
 

Pierwsze dni marca już za nami. Miesiąc rozpoczął się w naszej szkole bardzo ciekawie i kulturalnie za 

sprawą grupy teatralnej „Zbierańce" i aktora teatralnego oraz filmowego, artysty kabaretowego 

Pana Andrzeja Grabowskiego, którzy zawitali w nasze progi.  

 Pewnie już też wiecie, że w tym miesiącu czeka nas wielka uroczystość - nadanie szkole imienia 

Mikołaja Kopernika. Trwają ostatnie przygotowania. Postarajmy się, by był to dla nas wyjątkowy 

i niezapomniany czas. Wszyscy czekamy też na wiosnę. Promienie słońca i w końcu dodatnie temperatury, 

zachęcają nas do spacerów. Nie dajmy się jednak rozleniwić. Tuż „za rogiem”, na uczniów klas trzecich 

czekają testy gimnazjalne. Bądźcie więc czujni! Życzymy „połamania” długopisów! 

 W wolnych chwilach dla relaksu sięgajcie po „Ale News'a!". Na pewno każdy znajdzie tu coś dla siebie. 

Życzę powodzenia Wam wszystk im,  n ie  tylko najstarszym.  

Marta Roszman 
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Dnia 23 stycznia 2018r. odbyła się 

wycieczka  na lodowisko w Gościcinie. Naszymi opiekunami 

byli Pani Justyna Kurlapska i Pan Dawid Szymański. Pieszo 

dotarliśmy na miejsce. 

Wszyscy 

szybko przekonali 

się, że jazda na 

łyżwach nie należy 

do łatwych 

czynności. Próby 

pokonania 

grawitacji nie 

zawsze były 

udane. Prawie 

każdy zaliczył 

upadek i to niejeden. Wszyscy bawili się świetnie, gdyż całe 

lodowisko było do naszej dyspozycji. Zmęczeni, ale 

zadowoleni wróciliśmy do szkoły na kolejne lekcje.  

Według nas wycieczka na lodowisko to był bardzo 

dobry pomysł. Jako klasa mogliśmy się bardziej poznać 

i aktywnie spędzić czas. 

Pozdrawiam Anna Nasiłowska 

 
 
 
W tym roku szkolnym nasza szkoła po raz trzeci 

przystąpiła do bardzo nietypowego konkursu 
matematycznego. Wydział Matematyki, Fizyki 
i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego powołał do 
życia, w Roku Matematyki, czyli 2015, drużynowe 
konkursy matematyczne. Jest to konkurs, który 
promuje matematykę, uczniów odnoszących na tym 
polu sukcesy oraz samą szkołę. Jak wynika z samej 
nazwy konkursu biorą w nim udział szkoły z całego 

województwa 
pomorskiego. 
W każdej 
grupie 
rozgrywkowej 
są cztery 
drużyny, 
oprócz naszej 
szkoły 
znalazła się 
tam: szkoła 
z Leśniewa, 
z  Szemuda 
oraz Redy. 
Za wygrany 

mecz otrzymujemy 3pkt, za remis 1pkt, mecz przegrany to 
0pkt.  

Do bezpośrednich zmagań konkursowych przystępują 
dwie drużyny dziesięcioosobowe. W pierwszym etapie 
drużyny w osobnych salach rozwiązują dziesięć zadań 

w godzinę. Zadania przygotowane są przez organizatorów 
konkursu – pracowników Uniwersytetu Gdańskiego, więc 
wcale nie są one takie łatwe.  

W drugim etapie drużyny spotykają się w „Sali 
Zmagań” i prezentują rozwiązania zadań wskazanych przez 
przeciwników. Rozwiązanie przedstawiane jest na tablicy wraz 
z obszernym komentarzem. Uczniowie oprócz dużej wiedzy 
matematycznej muszą pokonać strach przed wystąpieniem 

publicznym, a także wytłumaczyć swój tok rozumowania.  
Rozegraliśmy już wszystkie mecze, ale nie 

powtórzyliśmy sukcesu z ubiegłego roku. W skład drużyny 
weszli: Wiktoria Wiśniewska 7e - kapitan, Klaudia Konkol 
7e, Małgosia Górska 7a, Michał Kopczyński 7c, 
Przemysław Klank 7b, Julia Chojnacka 6a, Jakub Wilk 6a, 
Dawid Sarbak 6b, Jakub Drozdowski 6b, Amelia Deyk 5b.  

W przyszłym roku szkolnym na pewno zgłosimy swój 
udział i pokażemy, na co nas stać. Całej mojej drużynie 
dziękuję za wzorową postawę podczas rywalizacji.  

Anna Madej    
 

 

 

W drugim tygodniu ferii zimowych 

w Bibliotece w Bolszewie przy ul. Reja 9, odbyły się 

warsztaty. Zorganizowano tam różne zajęcia dla 

dzieci, takie jak: lepienie z gliny, tworzenie ozdobnych kartek, 

tańce, malowanie na tkaninie, tworzenie arcydzieł z wikliny. 

Ostatniego dnia zorganizowano zimową podróż po lesie 

z ogniskiem.  

Najbardziej 

podobało mi się 

praca z wikliną 

i tworzenie kartek 

ozdobnych. 

Z wikliny stworzyłam koszyk, kwiatka oraz wianuszek. 

Wykonaną przez siebie kartkę podarowałam kuzynowi z okazji 

jego urodzin.  

Wszystkim polecam taki sposób 
spędzania wolnego czasu. Zachęcam do udziału 
w warsztatach latem.   

Agnieszka Gulcz, kl. IVa 

Zimowe warsztaty 

Wyjście na lodowisko 

Pomorskie Mecze Matematyczne 
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 W dniach od 5 do 9 lutego 2018 roku 
uczestniczyłam w szkoleniu dydaktyczno-metodycznym 
w „Alpha School of English”, szkole językowej, która działa                

od 1991 roku 
w miejscowości 
Sant Paul’s Bay 
na Malcie. Zajęcia 
prowadził 
nauczyciel Peter 
Warren, 
Brytyjczyk, który 
od pięciu lat 
mieszka 
na wyspie.  

Pięciodniowy kurs miał formę praktyczną, a celem 
zajęć było rozwijanie umiejętności posługiwania się 
technologią informacyjno - komunikacyjną. Podczas 
warsztatów zademonstrowano oprogramowanie 
ActiveInspire, które pozwala na tworzenie interaktywnych 
lekcji z użyciem tablic multimedialnych.  

Ponadto wizyta na Malcie była wspaniałą okazją, 
aby rozwijać kompetencje językowe i komunikacyjne. 
W 1814 roku kongres wiedeński ustanowił Maltę kolonią 
brytyjską, stąd istnieją tam dwa języki urzędowe - maltański 
i angielski. Ostatecznie w 1964 Malta uzyskała niepodległość, 
ale wpływ Wielkiej Brytanii widać po dzień dzisiejszy - 
chociażby lewostronny ruch 
uliczny czy 
charakterystyczne budki 
telefoniczne. 

Wyjazd dał również 
wspaniałą możliwość, by 
poszerzyć informacje na 
temat kultury i dziedzictwa 
narodowego Malty. Valletta 
to europejska stolica 
kultury 2018 roku. Będąc 
tam na pewno warto 
odwiedzić barokową 
Konkatedrę Świętego Jana 
wraz ze słynnymi dziełami 
artysty malarza Caravaggio 
oraz Narodowe Muzeum 
Archeologiczne, gdzie znajduje się Śpiąca Wenus 
z prehistorycznej cywilizacji maltańskiej. 

Zróżnicowana linia brzegowa Malty, która jest najdalej 
wysuniętym na południe państwem europejskim, obfituje                   
w piaszczyste plaże oraz skaliste zatoczki. W skład 
archipelagu wchodzą wyspy zamieszkane: Malta, Gozo 
i Comino oraz kilka niezamieszkanych. Największa z nich - 
Malta ma tylko 27 km długości i 14 km szerokości! 
Widok rozpościerający się z klifów Dingli czy możliwość 
zobaczenia jaskini morskiej Niebieska Grota, na pewno 
zostanie długo w pamięci wszystkich turystów, którzy chcieliby 
przybyć do tego przyjaznego i niezwykle malowniczego kraju.  

Ilona Szukieć 

 

 

 

Dnia 25 stycznia po południu odbyły się kolejne 
zajęcia warsztatowe dla uczniów w ramach projektu 
edukacyjnego ,,Z Bolszewa na Olimp!”. Uczestnicy poznali na 
nich tekst mitu o królu Midasie i wykonywali różnorodne 

ćwiczenia 
językowe. 

Podsumowaniem 
zajęć była praca 
w grupach, podczas 
której uczestnicy 
korzystali z „frytek”, 
nawiązujących do 
powszechnie 
znanego produktu sieci restauracji. Na specjalnie 
przygotowanych kartonikach prowadzące zajęcia – p. mgr 
Anna Jeziorna i p. mgr Jagoda Formella – zapisały cechy mitu 
i baśni jako gatunku literackiego, a zadaniem uczestników 
zajęć było odpowiednie posegregowanie ich do odpowiednich 
opakowań.  

Nowa, dotąd niewykorzystywana na zajęciach, 
metoda pracy przypadła uczniom do gustu. Ich radość 
i zaskoczenie były jasnym sygnałem dla prowadzących, aby 
sięgnąć po „frytki” na innych lekcjach przedmiotowych. 

Jagoda Formella 
 
 
 
 
 
 
Aby nieco odetchnąć na ostatniej prostej przed 

feriami, uczniowie klasy IVd i VIc w dniu 16 stycznia wybrali 
się na spektakl „Szopka polska” przygotowany przez Teatr 
Lalki „Tęcza” ze Słupska. Organizatorką wyjścia była p. mgr 
Jagoda Formella, a pomysł podsunęła mama jednej 
z uczennic klasy VIc, p. Emilia Wilczewska.  

Na scenie Wejherowskiego Centrum Kultury pojawił 
się korowód kolędników kaszubskich, z Misiem Borowym 
i Bocianem na czele. Aktorzy teatru w przystępny, 
wierszowany, bardzo głośny i okraszony dowcipami sposób 
przedstawili widzom ludowe przyśpiewki noworoczne. 
Uczniowie klas młodszych szybko weszli w interakcję 
z aktorami, którzy szybko znieśli dystans między sceną 
a widownią.  

Serdecznie dziękujemy p. Emilii Wilczewskiej 
za pomysł na wyjście, a paniom Patrycji Klein, Urszuli 
Klisowskiej, Aleksandrze Lidke i Jagodzie Formelli 
za zabranie nas na przedstawienie! 

Jagoda Formella 

Projekt Erasmus+  O ś l e  u s z y  i  f r y t k i ,  
czyli o nowoczesnych metodach pracy w grupach na 

zajęciach 

,,Cudze chwalicie, swego nie znacie”, czyli 

o mniej znanych zwyczajach noworocznych na 

wesoło 
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Dnia 16.02.2018r. uczniowie klasy 4a udali się do 
Wejherowskiego Centrum Kultury na film Stephena 
Chbosky’ego „Cudowny 
chłopak”. 

Film opowiada 
historię 10-letniego Auggiego, 
który ma zdeformowaną 
twarz. Chłopcu trudno się 
odnaleźć w nowym 
środowisku szkolnym. Dzieci 
śmieją się z niego oraz 
wytykają palcami. W filmie 
poruszone są ważne tematy 
społeczne, takie jak: 
odrzucenie, samotność, 
przemoc oraz prawdziwa 
przyjaźń. Film ogromnie 
wzrusza. 

Zachęcam do obejrzenia go, ponieważ uczy nas, 
że każda chwila w życiu jest ważna. Uczy też patrzeć 
głębiej, czyli w serce. 

Agnieszka Gulcz, kl. IVa 
 
 
 
 
 
 

Dnia 7.03.2018r. byliśmy z klasą na warsztatach 
wielkanocnych w Wejherowie, w Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. Zajęcia zorganizowały 
dla nas nasze 
wychowawczynie – 
p. Agnieszka Sitny 
oraz p. Anna 
Jeziorna. 

Na miejscu 
ozdabialiśmy 
styropianowe jajka, 
co było bardzo 
ciekawe. Robienie 
jajek okazało się 
niezwykle proste, ponieważ wycinaliśmy wybrane wzory z 
serwetek i naklejaliśmy je na jajka. Do przyklejania 
używaliśmy specjalnego kleju.  

Warsztaty trwały godzinę. Moim zdaniem były 
bardzo interesujące. 

Ola Hoeft, kl. IVa 
 
 

 

 
 
 
1 marca obchodzony jest Dzień Piegów. Tego dnia 

świętuje każdy, kto ma piegi! Warto się nimi szczycić, 
nieprzypadkowo w tej elitarnej grupie są tacy ulubieńcy 
dzieci jak Pippi Langstrumpf czy Pan Kleks. To także 
Międzynarodowy Dzień Przytulania Bibliotekarza. Jak 
sama nazwa wskazuje, w ten dzień wypadałoby 
podziękować pracownikom naszej biblioteki. 

3 marca to Międzynarodowy Dzień Pisarzy, który 
ustanowiony został w 1984 roku przez PEN Club. Jego 
celem jest promowanie literatury oraz obrona wolności 
słowa i rozwój społeczności pisarzy na całym świecie.  

5 marca przypada Dzień Dentysty. Wielu boi się 
go niczym zjawy z najstraszniejszego horroru. W święto nie 
tylko warto uhonorować ich pracę, ale może i zapisać się na 
wizytę? 

11 marca swoje święto mają sołtysi. Coroczne 
święto, obchodzone jest w celu wyrażenia uznania 
wszystkim sołtysom, czyli przedstawicielom lokalnych, 
wiejskich społeczności. 

12 marca obchodzony jest Dzień Matematyki. 
Został on stworzony po to, aby dać uczniom trochę odmiany 
w nauce matematyki. Udział w grach i zabawach 
matematycznych ma na celu pokazać inną stronę tej nauki. 
Święto zostało zapoczątkowane przez organizację “World 
Education Games” w 2007 roku. 

Dwa dni później, 14 marca, swoje święto ma liczba 
Pi. Jest to święto, które ma promować matematykę i nauki 
ścisłe. Żeby było ciekawiej, obchodzimy je 14 marca, co 
zgodnie z amerykańskim formatem zapisu daty (3.14) 
odpowiada wartości liczby Pi. Pierwsza impreza odbyła się 
w 1988 roku w San Francisco. 

16 marca to Dzień Pandy. Ten sympatyczny 
zwierzak, które widnieje na logo organizacji WWF, 
zagrożony jest wyginięciem. Powodem jest 
stopniowe ograniczanie 
obszarów, na których żyje 
oraz niska rozrodczość. 
Dzień Pandy ma na celu 
pomóc przetrwać jej w świecie 
coraz bardziej zdominowanym 
przez ludzi i cywilizację. 

21 marca przypada 
Międzynarodowy Dzień Poezji. To święto, które 

ustanowiło UNESCO w 1999 roku. Jego celem jest 
zachęcanie do czytania poezji a nawet tworzenia własnych 
wierszy. Główne obchody odbywają się w Paryżu. 

27 marca to Międzynarodowy Dzień Teatru. 
Święto uchwalono w 1961 roku podczas 9. światowego 
kongresu Międzynarodowego Instytutu Teatralnego 
w Helsinkach. Datę 27 marca wybrano na pamiątkę 
otwarcia Teatru Narodów w Paryżu w 1957 roku. 

31 marca przypada 
Godzina dla Ziemi. Każdy, 
kto chce obchodzić to święto 
musi zrobić jedną rzecz – 
wyłączyć na godzinę światło 
oraz urządzenia elektryczne. 
Przesłanie wydarzenia 
stworzonego przez Światowy 
Fundusz na rzecz Przyrody 
odnosi się do ochrony 

środowiska i zmian klimatu. 

„Cudowny chłopak” 

Warsztaty w wejherowskim 

muzeum 

Kalendarz świąt nietypowych 
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W ramach konkursu „Dziadek też nosił dziurawe dżinsy 
i długie włosy” postanowiłam przeprowadzić wywiad                 
z moim dziadkiem – Stanisławem Okoń. 
 
Kornelia: Witaj dziadku, mam dla ciebie kilka interesujących 
pytań. Znajdziesz trochę czasu, żeby na nie odpowiedzieć? 
Dziadek: Oczywiście, chętnie odpowiem na kilka pytań. 
K: Dziękuję, więc przejdźmy do pytań. Wiem, że urodziłeś 
się kilka lat przed II wojną światową. Jak wyglądała nauka 
podczas wojny? 
DZ: Uczyłem się w niemieckiej szkole w Mechowie. 
W podstawówce jedną klasę powtarzaliśmy dwa razy, mimo 
że materiał „szedł do przodu”. W mojej miejscowości była 
tylko jedna szkoła, więc na lekcjach zazwyczaj znajdowały się 
dwie klasy. 
K: Miałeś swój ulubiony przedmiot? 
DZ: Tak, zawsze interesowała mnie przyroda. 
K: Co robiłeś po ukończeniu szkoły podstawowej? 
DZ: Po ukończeniu szkoły 
uczęszczałem na kurs 
wieczorowy, aby kontynuować 
naukę. Później uczyłem się, 
aby zostać stolarzem, ale 
ostatecznie zostałem monterem 
wodociągów kanalizacji 
i gazownictwa. 
K: Jak młodzież w twoich 
czasach spędzała wolny 
czas? 

Ciąg dalszy wywiadu na stronie 6 

W yw iad  z  dz iadk iem  
 Kor ne l i i  Ok oń I I  d  

praca konkursowa – I miejsce, kategoria gimnazjum 

Komisja konkursowa w składzie – 
Pani Dyrektor Katarzyna Paczoska, p. Katarzyna 
Smentoch, p. Wieslawa Żywicka oraz p. Marzena 
Jędrzejewska w dniu 01.03.2018r. wytypowała 
zwycięzców szkolnego konkursu dziennikarskiego 
„Wywiad z dziadkiem - dziadek też nosił dziurawe 
dżinsy i długie włosy”. Konkurs rozpatrywano w 4 
kategoriach: klas I-III, IV - VI, klas VII oraz II - III 
oddziałów gimnazjalnych. W konkursie wzięło udział 
27 uczniów. Trzech dziadków odważyło się stanąć 
przed kamerą. Brawo dla nich za odwagę i talenty 
aktorskie!!! Z rozmów z dziadkami ich wnukowie 
dowiedzieli się o latach dzieciństwa, latach szkolnych, 
młodzieńczych. Dziadkowie opowiadali m.in. o swoich 
zainteresowaniach, obowiązkach, pracy, podróżach, 
z sentymentem wspominali dawne czasy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Wywiady były bardzo ciekawe. Kilka z rozmów redakcja 
gazetki „ALE NEWS!” postanowiła opublikować                      
w  najbliższych numerach miesięcznika. Będzie w nich 
wiele ciekawostek, np. jak kiedyś dzieci i młodzież  
spędzały czas na podwórkach, w jakie gry się bawili, co 
nosili do ubrania, czy moda była dla nich ważna itp.  
informacje. Dziadkowie w wywiadach opowiadają, jak 
trudne to były czasy, niektórzy z nich uczyli się przy 
świeczkach, czy lampie naftowej, ponieważ nie było 
prądu. Inni nie mieli wody i musieli po nią chodzić                     
do studni, zabawki robiono ze szmatek, wielu z nich, 
pomagało swoim rodzicom w pracach, np. na polu, przy 
sadzeniu ziemniaków. Dodają jednak z łezką w oku, 
że byli  wtedy szczęśliwi, nie było takiej rywalizacji, jak 
w obecnych czasach. Zabawy odbywały się głównie na 
świeżym powietrzu. Grali w palanta, w dwa ognie, bawili 
się w szukanego, podchody. Dzieci i młodzież 
zwyczajnie ze sobą rozmawiały– dzisiaj niestety, czynią 
to za pomocą telefonów a czas wolny, przeznaczają 
na „kontakt z Internetem”. 

                 Gratulujemy!  
Redakc ja  szko lne j  gaze tk i  „ Ale  N EWS!”   

przyzna ła  tytu ł  Dz iadka  Roku  2018    
Panu  Bogus ław ow i  Kra jew sk iemu.  

 

 

WYNKI KONKURSU 
 

Kategoria klas I-III 
I miejsce: Urszula Krajewska II b /video/ 

 II miejsce: Julia Cirocka III e 
 

Kategoria klas IV-IVI 
I miejsce: Emilia Madej  kl. VB 

 II miejsce: Błażej Białk VF 
II miejsce: Wiktor Ziemann kl. VB /video/  

III miejsce: Kacper Hebel kl. VB 
Wyróżnienie: Izabella Wawrzyniak kl. VB 

Kategoria klas VII 
I miejsce: Maciej Naczk kl. VIIB 
 II miejsce: Julia Kreft kl. VIIE 

III miejsce: Małgorzata Szreder kl. VIIC 
Wyróżnienie: Ksawier Dembek kl. VII E 

Wyróżnienie: Dominika Ślifarska kl. VIIE 
Wyróżnienie: Maria Boyke kl. VIIE 

 

 
Kategoria klas II - III gimnazjum 
I miejsce: Kornelia Okoń kl. IID 

II miejsce: Wojciech Słowiński kl. IIC 
II miejsce: Maciej Mitrowski kl. IIE  

III miejsce: Martyna Bobkowska kl. IIF 
Wyróżnienie: Marta Lewińska IIB 

Gratulujemy!!! 

 

Wyniki Szkolnego Konkursu 
Dziennikarskiego „Wywiad z dziadkiem- 

dziadek też nosił dziurawe …”. 
dżinsy i długie włosy” 
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DZ: Jeżeli chodzi o mnie to zazwyczaj pomagałem rodzicom 
w  gospodarstwie. Często jednak chodziło się na prywatki lub 
zbieranie jagód. Czasami rozpalaliśmy ognisko, graliśmy na 
instrumentach i tańczyliśmy. 
K: W dzisiejszych czasach młodzież nie może się rozstać 
ze swoim telefonem. Internet również pomaga dzisiaj, np. 
w nauce lub w zadaniach domowych. Jak można było żyć 
bez tych rzeczy? 
DZ: Jeżeli chodzi o naukę to wszyscy uczyli się z książek oraz 
notatek. A telefon lub telewizor zastępowaliśmy różnymi 
zabawami. Często graliśmy w piłkę lub w dwa ognie. 
Dziewczyny lubiły skakać przez sznur lub grać w klasy. Nikt 
się nie nudził i zawsze można było zorganizować sobie czas. 
Kiedy miałem 18 lat, rodzice kupili pierwsze radio „Pioniera”. 
Pamiętam, że była to duża drewniana skrzynia, wszyscy byli 
podekscytowani nowym urządzeniem. 
K: Uwielbiam muzykę z lat 60-tych. Jakiej muzyki 
słuchałeś Ty i Twoi rówieśnicy? 
DZ: Popularny w tych czasach był taniec „Twist” więc wszyscy 
bawili się do muzyki rock and rollowej. Ja uwielbiałem 
Mieczysława Fogga, ale również słuchaliśmy takich artystów 

jak The Beatles lub Elvis Presley. 
K: Czy moda była dla was ważna? 
DZ: Żyliśmy skromnie, więc raczej nie ubieraliśmy się zbyt 
„modnie”. 
K: Opowiesz coś więcej o miejscowości, w której się 
wychowywałeś? 
DZ: Wychowywałem się w Mechowie i jak już wcześniej 
mówiłem, większość czasu spędzałam w gospodarstwie, które 
posiadali moi rodzice. Dużą atrakcją dla nas były groty 
mechowskie, które wraz z kolegami często zwiedzałem.  
K: Kiedy wybuchła II wojna światowa, miałeś 3 lata. 
Pamiętasz coś z tego okresu? 
DZ: Z początku wojny niewiele, ale późniejsze lata trochę tak. 
Jest jedna sytuacja, którą najbardziej zapamiętałem. Kiedyś 
wraz z kolegami bawiliśmy się na polu. Nagle nad nami 
pojawiły się dwa samoloty – niemiecki i amerykański. Zaczęły 
do siebie strzelać, a my przerażeni uciekaliśmy. Pamiętam, 
że uciekałem przez płot i rozciąłem sobie nogę. Amerykański 

samolot spadł 
z hukiem na ziemię, 
a pilot wyskoczył ze 
spadochronem. 
K: Zawsze 
zastanawiało mnie, 
jak poznałeś babcię. 
Opowiesz mi o tym? 
DZ: Wyjechałem do 
Elbląga do wojska, 
pracowałem tam 
również w hotelu. 
Co niedzielę 
chodziłem  do 
pobliskiego kościoła. 
Twoja babcia zawsze 
siedziała blisko mnie. 
Kilka razy po Mszy 
Świętej rozmawialiśmy i tak się poznaliśmy. 
K: Kiedyś grałeś na akordeonie. Jak rozpoczęła się Twoja 
przygoda z tym instrumentem? 
DZ: Razem z moim bratem braliśmy udział w prywatnych 
lekcjach. Ja grałem na akordeonie a brat na skrzypcach. Kilka 
moich kolegów również uczyło się z nami a nasz nauczyciel 
założył zespół. Niestety po kilku miesiącach nasza grupa się 
rozpadła, lecz ja wciąż grałem i kontynuowałem naukę sam. 
K: Pasjonowałeś się też jazdą na motorze. 

DZ: Dokładnie tak, kiedyś miałem motor SHL. Jeździłem na 
zloty motocyklistów do Łowicza, jeździłem nim do pracy. 
Później wymieniłem go na mój pierwszy samochód – Skodę 
Favorit. 
K: Opowiesz coś więcej o swojej pracy? 
DZ: Pracowałem w Czechosłowacji jako monter wodociągów 
kanalizacji i gazownictwa. Moja praca nie była zbyt ciekawa, 
ale za to Praga była przepiękna. Co dwa tygodnie ruszaliśmy 
na zwiedzanie miasta. Oglądaliśmy różne zamki, chodziliśmy 
po górach. Miło wspominam moje wyjazdy do Pragi. 
K: Czym zajmujesz się na emeryturze? Masz jakieś 
zainteresowania? 
DZ: Kiedyś pomagałem budować domy swoim dzieciom                 
oraz sąsiadom. Później zajmowałem się wnukami, chodziłem                  
na spacery. Teraz opiekuję się swoją niewidomą żoną                      
i w wolnych chwilach ćwiczę grę na pianinie. 
K: Dziękuję dziadku za wywiad, cieszę się, że 
dowiedziałam się tylu ciekawych informacji o Twojej 
przeszłości. 
DZ: Ja również dziękuję za rozmowę. 
 

Kornela Okoń II d 

Wywiad z dziadkiem 
Kornelii Okoń II d 

Ciąg dalszy wywiadu ze strony 5 
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 1. Dziadku, jak wspominasz swoje szkolne czasy? 
- Ahhh, oczywiście wspominam je z wielką radością 
i uśmiechem na twarzy. To były niezapomniane czasy. 
Coraz częściej w moim życiu wracam do tych momentów 

pamięcią. 
2. Jaki był Twój 
ulubiony przedmiot? 
- Zdecydowanie historia. 
Lubiłem poznawać odległe 
czasy. Wręcz „pożerałem” 
książki historyczne. 
Wyobrażałem sobie nawet, 
jak by to było żyć w różnych 
epokach historycznych. 
3. Na pewno było 
jakieś zajęcie, którego nie 
lubiłeś? 
- Nie przepadałem za chemią. 
Wzory nie wchodziły mi do 

głowy, te wszystkie reakcje. Na samą myśl dostaję gęsiej 
skórki. 
4. Którego nauczyciela wspominasz najcieplej? 
- To historyk. Uczył mnie w podstawówce, tak ciekawie 
opowiadał, przekazywał wiedzę, dzięki temu dużo 
pamiętałem z lekcji. Zachęcił mnie, żebym wypożyczał                  
i czytał książki. Dzięki niemu zdecydowałem zdawać 
maturę z historii. 
5. Jak spędzałeś dziadku czas podczas przerwy? 
- Oczywiście z chłopakami, Zbyszkiem i Olkiem. 
Kopaliśmy piłkę w każdej wolnej chwili. Graliśmy również 
w kapsle. Na piasku zaznaczało się trasę start-meta. 
Palcami strzelało się w kapsle. Wygrywał ten, kto 
pierwszy dotarł do mety. Było przy tym mnóstwo emocji. 
Ten, który wypadł poza trasę, odpadał lub zaczynał od 
początku. Byłem w tym całkiem niezły. 
6. Co najczęściej i najchętniej kupowałeś w sklepiku 
szkolnym? 
- Nie było sklepików na terenie szkoły. Czasem w sklepie 
w drodze do szkoły kupowało się bułkę lub oranżadę. 
Tylko wtedy, kiedy mama miała jakieś drobne. Jednak 
było to rzadko. Nie wydawało się pieniędzy na głupoty. 
7. Dziadku, a co najczęściej lubiłeś robić w wolnym 
czasie? 
- Interesowałem się filatelistyką. Zbierałem znaczki 
pocztowe. Kolekcjonowałem je w klaserach. Ogromną 
frajdą było zdobycie nowego i możliwość ponownego 
segregowania i układania. Oprócz tego czytałem książki 
historyczne. Spotykałem się z kolegami. 
8. A jak zastępowałeś sobie telefon lub Internet? 
- To w ogóle nie było trudne. Gdy chciałem się spotkać                 
z kumplem to po prostu umawialiśmy się w szkole. Jeśli 
naszła mnie ochota na spotkanie czy wyjście towarzyskie 
to wychodziłem i pieszo szedłem. Nie było w tym nic 
nadzwyczajnego, przecież zależało nam na tym. Lepiej 
organizowaliśmy się kiedyś i mieliśmy więcej chęci niż Wy 
teraz.Encyklopedia, książki i słowniki godnie zastępowały 
nam Internet. Były źródłem rzetelnej wiedzy. 
9. Jakiej muzyki słuchałeś? 
- Zespołu „Smokie”, piosenkarki Quatro oraz sławnej 
ABBY. 
10. Czy miałeś swojego ulubieńca? 

- Moim liderem muzycznym był Chris Norman, lider 
zespołu „Smokie”. Ich muzyka była na każdej 
potańcówce.  
11. A jak wyglądały takie potańcówki? 
- Organizowane były tylko w Domu Kultury. Były lampy 
stroboskopowe, srebrna kula. Muzykę puszczał 
prowadzący z płyt winylowych, kaset magnetofonowych. 
Potańcówki były też w szkole, a w domu urządzało się 
prywatki. 
12. Czy dziadek lubił się modnie ubierać? 
- Pewnie. Gdy tylko miało się trochę grosza. Kozakiem był 
ten, co nosił wycierusy (tak się mówiło na jeansy) firmy 
Texas. Spodnie dzwony, czyli z szerokimi nogawkami. 
Obowiązkowa koszulka z szerokimi rękawami,                        
a na nogach trampki. 
13. A jaką fryzurę nosiłeś dziadku? 
- Zapuszczałem włosy  za kark tzw. na Janosika. 
14. W jakich czasach dziadek chciałby spędzić 
dzieciństwo? W swoich czy w naszych? 
- Zdecydowanie w swoich czasach. Było biedniej 
 i skromniej, ale  jakoś fajniej. Więcej rozmawialiśmy 
i spędzaliśmy czas aktywniej. 

 Błażej Białk, kl. V F 
    

 

- Elka! Elka!? Ziemia do Eli!?- krzyczała 

Natalia próbując mi coś przekazać, ale nie 

nie wiem co.  

- Czego wrzeszczysz?!- zapytałam 

nerwowo, unosząc ręce. Czasem tak mam. Odbiegam od 

rzeczywistości i oddaję się wyobraźni. Nie słyszę tego, co się 

dzieje wokół mnie. Nie liczy się nic oprócz świata, który sama 

stworzyłam. Moje życie nie jest takie kolorowe, na co dzień. 

Widać to gołym okiem. Yhh, no tak, zapomniałam się 

przedstawić... Nazywam się Elżbieta, Ela lub Elka, jak kto 

woli. Lubię koty i chodzę do siódmej klasy. Nie jestem fanką 

Justina Biebera, a w moim pokoju wiszą plakaty                                 

z Lewandowskim. Średnio rozumiem dziewczyny w moim 

wieku, dlatego jestem „inna" niż one. Różnimy się, a chociaż 

tym, że ja noszę dresy i gram w piłkę nożną, (lecz me 

rówieśniczki nie raczyłyby nawet tego skomentować), 

ponieważ prawda jest taka, że na świecie rodzi się coraz 

więcej księżniczek, co przyczynia się do spadku formy 

fizycznej wielu dziewcząt. Chyba urodziłam się na innej 

planecie, w innym wymiarze,  w ogóle w innej atmosferze. 

Przynajmniej tak czuje się moja psychika. Od wielu, wielu lat 

jestem niewidzialna, tak podejrzewam, ale nie przeszkadza mi 

to. Po dłuższym zastanowieniu stwierdzam też, że mój umysł 

pochłania dużo wiedzy. Tłumaczą to m.in. oceny na 

świadectwie. Mama jest ze mnie dumna. Nie dziwię się jej. 

W sumie sama z siebie też jestem zadowolona. 

Postanowiłam, iż zacznę pisać pamiętnik. To chyba dobry 

pomysł. Na pewno znajdzie się tu dużo ciekawych historii 

z mego nudnego, samotnego życia. 

Wasza Elka        

Wywiad z DZIADKIEM  

– praca konkursowa Błażeja Białk kl. Vb 
II miejsce 

PAMIĘTNIK WYRWANY Z KONTEKSTU 



Ale NEWS! LUTY/MARZEC 2018  SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BOLSZEWIE 

 

8 

     
 

Największym problemem w ostatnim czasie jest niechęć młodzieży do udziału w zajęciach wychowania 

fizycznego. Dlaczego tak jest? Co na to wpływa? Nauczyciele WF-u zauważają wciąż rosnący procent 

niećwiczących uczniów. Wielu z nich usprawiedliwia się zwolnieniami od lekarzy. Często oczywiste jest to, że wady 

zostały wyolbrzymione i to zwolnienie tak naprawdę nie było konieczne. 

Młode dziewczyny nie ćwiczą, a zapewne marzą o zgrabnej, 

wysportowanej sylwetce. U chłopaków jest to mniejszy problem, jednak 

wielokrotnie spotyka się u nich wymówki przed ćwiczeniami. Wielu 

młodych ludzi swoją niechęć tłumaczy tym, że nie chcą, by rówieśnicy 

zobaczyli ich zmęczonych, spoconych. Jest to słabe wytłumaczenie, 

ponieważ zmęczenie i pot w takiej sytuacji jak WF powinien być czymś 

naturalnym. Czymś, co świadczy o tym, że pracowaliśmy pilnie 

i staraliśmy się o swoją formę. Często słyszy się też, że uczniowie nie 

ćwiczą, bo WF powinien być dla nich odpoczynkiem między trudnymi lekcjami. Ten argument również jest nietrafny, 

ponieważ sport również jest formą odpoczynku, często bardziej relaksującą niż formy odpoczynku biernego. 

 Małgosia  

 Jak zawsze odliczałam dni do ferii zimowych, jednak dzień przed 
ich rozpoczęciem zachorowałam. Byłam zawiedziona, bo miałam wiele 

planów na te wolne dni. Oczywiście na początku choroby całą dobę spędzałam w łóżku na śnie, bo wszystko inne 
mnie męczyło. Jednak już po kilku dniach próbowałam zorganizować sobie jakoś czas. Przygotowałam dla Was kilka 
pomysłów, czym możecie zająć się podczas choroby. 

 
1. Sięgnijcie po swoją ulubioną książkę lub lekturę szkolną, nie musicie ruszać się ze swojego ciepłego łóżka. 
Ja podczas ferii przeczytałam „Pamiętnik” Nicholasa Sparksa, którą serdecznie polecam :). 
2. Obejrzyjcie jakiś ciekawy serial lub film. Kilka miesięcy temu wciągnęło mnie oglądanie przeróżnych seriali. 
Każdy może znaleźć jakiś interesujący dla siebie. Ja wraz z moim tatą w tym wolnym czasie obejrzałam dwa sezony 
„Stranger Things”. 
3. Przeznaczcie ten czas na rozwijanie swoich zainteresowań. A może odnajdziecie jakieś nowe hobby? 
4. Nadróbcie zaległości. Warto na bieżąco uzupełniać notatki z lekcji, na których jesteście nieobecni. Przygotujcie się 
do nadchodzących sprawdzianów i kartkówek, podczas choroby 
macie dużo wolnego czasu, można poświęcić go również na naukę. 
5. Napiszcie ciekawy artykuł do gazetki „Ale NEWS!”. Spróbujcie 
swoich sił w dziennikarstwie i zredagujcie interesujący artykuł                     
do naszej gazetki szkolnej. Możecie napisać o wszystkim! Swoje 
prace wysyłajcie na adres e-mail: alenewsbolszewo@gmail.com 

 
W s z y s t k i m  c h o r y m ,  l e ż ą c y m  w  ł ó ż k a c h  ż y c z ę  

s z y b k i e g o  p o w r o t u  d o  z d r o w i a !  
 

Kornelia Okoń 2D 
grafika: Natalia Szotrowska II F 

 
Już od świąt bożonarodzeniowych 
czekałem, odliczając każdy dzień do ferii zimowych. 
Postanowiłem ten czas spędzić na odpoczywaniu po wszystkich ostatnich 

klasówkach, kartkówkach i odpowiedziach. Niestety, jak co roku pierwszy tydzień zmuszony byłem spędzić 
w domu, ponieważ dorwała mnie gorączka i ten okropny katar. No, ale drugi tydzień ferii zaczął się wspaniale. Na 
dworze sypnęło śniegiem. Z siostrą i siostrzeńcami udaliśmy się na lodowisko w Gościcinie. Było super, chociaż 
nabawiłem się trochę siniaków. Najbardziej jednak w pamięci zapadł mi dzień, w którym wraz z rodzicami 
pojechaliśmy do Wieżycy. Tam zjeżdżałem na nartach i snowboardzie. Było świetnie. Najfajniej jeździło się, gdy już 
zapadł zmrok. Niebo stawało się coraz ciemniejsze, wkoło pełno śniegu i te lampy oświetlające stok. Było super. Ferie 
się jednak szybko skończyły, trudno. Mimo, to można powiedzieć, że były udane, za wyjątkiem pierwszego tygodnia. 
Jednak miło pójść do szkoły i spotkać się ze znajomymi, mimo tych klasówek i kartkówek. 

 
Maciej Szur kl.2A 

Niechęć  uczniów  do ak tywnego udz ia łu  w za jęc iach WF…  

Ferie w łóżku 

Wspomnienia z ferii 
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 W życiu warto wejść na wyższy poziom niż 
zwykła codzienność. Jak dla mnie to, co robimy w życiu, 
dzieli się na dwie proste części, pierwsza nazwana przeze 
mnie „zwykłą zwyczajnością” w skrócie jedzenie, chodzenie 
do szkoły, spotkania ze znajomymi. Po prostu to co robimy, 
by utrzymać się przy życiu, ale jest też druga część „ekstra”, 
w skrócie pasja, coś co pozwala stworzyć nam własny świat 
wśród ludzi i nudnej codzienności. Jak wygląda moja 
„ekstra” część?  Jestem człowiekiem 
o wielkiej energii życiowej, nie umiem usiedzieć w miejscu. 
Najwięcej czasu poświęciłam mojej pasji, którą zajmuję się 

już lata, lata. Muzyka.     
Mój ulubiony rodzaj? 
Rapcore! Ale nie 
ograniczajmy się do 
jednego, teoretycznie 
lubię każdy rodzaj 
muzyki. Wolę słuchać 
metalu, rapcoru, rocka, 
punku, Ska. Wolę grać 
na gitarze ballady 
rockowe, muzykę 

klasyczną lub ciekawe piosenki typu pop, punk. Kocham 
śpiewać wolne ballady, pop, rock, lecz lubię czasem lekko 
„popłynąć” w blues lub jazz. Mam też kilku ulubionych 
wykonawców  
m.in. Bracia, Ira, Bon Jovi, My Chemical 
Romance, Ksu i Imagine Dragons. W sumie muzyka idealnie 
pokazuje to, jaka jestem. Oczywiście życie byłoby nudne bez 
chwili udawania. Teatr <3. Na różnego typu zajęcia teatralne 
chodzę od klasy pierwszej podstawówki z drobnymi 
przerwami.  Z teatrem wiążę także swoją przyszłość, marzy 
mi się pójście do liceum Teatralno-Filmowego. I pójście 
w kierunku teatru (dokład-niej Musical)  bądź reżyserii. Co 
w niej lubię najbardziej? Mogę być chwilę kimś innym i starać 
się do tej osoby jak najbardziej upodobnić. Poza wielką pasją 
do rzeczy bardziej „artystycznych”  lubię bardzo historię. 
Co mnie najbardziej interesuje? Historia zabytków bliskich 
nam. Bardzo zainteresowała mnie historia miłości Adelajdy 
z rodu Keyserlingk, która zamieszkiwała kiedyś obecne 
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. 
Lubię też tematy Baroku. Jedną z moich 
niebezpieczniejszych pasji jest pasja do noży, broni                             
i mundurów. Często spędzam wolny czas na sztuczkami na 
nożu tzn. Motylku.  Niestety często zdarza mi się 
zaciąć. Moja przygoda z KnifeSpinningiem zaczęła się jakoś 
rok temu. Jak na razie umiem tylko kilka tricków, ale bardzo 
dużo ćwiczę. Jeżeli nie posiadacie jakiejś pasji, szukajcie jej 
w rzeczach codziennych. „Zakochać się” możecie nawet 
w gotowaniu, rysowaniu, fotografii. Wystarczy spojrzeć 
na to wszystko z innej strony. Pomyślcie, co lubicie robić 

najbardziej.  
 

Ola 
Marchewicz 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dnia 25 stycznia w nie najlepszą  pogodę  

pojechaliśmy do schroniska w Dąbrówce, żeby sprawić trochę  
przyjemności mieszkańcom przytuliska. Zawieźliśmy  im bardzo 

dużo karmy, 
pościeli 
i innych 

przydatnych 
rzeczy, które 

kupiliśmy 
za pieniążki 

zebrane 
na kiermaszu. 

Po przyjeździe 
na miejsce 

zjedliśmy 
pyszne  babeczki i mieliśmy jeszcze trochę czasu, wiec 
poszliśmy na spacer. Zaczęło się od kilku upadków na śliskim 
lodzie. Nie mogło się obejść bez bitwy na śnieżki i lepienia 
bałwana. Bardzo ciekawie było podczas topienia Marzanny 
ulepionej ze śniegu. Po bardzo ciekawej, pełnej śmiechu 
przechadzce, nadszedł czas na zapoznanie się z  puchatymi 
właścicielami schroniska. Obejście całego domku tych biednych 
zwierzątek dało nam dużo do myślenia, ale weselszą częścią był 
kolejny spacerek tym razem z psiakami. Dostaliśmy po pupilu 

i się zaczęło. Niektóre z psów 
wesołe pełne energii szybko 
nabierające zaufanie do 
człowieka a inne starsze 
zmęczone życiem, 
ale zadowolone z tego, 
ze chociaż na chwile mogły 
opuścić swoje klatki. Zabawa 
mijała w świetnej atmosferze, 
ale wszystko co dobre szybko 
się kończy. Odprowadziliśmy 
zwierzaki i nadszedł czas na 
pożegnanie schroniska. Dużo 
 kochających zwierzątek 
czeka na swój nowy dom 
z cudownymi właścicielami.    
          

 Agata Syska 

Przytulone i  „wymiziane”  

-  w izyta w schronisku 

Życie składa się z dwóch części: 
„zwykła zwyczajność” contra  „część ekstra” 
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.   
W dniu 03.03.2018r. w hali sportowej Szkoły Podstawowej 

im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie, w ramach „Piątków 

z kulturą", mieliśmy okazję uczestniczyć w spotkaniu, 

z aktorem teatralnym 

i filmowym, artystą 

kabaretowym oraz 

wokalistą, p. Andrzejem 

Grabowskim. Ten 

wywiad przysporzył nam 

trochę stresu. Nie 

byliśmy do końca pewni, 

czy uda się nam go 

przeprowadzić. Jednak 

okazało się, 

że denerwowaliśmy się 

niepotrzebnie, poszło 

nam, myślę, że całkiem 

 nieźle. 

 

Red.: Czy dobrze wspomina Pan lata szkolne? Jaki był 

Pana ulubiony przedmiot? 

Andrzej Grabowski: Nie pamiętam, czy miałem ulubiony 

przedmiot. Lata szkolne wspominam bardzo dobrze, przede 

wszystkim dlatego, że byłem młody. Jak będziecie w moim 

wieku, to zrozumiecie, że lata szkolne są fantastyczne.  

Red.: Jaka była Pana najtrudniejsza rola, jaką Pan zagrał?  

A. G.: Szybko zapomina się o trudnościach. Przygotowuję 

rolę, potem ją odgrywam, gdy wszystko idzie dobrze, jest 

łatwo i przyjemnie. Nie zawsze jednak tak jest. Nie zawsze 

wszystko się udaje. Gdy tak się przydarzy, wtedy szybko 

kończę temat i zapominam. Nie potrafię powiedzieć, czy mam 

jakąś szczególną, ukochaną rolę i czy jest jakaś, którą 

chciałbym ponownie zagrać.  

Red.: A wpadki na planie? Czy była jakaś 

najśmieszniejsza sytuacja? 

A. G.: Czy ja wiem? Dziewiętnaście lat kręcimy „Świat według 

Kiepskich" i sobie przypominam może jeden, może dwa 

momenty, kiedyśmy się zaśmiali, bo ktoś się albo 

przejęzyczył, albo powiedział śmieszny tekst. 

Red.: Czy uważa Pan, że spełnił się w całej swojej 
działalności filmowej?  
A. G: Ależ skądże, to jest mój zawód. Często mówię, że to 
mój zawód, a nie hobby. Spełniam się w zawodzie, wykonuję 
go i no tyle.  
Red.: Jest to trudny zawód w dzisiejszych czasach? 
A. G: Raz jest trudny, raz jest łatwy. Rożnie to bywa. Dla 
niektórych jest to bardzo łatwy zawód, a dla niektórych jest 
bardzo trudnym zawodem przez całe życie, po prostu cierpią,  
 innym idzie to jakoś łatwiej.  

Red.: Śpiewa Pan zawodowo czy tylko dla przyjemności? 
A. G: Ależ skądże, według mnie ja nie umiem śpiewać. 
Wydałem niby dwie solowe płyty. Zostałem namówiony przez 
wytwórnie i kolegów, ale szczerze mówiąc, okropnie śpiewam. 
Dla przyjemności na pewno nie śpiewam.  
Red.: Lubi Pan oglądać filmy ze swoim udziałem? 
A. G.: Nie znoszę, nie oglądam, nie widziałem większości 
filmów, w których zagrałem.  
Red.: Gdy był Pan młody, miał Pan jakiś swój autorytet? 
A. G.: Pewnie, że tak. Podobali mi się różni aktorzy. Zawsze 
chciałem im dorównać. Wydawało mi się, że to nie żadna 
sztuka być lepszym od Tadeusza Łomnickiego.  
Red.: Dlaczego Patryk Vega wybrał akurat Pana do 
zagrania roli ,,Gebelsa" w filmie Pitbull? 
A. G.: Do dziś się dziwię, dlaczego wybrał akurat mnie. 
Kiedyś zapytałem go, lecz już nie pamiętam, co mi 
opowiedział. Jestem mu za to bardzo wdzięczny, bo do dziś 
byłbym tylko „Ferdkiem". 
Red.: W naszej szkole działa aktywna grupa teatralna, 
jakich rad udzieliłby Pan naszym młodym aktorom? 
A. G.: Powiem tak, próbujcie, grajcie, szukajcie swojej drogi                    
w tym zawodzie. Jeśli Was to interesuje, to róbcie to! Ja 
zostałem aktorem z przypadku, kompletnego przypadku, bo 
nigdy w życiu nie chciałem być aktorem.  

Wywiad przeprowadzili: Maciej Mitrowski, Emilia Nierzwicka, 
Weronika Zaborowska, Marta Roszman 

Zredagowała: Weronika Zaborowska 

Extra Wywiad z aktorem 
Andrzejem Grabowskim 

„Nie znoszę, nie oglądam, nie widziałem większości 

filmów, w których zagrałem…”. 
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„Cudowny chłopiec” to film godny poświęcenia 
uwagi. Opowiada on o chłopcu, który urodził się ze 
zdeformowaną twarzą i dopiero po kilku operacjach udało się 
przywrócić chłopcu w miarę normalny wygląd. Jednak i to nie 
uchroniło go przed szyderstwem ze strony innych 
rówieśników. Chłopiec czuje się w szkole bardzo samotny. 
Film sam w sobie jest pełen emocji i na pewno pełen wrażeń. 
Daje on dużo do myślenia. Dzięki niemu można zrozumieć, 
że nawet jeśli nie jest się ideałem można zajść daleko. Nie 
powinno śmiać się z drugiego człowieka, tylko dlatego, że 
znacznie wyróżnia się wyglądem na tle innych osób.  Sami 
nie jesteśmy ideałami i jakby spojrzeć głębiej znajdziemy                          
u siebie jakąś wadę, która nie ujrzała jeszcze  światła 
dziennego.  

Auggy pomimo tego, że ma zdeformowaną twarz, 
normalnie funkcjonuje i ma też swoją pasję, którą jest 
zamiłowanie do filmu „Gwiezdne wojny’’. Można powiedzieć, 
że jest to jego taka mała odskocznia od świata 
rzeczywistego. Nie oznacza to bowiem, że jego problemy 
znikają. Twarz stara się ukrywać pod hełmem kosmonauty 
przez większość dnia tak, aby nikt nie widział jak wygląda.  
Nie można też powiedzieć, że ma on złe dzieciństwo. 
Rodzice bardzo starają się, aby niczego mu nie brakowało, 
lecz gubią przy tym też swoje drugie dziecko, córkę - Vill. 
Myślę, że siostra głównego bohatera bardzo go kocha, ale 
mu tego nie okazuje niż uważa Auggy. Jest o niego po prostu 
trochę zazdrosna. Rodzice myślą, że jest już na tyle dorosła, 
że sama poradzi sobie ze swoimi problemami, lecz Vill także 
potrzebuje zainteresowania ze strony bliskich. Za życia babci 
dziewczyny miała ona w babci oparcie, poczucie 
bezpieczeństwa oraz mogła wszystko jej powiedzieć. Jednak 
po jej śmierci Vill zabrakło wsparcia, którego nie mogła 
zaznać u rodziców, a miała je u babci. Stała się bardziej 
samotna. Rodzina miała jeszcze psa – Diasy. Był on z nimi 
od kilku lat. Bardzo go kochali. Po tych wspaniałych latach, 
które z nim przeżyli piesek odszedł. Jest to też bardzo 
wzruszająca scena w filmie, po której możemy mieć gęsią 
skórkę i łzy w oczach.  

Może po obejrzeniu filmu, co niektórzy z Was 
zmienią swoje nastawienie do osób, które wyglądają 
inaczej niż Wy sami. Naśmiewanie się z osób z powodu ich 
wyglądu wcale nie jest miłe. Wczujcie się czasami 

w sytuację osób, z których się śmiejecie lub żartujecie. 
Człowieka nie ocenia się po wyglądzie… Powinno się 
poznać tę osobę lepiej, bo to właśnie ona mogłaby zostać 
tym prawdziwym przyjacielem.  Może po czasie zrozumiemy 
swoje błędy. Do każdego człowieka powinniśmy mieć 
szacunek. Bardzo  po lecamy ten  f i lm .   

Bliźniaczki -PAULINA I PATRYCJA IIF 

RECENZJA FILMU PT. „CUDOWNY 
CHŁOPIEC” 

„Nie liczą się chęci, liczy się ciężka praca, ile 
od siebie dajesz, tyle do Ciebie wraca"... 
– żywot sportowca z klasy profilowanej 

 
Cześć! Pewnie mnie kojarzycie jestem z kas IIg 

lekkoatletycznej i nazywam się Wiktoria Treder. 
W dzisiejszym artykule, chciałabym opowiedzieć Wam jak 
to jest być w klasie sportowej. Opiszę Wam moje wrażenia, 
uczucia i wyrażę swoją opinię na temat swojej klasy jak                     
i ogólnie klas sportowych.  
    Na początku opowiem Wam, Czytelnikom jak tu się 
dostałam... Musiałam przejść kwalifikacje, które polegały 
na tym, że były różne konkurencje typu skok w dal z 
miejsca, bieg na 600m i liczył się czas, wynik i chęci. Nie 
było łatwo się tu dostać, było dużo młodych ludzi, którzy 
chcieli się tu znaleźć, niestety dostali się tylko najlepsi. 
Pierwsze wrażenie? WOW liczyło się to, że jest dziesięć 
lekcji wychowania fizycznego, i o to chodziło! Niestety nie 
było tak pięknie i kolorowo, bo mimo chęci nie zawsze 
wszystko mi wychodziło, jak to mówią „Nie liczą się chęci, 
liczy się ciężka praca, ile od siebie dajesz tyle do 
Ciebie wraca"... i to stało się moim mottem na całe życie 
prawdopodobnie, bo nie tylko chodzi w tym o sport ale też 
o np. naukę. Było ciężko, zaczynały się zawody, na które 
jechali najlepsi... Każdy chciał jechać i zdobywać medale. 
Jeżeli chodzi o moją klasę to bardzo ją lubię, jest 
wyjątkowo zintegrowana. Nie powiem, że mamy same 
zalety, bo to nieprawda. Naszą wadą jest to, iż każdy się 
przed każdym popisuje, co jest nie do końca w porządku. 
Jednak na naszego wychowawcę, którym jest Pani 
Krystyna Gelo nie mogę narzekać. Pani Gelo stara się 
pomagać, motywować i rozmawiać z każdym. Żadnego 
problemu nie lekceważy, można Pani zaufać. Nie mówi 
niczego, co mogłoby nas urazić, nie wyśmiewa się 
z naszych problemów. Stwierdzając krótko, traktuje nas jak 
własne dzieci. Miałam wyrazić swoją opinię na temat klas 
sportowych a więc uważam, że klasy sportowe to dobry 
pomysł, ale tylko dla młodzieży, która chce trenować, 
chce coś osiągnąć, nie boi się nowych wyzwań i jest 
otwarta na świat. Trzeba być bardzo mocnym 
psychicznie, mieć wielką motywację i chęć do ciężkiej 
i długotrwałej pracy, która przynosi wielkie owoce. Każdy, 
kto ciężko pracuje i się stara na pewno dostanie za to 
wynagrodzenie, mam na myśli satysfakcję lub zwycięstwo 
na zawodach.  
          Na sam koniec chciałabym polecić klasę sportową 
z całego serca, jeżeli Ty, czytający ten artykuł, młody 
człowieku, czujesz, że ciągnie Cię do sportu to nie czekaj! 
Idź i spełniaj swoje marzenia, Nie wolno Ci rezygnować 
z marzeń, a tym bardziej z powodu takiego jak na przykład 
strach przed odrzuceniem, wyśmianiem. NIE MOŻESZ 
DAĆ SIĘ POKONAĆ! WALCZ O SIEBIE I SWOJE 
MARZENIA! ŻYCZĘ CI POWODZENIE I TRZYMAM ZA 
CIEBIE KCIUKI  

                                  Wiktoria Treder II G - gimnazjum 
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Jak co roku również i w tym, na zakończeniu pierwszego 

semestru   uczniowie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja 
Kopernika zorganizowali Integracyjny Bal Karnawałowy 
 w zaprzyjaźnionej od lat placówce – Powiatowym 
Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie. Impreza 

miała charakter integracyjny, na parkiecie tańczyli 
wychowankowie placówki, nasi uczniowie oraz opiekunowie 
i nauczyciele. Zabawa była przednia, wszyscy bawili się 
znakomicie w rytmach znanych, typowo karnawałowych 
przebojów. Zdjęcia z balu mówią same za siebie. Było wesoło, 
radośnie, wszyscy uczestnicy poprzebierani byli w przepiękne 
stroje. Oprócz tańców nie zabrakło również konkursów oraz 
quizów, podczas których zwycięzcy otrzymywali maskotki oraz 
czekolady, które zbierane były w naszej szkole w ramach 
akcji „Namaluj Dzieciom Uśmiech”. Zespół teatralny JBT 
pod kierunkiem p. Mai Falkiewicz wystawił sztukę 
pt. „Dziewczynka z zapałkami”. O tym, że przedstawienie 
bardzo się spodobało, świadczyły gromkie brawa.  Odbyły się 
również  wybory króla i królowej balu. Oczywiście jury jak 
zwykle miało nie lada problem – stroje wychowanków były 
bardzo kolorowe i ciekawe. Po burzliwych obradach wybór 
padł na Myszkę Mini i Papugę. Pieczę nad oprawą 
muzyczną sprawowali dwaj uczniowie klasy 7D. Klasa ta 
zwyciężyła w konkursie „Czekolada” - zebrała 112 
czekolad. Na drugim miejscu uplasowali się uczniowie klasy 
7A. Obie klasy wraz z opiekunami w nagrodę, wzięły udział 
w imprezie integracyjnej. Młodzież naszej szkoły po raz 
kolejny wykazała się swoimi umiejętnościami 
organizatorskimi, dojrzałością, tolerancją i zrozumieniem 
w stosunku do sprawnych inaczej, mogąc jednocześnie 
poznać inne, bardziej specyficzne środowisko szkolne. Jak co 
roku, podczas wspólnej zabawy zawiązały się znajomości 
i przyjaźnie, a  rzesze naszych uczniów zyskały nowe 
doświadczenia. 

 Najważniejszym celem Balu Karnawałowego jest 
integracja, wywołanie na twarzach radości i uśmiechu. 

Tegoroczny Bal pomógł wychowankom Ośrodka 
zapomnieć o wszelkich ułomnościach i trudnościach, 
z jakimi przyszło im zmagać się na co dzień, przełamać 
wszelkie bariery istniejące między osobami zdrowymi 
a niepełnosprawnymi. 
O świetną atmosferę podczas balu zadbała nasz młodzież 
oraz nauczyciele: Katarzyna Smentoch, Bożena Reszke, 
Wiesława Żywicka, Katarzyna Nikrant, Aleksandra 
Budnik-Taszek.                                               Organizatorzy 

Integracyjny Bal Karnawałowy  
w PZKS w Wejherowie 
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Norwegia, czyli wizyta w świecie jak z bajki... 

Stavanger, jedno z większych miast Norwegii. Dzieli nas 
zaledwie 1500 km. Lot samolotem trwa tylko 1,5 godziny. 
Mimo tej niewielkiej odległości już w samolocie możemy 
zauważyć, że wkraczamy w nieznany świat. Krajobraz 
cechują klify, przy morskich wybrzeżach, słynne na całym 
świecie fiordy, krystalicznie czyste jeziora u podnóży gór, 
a także największe w Europie lodowce. To właśnie przyroda 
niemalże nietknięta jeszcze przez człowieka jest największym 
atutem tego kraju. Norwegia to skarbnica cudów natury. 
W każdym zakątku można znaleźć coś pięknego, wręcz 
bajecznego. Jedną z największych atrakcji w okolicach 
Stavanger jest Preikestolen - klif o wysokości 608m,położony 
nad Lysefjord. To charakterystyczna „skała stół" (Pulpit Rock) 
o prawie idealnym kształcie prostokąta. Ciekawostką jest to, 
że w zeszłym roku na skalnej ambonie w Rogaland zostały 
nakręcono sceny akcji do kultowego już filmu Mission 
Impossible 6 z Tomem Cruisem w roli głównej. Nie sposób nie 
wspomnieć również o najwyższym wierzchołku okolicy czyli 
Kjerag (1100m n.p.m.)  Jest to popularne miejsce do 
wspinaczek, a także Base Jumpingu. Z pewnością warto też 
odwiedzić Magma Geopark, który swoją powierzchnią, 
obejmuje aż 5 gmin, a w 2015 roku uzyskał status UNESCO 
Global Geopark. Jednak, aby w pełni przenieść się w bajkowy 
klimat Norwegii, trzeba też odwiedzić miasta. Wspomniane już 
Stavanger nazywane, „stolicą ropy naftowej" ma piękny 
skansen „Gamle Stavanger". Obowiązkowo trzeba przejść 
wąskimi, brukowanymi uliczkami, z małymi, białymi domkami 
z drewna. Szczególnie latem robią ogromne wrażenie, kiedy 

domy przystrojone są różnokolorowymi kwiatami. Przy 
odrobinie szczęścia, będąc w Norwegii, możemy trafić 
na pokaz naturalnych świateł. Zorza jak również noce polarne 
z pewnością odbiorą mowę każdemu. Opisując kraj wikingów, 
warto wspomnieć o samych Norwegach. Mimo ogólnego 
przekonana, że Skandynawowie są skryci i niedostępni, 
będąc w Norwegii, szybko możemy się przekonać, że to tylko 
stereotyp. Są to fantastyczni i przyjaźni ludzie, zakochani po 
uszy w swoim kraju. Kiedy nadejdzie nas ochota na chwilę 
rozrywki, mamy możliwość całodniowej zabawy w rodzinnym 
parku rozrywki Kongeparken, niespełna 30 km od miasta.  

W letnich miesiącach, corocznie w Stavanger odbywa się 
największy norweski festiwal jedzenia czyli „Gladmat'', na 
którym możemy posmakować narodowe specjały np. 
peklowaną jagnięcinę i całą gamę ryb. Norwegia to kraj 
z ogromnym potencjałem turystycznym, jedyne do czego 
można się przyczepić to pogoda, która z pewnością nie 
rozpieszcza. Ale mimo nie zawsze słonecznej aury, 
naprawdę warto odwiedzić ten skandynawski kraj 
i odkryć magie Północy. 

Przydatne informacje: Waluta - korona norweska 
1Nok=0,43zł. Nie ma kantorów, pieniądze można wymienić 
tylko w banku. Język urzędowy: norweski, jednak bez 
problemu można porozumiewać się po angielsku. Dojazd: 
najtaniej i najszybciej samolotem np. linie lotnicze. Wizz Air: 
Gdańsk-Stavanger od 59 zł. Ryanair: Warszawa-Oslo od 34 
zł. Handel: w niedziele sklepy są zamknięte 

Wojtek II c gim. 

Cykl podróżniczy  

„Byłem, Zwiedziłem, Polecam” 

Allemannsretten: jest to prawo do swobodnego korzystania 
z natury. Prawem tym objęte są, tereny państwowe jak 
i prywatne (można bez pytania i bez opłat rozbijać 
obozowiska, organizować pikniki, kąpać się w jeziorach 
,zbierać wszelkie, bogactwa natury). Prawo to niesie 
za sobą jednak obowiązek troski o przyrodę. 
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  25 stycznia uczniowie klasy 7e wraz 
z wychowawczynią panią Alicją Buczyło udała 
się na wycieczkę do Muzeum Emigracji 
w Gdyni. Wycieczka rozpoczęła się 
podzieleniem klasy na małe grupki. Każda z 
nich otrzymała kartę pracy do wypełnienia. Moja 
grupa składająca się z 5 dziewcząt 
błyskawicznie przebrnęła przez trudne tematy. 
Muzeum Emigracji obfituje w wiele ciekawych 
informacji oraz nowoczesnych pomocy 
naukowych. Sensacje wzbudził model 
samochodu z czasów PRL-u. Kremowy maluch 
przeszedł niejedną sesję zdjęciową. Każdy 
chciał poczuć się jak kierowca tego pojazdu. 
Kilka godzin poświęconych na zwiedzanie 
minęło bardzo szybko. Kolejnym punktem 
wycieczki były pomieszczenia zwane „Escape 
Room". Zabawa polega na tym, że instruktorzy 
zamykają małe grupki osób w pomieszczeniach 
przypominających jakieś miejsca. Na 
wydostanie się z pokoju uczestnicy mają 
zaledwie godzinę. Pokój, w którym byłam, przypominał opuszczony szpital psychiatryczny.  Zabawa była nieziemska. 
Trzeba było wykazać się sprytem. Wycieczkę uważam za bardzo udaną. Poza nauką towarzyszyła nam świetna zabawa. 

Marysia VII e 

 

W dniu 2 marca 2018r. w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie odbył się Gminny Konkurs 
Recytatorski Poezji i Prozy Polskiej. Gospodarzem spotkania była dyrektor placówki, pani Katarzyna Paczoska. 

Do zmagań konkursowych w tym roku przystąpiło 25 uczniów szkół podstawowych Gminy Wejherowo. Uczestnicy 
oceniani byli w trzech grupach wiekowych: uczniowie klas 1 – 3, 4 – 6 oraz kl. VII i oddziałów gimnazjalnych. 
Uczniowie zaprezentowali utwory polskich poetów i pisarzy. Łączny czas prezentacji nie mógł przekroczyć 6 minut. 

Komisja oceniała: pamięciowe opanowanie tekstu, dykcję i intonację głosową oraz interpretację i wyraz artystyczny 
prezentacji. Zmagania recytatorów oceniały  dwie komisje konkursowe powołane z nauczycieli poszczególnych szkół 
uczestniczących w konkursie oraz zaproszeni goście. Decydujący głos przy ustaleniu werdyktu należał do 
przewodniczących jury konkursu. W kategorii klas młodszych komisji przewodniczyła Pani Grażyna Wirkus – kustosz 
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie, natomiast  w kategorii klas starszych Pan 
Tomasz Fopke – poeta, kompozytor, dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie 

Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez Urząd Gminy Wejherowo. W oczekiwaniu na werdykt komisji, 
recytatorzy oraz opiekunowie zostali 
zaproszeni na poczęstunek. Do etapu 
powiatowego, który odbędzie się 
26 marca godz. 9

00
  w Muzeum 

Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – 
Pomorskiej w Wejherowie komisje 
wytypowały laureatów: - w kategorii 
klas I – III – Julitę Kołwzan SP 
z Gościcina oraz Amelię Raszewską 
z  SP z Bolszewa, w kategorii klas IV 
– VI – Aleksandrę Schulz z SP 
z Gościcina i Julię Dzięgelewską z SP 
z  Bolszewa, w kategorii klas VII 
I oddziałów gimnazjalnych – Zofię 
Pałasz z SP  z Orla i Oliwię Plichtę 
z SP z Bolszewa, w kategorii poezji 
śpiewanej – Aleksandrę Marchewicz 
i Antoninę Stefaniszyn z SP 
z Bolszewa. 

Zwycięzcom gratulujemy 
i  życzymy dalszych  sukcesów . 

J.M.-R. 

Historia, maluch i psychiatryk - 7e na wycieczce 

Gminny Konkurs Recytatorski  Poezj i  i  Prozy Polskiej  
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Dnia 22.02.2018r. w naszej hali sportowej odbywał się 

V NOWOROCZNY TURNIEJ PIŁKI RĘCZNEJ DZIEWCZĄT. 
Oprócz dwóch „miejscowych" reprezentacji gościliśmy 
również dwie drużyny z zaprzyjaźnionej nam szkoły, 
a mianowicie z Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 im. Jakuba 
Wejhera w Wejherowie. Walka była bardzo wyrównana, 
i praktycznie do ostatnich minut nie było wiadomo, kto 
zostanie zwycięzcą. Mały turniej, a przyniósł nam tak wiele 
emocji. Ostatecznie okazało się, że są trzy drużyny z ta samą 
ilością punktów. Dopiero po podliczeniu bramek 
zainteresowanych zespołów okazało się, iż I miejsce zajęły 
dziewczyny z klasy 3 gimnazjum. Bardzo nas ten sukces 
ucieszył i podbudował, gdyż drużyna z „Samochodówki" od 

wielu lat sięga po medale Mistrzostw Wojewódzkich i to nie 
tylko w piłce ręcznej. Wiec walczyliśmy z nie byle KIM:-). 
Bardzo dziękujemy p. Joannie Syska za organizacje oraz 
p. Joannie Kwiatkowskiej za obecność z starszymi 
dziewczynami. Panu Jarkowi i Markowi za pomoc 
w sędziowaniu. Do następnego! 1 miejsce- SG BOLSZEWO 
KLASA III -( Kornelia Dampc, Marta Drzeżdżon, Weronika 
Łynka, Martyna Meyer, Emilia Jarzembińska, Wiktoria 
Loewenau, Alicja Block, Julia Gehrmann). 2 miejsce - PZS NR 
4 KLASA I 3 miejsce - PZS NR 4 KLASA II, 4 miejsce- SG 
BOLSZEWO KLASA II - (Kandzorra Monika, Karolina 
Chamerek, Wiktoria Czernowałów, Agata Gebhardt, Klaudia 
Katzor, Natalia Klas, – II h, Agata Syska – II F). Wyniki 
spotkań: Gimnazjum 3 klasa - Gimnazjum 2 klasa (12:9), 
Gimnazjum 3 klasa - PZS Nr 4 klasa I (12:5 ), PZS Nr 4 klasa 
I - PZS Nr 4 klasa II (11:6), PZS Nr 4 klasa II - Gimnazjum 2 
klasa (21:1), PZS Nr 4 klasa II - Gimnazjum 3 klasa (6:9), PZS 
Nr 4 klasa I - Gimnazjum 2 klasa (14:3 ). J.S. 

 

We wtorek 23 stycznia w hali SP Bolszewo odbyły się 
NASZE: -) pierwsze ,  życiowe gm inne rozgrywki w 
piłce ręcznej.  Na turnieju stawiły się 4 drużyny ze szkół 
podstawowych z Gościcina, Nowego Dworu, Orla i Bolszewa. 
Już w pierwszym meczu było widać ogromne zdenerwowanie 
„GIMNAZJALISTEK", które rozgrywały życiowe zawody - 
pierwsze Gminne eliminacje w ich życiu.... Z meczu na mecz 
spotkania obfitowały w coraz ciekawsze akcje. Reprezentacja 
naszej szkoły wystąpiła w składzie: Kornelia Dampc, Marta 
Drzeżdżon, Emila Jarzębińska, Alicja Szczypior, Weronika 
Łynka, Martyna Meyer III H, Julia Gehrmann II a, Monika 
Kandzorra, Karolina Chamerek, Wiktoria Czernowałów, 

Oliwia Gaffke, Agata Gebhardt, Klaudia Katzor, Natalia 
Klas, Oliwia Puzdrowska, Maja Puzdrowska, Julia 
Szymańska – II h. Wyniki spotkań: Bolszewo - Nowy Dwór 
6:1, Bolszewo Gościcino 14:1, Bolszewo - Orle 8:4, Orle - 

Nowy Dwór 6:1, Orle - Gościcino 2:1, Gościcino - Nowy Dwór 
4:8, Klasyfikacja końcowa zawodów: I miejsce - SP 
Bolszewo, II miejsce - SP Orle, III miejsce - SP Nowy Dwór, 
IV miejsce - SP Gościcino. J.S. 

 Dnia 13.02.br. uczniowie kl.7B wraz z wychowawcą oraz p. 
G. Laskowską mieli okazję uczestniczyć  w uroczystej 
inauguracji Akademii Niepodległości organizowanej 
w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Organizatorem wydarzenia jest Instytut Pamięci 
Narodowej Oddział w Gdańsku oraz Muzeum Piaśnickie. 
    Akademia Niepodległości to cykl popularnych wykładów, 
w czasie których zostanie przedstawiona droga do 
Niepodległej od pierwszej dekady XX stulecia i czas I wojny 
światowej , poprzez wznoszenie jej państwowego gmachu 
i wykuwanie granic, po syntetyczny bilans międzywojennego 
dwudziestolecia. Przesłaniem Akademii jest nie tylko 
poszerzenie wiedzy, ale także formowanie postaw opartych na 
patriotyzmie, szacunku dla niepodległościowej tradycji 
i przywiązaniu do Ojczyzny. Uroczysta inauguracja Akademii 
Niepodległości odbyła się w Szkole Muzycznej I Stopnia im. 
Fryderyka Chopina w Wejherowie przy ul. Dworcowej 6.  

W inauguracji, która została zorganizowana w 98. 
Rocznicę powrotu Pomorza do Polski 10.02.1920r., wzięły 
udział władze Wejherowa, przedstawiciele bibliotek, uczniowie 
i nauczyciele szkół z powiatu  wejherowskiego. Zebrani mieli 
okazję wysłuchać prof. dra hab. Przemysława 
Olstowskiego, który wygłosił wykład pt.:” Powrót 
Pomorza do Polski 1918-1920”. ogłoszonej dnia 03. 06. 
1918r. wspólnej deklaracji wersalskiej poparły one powstanie 
niepodległego i zjednoczonego państwa polskiego, które 
powinno mieć także wolny dostęp do morza. Dnia 
11.11.1918r. Rada Regencyjna przekazała władzę 
wojskową Józefowi Piłsudskiemu. „Dzień ten uznaje się 
za symboliczną datę odzyskania przez Polskę  
niepodległości. Dnia 28.06. 1919r. na mocy traktatu 
wersalskiego przyznano Polsce Pomorze bez Gdańska, 
Elbląga i Malborka. Przejęcie tych terenów nastąpiło pokojowo 
w styczniu 1920r. Po zakończeniu uroczystości osoby chętne 
mogły wziąć upominki w postaci zakładek, książek i lnianych 
toreb. Kolejny wykład w ramach obchodów 100. Rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości odbędzie się 
najprawdopodobniej już w kwietniu. 

. A.W.-P. 
  

G m i n n e  r o z g r y w k i   

w  p i ł c e  r ę c z n e j  

V  NOWOROCZNY TURNIEJ  

PIŁKI  RĘCZNEJ DZIEWCZĄT  

UROCZYSTA INAUGURACJA  
AKADEMII NIEPODLEGŁOŚCI 
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Dnia 03.03.2018 roku w Szkole Podstawowej 

im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie, dzięki „Piątkom 
z kulturą", mieliśmy okazję 
uczestniczyć w przedstawieniu pod 
tytułem „Kobieta to ja". 
Przedstawienie to przygotowane 
zostało przez grupę teatralną. 
„Zbierańce". Ten wywiad przyniósł 
nam wiele radości. Spotkanie 
i rozmowa z aktorami to ogromna 
przyjemność. 

Red.: Kiedy powstał Państwa teatr i 
kto był jego założycielem?  
Aktorzy: Teatr powstał 4 lata temu. 
Założyliśmy go we wrześniu i od razu 
zaczęliśmy opracowywać projekt. Na mocy tego projektu, 
mieliśmy przygotować obrzęd teatralny. Zaprosiliśmy do 
udziału dorosłych i młodzież. Udało nam się przygotować  
„Gwiżdże" w języku kaszubskim, które stało się hitem 
międzynarodowym, ponieważ byliśmy z nim również w Rosji.  
Red.: Skąd w ogóle pomysł, by występować w języku 
kaszubskim?  
A.: Napisawszy projekt, stwierdziliśmy, że opracujemy ten 
obrzęd i najlepiej byłoby pokazać go w języku kaszubskim. 
Zwróciliśmy się do nauczycieli uczących języka kaszubskiego 
w gminie Wejherowo, niektórzy są w tym składzie, którzy nas 
bardzo wspomogli oraz do aktorów, którzy też doskonale 
władają językiem kaszubskim, na co dzień. Generalnie 
wszyscy znamy język kaszubski.  
Red.: Jakie spektakle lubią Państwo wystawiać 
najbardziej? 

A.: U nas jest wielka różnorodność. Jeszcze żaden się nie 
powtórzył, bo graliśmy „Gwiżdże", potem było „Ścinanie Kani" 
też po kaszubsku, był też „Czarny Rodryg", no i teraz mamy 
„Kobieta to ja", napisana na motywach tekstu Juliana 
Kańczyskiego.   
Red.: Skąd pochodzi Państwa nazwa? 
A.: Pewnego dnia odbyło jawne głosowanie. Najpierw 
zgłosiliśmy swoje propozycje. Od jednego z członków teatru 
wyszedł pomysł, ponieważ jesteśmy zbieraniną z różnych 
miejscowości, różnych zawodów, różnych charakterów, stąd 
nazwa dobrze oddaje ten charakter teatru.  
Red.: Jesteśmy ciekawi, kiedy odbywają się castingi dla 
nowych aktorów? Jakie trzeba mieć predyspozycje? 
A.: Trzeba po prostu lubić bawić się w teatr, przebywać                      
z nami, zaakceptować nas i mieć określone umiejętności. Taki 
aktor powinien lubić śpiewać, występować publicznie. Każdą 
sztukę, którą przygotowujemy zawsze staramy się pokazywać 
w różnych miejscach. 
Red.: Czyli jeśli, któryś z Czytelników po naszym 
spotkaniu będzie chętny, może dzwonić?  
A.: Oczywiście, może przyjść. Mamy próby, w każdy 
poniedziałek o 17

30
 w Filii Biblioteki Gminnej w Bolszewie. 

Zapraszamy zainteresowanych! Będzie nam bardzo miło. 
Red.: Ile czasu zajmują próby?  
A.: Półtorej godziny, godzinę, to zależy. Oczywiście przed 
występem więcej czasu zajmuje taka próba, ponieważ zależy 
to po prostu od potrzeb. Jest to też kwestia tego, że każdy                 
z nas ma jakieś zajęcia, właściwie każdy jest aktywny w wielu 
dziedzinach, dlatego trudno też się częściej spotykać. Długo 
trwa przygotowanie takiej sztuki, staramy się zrobić to jak 
najlepiej, ponieważ nie jesteśmy zawodowcami, musimy 
więcej ćwiczyć i więcej czasu poświęcić też na próby. Stąd, 
mimo, że mamy cztery lata, to cztery też sztuki, więc można 
powiedzieć, że jedna sztuka na rok, ale tyle czasu to zabiera.   
Red.: W naszej szkole działa też aktywne koło teatralne, 
prosimy o kilka rad dla naszych aktorów.  
A.: Każda próba i każdy występ jest to wyzwanie oraz nauka 

dla każdego aktora. Myślę, że 
możemy życzyć przede 
wszystkim niegasnącego 
zapału. Jest to praca ciężka,                 
z czego nie każdy zdaje sobie 
sprawę. Mówimy, że jak aktor 
nie wychodzi spocony po próbie 
to znaczy, że nie pracował 
i próba się źle odbyła. Życzymy 
dużo potu i związanych z tym 
sukcesów!  

Wywiad przeprowadzili: Maciej 
Mitrowski, Emilia Nierzwicka, 

Weronika Zaborowska. 
Opracowanie: Weronika Zaborowska & Marta Roszman  

 

Wywiad z aktorami gminnego 
teatru „Zbierańce”  

 
„Trzeba po prostu lubić bawić się w teatr, lubić przebywać                   

z nami, zaakceptować nas no i mieć jakieś tam umiejętności, 

znaczy lubić śpiewać, występować publicznie”. 
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Wywiad z p. Katarzyną Jankowiak 
- nauczycielem matematyki.  

Ania Dachnowska: Dlaczego większość dzieci nie lubi 
matematyki? 

Katarzyna Jankowiak: Myślę, że powodem tego jest 
przekonanie, że matematyka jest trudna, że zadania 
wymagają wykorzystania dużego zakresu wiedzy. Tak 
naprawdę z matematyką mamy do czynienia cały czas, 
chociażby podczas zakupów w sklepie. A przecież nie boimy 
się chodzić do sklepu, prawda? 

A.D.: Co trzeba zrobić, żeby matematyka była fajna? 

K.J.: Dla mnie matematyka jest ciekawa, więc nie rozumiem                
w czym problem? Ale na poważnie – matematyki nie trzeba 
się bać, przecież nie gryzie. Uczniowie nie przepadają za 
tym przedmiotem, bo wymaga regularnego powtarzania, 
rozwiązywania zadań dla treningu, a to jest pewien wysiłek                
i wymaga to poświęcenia czasu. 

A.D.: Czy gdyby Pani wymyśliła piosenkę o wzorach, to 
dzieciom byłoby łatwiej je zapamiętać? 

K.J.: Nie wiem, czy to jeszcze nie pogorszyłoby sprawy . 
Myślę, że każdy sposób na efektywniejszą naukę jest dobry. 
Jeżeli komuś śpiewanie piosenek pomaga, to proszę 
bardzo! Jeżeli ktoś woli układać rymowanki, to też dobrze. 
Jeżeli ktoś woli rysować i robić notatki graficzne, i w ten 
sposób łatwiej mu się zapamiętuje, niech tak robi. 
Najważniejsze, aby nauka była dla nas skuteczna. 

Ania Dachnowicz 
 
 

 
 
Dnia 16.02.2018 roku w naszej szkole wybrane 

klasy miały przyjemność obejrzeć przedstawienie 
pt.  „Romeo i Julia". W skład aktorów naszej szkoły i jej 
absolwentów wchodziły takie osoby jak: Patrycja Trotzka, 
Mateusz Pańka, Maria Roda, Anna Ebertowska, Dorian 
Płoszyński, Marta Lewińska, Kamil Drawc, Emilia 

Wojdylak, Agata Erlich, Maria Boyka, Maciej Mitrowski 
i Zuzanna Dampc, Ci uczniowie należą do kółka 
teatralnego „JBT- Jezus Bogiem Twym'', które pod 
okiem Pani Mai Falkiewicz przygotowało całe 
wydarzenie. Stroje, rekwizyty no i  oczywiście aktorzy to 
coś, czego nie da się opisać. Scenografia była przepiękna, 
było widać ciężka pracę osób, które ją przygotowywały. 
Śmiem przypomnieć, iż znany dramat Williama Szekspira 
jest lekturą klas trzecich i na pewno bardzo spodobało im 
się, że mogli zobaczyć jej inscenizację. Sztuka 
przedstawiała konflikt dwóch  rodzin, których członkowie 
zakochują się w sobie. Nieszczęśliwie zakochany w 
dziewczynie, Romeo Montecchi dowiaduje się o balu w 
domu rodziny Capuletich, gdzie ma pojawić się jego 
wybranka. Udaje się tam i poznaje Julię. W nocy Romeo 
udaje się pod balkon Julii i wyznaje jej miłość; ta jednak – 
ze względu na mrok – nie wie, kto czeka pod balkonem. 
Odpowiada, więc, że jedyną osobą, którą kocha, jest 
członek rodu Montecchi. Młodzieniec, słysząc to, 
postanawia ujawnić swoją tożsamość. Następnego dnia 
nastolatkowie biorą ślub. Wkrótce w Weronie dochodzi do 
konfliktu pomiędzy przyjaciółmi młodych. Pojedynek 
pomiędzy Tybaltem (krewnym Capuletich) a Merkucjem 
(przyjacielem Romea) kończy się śmiercią tego ostatniego. 
Kiedy dowiaduje się o tym sam Romeo, dochodzi do 
kolejnego pojedynku, tym razem pomiędzy bohaterem 
a  samym Tybaltem, w którym Tybalt ginie. Karą za śmierć 
Tybalta ma być wygnanie Romea. Pani Capuleti informuje 
Julię, że ta wyjdzie za mąż za Parysa. Nie chcąc tego, 
Julia wypija otrzymaną od ojca Laurentego miksturę, która 
wprawia ją w stan podobny do śmierci. Laurenty chce 
poinformować o całej sytuacji Romea, jednakże wieści te 
nie docierają do niego. Na cmentarzu, po zobaczeniu Julii 
spoczywającej w trumnie, zrozpaczony Romeo podejmuje 
decyzje o samobójstwie. Dochodzi do przebudzenia Julii, 
która – widząc śmierć Romea – postanawia przebić swoją 
pierś sztyletem i również umiera. Cała historia jest dłuższa, 
jednak głównie ten fragment mogliśmy zobaczyć podczas 
przedstawienia. To bardzo smutna a jednocześnie 
wzruszająca historia. Nasi aktorzy 
zaprezentowali nam swoje 
umiejętności. Pani Mai Falkiewicz 
oraz wszystkim aktorom bardzo 
dziękujemy i gratulujemy występu! 
                                                                   

 Kaja Rompa 2i 

Spektakl  Romeo i  Jul ia   

–  teatr  JBT 

Wywiad z nauczycielem  

Dlaczego nie lubimy matematyki? 
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 Jak co miesiąc, w sobotę, uczniowie 

naszej szkoły uczestniczyli w pokazach 
chemicznych na Wydziale Chemii Uniwersytetu 
Gdańskiego organizowanych dla uczniów, 
studentów oraz innych osób zainteresowanych 
chemią. Tym razem uczniowie klasy VII w tym 
biorący udział w projekcie „Nowe Horyzonty” mieli 
okazję przekonać się o niebezpieczeństwie 
eksperymentów pirotechnicznych np. eksplozji 
gazu ziemnego, a także o zagrożeniu pożarowym 
tlenem. Niewiele osób może w szkole poznać 
różnicę pomiędzy czerwonym a białym fosforem. 
Zapalenie świeczki bez zapałek pokazało efekt 
samozapłonu tej substancji. Wielu uczestników 
zajęć rozbawiła „wybuchowa reakcja oscylacyjna” 
czyli spalanie oparów alkoholu metylowego.   
Podczas pokazów można było poznać różnicę 
miedzy prochem czarnym a żółtym, samemu 
spowodować wybuch nitrogliceryny czy usłyszeć 
wybuch trotylu. Zajęcia również obejmowały procesy 
wymuszone czyli elektrochemię, podczas których odkryto 

tajemnicę „żywej wody” i „martwej wody”. Wiele 
przedstawionych reakcji chemicznych zachodziło gwałtownie, 
z wybuchem, co wywoływało ogromne emocje wśród 
uczestników. Kilka z tych doświadczeń zostało 
przeprowadzonych ponownie przez uczniów na zajęciach                  
w ramach projektu „Nowe Horyzonty”. Przeprowadzono 
gwałtowne reakcję syntezy metali z siarką a także 
„wywoływano ducha w butelce”.  

Joanna Jagnow-Merchel 
 

 
 
 
 
 
Dnia 25 stycznia 2018r. już po raz kolejny w bibliotece 
szkolnej odbyła się długo oczekiwana Noc w bibliotece. 
W tym roku odbywała się pod hasłem: Noc sensacji  
i  horroru . Do udziału w imprezie zgłosiło się bardzo dużo 
chętnych, ale ze względów lokalowych udział mogło wziąć 
tylko 26 uczniów. Uczniowie przybyli na godz.1800 zaopatrzeni 
w śpiwory, koce, poduszki, akcesoria do zabawy i dobre 
humory. Noc rozpoczęła się od obejrzenia jednego 
z najstarszych filmów o wampirach, którego treść uczestnicy 
określili, jako bardzo łagodną. Miało być to porównanie do 
treści współczesnego horroru, który został obejrzany na 
zakończenie nocy. Następnie uczniowie malowali plakaty do 
obejrzanego filmu. Najwięcej radości przyniosło 
ucharakteryzowanie się uczestników spotkania na duchy, 

postaci z horrorów i utworów sensacyjnych - przebranie 
się w przyniesione stroje i malowanie twarzy specjalnymi 
farbami. Potem bawiliśmy się w kalambury - scenki 
odgrywane przez uczniów z wykorzystaniem charakteryzacji 
oraz rysowanki - zgadywanki. 
Po obowiązkowej przerwie na posiłek, nastąpiło odczytanie 
przez nauczyciela fragmentu książki sensacyjnej Agathy 
Christie pt. „Noc w bibliotece". Zadaniem uczestników 
spotkania było zaproponować własne zakończenie zagadki. 
Najciekawsze pomysły zostały nagrodzone gromkimi 
oklaskami. 
Dużo emocji wzbudziło też kolejne zadanie: opowiadanie 
mrożących krew w żyłach historii zasłyszanych od dziadków, 
rodziców. Na zakończenie Nocy obejrzano współczesny 
horror. Około północy uczestnicy „Nocy w bibliotece" 
niechętnie opuścili szkołę. 
W czasie spotkania młodzież z chęcią i dużym 
zaangażowaniem brała udział w zabawach i konkursach. 
Wyjątkowy czas, niepowtarzalna atmosfera i mnóstwo wrażeń 
na długo zapadną w pamięci młodych czytelników i na pewno 
zachęca do udziału w podobnych projektach. 
„Noc w bibliotece" odbyła się z inicjatywy i według 
scenariusza opracowanego przez panią Eugenię 
Laskowską i Hannę Lesner. Ta oryginalna impreza 
promująca bibliotekę i czytelnictwo jest jedną z wielu 
organizowanych przez bibliotekę szkolną. 

 E.Laskowska 

Noc w bibliotece Zajęcia na Uniwersytecie Gdańskim  
a projekt „Nowe Horyzonty” 
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     „Bóg nigdy nie mruga” to 

druga książka R. Brett, którą 
przeczytałam. Nie miałam zbyt 
wysokich oczekiwań po 
przeczytaniu pierwszej książki tej 
autorki, jaką była „Jesteś cudem”. 
Poprzednie dzieło wydawało mi 
się trochę przygnębiające oraz 
monotonne, przez co czytało się 
to trochę na przymus. Ten oto 
zbiór felietonów bardzo mnie 
zaskoczył (pozytywnie 
oczywiście). W książce zawarte 
jest 50 lekcji życia opartych na 

przeżyciach autorki, znaczących książkach, filmach oraz 
postaciach. Każda lekcja inna, niepowtarzalna oraz jedyna w 
swoim rodzaju. Książka daje wiele do myślenia oraz 
poniekąd otwiera wrota do nowego oraz lepszego życia. 
Ten zbiór felietonów nadaje się idealnie na prezent, 
ponieważ na pewno wpasuje się bardziej i mniej różne 
gusta. Jako osoba niewierząca mogę z czystym sercem 
zapewnić wszystkich Czytelników, że książka nie jest 
przeznaczona jedynie dla osób wierzących, (co możemy 
stwierdzić po tytule). Zachęcam gorąco do przeczytania 
innych książek Reginy Brett oraz po prostu do czytania 
. 

         

Serdecznie polecam!  Sofia klasa 7 e 

 

Pokaz walk rycerskich w naszej szkole 

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  lepszy…  

Opiekun Redakcji 

Katarzyna Smentoch 

Sukces y Adr iana Nowick iego 
 
Adrian Nowicki uczeń z klasy III f zwycięsko przeszedł 
etap Rejonowego Konkursu Kuratoryjnego z Chemii. 
Przed nim dalsze zmagania na etapie wojewódzkim, 
które odbędą się  06.03.2018 roku.  
 

Kolejny sukces Adriana - przeszedł do III etapu 
w XIII MEGAOLIMPIADZIE WIEDZY  z chemii. Konkurs 
odbył się w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym 
„Lingwista” pod patronatem Kuratorium Oświaty 
w Gdańsku. Przed nim, 20 marca, ostatni etap zmagań.    

 Gratulujemy i trzymamy kciuki!!! 
Joanna Jagnow-Merchel 

 
 
 

Sukces uczennicy Małgorzaty Górskiej  z klasy 
VII A Małgorzata Górska uzyskała tytuł finalisty 
Wojewódzkiego Konkursu Kuratoryjnego z Języka 
Angielskiego. Etap finałowy odbył się 15.02.2018r. 
w Gdańsku. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!! 

Dominika Borzyszkowska 

 

W dniu 06.03.18 roku w szkole przy ul. Leśnej 
w Bolszewie odbył się pokaz walk rycerskich. 
Wystąpili aktorzy Teatru Historycznego pod kierunkiem 
Krzysztofa Góreckiego. Tematem żywych lekcji historii był 
z XIX wiekiem. Zobaczyliśmy sceny z walk powstań 
narodowych lat: 1830 i 1863. Dowiedzieliśmy się jak 
wyglądali żołdacy z armii carskiej, pruskiej i austriackiej. 
Uzyskaliśmy odpowiedź na pytanie: Dlaczego Polacy 
kochali Napoleona? 

Katarzyna Błędzka 

,,Bóg nigdy nie mruga’’ 

 Regina Brett 

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

