zawrót głowy. Sukces JBT też robi 
wrażenie. VI Młodzieżowy Sejmik Ekologiczny - rewelacja. Przed organizatorami – Czapki z głów. Już wiemy, 
która babcia jest COOL – bowiem konkurs dziennikarski rozstrzygnięty. Uczniowie nie próżnują. Gdy jedni 
wspominają pana Aleksandra Pawelca, inni odnoszą sukcesy sportowe, gdy jedni wyczarowują cuda na kole 
plastycznym, inni szukają wrażeń na Zielonych lekcjach, czy uprawiając klasowe ogródki, gdy jedni piszą 
felietony, - inni po prostu biorą wszystko pod lupę i piszą, przy okazji marząc o podróżach. No i się dzieje… 
Pociąg rusza… Wystarczy wsiąść… Można na gapę – będzie ciekawiej... WESOŁYCH ŚWIĄT!!!          

R e d a k c j a  
 grafika: Agnieszka Lezner 
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14 marca 2019 roku odbyło się spotkanie z legendą polskiej 
telewizji, radia, kinematografii, kabaretu, a zarazem wybitnym 
twórcą kultury niezależnej w czasach stanu wojennego  -  
Jackiem Fedorowiczem. Całe to wydarzenie miało miejsce 
w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo 
w Bolszewie, gdzie oczywiście zjawiła się redakcja naszej 

szkolnej gazetki „Ale NEWS”. Jak zawsze, nasza grupa 
redakcyjna była gotowa do przeprowadzenia wywiadu 
z ciekawą osobą, odwiedzającą naszą okolicę. Podczas 
spotkania Pan Jacek Fedorowicz rozbawiał publiczność 
swoimi historiami. Przygotował specjalnie na to spotkanie 
kilka fragmentów ze swoich książek, które w niewiarygodnie 
śmieszny sposób przeczytał. Spotkanie wypełniły też 
monologi o naszej rzeczywistości, telefonach komórkowych, 
zachowaniu się przy stole zagranicą. Sala trzęsła się od 
wybuchów głośnego, szczerego śmiechu. Szybko minęło 
półtorej godziny spotkania z Panem Jackiem, wystarczyło to 
jednak, byśmy dostrzegli,  że warto obserwować 
rzeczywistość tak, by wydobyć z niej absurdy, śmieszności 
i przywary ludzkiego charakteru. Publiczność bawiła się 
wyśmienicie. 

Weronika Zaborowska & K.S. 

  

Redaktorzy „Ale NEWS!” na spotkaniu 
z satyrykiem - Jackiem Fedorowiczem 

… czyli młodzi dziennikarze w kolejnej akcji! 

 
 

Jacek Fedorowicz - polski satyryk i aktor. Z wykształcenia 
artysta malarz. Ukończył studia na Wydziale Malarstwa 
Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Był 
jednym z założycieli (m.in. ze Zbigniewem Cybulskim 
i Bogumiłem Kobielą) gdańskiego, studenckiego teatru 
Bim-Bom. Jeszcze w czasie studiów rozpoczął współpracę 
z gdańskim radiem jako autor i aktor, zaś jako autor 
i rysownik-karykaturzysta z prasą lokalną 
i ogólnopolską.W drugiej połowie lat 60. występował 
w Telewizji Polskiej, gdzie współtworzył m.in. z Jerzym 
Gruzą programy rozrywkowe. W latach 70. był 
współautorem radiowego magazynu satyrycznego „60 
minut na godzinę”. W latach 60. i 70. często występował 
na estradzie, najpierw w Kabarecie Wagabunda, potem 
w programie „Popierajmy się”, a później, do stanu 
wojennego, w indywidualnych wieczorach autorskich. 
W latach 90. zaczął prowadzić w TVP program Dziennik 
Telewizyjny. W 2005 program ten na kilka miesięcy zmienił 
nazwę na SEJF (Subiektywny Ekspres Jacka 
Fedorowicza). W 2006 satyryk odszedł z Telewizji Polskiej. 
Jest autorem książek, m.in. „Porady estradowca dla 
kolegów dramatycznych”, „W zasadzie tak”, „W zasadzie 
ciąg dalszy”, „Ja jako wykopalisko”, „Będąc kolegą 
kierownikiem”, „Święte krowy na kółkach”. 
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Redakcja: Jak Pan wspomina swoje młodzieńcze lata? 

Jacek Fedorowicz: Jak najgorzej, dlatego, że przez cały cykl 

edukacyjny byłem rok albo dwa lata młodszy od najmłodszego 

w klasie. Jest to niesłychanie niewygodna pozycja, ponieważ 

młodzież jest okrutna i jeżeli ktoś jest zdecydowanie słabszy, 

a ja właśnie byłem, to zwyczajnie się nad nim znęca. 

Wspominam lata szkolne z najwyższym obrzydzeniem poza 

tym dodatkowym powodem tego obrzydzenia, było to, 

że zacząłem chodzić do szkoły w roku 1947. Maturę zdałem 

w 1953 roku, ale edukację rozpocząłem w 1947, bo zacząłem 

chodzić do szkoły od czwartej klasy. Były to czasy powojenne 

i według wieku powinienem iść do drugiej klasy, ale niestety, 

wszystko już wiedziałem, co miałoby być wtedy w programie 

nauczania. W związku z tym poszedłem od razu do czwartej, 

co było prawdopodobnie ogromnym błędem, bo taka 

dysproporcja wieku między uczniami nie wpływa na nich 

dobrze. To były czasy stalinizmu, jeden z najgorszych 

okresów w historii Polski, porównywalny z grozą lat okupacji 

hitlerowskiej. Nauczyciele w tamtym okresie dzielili się 

na przyzwoitych, uczciwych, przedwojennych pedagogów lub 

też powojennych i na „belfrów”, którzy poddali się i służyli 

komunistom. Kontakty właśnie z tymi 

ostatnimi były dla mnie nader przykre. 

Red.: Jakie były Pana ulubione 

przedmioty szkolne? 

J. F.: Mam jeden główny, ulubiony: język  

polski, a jeden znienawidzony, to 

matematyka, ponieważ byłem (i zostało 

mi to do teraz) „matematycznym idiotą”.  

Red.: Dwudziestego pierwszego 

marca jest Dzień Wagarowicza. Czy 

będąc w szkole, miał Pan taki dzień 

i go obchodził?  

J. F.: Powiem Wam teraz bardzo 

niepopularną prawdę. Otóż ja nie 

chodziłem na wagary, ponieważ byłem 

dobrym uczniem i dziś, na starość, 

mogę się do tego przyznać. Byłem 

dobrym uczniem, nie chodziłem 

na wagary.  

Red.: A czy podczas lekcji w szkole, 

urozmaicał je Pan swoim poczuciem 

humoru? Sprawiał Pan, że były one 

zabawniejsze?  

J. F.: Nie. Jako młody człowiek nie 

miałem inklinacji do rozśmieszania 

bliźnich. Nie byłem przy tym specjalnie 

wesoły to, że zacząłem się zajmować 

satyrą, wynikło z tego, że miałem 

ambicje publicystyczne. Chciałem 

pisać i chciałem pisać o otaczającym nas świecie. Niestety 

czasy, w których żyłem, nie pozwalały na uczciwą 

publicystykę, ponieważ była ona niecenzuralna i ja - żeby 

dotrzeć do czytelników z moimi poglądami, zastrzeżeniami, 

którymi się chciałem podzielić, musiałem stosować pewien 

zabieg. To znaczy udawać, że to jest wszystko tylko dla żartu. 

Dość wcześnie zauważyłem, że wprost nie można powiedzieć 

tego, co się sądziło o komunizmie. Natomiast, jesli ubierze się 

to w żarty, to jakoś to może „przejść”.  

Red.: Występował Pan w wielu programach telewizyjnych. 

Jakie emocje towarzyszyły Panu na scenie?  

J. F.: Zdenerwowanie. Ja po prostu jestem szalonym 

„treliarzem”, mam w sobie ogromne poczucie 

odpowiedzialności. Wiem, że jeżeli ludzie przyszli, ja im 

zabieram czas, to nie ma prawa mi się nie udać to, co robię, 

i bardzo się denerwuję, czy się uda, czy nie.  

Wywiad przeprowadzili: Natalia Kołodziejska, 

Maciej Mitrowski, Weronika Zaborowska.  

Opracowała: Weronika Zaborowska,  

Foto: Krzysztof Jakoniuk & K.S. 
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Nazywam się Bartek Gradzik, mam 
13 lat i chodzę do szóstej klasy. Tak 
jak większość chłopaków w moim 
wieku, bardzo lubię grać w gry 
komputerowe. Jednak kiedy tylko robi 
się ciepło, komputer odstawiam na bok 
i zaczynam sezon wędkarski. 

Właśnie wędkarstwo to moja wielka pasja, którą zaraził 
mnie mój dziadek. Od kiedy pamiętam, jeździłem 
z dziadkiem nad jezioro i tam godzinami rozmawialiśmy 

na temat łowienia. Dziś najczęściej łowię metodą 
spławikową lub z gruntu. Zestaw spławikowy składa się 
z haczyka, ciężarka i spławika. To właśnie on sygnalizuje 
branie. Gdy spławik zanurza się pod wodę, to znaczy, 
że jest branie i należy zaciąć (polega to na energicznym 
pociągnięciu wędki do góry). Wędka spławikowa nie ma 
kołowrotka ani przelotek na żyłkę. Jest bardzo długa, bo ma 
aż od 5 do 7 metrów długości. Najczęściej na haczyk 
zakładam larwy muchy (tzw. dzikuny), specjalne ciasto 
wędkarskie lub kukurydzę. Dodatkowo zanęcam łowisko, 
aby zwiększyć szanse na złowienie jakiejś dużej sztuki. 
Metoda z gruntu jest zupełnie inna niż metoda spławikowa. 
Zestaw gruntowy składa się z: ciężarków, stoperów,  
haczyka i koszyka zanętowego. Koszyk zanętowy służy do 
ciągłego nęcenia łowiska (to do niego właśnie wsypujemy 
zanętę). Po zarzuceniu wędkę należy odłożyć na stojak 
i zawiesić znacznik(to kulka, która pokazuje branie). W tej 
metodzie trzeba być bardzo cierpliwym, ponieważ brania 
nie zdarzają się często. Czasami łowię również metodą 
spinningową, która polega na ciągłym wprawianiu w ruch 
gumowej przynęty imitującej ryby. Jest to idealna metoda 
dla osób, które preferują aktywne wędkarstwo. 
M ó j  s p r z ę t  w ę d k a r s k i :  
- 2 wędki spinigowe 
- 1 wędka gruntowa 
- 4 wędki spławikowe 
M o j e  o s i ą g n i ę c i a  w ę d k a r s k i e :  
- leszcz - 40 centymetrów 
- 116 uklei złowionych podczas jednego wyjazdu                          
- okoń, 25 centymetrów          
- płoć, 28 centymetrów 
- zajęcie 6. miejsca w zawodach wędkarskich  
(w kategorii lat 12-14). 
 

Bartek VI b  

 
  
 
 

 

Chcę się z Wami 
podzielić moim hobby, 
którym jest wojsko, czołgi 
i II wojna światowa. 
W przyszłości chciałbym 
zostać czołgistą. 
Żołnierze są 

odpowiedzialni, 
zdyscyplinowani, 

punktualni i szlachetni. 
Bronią ojczyzny, 
pomagają cywilom, np. 
w czasie powodzi. 
Na żołnierzach można 
zawsze polegać! Często 
jeźdżę na zloty militarne. 

Oglądam też programy w TV związane z wojskiem, np. 
„Było, nie minęło - kronika zwiadowców historii"  Gorąco 
polecam! Bardzo lubię rysować czołgi. 

Marcin Pawlicki 6b 

 

 

 

Pasja Marcina  

w  przys z łośc i  c hc ia łb ym  

 zostać  czo ł g is tą !  

M o j a  pa s j a   

–w ędkar stw o to  moj e  ż yc i e !  

Opowiedz nam o swojej pasji !  
 

Może to być  gotowanie ,  fotograf ia ,  
taniec ,  karate,  judo,  p ływ anie ,  

p isanie  w ierszy,  podróżowanie… 
Może coś niszowego?  

Pamiętaj,  to ma być Twoja 
pasja! 

Wyślij  tekst i  zdjęcia na adres 
redakcji :  

alenewsbolszewo@gmail.com 
Czekamy na Twoją  re lac ję !!  

 

Redakcja Ale  NEWS!  
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  Z a p r a s z a m y  d o  D Ż U N G L I !  

W  ś w i e t l i c y  k l a s  I - I I I ,   
j a k  z w y k l e  p i ę k n i e !  

 

Redakcja „Ale NEWS!”  
po raz drugi przyznaje 

wyróżnienie nauczycielom 
świetlicy szkolnej  

za  kreatywność, pomysłowość  

oraz oryginalność. BRAWO!!!  

 
Światowy Dzień Wody 

 

Życ ie  bez  w ody nie  

mogłoby is tn ieć !  

 
22 marca obchodziliśmy 

Światowy Dzień Wody. Niezależne 

badania Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego potwierdziły, że jakość 

wody z wejherowskiej sieci 

wodociągowej przewyższa jakość wody 

źródlanej butelkowanej, kupowanej 

w sklepach. Woda butelkowana nie 

podlega aż tak surowym przepisom 

i badaniom, a przy tym nie ma też 

dowodu, że jest zdrowsza. Woda, 

nazywana przez wielu „kranówką", jest 

smaczna i można ją pić bezpośrednio 

z kranu, bez przegotowania i bez obaw 

o swoje zdrowie. W czterech 

wejherowskich szkołach znajdują się 

poidełka w ramach programu 

„Poidełka w szkołach". Woda ta jest 

nie tylko zdecydowanie tańsza, ale 

znacznie lepsza od tak zwanej wody 

„źródlanej", kupowanej w butelkach 

PET. Woda nie jest chlorowana. Woda 

dostarczana przez PEWIK spełnia 

wszystkie normy jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

Badania, przeprowadzane na bieżąco 

przez certyfikowane laboratoria własne 

i obce, gwarantują, że woda z sieci 

wodociągowej jest smaczna, zdrowa 

i nie wymaga dodatkowego uzdatniania 

za pomocą filtrów domowych. Pijmy 

więc wodę z kranu!  Smacznego!  

                              

Marcin Pawlicki VI B 
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ZIELONA LEKCJA w klasach I  –  I I I  
W naszej szkole odbyła się kolejna Zielona Lekcja. Poznaliśmy na niej 
sowy: puchacza o imieniu Hugo i płomykówkę Fionę, a także sokoła 

wędrownego - Migotkę i jastrzębia Ksawerego. 
 

Niecodzienna lekcja! 
 

Uczniowie klas I - III 
z zaciekawieniem 
i zainteresowaniem słuchali 
opowieści o cechach 
charakterystycznych 
prezentowanych ptaków. 
Uczniowie z dużą łatwością 
przyswajali ciekawostki z życia 
tych zwierząt. Dowiedzieliśmy 
się o tym, czym żywią się sowy, 
jastrzębie i sokoły. Dzieci mogły 
„na własnej skórze”, wieloma 
zmysłami, doświadczyć 
bezpośredniej obecności tych 
wspaniałych ptaków. Bardzo 
chętnie brały udział 
w doświadczeniach 
dotyczących szybkości, 
zwinności i sposobów 
zdobywania pożywienia. 
Na zakończenie zajęć, przy 
specjalnie przygotowanej 
scenerii, odbyła się sesja 
fotograficzna dla każdego, 
chętnego ucznia. Zdjęcie 
z sową płomykówką będzie 
pięknym wspomnieniem 
przyrodniczej przygody. 

 
Serdecznie dziękujemy 

organizatorom „Zielonej lekcji” 
za ciekawy pokaz, prezentację 

ptaków oraz opowieści. 
 

tekst & foto K.S. 
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 organizatorki 
                   

Uczniowie klasy I I I  d pełni  wrażeń po „Zielonej lekcji”  rysowal i  na zajęciach 

komputerowych sowy i  jastrzęb ie… Oj,  czuje s ię już WIOSNĘ!  Zie lono NAM! 

Lubimy rysować  
w edytorze 
graficznym! 

Zielono 

nam! 

Sprawdzamy nasze 
umiejętności w edytorze 

graficznym„Paint”. 
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Rok szkolny 2018/2019 należy do bardzo udanych w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika                     
w Bolszewie. Sukcesy uczniów zawsze napawają dumą same dzieci, rodziców, a przede wszystkim nauczycieli. 
Dwaj uczniowie naszej szkoły, Mateusz i Piotr Dziadowicz, uzyskali tytuł laureata w Wojewódzkim Konkursie 
Przedmiotowym z Historii dla uczniów szkół podstawowych, organizowanym przez Pomorskiego Kuratora 
Oświaty. To ogromne osiągnięcie i wyróżnienie znaleźć się wśród dwunastu laureatów województwa pomorskiego! 
Piotr i Mateusz jako jedyni są uczniami klasy VI, pozostali laureaci tego konkursu to uczniowie klas VII i VIII. 
Swój sukces 
uczniowie 
zawdzięczają ciężkiej 
pracy i wytrwałości. 
Chłopcy udowodnili, 
że pasja, wytrwała 
praca i rozwijanie 
uzdolnień to droga do 
sukcesu. Serdecznie 
gratulujemy uczniom, 
ich rodzicom oraz 
nauczycielce – 
p. Katarzynie 
Błędzkiej, która 
przygotowywała ich 
do konkursu. 

Ponadto uczniowie 
ci osiągnęli sukcesy 
w innych konkursach 
wiedzy i konkursach 
artystycznych. Obaj uzyskali tytuł laureata IV Megaolimpiady Wiedzy pod patronatem Pomorskiego Kuratora 
Oświaty w Gdańsku oraz „Gazety Wyborczej”: Piotr z historii, Mateusz z historii i języka polskiego. Kolejne 
sukcesy Mateusza Dziadowicza to: II miejsce w Międzynarodowym Konkursie Matematyczno – Informatycznym 
„Bóbr”, I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „100 – lecie Niepodległości”, I miejsce 
w Archidiecezjalnym Konkursie Wiedzy o św. Stanisławie Kostce, II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Literackim 
„Gwiazdka tuż, tuż…” i awans do etapu wojewódzkiego w Archidiecezjalnym Konkursie Biblijnym. Do sukcesów 
Piotra Dziadowicza należą też: I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „100 – lecie Niepodległości”, 
II miejsce w Archidiecezjalnym Konkursie Wiedzy o św. Stanisławie Kostce, II miejsce w Wojewódzkim Konkursie 
Literackim „Gwiazdka tuż, tuż…” i awans do etapu wojewódzkiego Archidiecezjalnym Konkursie Biblijnym. 
Mateuszowi i Piotrowi Dziadowicz oraz nauczycielom, którzy przygotowywali uczniów do konkursów, należą się 
ogromne gratulacje i życzenia wytrwałości oraz dalszych sukcesów.  

Foto:A.D. 
 

P R Z E RO S T M AT E R I AŁ U  N AD  T RE Ś CI Ą  
 

Jednocześnie przedmioty ścisłe i języki? Jak to się stało, że w szkole podstawowej niemal w każdym dniu 
czeka na nas kartkóweczka, sprawdzian lub odpowiedź ustna? Odnoszę wrażenie, że wymagania, które są stawiane 
uczniowi w szkole podstawowej, niejednokrotnie przewyższają jego możliwości. W VII klasie uczymy się dwóch języków 
obcych, a do tego już od najmłodszych lat oswajamy się z trudną gramatyką języka polskiego. To fonetyka, wykresy 
zdań złożonych współrzędnie, podrzędnie, ortografia, interpunkcja, prace pisemne oraz lektury, około trzech na semestr. 
Nie wspomnę już o naukach przyrodniczych: ciało człowieka, atomy i cząsteczki, także historia geologiczna kraju, 
magnetyzm, a na domiar wszystkiego historia świata w takich szczegółach, że na zrobienie ściągi z jednego tematu 
potrzeba by dziesięciu nadgarstków. Znasz ten problem? Życie ucznia, któremu zależy na nauce, polega na tym, że po 
powrocie ze szkoły przez następne 3 godziny powtarza materiał, odrabia zadania domowe i przygotowuje się 
do kolejnego dnia przepełnionego zdobywaniem wiedzy. Niektórzy uczniowie już „na start” są zdemotywowani, gdy 
widzą taką „hałdę” pracy. Tym sposobem tworzy się błędne koło. Ambitni uczniowie pracują długo i ciężko, przez co nie 
mają czasu na rozwijanie własnych pasji. Za to uczniowie nieco mniej zdolni jeszcze bardziej pogłębiają swój 
lekceważący stosunek do edukacji.Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że to nie nauczyciele są winni temu systemowi, 
ale gdyby ktoś zechciał go zmienić, m y ,  u c z n i o w i e ,  p r o s i m y :  M N I EJ  M AT ER I AŁ U !  

M.B. 

Sukcesy Mateusza i Piotra Dziadowiczów, uczniów klasy VI f 
„Ozdobą  ka żde go dr zewa  są  jego  owoce…”  
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Odszedł  prz y jac i e l  młodz ież y…  

4 lutego 2019 roku, w wieku 103 lat, zmarł kapitan 

w stanie spoczynku - Aleksander Pawelec, uczestnik 

między innymi kampanii wrześniowej w 1939 roku i ostatni 

obrońca Kępy Oksywskiej. Był najstarszym polskim 

marynarzem i ostatnim obrońcą Kępy Oksywskiej. Walczył 

jako żołnierz podczas II wojny światowej w 1 Morskim Pułku 

Strzelców, Armii Krajowej i lądowej obronie Wybrzeża. Znany 

był jako honorowy obywatel Gminy Wejherowo. 

Urodził się w 1915 roku w Lututowie, później osiedlił 

się z rodziną w Gdyni. Pracował jako bileter w kinie „Polonia”. 

W lutym 1939 roku zgłosił się do wojska i rozpoczął służbę 

w 1 Morskim Pułku Strzelców w Wejherowie. W tym czasie 

był strzelcem i członkiem patrolu zwiadowczego. 

W pierwszych dniach wojny został ranny, jednak na własną 

prośbę wypisał się ze szpitala, by dalej walczyć. 6 września 

1939r. w czasie obrony Gdyni przekazywał rozkazy pomiędzy 

ppłk. Pruszkowskim. a płk. Dąbkiem. Potem trafił 

do niemieckiej niewoli obozu jenieckiego w Gross – Barn, 

skąd uciekł we wrześniu 1940r. Dotarł do rodziny, która 

została wywieziona z Gdyni. Od 1943r. dowodził oddziałami 

Armii Krajowej w Gminie Lututowo. W 1945r. powrócił 

z rodziną na Wybrzeże. W 2001 roku został uhonorowany 

tytułem Weterana Walk w Wolność i Niepodległość Ojczyzny. 

W kolejnych latach był wielokrotnie odznaczany i wyróżniany, 

otrzymał m.in. Medal im. Eugeniusza Kwiatkowskiego 

„Za wybitne zasługi dla Gdyni”. Od lat, jako emeryt często 

spotykał się z młodzieżą. Odwiedzał naszą szkołę, 

by przybliżyć młodzieży swoją historię i opowiedzieć 

o wydarzeniach, których był świadkiem i uczestnikiem.  

 „Osobiście miałem okazję spotkać i usłyszeć jego 

opowieści podczas uroczystości w Białej, 7 września 2018r. 

Aleksander Pawelec mimo podeszłego wieku był tam 

i przemawiał do młodzieży uczestniczącej w obchodach, 

79. rocznicy wybuchu II wojny światowej” – powiedział 

Mateusz Dublinowski, uczeń klasy III e. 

Niestety, 4 lutego tego roku zmarł ten Wielki 

Przyjaciel naszej szkoły. Wiele osób bardzo boleśnie 

przeżyło śmierć Aleksandra Pawelca. Nie wyobrażają sobie 

uroczystości patriotycznych bez jego udziału. Pogrzeb był 

8 lutego w Gdyni. W Kościele Garnizonowym odbyła się 

msza święta. Aleksandra Pawelca pochowano na Cmentarzu 

Marynarki Wojennej przy ul. Antoniego Muchowskiego. 

Mieliśmy zaszczyt trzymając sztandar naszej szkoły, 

uczestniczyć w pogrzebie. M o im  zd a n i e m  A l e k sa n d e r  

P a w e l e c  b y ł  w i e l k im  p a t r i o t ą  w a l c zą c ym  

za  O j c z yz n ę ,  g o d n ym  n a ś la d o w a n i a .  

S w ą  p o s ta w ą ,  d a wa ł  p r z yk ł a d  m ł o d z i e ż y,  

z  k t ó r ą  c zę s t o  s i ę  s p o t yk a ł .  

 

Źródła: wiedza własna, internet,  

 

Smutne wydarzenie ubiegłego miesiąca - śmierć Aleksandra, który odszedł na wieczną wachtę 

 

Cieszę się, że mogłam poznać kapitana Aleksandra 

Pawelca. Uważam, że o takich ludziach trzeba pamiętać, 

a historię przekazywać naszym potomkom. Będzie 

on wspaniałym przykładem bohaterstwa i wierności 

Ojczyźnie dla obecnych i przyszłych pokoleń. C Z E Ś Ć  

J E G O  PAM I Ę C I !  

Alicja Zielonka  

Nasze ostatnie spotkanie z p. Aleksandrem Pawelcem 

Kapitanie za wszystko Ci DZIĘKUJEMY!  
Spoczywaj w pokoju! 

Opracowanie:  
Mateusz Dublinowski & Alicja Zielonko III E 
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              Dawid Kaczmarek   -  Organizator Sejmiku 

 
 
 
 

  Już po raz szósty w murach Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie odbył się Młodzieżowy Sejmik 

Ekologiczny. Tegoroczną edycję objął honorowym patronatem Pomorski Kurator Oświaty, Dyrektor Centrum Edukacji 
Nauczycieli w Gdańsku oraz Dyrektor Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Inicjatorem spotkania był pan Dawid 
Kaczmarek – nauczyciel biologii, a także Prezes Zarządu Powiatowego Ligi Ochrony Przyrody w Wejherowie. Dużym 
powodzeniem podczas Sejmiku cieszy się Wojewódzki Konkurs Ekologiczny odbywający się w trzech kategoriach wiekowych: 
klasy VII – VIII, gimnazjum i oddziały gimnazjalne oraz szkoły ponadgimnazjalne. Łącznie w zmaganiach konkursowych 
wzię ło udzia ł  b l isko 130 uczniów.  

W kategorii klas siódmych i ósmych I miejsce zajęła Jagoda Matyszewska ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Luzinie, II miejsce 
Natalia Dembkowska ze Szkoły Podstawowej w Baninie, a miejsce III Martyna Bobkowska ze Szkoły Podstawowej nr 2 
w Luzinie. W kategorii uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych I miejsce zajął Jakub Lewandowski – uczeń Szkoły 
Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie, II miejsce zajęła Amelia Rutkowska ze Szkoły Podstawowej nr 9 
w Wejherowie, a miejsce III zajął Dominik Kowalski, uczeń Szkoły Podstawowej w Baninie. W kategorii szkół 
ponadgimnazjalnych I miejsce zajęła Dominika Raether – uczennica III LO w Gdyni, II miejsce zajął Grzegorz Sadłakowski 
z Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie, a miejsce III zajęła Dorota Pałubicka z X LO w Gdyni. Oprócz nagród 
rzeczowych laureaci konkursu otrzymali bony podarunkowe do sklepów sieci sportowej Decathlon: miejsce I w wysokości 250 
złotych, miejsce II w wysokości 150 zł i miejsce III w wysokości 100 złotych. Laureaci otrzymali również dodatkowo torby 
z upominkami ufundowanymi przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. Oddział w Gdańsku. 
Chcia łbym w tym miejscu złożyć serdeczne podziękowania za wspieranie i  promowanie imprez 
o charakterze ekologicznym.  Serdeczne podziękowania chciałbym złożyć również p. Izabeli Kashyna – Pleskot 
z Nadleśnictwa Wejherowo za ogromny wysiłek związany z wydrukowaniem arkuszy z zadaniami konkursowymi, kartami 
i kluczami odpowiedzi. Mam nadzieję, że Młodzieżowy Sejmik Ekologiczny zawsze będzie cieszył się tak dużą popularnością, 
a ja dołożę wszelkich starań, aby kolejne edycje były jeszcze bardziej udane. 

 

VI MŁODZIEŻOWY SEJMIK EKOLOGICZNY POD HONOROWYM PATRONATEM POMORSKIEGO 
KURATORA OŚWIATY, CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI  

W GDAŃSKU ORAZ GDYŃSKIEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 
 

więcej informacji na stronie szkoły http://www.spbolszewo.szkolna.net/…  

http://www.spbolszewo.szkolna.net/
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 27 marca 2019r. uczniowie klas IV-
VI brali udział w turnieju i walczyli o tytuł 
„Mistrza dobrych manier". Z każdej klasy 

wytypowano dwóch uczestników. Głównym celem konkursu 
było zaznajomienie dzieci ze standardami dobrego 
wychowania, propagowanie właściwych wzorców zachowań 
i podniesienie kultury osobistej wśród uczniów. 

 Savoir-vivre to nic innego jak zasady dobrego 
wychowania. Bardzo ważne jest, aby te zasady utrwalać od 
najmłodszych lat i i zakorzeniać wśród młodego pokolenia.  
W wielu sytuacjach ich znajomość jest niezbędna, 
szczególnie gdy zależy nam na zrobieniu dobrego wrażenia, 
zaprezentowaniu się w towarzystwie. 
 Jednym z zadań, które uczestnicy musieli wykonać, 
było napisanie zaproszenia. Następne konkurencje polegały 
na nakryciu stołu na określoną okazję, odpowiednim ułożeniu 
sztućców oraz właściwym zawiązaniu krawata. Komisja 
konkursowa przyznawała punkty w poszczególnych 
konkurencjach. W przerwie na uczniów czekał słodki 
poczęstunek. Po podsumowaniu wszystkich zadań wyłoniono 
zwycięzców. Laureaci i pozostali uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 
 Dziękujemy organizatorom turnieju i wszystkim 
uczniom za udział w konkursie oraz klasowych zmaganiach. 

    M.M. 

 8 marca 2019r. uczniowie klasy 
IVa, IVc, IVd i VIa brali udział 
w multimedialnej lekcji w kinie 
„Odkrywamy świat reklamy!". Lekcja 
o mediach wpisuje się w plan pracy 
wychowawczej szkoły, posiada 
rekomendację MEN oraz realizuje nową 
podstawę programową.   
 Podczas zajęć uczniowie 

poznali definicję reklamy i jej podstawowe elementy, 
przeanalizowali środki językowe, wykorzystywane 
w reklamach. Dodatkowo mieli okazję przekonać się, jak 
stworzyć chwytliwy slogan reklamowy, zobaczyć kulisy 
powstawania reklamy oraz dowiedzieć się, czym jest product 
placement. Dowiedzieli się również, jak ważna jest rola 
reklamy społecznej. Po lekcji uczniowie obejrzeli film 
pt. „Tajne stowarzyszenie z dzielnicy Supilinn". 
To niezwykle wzruszająca opowieść o przygodach Mari oraz 
jej przyjaciół, którzy muszą wykazać się intelektem i odnaleźć 
ukryte skarby, aby uratować swoich najbliższych. To zabawna 
i pouczająca historia o przyjaźni i poświęceniu. 

 Lekcja w kinie świetnie połączyła edukację 
i rozrywkę. Uczniowie odkryli świat reklamy i przekonali się, 
że w pokonywaniu przeciwności losu rodzina i prawdziwi 
przyjaciele są najważniejszą wartością. 
 

     M.M. 

 
Mam różne zainteresowania, ale najbardziej lubię 

pisać opowiadania i książki. Według mnie wychodzi mi to 
bardzo dobrze. Napisałam już dużo opowiadań i wierszy oraz 
kilka książek. Czasami lubię rysować, malować i kolorować. 
Najbardziej lubię malować abstrakcje i rysować zwierzęta. 
Mam duże zamiłowanie do zwierząt. Opiekuję się małym 
chomikiem dżungarskim. Uwielbiam bawić się z nim 
i papużkami mojej kuzynki. Moją pasją jest też czytanie 

książek. Lubię książki opowiadające o ciekawych przygodach 
i podróżach. Moją ulubioną książką jest „W pustyni 
i w puszczy”. Aby rozwijać moje pasje i zainteresowania, 
biorę udział w licznych konkursach. Lubię też podróżować. 
Najbardziej podobają mi się krajobrazy wysokogórskie. 
 

Agnieszka Gulcz klasa 5 a 

Dnia 5 kwietnia 2019r., klasa 5 e wzięła udział 
w warsztatach edukacyjnych „Wszyscy równi, każdy inny” 
w Muzeum Emigracji w Gdyni. Celem warsztatów było 
wyczulenie młodych ludzi  na współczesn e 
problemy na świec ie,  k tóre zmuszają ludzi  
do emigracj i .  Siedząc na wygodnych pufach, 
rozmawialiśmy o konieczności zrozumienia inności, 
wykazania empatii oraz niesienia pomocy potrzebującym. 
Dzieci pracowały w grupach nad stworzeniem sylwetki 
emigrantów, opierając się o strzępki informacji, obrazki oraz 
przedmioty do nich należące. Następnie każda grupa 
przedstawiła swoją pracę, po czym kontynuowaliśmy 
dyskusję na temat postaw empatii wobec drugiego człowieka 
– także w naszym zespole klasowym. Po warsztatach, 
wspólnie zwiedziliśmy wystawę, która w niezwykle graficzny 
i przystępny sposób pokazała nam losy Polaków na emigracji 
na przestrzeni lat. Zarówno warsztaty, jak i wystawa wpisują 
się w założenia podstawy programowej z historii, jak i zajęć 
wychowawczych. Organizatorkami wycieczki były: Pani 
Anna Szymczyk i Pani Grażyna Włudarska. 

Fotorelacja z warsztatów w kolejnym numerze gazetki. 

TURNIEJ MISTRZA DOBRYCH 
MANIER 

Odkrywamy świat reklamy!  

P a s j e  Ag n i e s z k i   
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Na pytania uczniów klasy VIII D odpowiada 

Urszula Budnik, 89. letnia wejherowianka, matka 5 dzieci, 

babcia 12 wnuków oraz 22 prawnuków, która urodziła się 

w okresie międzywojennym, a dzieciństwo i najpiękniejsze 

nastoletnie lata życia odebrała jej II wojna światowa. 

Uczniowie: Jak się Pani żyło podczas wojny 
w Wejherowie? 
 
Urszula Budnik: Ciężko. To były najtrudniejsze lata w całym 
moim życiu. Nie chodzi nawet o to, że moja rodzina była 
wtedy w bardzo trudnej sytuacji materialnej. Mój ojciec, który 
był kolejarzem, zmarł gdy miałam 3 latka, w 1932 roku, więc 

na długo przed 
wojną. Gdy wojna 
wybuchła, miałam 
10 lat, moja siostra 
Irena była starsza 
o 2 lata, a brat Jerzy 
młodszy o 2 lata. 
Mama, wdowa 
z trojgiem dzieci, 
ledwo wiązała koniec 
z końcem. Gdyby nie 
pomoc najbliższej 
rodziny, to okupacji 
byśmy nie przeżyli. 
Ale jeszcze gorszy 
niż problemy 

finansowe 
i materialne był 
ciągły strach oraz 

niepewność jutra. Wokół nas w Wejherowie nie było rodziny, 
w której ktoś nie byłby na froncie, w obozie, w oflagu lub na 
robotach przymusowych. Co rusz docierały stamtąd 
tragiczne wiadomości. Każdego w każdej chwili mogło 
spotkać nieszczęście.  
 
Uczniowie: Do jakiej szkoły Pani chodziła? 
U.B.: Przed wojną chodziłam do szkoły prowadzonej przez 
Siostry Zmartwychwstanki przy ul. Klasztornej, której 
dyrektorem była obecna błogosławiona, siostra Alicja 
Kotowska. Ale po wejściu do miasta Niemców nasza szkoła 
została zamknięta, a nas zmuszono do chodzenia do szkoły 

niemieckiej dla dziewcząt, która mieściła się w budynku przy 
ul. Kalwaryjskiej.  
 
Uczniowie: Jaką była Pani uczennicą, czy lubiła Pani 
chodzić do szkoły? 
 
U.B.: Trudno mi siebie ocenić. Lubiłam się uczyć. Prymuską 
nie byłam, ale nauka sprawiała mi dużo przyjemności 
i miałam dobre oceny. To była taka odskocznia od 
codziennych obowiązków i trosk. Żałuję, że wojna przerwała 
moją edukację. Moje pokolenie, w przeciwieństwie do 
późniejszych, rozumiało doskonale, że edukacja jest 
przywilejem. Obecnie dzieci skarżą się, nie chcą chodzić do 
szkoły, uważają to za przykry obowiązek, wręcz karę. 
A myśmy o tym marzyli, jednak nie było nam to dane. 
W niemieckiej szkole uczyliśmy się z przymusu, zmuszano 
nas do nauki obcego języka, uczono po niemiecku, obcej 
historii i ideologii. Robiliśmy wszystko, żeby zachować 
własną wiarę, wartości i poglądy, ale mimo wszystko nie 
zdradzić się, w szkole postępować jak każą, byle przejść do 
następnej klasy i nie ściągnąć na siebie podejrzeń, 
bo konsekwencje były surowe. Zresztą poziom nauczania 
konkretnych przedmiotów w niemieckiej szkole był niższy niż 
u sióstr, chodziło bardziej o „ustawienie” nas, młodych 
Polaków, abysmy przyswoili poglądy pro-niemieckie.  

 
Uczniowie: Jakie miała Pani hobby? 

 
U.B.: To nie był dobry czas na rozwijanie zainteresowań 
i osobiste hobby. Jak już wyżej zaznaczyłam, wszystkie 
myśli były skupione na tym, by jakoś przetrwać. Wojna 
odebrała nam beztroskie, radosne dzieciństwo i dziecięce 
marzenia. Myśmy szybko wydorośleli. Dostaliśmy własne, 
odpowiedzialne zadania i musieliśmy je wykonywać. 
Wieczorami mama uczyła mnie i siostrę typowo kobiecych 
prac, czyli: szycia ręcznego, szydełkowania, cerowania, 
haftowania. Musiałam także gotować, prać i uprawiać 
przydomowy ogródek. To mi się potem przydało w dorosłym 
życiu. Dziś te umiejętności są zapomniane.  
 
Uczniowie: Czy była Pani świadkiem tragicznych 
wydarzeń w Piaśnicy? 
U.B.: Nie byłam. Ale szeptano w mieście, że coś strasznego 
dzieje się w Piaśnicy, że wywożą tam ludzi 
z wejherowskiego więzienia, z rampy kolejowej, i że 
samochody wracają potem puste. Nikt nie jeździł tam tego 
sprawdzać w obawie o swoje życie. Gdy pod koniec 
listopada dowiedzieliśmy się, że podobno zabito tam naszą 
siostrę dyrektor, bardzo płakaliśmy.  

 
Uczniowie: Jak wyglądało Pani dzieciństwo, jak 
wyglądało miejsce, w którym Pani mieszkała? 
 
U.B.: Krótko przed wojną przygarnęła nas bliska rodzina 
mamy. Mieszkaliśmy w jednym pokoju z kuchnią 
w nieistniejącym już domu przy dzisiejszej 
ul. Broniewskiego. Sąsiedzi, Polacy, byli w podobnej do 
naszej sytuacji. Byli życzliwi i pomagaliśmy sobie nawzajem, 
jak tylko mogliśmy. Ale pamiętam, że wszyscy byli wtedy 
bardzo nieufni i ostrożni. Mama przestrzegała nas, by 
o pewnych rzeczach z koleżankami i kolegami ze szkoły 
i z sąsiedztwa w ogóle nie rozmawiać. W tej okolicy 
mieszkało też wielu Niemców. Ich stosunek do Polaków był 
różny.  
 

Ciąg dalszy wywiadu na stronie kolejnej 

WOJNA ODEBRAŁA MI 
DZIECIŃSTWO… 

Uczniowie VIII D rozmawia z Urszulą Budnik 
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Niektórzy okazywali nam współczucie i, znając język niemiecki, 
pomagali w załatwianiu spraw urzędowych w niemieckich 
urzędach i biurach, ale i tak baliśmy się ich. Takie to były czasy. 
Nikt nikomu nie ufał. A o tym, że wojna odebrała mi dzieciństwo, 
już powiedziałam.  
 
Uczniowie: Jak się Pani czuje, gdy wspomina tamte czasy? 
Powtarzam nie mam z dzieciństwa i młodości żadnych dobrych 
wspomnień, dlatego nie lubię do nich wracać. Tym bardziej, że 
pod koniec wojny ciężko zachorował mój młodszy, kochany brat 
Jerzy, i niedługo potem zmarł w wieku 16 lat. Umierał w domu, 
w strasznych cierpieniach i na naszych oczach. Gdyby nie wojna, 
może dałoby się go wyleczyć. Została mi na całe życie trauma 
i gorycz. Musiałam się nauczyć z tym żyć. Nie było innego 
wyjścia. 
 
Uczniowie: Jaka była siostra Alicja Kotowska? 
 

U.B.: Nie miałam z nią lekcji. Naszą nauczycielką była s. Agata. Siostrę Dyrektor widywałam tylko na uroczystościach szkolnych 
i państwowych. Jako dyrektor była bardzo poważna. Sprawiała wrażenie surowej i niedostępnej, pewnie ze względu 
na piastowaną funkcję. Ale wszyscy w szkole ją bardzo lubili, bo była bardzo wyrozumiała i serdeczna. Oprócz wiedzy wpajała 
uczniom potrzebę życia zgodnie z nauką Chrystusa i tak ważny wówczas patriotyzm, czyli miłość do Ojczyzny. Taką ją 
zapamiętałam. Gdy została wyniesiona na ołtarze, stałam się Jej wierną Czcicielką i od tego czasu codziennie się do niej modlę. 
Uczniowie: Serdecznie dziękujemy za rozmowę i poświecony czas, życzymy Pani dużo, dużo zdrowia! 

Wywiad przeprowadzili uczniowie klasy VIII d pod kierunkiem wychowawcy, wnuczki Pani Urszuli  

– p. Aleksandry Budnik – Taszek 

 

 

Jagoda Błażejewicz -  
I miejsce i nagroda dla 
najlepszej aktorki 
za rolę Karoliny 
w spektaklu „Dzieci 
z dworca ZOO", Anna 

Ebertowska-
absolwentka naszej 
szkoły wyróżnienie 
za kreację aktorską 

w spektaklu 
kabaretowym „Tylko ty 
i ja" na podstawie 
Kabaretu Starszych 
Panów (nie pierwsze 
miejsce, bo wiek już 

nie nie ten) , 
III miejsce dla 
naszych absolwentów 
- Anny Ebertowskiej 

i Doriana 
Płoszyńskiego 

w kategorii kabaret 
w/w spektaklu.  
 
 
 

Zdominowalismy zetem XV Wojewódzki  Turniej Kabaretów i  Teatrów Szkolny ch w Gdańsku.   
J e s t e m  z  W a s  B A R D Z O  D U M N A ! ! !                                                                                                      

Maja Falkiewicz 

Ma m y s uk ce s y ! ! !  N a sz  Tea t r  „ JB T”  GÓR Ą! ! !  
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Igor Nowacki: Witaj droga Babciu! 

Babcia: Witaj, kochany wnuczku . 
Igor: Czy mogę przeprowadzić z Tobą krótki wywiad do 
szkolnej gazetki? 
B: Czuję się zaszczycona! Zaczynajmy więc… 
Igor: Babciu, chciałbym Cię zapytać: czym interesowałaś 
się, gdy chodziłaś do szkoły i czy w ogóle lubiłaś szkołę? 
Babcia: Zawsze bardzo mnie interesowała muzyka, 
zwłaszcza śpiew, moim marzeniem było śpiewanie. Często 
słuchałam muzyki i piosenek z płyt, które włączałyśmy 
z siostrami z adapteru i razem śpiewałyśmy. Jednak moje 
życie potoczyło się inaczej.  
Lata szkolne wspominam bardzo pozytywnie, zwłaszcza 
szkołę podstawową. To właśnie ta szkoła dała mi dobre 
wychowanie i kwalifikacje, dzięki którym mogę dziś prowadzić 
swój zakład, dawać ludziom pracę i cały czas się rozwijać, nie 
stać w miejscu. Wybrałam zawód pielęgniarki, z czego jestem 
bardzo dumna. Najbardziej z tego, że mogę pomagać 
ludziom. Aktualnie charakter mojej pracy zmienił się bardzo, 
jestem bardziej pielęgniarką administracyjną, ponieważ 
obsługuję sprzęt biurowy, jak np. drukarkę, fax, komputer, 
skaner. Ale wróćmy jeszcze do szkoły. Nauka w moich 
czasach wcale nie była łatwa. Mieliśmy mało pomocy 

naukowych, nie było komputera czy telefonów komórkowych. 
Trzeba było wszystkiego szukać w czasopismach, książkach 
i tu zbawienne były biblioteki, do których często się chodziło 
i znajdowało potrzebne informacje. Niezbędna była też 
pomysłowość i zaradność. Wtedy bardzo cieszyło uzyskanie 
pozytywnej oceny za włożoną pracę. 
Teraz dzieci mają duże ułatwienia w zdobywaniu wiedzy 
ponieważ technologia bardzo się rozwinęła, są komputery, 
internet, telefony komórkowe, nic tylko się uczyć! 
O co jeszcze, Igorku, chciałbyś zapytać? 
Igor: Babciu, powiedz mi, czy masz w ogóle wolny czas 
dla siebie? Jak go spędzasz? 
Babcia: Igorze, chwil wolnych mam mało, a gdy mi czas 
pozwoli, uwielbiam spacery, pobyt na świeżym powietrzu, 
zwłaszcza na mojej działce rekreacyjnej. Wiesz, że mam taką 
ładną działkę, na której można cudownie odpoczywać, 
regenerować siły, poczytać prasę i książki, latem opalać się. 
Poza tym często chodzę do kina, ale też w dalszym ciągu 
uwielbiam słuchać muzyki… Z tym wiąże się taniec, więc 
korzystam również z zabaw tanecznych. Lubię także 
podróżować, zwłaszcza latem w góry Bieszczady. Jest mi tam 
zawsze ciepło, służy mi klimat i słońce. W ubiegłe lato 
wybraliśmy się z dziadkiem na wycieczkę samochodową do 
Chorwacji. Przejechaliśmy sporo kilometrów, ale się opłacało, 
bo to, co zwiedziliśmy, zostanie na długo w naszej pamięci. 
Zatem widzisz Igorku, że jestem babcią raczej nowoczesną. 
Igor: Babciu, powiedz mi teraz, czy lubisz modę i w co 
najchętniej się ubierasz? 
Babcia: Lubię ubierać się elegancko, ale również zakładam 
spodnie, strój sportowy – w zależności od tego, jak będę 
spędzała czas i od tego, jaka będzie pogoda. 
Staram się „iść za modą”, mam świetną panią krawcową, 
która - jeśli mi coś nie pasuje, od razu to poprawia. 
Tak ogólnie lubię mieć ładne rzeczy więc, szafy raczej mam 
przepełnione ubraniami. To samo z obuwiem: mam ich sporo - 
na każdą okazję, z resztą sam widziałeś. Lubię też nosić 
biżuterię: kolczyki, pierścionki, bransoletki… 
Często odwiedzam fryzjera, raz w tygodniu. Korzystam 
z usług kosmetyczki, dbam o paznokcie. Nie poddaje się 
wiekowi, ale też zależy mi na dobrych relacjach z Wami – 
młodymi ludźmi – aby cały czas mieć dobry kontakt, bo 
przebywanie z młodymi ludźmi odmładza. 
Myślę Igorku, że już dużo opowiedziałam o sobie. Muszę tu 
dodać, że mam dwoje wnuków, którym staram się też 
poświęcić swój wolny czas. Wnuki mogą zawsze na mnie 
liczyć, służę im pomocą. Pomagam w odrabianiu lekcji, 
rozwiązywaniu zadań, gotuję obiadki, które moje wnuki 
uwielbiają. Znajduję również czas na wyjście z wnukami do 
kina czy na spektakl. 
Podsumowując, 
uważam, że jestem 
babcią nowoczesną, 
dobrze 
zorganizowaną, 
żyjącą w dużym 
tempie i dającą 
z siebie wszystko. 
Jedynym minusem 
jest to, że nie umiem 
robić na drutach . 
Igor: Dziękuję za 
rozmowę 
Babcia: Dziękuję. 

Wywiad z Babcią ROKU 2019 
- Panią Danutą Nowacką 

– Nagroda Grand Prix za wywiad oraz 
sesję zdjęciową ucznia klasy II e 

Igora Nowackiego 
w kategorii uczniów klas I - III 

w Szkolnym Konkursie Dziennikarskim  
pt. „Moja Babcia jest COOL!...” 

 czyli współczesna babcia” 
 

 

 



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

 

                                                           15 

.   

 
  

 

 
 
 
Wojtek 
Słowiński: 
Babciu, 
chciałbym 
przeprowadzić 
z Tobą wywiad. 
Babcia: Coś Ty 
znowu wymyślił... 
Wkręcasz mnie? 
W: Nie, na serio. 
Potrzebuję 
wywiadu 
z nowoczesną 
babcią. I nie 
wiem czemu, ale 
od razu 
pomyślałem 
o Tobie. 
B: Oszalał „dziad” 
:) .... No dobrze, 
dobrze. To pytaj. 
W: Czy 
wyobrażasz 
sobie siebie 
w fotelu, w wełnianych skarpetach, a w ręku druty, 
wiesz - te „klimaty”? 
B: Dziecko, znasz mnie nie od dziś i wiesz, że ja nie 
usiedzę w miejscu nawet 10 minut. Zresztą Twoja mama, 
a moja córka, zawsze powtarza, że mam ADHD, więc 
wiadomo, że to nie dla mnie. 
W: Dlaczego? Nie chciałabyś czasem trochę odpocząć, 
„wyluzować”? 
B: Chciałabym i robię to, ale w inny sposób. Odpoczywam, 
będąc na wakacjach, kiedy jestem na masażu 
relaksacyjnym albo kiedy jeżdżę na rowerze. Dla mnie 
szkoda czasu na siedzenie w fotelu i czekanie na starość. 
W: Znam Cię, znam i rzeczywiście wiem, że to nie Twoje 
„klimaty”. Opowiedz, proszę, trochę o tym swoim 
świecie. 
B: Mój świat to mój mąż, ten sam od prawie 40 lat, moje 
dzieci i wnuki. Ale nie tylko. Mój świat to również 
przedszkole, w którym pracuję i wszystkie te małe szkraby, 
z którymi spotykam się codziennie. 
W: Babciu, wiem, że to nie wszystko, co dla Ciebie 
ważne. 
B: To prawda. Uważam, że każdy powinien pomyśleć 
i spojrzeć trochę dalej niż tylko na „własne podwórko”. Świat 
i ludzie są naprawdę warci naszej uwagi. Mam na myśli np. 
dbanie o środowisko, pomaganie tym, którzy tego 
potrzebują, ale też takie zwykłe codzienne dostrzeganie 
tego, co piękne. Na przykład ostatnio z Twoim dziadkiem 
słuchamy i obserwujemy kosa, który zamieszkał u nas 
w ogrodzie i nawet puka nam w okno. 

W: Naprawdę w lutym śpiewają ptaki? 
B: A właśnie, nawet Ty tego nie dostrzegłeś ani nie 
usłyszałeś, mimo że od małego zawsze Ci to 
uświadamiam, staram się pokazywać piękno naszego 
świata. 
W: Muszę być lepszym obserwatorem. A teraz 
opowiedz, Babciu, co sądzisz o teraźniejszych 
nowinkach technologicznych?  
B: Masz na myśli smartfony, tablety, itp. Żyjąc 
w dzisiejszym świecie, chcąc rozumieć swoje wnuki, nie 
ma innego wyjścia, jak tylko nauczyć się i wejść w ten 
dziwny, ale też intrygujący świat. Pytasz, czy mam tablet? 
Tak, mam, choć sam wiesz, że czasem musisz mi pomóc 
w jego obsłudze. Smartfon też mam i konto 
na Facebooku od niedawna. Trzeba iść z duchem czasu. 
W: Teraz czas na kilka szybkich pytań i szybkich 
odpowiedzi. Największe marzenie?  
B: Podróż do Afryki. 
W: Ostatnie szaleństwo? 
B: Próby jeżdżenia na elektrycznej deskorolce Twojej 
siostry (udane :)).  
W: Gdzie spędzisz wakacje w tym roku? 
B: W Turcji, jeszcze mnie tam nie było.  
W: Czego nie możesz się doczekać? 
B: Hmm... A, już wiem... Przecież 7 marca idziemy razem 

do Teatru Muzycznego na musical „Wiedźmin”. Tego właśnie 
nie mogę się doczekać.  
W: Ostatnio przeczytana książka?  
B: „Blondynka na wyspie zakochanych”, Beaty 
Pawlikowskiej. 
W: Uwielbiasz koncerty, gdzie byłaś ostatnio?  
B: W zeszłym tygodniu byliśmy z Twoim dziadkiem 
na koncercie Michała Bajora w Gdańsku. Było super!  
W: A Twój ulubiony zespół? 
B: Od zawsze i na zawsze „BAJM” z Beatą Kozidrak na 
czele. 
W: To może jeszcze ulubiony serial?  
B: No, jak to jaki, wiadomo, że „Gra o Tron”. 
W: Babciu, jesteś niesamowita. Uwielbiam Cię i jestem 
szczęściarzem, że mam taką babcię - kumpelę. Dziękuję 
Ci bardzo za wywiad. 
B: Nie ma za co. Bawiłam się świetnie. 

 

W y w i a d  N A G R O D Z O N Y !  
I miejsce za wywiad oraz sesję zdjęciową 

ucznia Wojciecha Słowińskiego  
z klasy III C gimnazjum  

w Szkolnym Konkursie Dziennikarskim  
pt. „Moja Babcia jest COOL!,  

czyli współczesna babcia”  

 

 

Iwona Ratke - nowoczesna babcia w każdym 
calu. Zakochana w ludziach, mieszkanka Gdyni. 

Perfekcyjna pani domu (niejeden test białej 
rękawiczki niestety oblałem!!!). Ciekawa 

wszystkiego, co blisko i co daleko. Pasjonatka 
przygody i otaczającego nas świata. Ostoja 

naszej rodziny, babcia - moja  babcia . 

Wojtek Słowiński III C gimnazjum 
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Nazywam się Gabriel, jestem uczniem klasy 3 d. Interesuję się rzeźbieniem w drewnie. Rzeźbiarstwa uczy mnie mój tata. 
Mam swój mały stół rzeźbiarski, zestaw dłut, pobijaki, ściski. Najpierw trzeba mieć pomysł na rzeźbę. Potem należy wybrać 
odpowiedni kawałek drewna lub deski. Każdy rodzaj drewna ma inną fakturę, twardość, inne ułożenie słoi. Jedno jest kruche, 
inne łykowate. Na desce maluję to, co chcę 
wyrzeźbić. Później wydłubuję wyraźne kontury 
i wybieram tło. Następnie zajmuję się szczegółami. 
To zajmuje mi najwięcej czasu. Kiedy płaskorzeźba 
jest gotowa, należy ją wyszlifować. Później można ją 
polakierować, pobejcować lub pomalować farbami. 
Na razie robię płaskorzeźby, głównie widoki. Może 
kiedyś zrobię rzeźbę trójwymiarową. Rzeźbienie 
w drewnie sprawia mi dużo radości, szczególnie gdy 
jakieś „dzieło” jest już ukończone. Muszę się jeszcze 
wiele nauczyć. Trzeba być cierpliwym i wytrwałym. 

 
Gabriel Burda  

Nagrodziliśmy laureatów Konkursu Dziennikarskiego „Moja Babcia jest COOL!...” 

Serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor Katarzynie Paczoska  

za wsparcie w konkursie oraz ufundowanie pięknych nagród.  

D Z I E Ń  K O B I E T   
 

W MIESIĄCU MARCU,  
NA PROGU WIOSNY,  
JEST JEDEN DZIEŃ  

– PIĘKNY, RADOSNY.  
KAŻDEGO ROKU, OD WIELU LAT, 

DZIEŃ WSZYSTKICH KOBIET  
ŚWIĘTUJE ŚWIAT. 

 
DLA WAS BUKIETY  

PRZEPIĘKNIE PACHNĄCE,  
DLA WAS WSZYSTKIE KWIATY 

KWITNĄCE NA ŁĄCE.  
ZA DOBRO WASZE I TRUD 

KOCHANIA, ZA MIŁOŚĆ WIELKĄ, 
 CZUŁE WYZNANIA. 

 
I CHOĆ KRUCHA JEST NIBY 

NIEWIASTA, JEJ SKROMNOŚĆ 
W POTĘGĘ WYRASTA. 

 SIŁA ZNAJDUJE SIĘ  
W KOBIECEJ DUSZY, 

ŻADEN JEJ TRUD NIE ZMORZY, 
 NIE SKRUSZY. 

 
DZISIAJ DLA WAS  

NAJPIĘKNIEJSZE SĄ 
ŻYCZENIA, WASZYCH MARZEŃ  

I PRAGNIEŃ SPEŁNIENIA. 
 NIECH WIĘC WAM UŚMIECH  

Z TWARZY NIE ZNIKA, 
 NIECHAJ RADOŚĆ WASZE SERCA 

PRZENIKA. 
 

WIĘC ŚWIĘTUJMY TEN DZIEŃ 
WSPANIAŁY, DZIEŃ  

WDZIĘCZNOŚCI - KOBIECEJ  
CHWAŁY. BO NIE BYŁOBY  

ŚWIATA BEZ KOBIETY,  
CIEPŁYCH UCZUĆ, 

 MIŁOŚCI I NATCHNIEŃ POETY. 

Lidia VI b Rzeźbię w drewnie  – nowy redaktor opowie Wam o swojej pasji! 
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Działania koła plastycznego przy ul. Szkolnej 
 
Co ciekawego czeka Was na kole plastycznym? Na pewno 
dużo malowania i doskonalenie warsztatu plastyka. 
W pierwszym semestrze wykonywaliśmy prace na wystawę. 
Były to reprodukcje obrazów artystów, którzy tworzyli podczas 
zaborów. Braliśmy również udział w warsztatach decoupage. 
W drugim semestrze stworzyliśmy prace malarskie 
o tematyce: „Nieskończoność wyobraźni”. Tworzymy 
na dużych formatach, dlatego jedna praca zajmuje nam 
przynajmniej trzy zajęcia. 
Możemy pochwalić się również pracami z warsztatów 
plastycznych realizowanych w Dworku Drzewiarza. Najpierw 
lepiliśmy z gliny, po wypaleniu rzeźb malowaliśmy je 
szkliwem. Te małe „dzieła” zostały ponownie poddane 
obróbce w piecu ceramicznym i tym sposobem możecie 
obejrzeć efekty naszej pracy. 

Marzena Hazuka – Bereś 

 
 
 

Co ciekawego czeka Was  
na kole plastycznym? 

Dr odz y ucz n i ow ie !  
 

W tym roku również prowadzimy zbiórkę surowców 
wtórnych - to nakrętki, baterie oraz makulatura. Zbiórka 
kończy się z dniem 31 maja 2019 roku. Uczniowie, którzy 
dostarczą do szkoły najwięcej surowców, mogą liczyć na 
wyróżnienie podczas apelu pod koniec roku szkolnego 
w dwóch kategoriach wiekowych: klas I - III oraz IV - VI. 
Ponadto mają poczucie, że robią coś naprawdę 
pożytecznego dla naszej planety. Niestety, odpady to jeden 
z najpoważniejszych problemów nie tylko w Polsce, ale i na 
świecie. W naszym kraju generuje się 11 milionów ton 
odpadów komunalnych, czyli takich, które powstają 
w naszych domach. Segregując odpady ograniczamy ilość 
odpadów, które podlegają utylizacji, czyli na przykład 
składowaniu na wysypiskach śmieci. Umożliwiamy też 
recykling - ponowne przetworzenie i wykorzystanie 
surowców przy produkcji nowych materiałów. Pamiętajmy, 
że baterie są odpadami niebezpiecznymi i muszą być 
odpowiednio zabezpieczone na wysypiskach komunalnych. 
Zawierają szereg substancji szkodliwych dla zdrowia 
człowieka oraz mogą zanieczyścić glebę i wody podziemne. 
Ołów, rtęć, kadm - to dopiero początek listy… Nie wiesz, 
gdzie składować baterie? Przynieś je do szkoły, a my 
przekażemy je w odpowiednie ręce!  

P a m i ę ta j !  
 S e g r e g u j ą c  o d p a d y :  o s z c z ę d z a s z  

m i e j s c e  n a  i c h  s k ł a d o w a n i e ,  o g r a n i c z a s z  
i l o ś ć  w p r o w a d z o n y c h ,  s z k o d l i w y c h ,  t r u d n o  
u l e g a j ą c yc h  r o z k ł a d o w i ,  o d p a d ó w.  M y ś l  
g l o b a l n i e ,  d z i a ł a j  l o k a l n i e !  P o w o d z e n i a !  
 

Ilona Szukieć 

Jakub Bach III d 
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 Uczniowie klasy V a Szkoły Podstawowej w Bolszewie 
podczas lekcji języka polskiego uczestniczyli w ciekawym 

projekcie. W trakcie omawiania lektury Lucy Maud Montgomery „Ania z Zielonego Wzgórza" stworzyli tzw. „żywe okładki". 
Pierwszy etap działań polegał na wykonaniu rysunku, czyli zaprojektowaniu okładki do książki. Następnie sala lekcyjna 
zamieniła się w plan zdjęciowy i uczniowie mieli jak najdokładniej odtworzyć przygotowane przez siebie okładki. Ich zadaniem 
było wcielenie się w bohaterów książki. Okazało się, że ta część, czyli robienie zdjęć, była najłatwiejsza. Ostatni etap – obróbka 
zgromadzonych materiałów w prostym programie graficznym, okazała się nie lada wyzwaniem. Za  to  e f ek t  by ł  ba rd zo  
zask ak u jący!  Zobaczc ie  sami !                        

 M.M. 
 
 

 
Telewizja stanowi nieodłączną część naszego życia. 

Nierzadko jest wręcz nałogiem, który dezorganizuje 

nasze plany, zabierając mnóstwo cennego czasu. 

Telemania staje się coraz częstszym zjawiskiem wśród 

różnych grup społecznych. Zamiast spotkać się 

ze znajomymi, ludzie wolą oglądać szmirowate telenowele 

lub programy rozrywkowe na niezbyt wysokim poziomie. 

Poważny problem stanowi przemoc (obecna nawet 

w filmach animowanych), która ma niekorzystny wpływ 

na rozwój psychiczny najmłodszych widzów. Niemal 

codziennie środki masowego przekazu donoszą 

o przestępczości nieletnich, którzy widocznie nie potrafią 

odróżnić dobra od zła. Mimo wszystko 

telewizja ma też pozytywną stronę. 

Jednym z jej atutów jest bez wątpienia 

szybkość przekazywania informacji. 

Głównie dzięki programom informacyjnym 

nie wychodząc z domu wiemy, co dzieje się w kraju i na 

świecie. Możemy również obejrzeć transmisję z ważnej 

uroczystości państwowych lub ze stadionu sportowego. 

Cechą dodatnią telewizji jest też szerzenie edukacji. 

Przypomnijmy sobie, ile razy po obejrzeniu kursu 

językowego albo filmu przyrodniczego mogliśmy podzielić 

się zdobytą wiedzą z kolegami. 

Nie mniej istotna jest funkcja rozrywkowa programów 

telewizyjnych. Na pewno każdy z nas wielokrotnie poprawił 

sobie humor, oglądając dobrą komedię, występy kabaretów 

lub nawet reality show. 

Reasumując, nie sposób zanegować wpływu telewizji 
na życie człowieka. Jednak to, ile godzin będziemy 
spędzać przed telewizorem, zależy wyłącznie od nas 
samych. Nie sposób jednoznacznie stwierdzić, czy telewizja 
wpływa na nas dodatnio czy ujemnie. Moim zdaniem 
informacje należy czerpać z różnych źródeł,  
nie zapominajmy więc o  książkach, pras ie 
i  Internec ie.  

                                                                 Natalia Mordyl  

„ Ż yw e  o k ł a d k i "  n a  l e k c j i  j ę z yk a  p o l s k i e g o  

Wpływ telewizji na psychikę człowieka? 
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Powiatowe Igrzyska Młodzieży  

w pi łce  koszykowej  

 

 

 

 

 

.  

 
 
 
13 marca okazał się BARDZO SZCZĘŚLIWYM DNIEM dla 
naszych piłkarzy ręcznych z oddziałów gimnazjalnych 
z SP w Bolszewie. W Kartuzach, gdzie odbywały się mecze 
Półfinału Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, 
okazaliśmy się drużyną nie do pokonania. Już w pierwszym 
meczu, ze Starzynem, chłopcy pokazali w jakim celu tu 
przybyli (31:8). Następnym przeciwnikiem był zespół 
z Lęborka, który również bez problemu pokonali (21:7), 
a ostatni pojedynek był już walką, prawdziwą walką 
o pierwsze miejsce, o awans do Finału Wojewódzkiego! Dwie 
bardzo dobre drużyny, mocni zawodnicy i ogromna chęć 
zwycięstwa dostarczyły wielu emocji licznie zgromadzonym na 
hali kibicom nie tylko z Kartuz. Reprezentanci Powiatu 
Wejherowskiego zabrali ze sobą pełen autokar wiernych, 
kochanych kibiców, którzy bardzo mocno i głośno wspomagali 
ich grę. Mimo kontuzji 2 czołowych zawodników spotkanie 

zakończyło się historycznym 
zwycięstwem chłopców z naszej 
szkoły (10:9). Wyn i k i  k oń c ow e:  
I miejsce Szkoła Podstawowa 
w Bolszewie Opiekunowie: 
Jarosław Borowiec i Joanna Syska. 
II miejsce SP nr 5 w Kartuzach, III 
miejsce SP w Lęborku, IV miejsce SP 
w Starzynie.  
W Finale Wojewódzkich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej (Lipusz 22 
marca 2019) w piłce ręcznej 
chłopców nasi uczniowie zajęli 
zaszczytne V miejsce, które jest dla 

nas WIELKIM SUKCESEM. 

 
To nie jest żart! 
W Prima Aprilis 
dziewczyny z naszej 
szkoły zwyciężyły 

w Gminnych 
Igrzyskach Młodzieży 
Szkolnej w Piłce 
Nożnej. Swoje mecze 

wygrały 
zdecydowanie: z SP 
Orle 5:1 i z SP 
Gościcino 5:0. Pod 

koniec kwietnia nasza drużyna wystartuje na szczeblu 
powiatowym. Powodzenia!!!  
Oto skład reprezentacji SP BOLSZEWO: Z. Pallach 3i, 

K. Rompa 3i, O.Potrykus 3i, D. Zelewska 3i, W. Kwidzińska 3i, 
M. Puzdrowska 3h, W. Czernowałów 3h, N. Klas 3h, A. Gebhardt 

3h I J. Bobkowska 3j. Opiekun: Marek Góralski. 

 
Nasza 
reprezentacja 
rozegrała 
4 mecze. W fazie 
grupowej 
odnieśliśmy 
2 zwycięstwa 
15:0 z Nowym 
Dworem oraz 
z drużyną 
z Kniewa 7:0. 
Mecz półfinałowy, to wygrana z SP Orle 8:0, a w finale 
pokonaliśmy SP Gościcino 5:0. Opiekunowie: P. Micewicz 
i M. Koneczny. 

 
14 marca 
dziewczęta SP 
w Bolszewie 

z oddziałami 
gimnazjum oraz 
klas 7 zajęły 2 

miejsce 
w Powiatowych 

Igrzyskach 
Młodzieży 

w piłce 
koszykowej. 

W grupie wszystkie mecze wygrały, z Szemudem, Redą 
i Bożympolem. Mecz o finał wygrały z Kostkowem. W finale 
przegrały  9 :10  z uczennicami SP nr 6 z Wejherowa.  
Opiekun: Celina Czarnecka.  
 
 
 

 
20 marca 2019r. w lesie 
położonym nieopodal naszej 
szkoły odbyły się Gminne 
Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
w Drużynowych Biegach 
Przełajowych. Udział wzięły trzy 
szkoły: SP Bolszewo, SP Orle 

oraz SP Gościcino. Zarówno 
drużyna dziewcząt jak 
i chłopców zdobyła złoty medal 
i dzięki temu awansowała do 
etapu powiatowego tychże 
zawodów.  
Opiekunowie: Krystyna Gelo 
i Marek Góralski.  

HISTORYCZNY SUKCES NASZYCH 
PIŁKARZY RĘCZNYCH - I MIEJSCE 

W PÓŁFINALE WOJEWÓDZKICH IGRZYSK 
MŁODZIEŻY SZKOLNEJ  

W KARTUZACH 

ZŁOTO PIŁKARZY NOŻNYCH PODCZAS 
GMINNYCH IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 

ZŁOTO PIŁKAREK NOŻNYCH  

G m i nn e  Ig r z ys k a  M ło dz i e ż y  Sz k o l n e j  

w  D r uż yn ow yc h  B i eg a c h  Pr z e ł a j ow yc h  
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Z pamiętnika Elki… 
 

25  marca 
 

Na dworze było zimno i mokro. W takich 
momentach najlepiej zostać w domu, ale szkoła wzywa. 
Wstałam, ubrałam się, a potem zjadłam śniadanie, choć 
w ogóle nie miałam ochoty na jakąkolwiek czynność. 
Nim się spostrzegłam, minęła godzina. Musiałam się 
spieszyć. Zapakowałam książki, drugie śniadanie, 
ubrałam kurtkę i pobiegłam na przystanek (oczywiście 
ledwo zdążyłam...). Gdy dotarłam do szkoły, zdałam 
sobie sprawę z tego,  jak bardzo jej nienawidzę i – 
ni stąd, ni zowąd  - zza drzwi wyskoczyła Natalia (moja 
najlepsza i jedyna przyjaciółka). 
- Elka, nie uwierzysz, co się stało! - wykrzyknęła 
podekscytowana Natalia. 
- Niech zgadnę... Poznałaś miłość swojego życia? - 
odpowiedziałam z ironią. 
- Powiedzmy, ale nie o to mi chodzi. Wczoraj Anka 
powiedziała mi, że jej mama (nasza dyrka) oznajmiła, 
że do naszej budy przeniósł się nowy chłopak! 
Oczywiście od razu obczaiłam go na fejsie i olśniło mnie! 
Bo widzisz, wygląda on jak ten typek, co go poznałaś 
na wakacjach....- opowiadała, prawie jednym tchem, 
Natalia. Nagle wszystkie moje koszmary zaczęły 
napływać do moich myśli, niczym fala emigrantów 
przybywających do Europy! Dlaczego przytrafiło się to 
akurat mnie!? Z Kacprem poznałam się w zeszłe 
wakacje. Razem z rodzicami pojechaliśmy w góry. 
Na miejscu mama zaprzyjaźniła się z „miejscowymi”. 
Mieli oni syna w moim wieku. Kiedy pierwszy raz 
go zobaczyłam, myślałam, że to anioł. Był przystojny, 
dobrze zbudowany, wysoki i bardzo uprzejmy. IDEAŁ!!! 
Nie liczyłam na to, że jeszcze kiedykolwiek go zobaczę! 
Z tych wszystkich nerwów rozbolał mnie brzuch i nie 
byłam w stanie normalnie  funkcjonować. Zadzwoniłam 
do mamy. Przyjechała po mnie i zabrała do domu. 
Ciągle nie mogę przestać o nim myśleć. Mam nadzieję, 
że mnie jeszcze pamięta. Co będzie, gdy go spotkam!? 
Nie mam siły na to teraz. Zobaczymy, 
co przyniesie nam jutro. . .  

                        
  Wasza Elka 

                       

Moim zdaniem, warto 
założyć swój urodzinowy 
pamiętnik. Co roku, w ów 
wyjątkowy dzień, warto napisać 
o tym, jak spędziliśmy ten czas, 
czy wydarzyło się coś takiego 
WOW lub coś, co warto (wg nas) 
opisać. Przyjemne też okazać się 
może napisanie tego, czego 
sobie życzymy. Miło będzie za 
rok poczytać o tym, a już 

szczególnie gdy będziemy mieć na przestrzeni lat takie 
własne, coroczne życzenia i wspomnienia. W gorsze dni 
urodzinowy pamiętnik zapewni niezły „zastrzyk uśmiechu”. 
Zaczęłabym od podsumowania roku, który był mi dany. 
Przecież taka tradycja nie musi być zarezerwowana tylko 
na dzień 31 grudnia, kiedy wszyscy analizują to, co się 
wydarzyło! Dzień urodzin jest MOIM dniem, jedynym 
w swoim rodzaju, w którym to JA przekraczam pewną 
granicę. Mogę zadać sobie poniższe pytania w czasie 
urodzinowego śniadania w ulubionej knajpce: Z czego 
jestem dumna? Co udało mi się osiągnąć? Jakie miłe 
wspomnienia miały miejsce w czasie minionego roku? Czy 
towarzyszyły mi szczególne osoby, którym chciałabym 
podziękować za wsparcie? A może napiszę krótki liścik 
„Dziękczynnik” do kogoś, komu chciałabym podziękować za 
wsparcie? Czego nauczyły mnie trudności, które 
napotkałam? Czy mogę powiedzieć sobie: „JESTEM 
DOJRZALSZA, MĄDRZEJSZA”? 

Proponuję zrobienie sobie pamiątkowego zdjęcia w dniu 
urodzin, wśród otaczających mnie bliskich, w otoczeniu, 
w którym akurat przebywam. Zmieniamy się, starzejemy, 
ludzie wokół też nie są tacy sami. Myślę, że miło będzie 
wrócić po latach do tego wywołanego zdjęcia 
umieszczonego w specjalnym albumie. Ostatnią tradycją 
będzie napisanie listu do siebie za rok. Jaką kobietą będę 
dokładnie za rok o tej samej porze? Za co będę siebie 
podziwiać? Co udało mi się zmienić? Jak się rozwinąć? Jak 
czują się ze mną moi bliscy? Jak wspaniale przeżyć swoje 
własne urodziny? 

Natalia Mordyl VIc 

 

 Króliki doświadczalne nowego systemu edukacji                                           
 Witam! Ostatnimi czasy dosyć dużo dzieje się w szkole oraz w głowach uczniów klasy ósmej. Za około 
dwa tygodnie piszemy testy mające istotny wpływ na to, do jakiej szkoły udamy się po zakończeniu 
„podstawówki”. Wielu z nas odczuwa poniekąd stres i już myśli, jakie zadania „zniszczą” jego ciężką 
naukę 15,16 czy 17 kwietnia. Od paru tygodni bardzo głośno mówi się o strajku nauczycieli, którzy są 
niezadowoleni min. z niskich płac, utraty godności autorytetu. Większość z nas jak najbardziej 

to rozumie. Przecież człowiek, który ma do czynienia z młodzieżą, a czas w domu poświęca 
sprawdzając nasze kartkówki i wypracowania, przygotowując się do zajęć, powinien - według nas -
otrzymać większe wynagrodzenie niż ma to miejsce obecnie. W kwestii testów ostatnio usłyszeliśmy, 
że z powodu wspomnianych strajków, testy te mogą się odbyć w innym terminie. Niektórzy byliby 
z tego zadowoleni, bo jednak pojawiłoby się więcej czasu, na ciężką - w ich wykonaniu - „naukę". 
Od razu jednak nasuwa się pytanie: w jaki sposób egzaminatorzy sprawdzą w tak krótkim czasie, tak 
wielką liczbę napisanych przez nas prac? Tak naprawdę od początku klasy VII czujemy się jak 
„ k r ó l i k i  d o ś w i a d c z a l n e  n o w e g o  s y s t e m u  e d u k a c j i ” .   

Eryk 

J a k  w s p a n i a l e  p r z e ż y ć  s w o j e  
w ł a s n e  u r o d z i n y ?  
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8       Klasa pod lupą… 

 Jesteśm y razem od  praw ie  
dz iew ięc iu  la t .  Czasem się uwielbiamy, a czasem 
nie lubimy, lecz zawsze dochodzimy do porozumienia. 
Mamy wiele pasji: zaczynając od piłki nożnej, przez grę 
na instrumentach, aż po jeździectwo. Uwielbiamy 
wspólne wypady podczas lekcji w-f na lodowisko. 
Posiadamy wiele wspólnych tematów do rozmów, przez 
co jesteśmy klasą bardzo rozgadaną, ale - mimo 
wszystko - nauczyciele nas lubią :).  
 

Wychowawczyni, Pani Hania Lesner, mówi 
o swoich uczniach tak: 

„Dawno, dawno temu TVP1, emitowała 
program pt . „Z kamerą wśród zwierząt". 

A jakie „zwierzątka" mamy w VII I  B? 
                                                                                                                                    
 Prym wiodą leniwce, np. „Pani przełoży...", 
„Musimy?" itd. I te kochane leniwce, które regularnie 
nie przychodzą na pierwsze lekcje - bo nie mogą się 
zwlec z łóżka, a pod koniec zajęć zmieniają się 
w sprytne małpki i zwinnie uciekają z ostatnich lekcji. 
Mamy też dwa okazałe lwy z przepięknymi grzywami, 
które - dumnie -  co jakiś czas zarzucają je do tyłu 
płynnym ruchem. Z owadów mogę wymienić mrówki, 
pszczółki - zwinne, sprawne, zawsze chętne do 
pomocy. Wśród dziewcząt wyróżnia się pewna 
papużka, która lubi stroić się w kolorowe piórka. Zaś 
kilka sroczek zajmuje ulubione miejsce na holu, tam 
skrzeczą, skrzeczą i skrzeczyą. Mamy też jedną rybkę 
(a ryby głosu nie mają). Myślę, że to szczupak. I ta ryba 
tylko patrzy i obserwuje, a gdy nadjedzie pora, to... 
W niektórych kulturach wąż jest symbolem pasji. Nasz 
pasjonat uwielbia pociągi i wie o nich dosłownie 
wszystko. To tyle o zwierzętach w VIII B.  I bez 
znaczenia - czy ktoś jest rybką, lwem czy wężem, 
bo lubię je wszystkie". 

Nasza klasa VIII b 

                „Z kamerą wśród                  
                     zwierząt” 

                 Dlaczego, przeczytajcie sami ! 
LWICE, LWY, MAŁPKI, MRÓWKI, 

PSZCZÓŁKI, PAPUŻKA, SROCZKI,  
RYBKA ORAZ WĄŻ… 

 
    
 

Ania, Patrycja, Maja oraz Przemek są 

redaktorami gazetki 

 „Ale NEWS!” Są pilni, pracowici, 

rzetelnie wywiązują się z powierzonych 

zadań i obowiązków.Oby tak dalej… 

Nasze pasje: jazda konna, modelarstwo, 
kolejnictwo, lotnictwo, taniec na rurze, gra na 
saksofonie, akordeonie, pianinie i oczywiście 
gramy codziennie na „nerwach”    …. 

 

 

 

 

 

Teraz kolej na Was! 
Pochwalcie się  swoją  klasą!  

Redakcja czeka na Wasze 
relacje! 

 
 

 

A czy wiecie, kto 
z naszej klasy 

prowadzi 
w gazetce kącik 

chemika? 
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W połowie marca uczniowie 
klasy integracyjnej 2 d zamienili się 
w ogrodników. Wielkimi krokami zbliża 
się wiosna, a to oznacza, że wokół nas 
będzie kolorowo za sprawą pięknie 
kwitnących kwiatów. 

Podczas warsztatów ogrodniczych 
naszą klasę odwiedziła po raz kolejny 
Pani Sabina Kwidzińska. Pod Jej okiem 
uczniowie w grupach sadzili cebulki 
różnych kwiatów, takich, jak np. 
tulipany, hiacynty oraz siali maciejki 
i aksamitki. 
Przed zabraniem się do pracy, z uwagą 
i zainteresowaniem drugoklasiści 
wysłuchali naszego Gościa. Pani 
Sabina przypomniała budowę kwiatu 
oraz warunki niezbędne dla rozwoju 
roślin. Zaprezentowała różne metody 
rozmnażania kwiatów. Podzieliła się 
z nami także kilkoma ciekawostkami 
dotyczącymi świata roślin. Po części teoretycznej zabraliśmy się do pracy. Każdy wziął czynny udział w tworzeniu 

„klasowego ogródka”. Z zaangażowaniem 
i dokładnością uczniowie podejmowali się 
kolejnych czynności, tj. uzupełniania doniczek 
ziemią, robienia dołków, wkładania cebulek 
i sadzonek, obsypywania ich ziemią, siania 
nasion oraz podlewania. Pięknie przyozdobione 
donice umieściliśmy na parapetach naszej 
klasy. Dzięki temu, iż uczniowie systematycznie 
i starannie dbają o kwiaty, możemy codziennie 
obserwować, jak nasze cebulki i nasionka 
rosną i zmieniają się w piękne roślinki 

 D.K. & foto: K.S 

 

 

 

 

 

 

Klasow y ogródek  

Już widać efekty! Tulipany kwitną…  

Redakcja „Ale NEWS!”  
przyznaje wyróżnienie klasie 

2 d oraz wychowawcy za 
kreatywność, oryginalność 

oraz „wiosnę w szkole”. 

BRAWO!!!  

 

Spektakl w Miejskim Teatrze w Gdyni  
– „Przygody Remusa” 

 

28 marca 2019 roku klasy 8a, 8b oraz osoby uczestniczące w zajęciach języka 

kaszubskiego udały się na wycieczkę do Miejskiego Teatru w Gdyni na spektakl 

pt. „Przygody Remusa". Już o godzinie 900 wsiedliśmy w autokary 

i wyruszyliśmy. Inscenizacja opowiadała o losach kaszubskiego bohatera - 

Remusa, sprzedawcy, który postanowił ocalić księżniczkę i pokonać smoka. 

W drodze powrotnej pojechaliśmy w miejsce najbardziej uwielbiane przez 

uczniów, czyli do McDonald’s. Po zjedzeniu ulubionych smakołyków kierowca 

odwiózł nas „pod szkołę”. I tak minął nam wyjatkowy dzień… 

Weronika 
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Billund to niewielkie miasteczko 

znajdujące się w Danii. Miejscowość 

ta zasłyneła dzięki firmie 

produkującej klocki Lego. 

Największe atrakcje tego regionu 

związane są właśnie z klockami. 

Z tego względu jest to ciekawe 

miejsce na kilkudniowy pobyt, nie 

tylko dla dzieci lub zwariowanych 

fanów klocków lego, takich jak ja. 

Legoland w Billund jest 

największym parkiem 

tego typu na świecie. 

Został on podzielony na 

różne strefy, 

dostosowane do wieku 

zwiedzających. Dorośli 

najchętniej przystaną 

w strefie miniland, 

w której znajduje się miniaturowy świat - cały z Lego. Jeśli 

zrobimy się głodni możemy kupić sobie frytki, oczywiście 

w kształcie klocków. Po całym dniu atrakcji możemy 

przenocować w parkowym hotelu, w którym na każdym kroku 

czekają nas atrakcje związane z klockami Lego.  

Jeśli jeszcze mamy ochotę na przygodę z klockami, możemy 

wybrać się 500m dalej do nowej atrakcji. To otwarty we 

wrześniu 2017r. Lego House - jedyny na świecie dom Lego. 

Zbudowany jest on z 21 modułowych elementów 

przypominających budowle z klocków. Natomiast w środku 

to nowoczesne centrum kreatywności. Ciekawostką jest 

restauracja, w której menu wybiera się układając klocki, 

a posiłki dostarczają roboty Lego. Kiedy już „odhaczymy” 

punkty obowiązkowe, mamy jeszcze do dyspozycji kilka 

atrakcji w okolicy. Ok 25km od Legolandu znajduje się safari 

ZOO Givskud. ZOO podzielone jest na strefy według 

kontynentów, a zwierzęta swobodnie poruszają sie po parku. 

Po dość męczących dniach pełnych atrakcji możemy udać się 

na spacer po skulptur park billund. To miejski park 

z różnorodnymi rzeźbami i ciekawymi instacjami, które mogą 

zaskakiwać! Jeśli mamy jeszcze wolny dzień, możemy wybrać 

się do Lalandii, czyli parku wodnego. Cały kompleks jest 

zadaszony, więc duńska pogoda nam nie straszna. 

Dostosowany jest on zarówno do dzieci, jak i dla dorosłych. 

To świetna zabawa dla każdego, tym bardziej, że oprócz 

basenów, znajduje się tam zimowe miasteczko z lodowiskiem, 

siłownią, kręglami itp. 

Pobyt  w Bi l lund polecam w szczególnośc i rodzin om 

z dziećmi,  ale również tym wszystk im ,  którzy chcą 

oderwać s ię od codziennośc i choć na jeden 

weekend.  

 

 

P r z y d a t n e  I n f o r m a c j e :  

Podróż - samolotem z Gdańska od 39zł lub własnym 

samochodem (950km). 

Dojazd z lotniska - lotnisko jest oddalone od parku około 

2,5km, regularnie kursują miejskie autobusy. 

Waluta - korona duńska 1dkk=0/58zł. 

Ważne informacje:  

Zarówno Legoland, jak i ZOO Giuskud, otwarte są 

sezonowo. W okresie zimowym są zamknięte tylko Lego 

House i Lalandia działają cały rok. Jeśli jedziemy z dziećmi 

warto poszukać darmowych biletów do wydruku. wtedy 

bilety kupują tylko dorośli (www .dzieckowpodrozy.pl). Jeśli 

mamy taką możliwość, warto zabrać z Polski drobny zapas 

jedzenia, produkty spożywcze są znacznie droższe od tych 

z Polski. Dla porównania: chleb u nas kosztuje 3zł, 

a w Danii 9zł. 

 

C yk l  podr óżn iczy Wo j tka :  

 był em,  zw iedz i ł em,  po leca m…  

LEGOL AND,  LAL AN DI A…  
 Billund - wycieczka do krainy kultowych klocków Lego 

 

Wojtek Słowiński, III c - gimnazjum 

Z D R O W E  O D Ż Y W I A N I E  
       

 Najczęściej kojarzy się nam to z dietą bez 
tłuszczów i słodkości. Ale czy to wystarczy? 
Zdecydowanie nie! Dieta musi być indywidualna i dla 
każdego inna. Czasem zdarza się, że produkty uważane 
za zdrowe mogą być dla niektórych osób szkodliwe. Warto 
udać się do dietetyka, który potrafi dobrać nam 
odpowiednią dla naszych potrzeb dietę. Oto 10 
najważniejszych zasad dobrego odżywia nia:  

 
1.   Odżywiaj się regularnie; 
2. Wybieraj produkty jak najmniej przetworzone; 
3. Bazuj na warzywach; 
4. Jedz owoce w maksymalnie dwóch porcjach 

dziennie; 
5. Ogranicz spożycie węglowodanów, zwiększ 

spożycie tłuszczu; 
6. Wybieraj dobre węglowodany; 
7. Nie bój się tłuszczu nasyconego i cholesterolu; 
8. Wyrzuć cukier z diety; 
9. Nie pij słodkich napojów i ogranicz soki; 
10. Wybieraj dobry nabiał. 

Elka 
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Z okazji nadchodzących świąt 

przedstawię parę różnych rad 
uławiających wykonanie ozdób 
wielkanocnych.  

Pierwszy sposób to jajka 
pofarbowane lakierem. Należy 
przygotować jakiś pojemnik, do którego 
wlejemy wodę. Musimy wybrać kilka 
lakierów do paznokci, a później wlać je do 
wody, lakier zostanie na powierzchni. 

Kolory wybierz sobie dowolnie. Następnie nabijamy 
styropianowe jajko na wykałaczkę lub wydmuszkę, 
wcześniej już przygotowaną, i moczymy w pojemniku. Lakier 
przykleja się do jajka, przez co tworzą się różnokolorowe 
wzory.  

Innym sposobem na wykonanie ozdób 
wielkanocnych jest użycie cekinów. Praca ta jest może 
trochę żmudna, ale efekt wspaniały. Dlatego warto poświecić 
na to trochę swojego czasu. Potrzebne są do tego tylko 
krótkie szpileczki, różnokolorowe cekiny i inne dekoracje 
oraz styropianowy szablon. Wszystko zależy od tego, jaką 
masz twórczą inwencję.  

Perfekcjonistom polecam ozdabianie 
styropianowych figurek kawałkami wstążek, kolorowych 
kokardek, materiałów. Wstążkę tniemy na 2 - centymetrowe 
paski, składamy w kształcie trójkąta równoramiennego 
przyczepiamy szpileczkami do styropianowego szablonu. 

Życzę wszystkim cierpl iwości  
w wykonywaniu ozdób i  Wesołych Świąt!  

Patrycja Klank 

 

.  

 

 

Bądź bezpieczny w  s iec i !  Jeś l i  
potrzebujesz  pomocy. . .  Nie  czeka j !  

 

HELPLINE.ORG.PL 
 8 0 0  1 0 0  1 0 0  

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

Czekamy na Ciebie!  
Pisz artkuły i wysyłaj !!! 

alenewsbolszewo@gmail .com 
Kto pierwszy, ten lepszy…  

 

Opiekun Redakcji 

Katarzyna Smentoch 

Pamiętaj !  
Numery alarmowe 

 112 lub 999 

S P Ó R  
 

Z i m a  z  Wi o s n ą  
s i ę  s p i e r a ł a .  

K a ż d a  

L a t o  z d o b y ć  c h c i a ł a .  

Wi o s n a  w  s p o r z e  

Ty m  w y g r a ł a ,  

B o  r e c e p t ę    p e w n ą  

z n a ł a .  

P o s ł u c h a j c i e ,  

D r o g i e  P a n i e !  

Tr z e b a  t r o s z k ę  

z d j ą ć  u b r a n i e ,  

Wo ń  r o z t o c z y ć  d o o k o ł a .  

L a t o  s a m o  

Wa s  z a w o ł a !  
 

Bogusław Krajewski - Dziadek Roku 2018 

Ozdoby wielkanocne 
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