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         Ferie! Ferie! Jak cudownie brzmi to słowo! Za nami czas wytężonej pracy, za nami czas 

poprawiania ocen! Ścieżki wydeptane! Szlak przetarty! Nareszcie jest – średnia powyżej 2.0. 
Będzie nagroda! Podziw budzi średnia powyżej 5.0, ale nie każdy ją przekroczy. Zatem gratulacje 
dla wszystkich, którzy podjęl i starania, aby pierwsze półrocze zakończyło się 
sukcesem. Dla każdego z nas sukces znaczy coś innego. I niech tak zostanie. Zawsze możemy 
powiedzieć, że teraz nie wyszło, ale w przyszłości postaramy się. Ważne, że mamy świadomość tego, 
że trzeba, że wypada, żeby było dobrze… Ferie to radosny czas zabawy, spotkań, wyjazdów, oddania 
się ciekawej lekturze. Jest z czego wybierać. Pamiętajmy! Ma być bezpiecznie, z głową, bez ekscesów 
i udowadniania, na co stać młodzież. Stać Was na wiele. To wiemy i wierzymy na słowo. 
Odpoczywajc ie  i  wróćc ie  wszyscy do  szko ły  punk tua ln ie ,  zdrowi  i  wypoczęc i .  
P o w o d z e n i a !  

STYCZEŃ  2019  

Miesięcznik Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie 
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Redakcja naszej gazetki jest pod ogromnym 
wrażeniem dekoracji w świetlicy szkolnej klas 
I - III. Brawo dla niezwykle uzdolnionych 
i twórczych nauczycieli! Sami oceńcie! 

Zajrzyjcie do świetlicy. Warto! 

Redakcja „Ale NEWS ogłasza Szkolny Konkurs 
Dziennikarski pt .  „Moja Babcia jest  COOL!,  

czyli  współczesna babcia"  
 

Przeprowadź wywiad ze swoją babcią, zrób 
babci sesję fotograficzną, narysuj portret  i weź udział   
w konkursie!   Współczesna babcia nie chodzi w ciepłych 
kapciach, nie nosi papilotów, nie ma pomarszczonej twarzy 
i okularów na nosie. Nie siedzi całymi dniami w domu, 
w bujanym fotelu dziergając wnukom włóczkowe czapki 
i szaliki. Jaka jest współczesna babcia? Czy nosi spodnie? 
Słucha rockowej muzyki? Jest zabiegana, zapracowana? 
Jest społecznikiem? A może chodzi na siłownię, basen, 
jeździ na nartach, uprawia nordic walking, podróżuje,  gra 
na komputerze, korzysta z portali społecznościowych? Jest 
spontaniczna, maksymalnie nowoczesna, czasem szalona? 
Redakcja czeka na rozmowy lub prace plastyczne, 
fotografie, z których wyłonią się portrety aktywnych, pełnych 
energii i ciekawych świata kobiet. Na zwycięzców czekają 
atrakcyjne nagrody rzeczowe. Najciekawsze wywiady 
zostaną opublikowane w szkolnej gazetce. 
 

Termin  nadsyłan ia  p rac :  28 .02 .201 9r.  
Czekamy na  Tw oją  pracę !  

Szczegó ły  konkursu  w  pracow ni  
in fo rmatyczne j  B1  04  o raz  na  s t ron ie  szko ły.  

Organ i za to r zy  
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Redaktorzy gazetki szkolnej wzięli udział w pełnym zadumy 
i refleksji spotkaniu z poezją, które odbyło się w Centrum 
Kultury i Bibliotece w Bolszewie.  
Redakcja: Czy jako dziecko wiązał ksiądz swoją 
przyszłość z pisaniem? 
Ksiądz Krzysztof Konkol: W podstawówce już coś pisałem, 
ale nie traktowałem tego jakoś poważnie. Jestem dość 
wrażliwym człowiekiem i mam taką potrzebę wyrażania 
swoich emocji, uczuć. Czasami jak czujemy się samotni, nie 
mamy komu wyrazić tych emocji, uczuć, to pisanie jest takim 
sposobem, by wyrzucić to z siebie. Myślę, że poezja ogólnie 
rodzi się ze smutku, albo wielkiej radości. W podstawówce 
były jakieś pierwsze próby, później jakoś to zarzuciłem, ale 
gdy byłem już w seminarium, to wróciłem do pisania. 
Red.: A czy dla księdza poezja jest pewną formą 
wyrażania emocji? 
K. K.: No tak, generalnie jakbym przeanalizował te wszystkie 
wiersze, to mógłbym powiedzieć, że ten wiersz napisałem, bo 
byłem bardzo radosny, a ten, bo bardzo smutny, ten, bo coś 
mi nie wyszło i próbowałem to jakoś zrozumieć. Tak nas Pan 
Bóg wyposażył w różne uczucia, i te uczucia mówią nam 
o naszych różnych potrzebach, pragnieniach i po prostu pod 
wpływem uczuć, myślę, że malarze malują obrazy, muzycy 
piszą teksty czy kompozycje. 
Red.: Czy w najbliższym czasie, pojawi się nowy tomik, 
czy jednak chce ksiądz trochę odpocząć? 
K. K.:To jest tak, że co kilka lat…, tak co trzy, cztery 
zmieniam parafię i mam taką potrzebę, żeby tej parafii, którą 

żegnam zostawić coś w pamiątce po sobie. Wystarczy mi 
mniej więcej trzy lata, by coś takiego stworzyć. Piszę sobie, 
wkładam do szuflady, przepisuję do komputera, a później, 
gdy już zobaczę, że jest to coś sensownego, załóżmy tak sto, 
sto dwadzieścia jakichś kawałków, to wtedy nadaje się to, 
żeby wydać tomik. 
Red.: Czy podsumowując swoje wszystkie tomiki, które 
ksiądz wydał, to jest w nich jakiś ulubiony wiersz? 
K.K: Dziś na spotkaniu było bardzo poważnie, tak pobożnie, 
tak od A do Z, ale ja lubię te wieczorki, w których również 
prezentuję wiersze śmieszne, takie w których, albo z siebie 
się nabijam, albo z kogoś innego, bo też takie są i takie 
chyba najbardziej lubię. Te z dziś też są dla mnie ważne, ale 
lubię, kiedy na wieczorku, pojawiają się te śmieszne. Na 
przykład lubię „Panią Zosię", „Artystkę", takie gdzie można 
się po prostu powygłupiać, trochę jak się je recytuje. 
Red.: Czy ma ksiądz jakąś literacką muzę? 
K. K.: To dość zabawne, bo ja nie czytam wierszy, poza 
psalmami, ale to jest też poezja, nie mam takiej osoby, która 
byłaby dla mnie takim wzorcem. Generalnie, to jest taki 
trochę paradoks, że ja piszę wiersze, ale ich nie czytam. 
Red.: Ma ksiądz jakieś ulubione miejsce do pisania? 
K. K: To moja pustelnia w Grabowcu. Tam mam spokój, mam 
cały dzień dla siebie. Czasami żadnej osoby tam nie ma. 

To jest taki moment, kiedy mogę to, co noszę w sobie przez 
tydzień nazwać po imieniu. 
 

Wywiad przeprowadziły: Emilia Nierzwicka, Weronika 
Zaborowska 

Opracowała: Weronika Zaborowska 

Wywiad z księdzem „dobrze nastawionym” 
- Krzysztofem Konkolem 

 

„Z wykształcenia jestem kucharzem, więc trochę 

gotuję. W kuchni, tak jak w życiu, nie trzymam się 

schematów - raczej lubię improwizować.” 

Ksiądz Krzysztof Konkol pochodzi z Gościcina, w którym 
dorastał, uczył się i w którym to, przez kilkanaście lat 
dojrzewała myśl o wstąpieniu do seminarium. W 2007r. 
przyjął święcenia kapłańskie, a w 2008r. wydał swój 
pierwszy tomik wierszy „W cieniu”. „Ksiądz z rozwiązanym 
butem” to tytuł najnowszego tomiku, w którym autor             
w krótkich wierszach rozważa słowa Pisma Świętego, 
Tajemnic Różańca, a także zastanawia się nad kondycją 
współczesnego świata. 
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 Red.: Jak długo 

zajmują się panowie żywymi 
lekcjami historii? 
Krzysztof Górecki: Żywymi 
lekcjami historii, zajmujemy się 
gdzieś od roku 1997/98, ale były 
to lekcje wyjazdowe, czyli, 
że my jeździmy do szkół. 
Pierwsze lekcje historii, których  
jesteśmy twórcami, powstały 
w 1994 roku w zamku 
w Gniewie. Szkoły przyjeżdżały 
do nas, i niektórzy nauczyciele 
zainspirowalii nas mówiąc że, 
nie wszyscy mają możliwość 
uczestniczyć w naszych 

zajęciach i dlatego nastał taki czas, że to my zaczęliśmy 
wyjeżdżać i dojeżdżać do wielu placówek. To było w roku 
1997. 

Red.: Skąd w ogóle pomysł, by się tym tematem zająć? 
K. G.: O tej idei wyjazdów już powiedziałem, że to nas 
nauczyciele zainspirowali, ale tworzyliśmy program dla 
młodzieży. Nie chcieliśmy stworzyć z zamku w Gniewie, 
„martwego“ muzeum, gdzie ogląda się tylko eksponaty. 
Chcieliśmy stworzyć coś, co będzie żywe, co zaangażuje 
młodzież do wspólnej zabawy. Stąd powstała idea 
opowiadania o historii i równoczesnym przebieraniu się 
młodzieży. Marzyliśmy, abyście na własnej skórze zobaczyli, 
ile waży na przykład kołczuga, czy zbroja. Na początku 
tematy były tylko poświęcone średniowieczu, bo zamek 
w Gniewie był zamkiem krzyżackim wzniesionym 
w średniowieczu, więc siłą rzeczy ta tematyka została nam 
jakby narzucona, ale potem zaczęliśmy to wszystko rozwijać. 
Red.: W jaki sposób przygotowują się Panowie 
do występu? Jakieś próby? 
K. G: Nasze występy są jednocześnie próbami. Tworzymy 

scenariusz, którego trzeba się nauczyć. Gdy jest coś nowego 
często już nie mamy czasu na próby. Wychodzi to trochę 
spontanicznie i mimo wszystko musimy się trochę pouczyć, 
zobaczyć jak się dobiera stroje do epoki i to jest już pewna 
niespodzianka. Wiadomo, że przy dopasowywaniu kostiumu 
do aktora nie jest łatwo dobrać odpowiedni rozmiar. 

Red.: W jaki sposób nabyli Panowie te wszystkie 
kostiumy i rekwizyty? 
K. G.: W Polsce stworzył się rynek rzemieślników, którzy 
tworzą repliki strojów i eksponatów historycznych. Są krawcy, 
szewcy, rymarze, którzy robią to wszystko. Ja jestem również 
organizatorem Bitwy pod Grunwaldem. To właśnie do mnie 
na inscenizację Bitwy pod Grunwaldem przyjeżdża około stu 
rzemieślników i wsród nich są właśnie producenci tych 
wszystkich rzeczy. 
Red.: Historia jest dla Pana pasją czy pracą? 
K. G.: Pasją i pracą. Mam to szczęście, że pracuję i robię to, 
co lubię. Poza tym moja mama była historykiem i od dziecka 
we mnie wpajała tę pasję. Mój dziadek walczył w oddziałach 
Piłsudskiego i kiedyś dawno, gdy byłem młodym 
człowiekiem, to nie było można o wszystkich rzeczach mówić 
głośno. Historia w szkole zupełnie inaczej przebiegała, miała 
inny charakter. O niektórych wydarzeniach i faktach mówiono 
inaczej, albo wcale. Mój dziadek brał mnie na kolana i mówił: 
„Wnusiu, to tak nie było, to było tak i tak” i mi to po prostu 
objaśniał, zaszczepiał we mnie tę historię, kiedy byłem 
małym chłopcem. 
Red.: Jaki dział historyczny najbardziej Pana interesuje? 
Jest jakaś ulubiona epoka? 
K. G.: Lubię średniowiecze i wiek XVII. Bardzo lubię okres 
husarii i tej rycerskości. Wtedy, kiedy to wszystko 
powstawało. 
 

Wywiad przeprowadzili: Maria Boyke, Maciej Mitrowski, 
Weronika Zaborowska  

W yw i a d  z  r e k o n s t r u k t o r e m  
h i s t o r yc z n ym  

K r z ys z t o f e m  G ó r e c k i m  
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13 stycznia 2019 roku miał miejsce 27. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jego ideą był zakup sprzętu 
medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Celem fundacji, prowadzonej przez Jurka Owsiaka, jest ochrona 
zdrowia, w szczególności dzieci, a symbolem WOŚP jest czerwone serce. 
 22 stycznia uczniowie klas IV-VI przyszli do szkoły ubrani na czerwono, aby wziąć udział  w akcji 
#MuremZaOwsiakiem. Dzieci utworzyły „żywe” serce i okazały w ten sposób wsparcie i solidarność dla WOŚP i Jurka 
Owsiaka. 
 Serce Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to wspaniała inicjatywa, która pokazuje niesamowitą siłę serc 
społeczności, w tym uczniowskiej. Warto pomagać innym i wspierać tego typu przedsięwzięcia, przecież „pom agan ie  j es t  
d z iec inn ie  p ros te ” .  

      M.M. 

„Sercem z Owsiakiem” - pomaganie jest dziecinnie proste! 
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Redakcja: Od zawsze chciał Pan podróżować? 

Krzysztof Nowakowski: Lubiłem zawsze gdzieś się 
przemieszczać. Jest takie samskie powiedzenie Samowie 

to lód koczowników i oni zawsze twierdzili, że po co 
siedzieć w jednym miejscu, skoro można być w różnych. 
Zawsze lubiłem podróżować, zwłaszcza że podróże 
kształcą. Kiedyś to miało 
jeszcze większe znaczenie, 
bo w dawnych czasach nie 
było gazet, nie było 
internetu, więc żeby coś 
innego poznać, trzeba było 
gdzieś się ruszyć, w inne 
miejsce. Zawsze mi się to 
podobało, ale też ja nigdy 
nie podróżowałem dla 
samego podróżowania. 
Dlatego też nie wiem, czy 
jestem podróżnikiem, bo to 
jest już coś trochę innego, 
bo podróżnik rusza 
w podróż, żeby po prostu 
przeżyć samą podróż. 
Natomiast my zawsze wyruszamy naszymi zaprzęgami, 
żeby coś zrobić, zrealizować jakiś konkretny plan. Jest to 
niewątpliwie podróżowanie, bo żeby od nas z domu dostać 
się do Fińskiej Laponii czy Norwegii, to trzeba najpierw 
przejechać przez cztery, pięć państw, , włączając w to ten 
docelowy. To jest dwa i pół tysiąca kilometrów w jedną 
stronę. Podróż odbywa się samochodem, gdzie psy jadą 
w specjalnej przyczepie, potem jest jeszcze przeprawa 
promowa. Jest to nie lada wycieczka, bardzo ciekawa i też 
każda w zasadzie inna, a potem samo to, co się na miejscu 
dzieje. To i podróż i jednocześnie realizacja jakiegoś tam 
wyzwania, mniej lub bardziej ekstremalnego. 

 Red.: Jak wyglądają przygotowania do takiej podróży?  

K. N.: To mnóstwo pracy. Pierwszy nasz wyjazd poza koło 
podbiegunowe odbył się w 2010 roku, ale proszę sobie 

wyobrazić, że do tamtego pierwszego wyjazdu 
przygotowaliśmy się pięć lat. Przede wszystkim w psich 
zaprzęgach trzeba najpierw stworzyć sobie zespół psów 
zdolnych do takiego biegu, bo nie każdy pies, nawet wśród 
psów zaprzęgowych jest zdolny, aby pokonać kilkaset 
kilometrów. Trudno jest przez kilka dni przebywać poza 
domem, w bardzo nietypowych warunkach: biec, spać 
i w zasadzie przez te kilka dni tam żyć. Pięć lat zajęło nam 
skompletowanie dwóch takich zaprzęgów. Psy trzeba było 
przygotować, wytrenować, przebiec z nimi parę tysięcy 
kilometrów, zanim wybraliśmy się na wyprawę. Takie 
przygotowania to sporo pracy. Ostatnie dwa tygodnie już 
przed samym wyjazdem jesteśmy zestresowani. Stres 
przedwyjazdowy jest ogromny. Każdy, kto się w taką podróż 
wybiera, to na pewno bardzo to przeżywa. Zawsze jest 
stres, który udziela się również psom. Kiedyś nam się 
zdarzyło, że mieliśmy ponad trzydzieści psów na takiej 
wyprawie, więc to też trzeba o tym pomyśleć. Przepisy 
dotyczące przemieszania się ze zwierzakami między 
różnymi państwami są dosyć skomplikowane, a my musimy 
to wszystko wypełnić. Psy muszą mieć paszporty, spełniać 
rozmaite warunki, chociażby takie, że jedziemy do Finlandii.  

Ciąg dlaszy na stronie następnej. 

Krzysztof Nowakowski, sportowiec, maszer, 
podróżnik, autor książki pt. „23 kilometr”.  Razem 
z żoną Darią od niemal siedemnastu lat podróżuje 
przez życie psim zaprzęgiem, organizując wyprawy 
w rejony polarne i startując w najdłuższych 
wyścigach psich zaprzęgów w Europie. 
Na spotkaniu podróżnik przedstawił piękne zdjęcia 
i opowiadał o wyprawie z 2010 roku, kiedy to wraz 
z żoną prowadząc dwa zaprzęgi objechali dookoła 
największe europejskie jezioro położone za kołem 
polarnym, Inarijarvi. Trzysta kilometrów pokonali 
w trzy dni. To był początek ich zmagań z Daleką 
Północą. Gość z ujmującą czułością opowiadał 
o swoich psach, o ich niezwykłych umiejętnościach, 
zróżnicowanych charakterach. Obecnie wspólnie 
z żoną i nastoletnim synem opiekują się  
39 owczarkami husky. Pracuje, czyli bierze udział 
w wyścigach - tylko 12 psów, reszta jest już 
na zasłużonej „emeryturze”. 

To  b y ł o  n i e zw yk ł e  s p o t k a n i e !  
Redaktorzy gazetki na spotkaniu autorskim  

w Centrum Kultury i w Bibliotece w Bolszewie, 
 wywiad z podróżnikiem oraz polarnikiem 

Krzysztofem Nowakowsk im 
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Jedziemy przez Litwę, Łotwę, Estonię. W tych krajach mają 
swoje odrębne przepisy. Na przykład dotyczące 
odrobaczania psów, wjeżdżając na Litwę, trzeba mieć 
maksymalnie pięć dni wcześniej odrobaczone psy, ale już 
wjeżdżając do Norwegii, trzeba mieć to zrobione dziesięć dni 
przed wjazdem, a do tego przepisy bardzo często lubią się 
zmieniać co jakiś czas, więc to wszystko trzeba śledzić na 
bieżąco, bo potem gdzieś mogą nas nie wpuścić, albo coś 
gorszego. Te przygotowania wymagają bardzo dużo czasu 
i uwagi. 

Red.: Skąd pomysł, żeby zacząć podróże w psim 
zaprzęgu? 

K. N.: Jak to bywa w życiu, to był przypadek, który ma 
ogromną moc sprawczą. Czasami, jakbyśmy nie znaleźli się 
któregoś dnia, w jakimś miejscu, to wówczas nasze życie  
zupełnie inaczej by się potoczyło. Tutaj po części był to 
przypadek, że akurat psy. Ja byłem sportowcem 
wyczynowym przez bardzo długi czas. Potem byłem alpinistą 
i przeżyłem straszny wypadek w górach, po którym mogłem 
nie żyć. Po paru miesiącach od tego wypadku zacząłem 

wracać do wspinania. 
Były wielkie plany. 
Zamierzałem wybrać 
się na swój pierwszy 

siedmiotysięcznik, 
pomimo strasznych 

wcześniejszych 
przeżyć. Ale zanim 
tam pojechałem, 

poznałem moją przyszłą żonę. Strasznie się w niej 
zakochałem. I nagle zrobiłem się bardziej ostrożny. Miłość 

wiele rzeczy zmienia, zmienia punkt widzenia, stosunek 
do życia i otoczenia. Jak jest się singlem, kawalerem 
to wszystko trochę inaczej wygląda, niż wówczas gdy jest 
się w bardzo intensywnym związku. Wtedy stwierdziłem, 
że nie będę się już wspinał w taki sposób jak wcześniej.  
Gdy już byliśmy razem, oczywiste stało się dla mnie, że ja 
w ciepłych kapciach i przed telewizorem nie zasiądę. 
Muszę znaleźć jakąś alternatywę. Moja żona tak samo 
była bardzo aktywna, więc wpadła na pomysł, żeby sobie 
sprawić psa. Ja miałem kolegę, który miał suczkę husky, 
no i mówię, że jak koniecznie chce mieć już tego psa 
to kupmy sobie husky, żeby było można z nim biegać, czy 
jeździć na rowerze, by ten pies latał wszędzie z nami. 

Gdy  już tego psa mieliśmy to, wiele istotnych rzeczy 
dowiedziałem się z literatury publikowanej przez 
polarników. Plany, których nie udało mi się zrealizować, bo 
przestałem chodzić po górach, zamieniłem na 
organizowanie psich zaprzęgów. Wyprowadziliśmy się na 
wieś, tam zaczęliśmy mieć coraz więcej psów i w 2010r. 
pojechaliśmy pierwszy raz poza koło polarne. Zrobiliśmy 
bardzo fajną wyprawę i ta przygoda trwa do dzisiaj. To już 
prawie dwadzieścia lat od czasu gdy zaczęliśmy się 
zajmować psimi zaprzęgami.  

Red.: Co jest najważniejszą rzeczą, jaką powinno się 
zabrać w podróż? 

K. N.: Przede wszystkim głowę, pozytywne nastawienie, 
chęć odkrycia czegoś. To jest najważniejsze. Ciekawość 
świata w ogóle jest rzeczą całkowicie niezbędną. Potem 
lista oczywiście się wydłuża, bo są rzeczy, które musimy 
zabrać i mieć przy sobie. Śpiwór, czapka, rękawice, namiot, 
karimata, buty i tak dalej. Bez końca można tę listę ciągnąć, 
ale najważniejsze, to chęć odkrywania czegoś, przeżycia 
przygody, wyniesienia z tego jakiejś nauki. 

Przeprowadziła i opracowała: Weronika Zaborowska 
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10 grudnia 2018 roku, w warszawskim Multikinie 

„Złote Tarasy”, odbyła się premiera filmu „Piaśnica”, w której 
miałem przyjemność uczestniczyć. To ważne dla nas – 
Kaszubów wydarzenie objął patronatem honorowym 

Jarosław Sellin – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.  
Film „Piaśnica” powstał w ramach cyklu filmów 
dokumentalnych pt. „Młyny historii”. Film ten 
wyreżyserował Mariusz Sławiński, został zrealizowany przez 
Muzeum Piaśnickie w Wejherowie, a sfinansowany 
ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
O czym opowiada film, pewnie wszyscy się domyślają. Jest 

to film 
historyczno-

dokumentalny 
o masowych 
egzekucjach 

Polaków, które 
rozpoczęły się 
pod koniec 

października 
1939 roku i były 
kontynuowane aż 
do początków 

kwietnia 1940. Stanowiły element hitlerowskiej tzw. akcji 
„Inteligencja”, a ich wykonawcami byli 
funkcjonariusze SS oraz członkowie paramilitarnego 
Selbstschutzu. Historycy oceniają, że 
ofiarą ludobójstwa dokonanego w lasach piaśnickich padło od 
12 do 14 tys. ludzi, głównie inteligencji i duchownych z terenu 
Kaszub. Piaśnica jest największym po KL Stutthof, miejscem 
kaźni ludności polskiej na Pomorzu w okresie II wojny 
światowej. Określna jest często „Pomorskim Katyniem” lub 
„Kaszubską Golgotą”. 
Film tworzą dwa ok. 25 - minutowe odcinki złożone 
z archiwalnych zdjęć i materiałów filmowych, scen 
fabularyzowanych i animacji. Pierwsza część opowiada 
o codziennym wykuwaniu polskości Pomorza 
w dwudziestoleciu międzywojennym rękoma wielu patriotów, 
którzy po wybuchu wojny zginęli w lasach piaśnickich za 
swoją działalność. Część druga filmu to opowieść 
o mechanizmie zbrodni, egzekucjach i zacieraniu przez 
Niemców jej śladów, a także o ekshumacji ofiar w latach 
powojennych.  

Moim zdaniem obie części filmu były bardzo udane, 
a informacje o wydarzeniach, które miały miejsce w Piaśnicy, 
zostały przekazane w bardzo interesujący sposób.  

Mikołaj Garstka 

Premiera f i lmu „Piaśnica”  
 w Warszawie 

Z wizytą w Muzeum Wojny 

18 grudnia 2018 roku klasa 8e wraz z 3b udały 
się na wycieczkę do Muzeum II Wojny Światowej. 
Wczesnym rankiem, dla niektórych nawet w środku nocy, 
bo już o 7

30
 oczekiwaliśmy na dworcu w Wejherowie. 

Podróż zajęła trochę ponad godzinę, ale czas nie dłużył 
mi się, ze względu na unikatowy klimat pociągu. 
Gdy ujrzałam budynek muzeum ogromnie się zdziwiłam, 
gdyż przypomina bardzo nowoczesny wieżowiec. 
Aby zobaczyć przygotowane wystawy udaliśmy się aż 
13 metrów pod ziemię, ponieważ właśnie pod ziemią 
rozciągają się ekspozycje. Położenie muzeum ma 
symboliczne znaczenie, umiejscowienie tematów 
o II wojnie światowej obrazuje polskie państwo 
podziemne (stąd te 13 metrów w dół). Wewnątrz budynek 
jest oschły, zimny. Ściany są betonowe, szare..., smutne. 
Kolejna metafora odnośnie wojny. Każda tematyczna 
wystawa wzbudziła furorę. Muzeum jest nowoczesne, 
wszędzie wiszą ekrany i rzutniki. Architekt wnętrz poszalał 
z wystrojem sal tematycznych dotyczących 
poszczególnych ideologii. W tym miejscu znajdziemy 
wszystko o II wojnie. Poruszona jest sprawa Katynia, 
Piaśnicy a także wojny Zimowej, holokaustu i wiele, wiele 
innych. Muzeum jest piękne i idealne dla każdego, kto lubi 
historię. Z doskonałym przewodnikiem w osobie pani 
Klaudii Przetackiej, każdy element wystawy wydawał się 
szczególnie interesujący. Oprowadzanie trwało 5 godzin, 
dla mnie i tak było zbyt krótkie. Polecam każdemu. 
W a r to  j e s t  zn a ć  h i s to r i ę .  

Maria Boyke 
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Uczniowie naszej szkoły po raz 

kolejny, zostali zaproszeni na świąteczny 
koncert przygotowany przez uczniów 
Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego 
w Wejherowie. W tym roku uroczystość odbyła 
się pod nazwą „Chwalcie Dziecinę”. Celem 
spotkania była integracja uczniów SP 
w Bolszewie z podopiecznymi PZKS, 
uwrażliwianie uczniów na piękno muzyki 
i sztuki teatralnej dzieci i młodzieży 
z niepełnosprawnością, a także kształtowanie 
wśród uczniów postawy tolerancyjnej 
i empatycznej.  
Uczniowie klas trzecich oraz wybranych klas 
drugich obejrzeli wzruszający występ uczniów 
PZKS, którzy zaprezentowali widowisko 
muzyczno – taneczne. Koncert w całości 

składał się z utworów w języku kaszubskim, a przygotowany był pod kierunkiem pani Barbary Mudlaff. Na koniec 
uroczystości uczniowie naszej szkoły podarowali młodym artystom słodki upominek.  
 

      D.K. 

Ś W I ĄT E C Z N Y K O N C E R T  „ C H WAL C I E  D Z I E C I N Ę ”   
W POWIATOWYM ZESPOLE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO 

Prace plastyczne o tematyce „pejzaż zimowy" wykonywali 
uczniowie klas 4 i 5. Czwartoklasiści namalowali zimę przy 
okazji poznawania techniki akwarelowej. Farby akwarelowe 
dają efekt delikatności. Nakładamy przeźroczyste warstwy 
farby jedna na drugą, aby zróżnicować obrazek walorowo 
i pogłębić ciemniejsze odcienie, natomiast piątoklasiści 
malowali zimę poznając zagadnienie kompozycji statycznej 
z zastosowaniem techniki mieszanej pasteli olejnych i farby 
wodnej.  Spokojna, śnieżna i mroźna zima w górach marzy 
się wszystkim zwolennikom zimowych sportów. 
Przywołajmy ją naszymi obrazkami.  

Marzena Hazuka - Bereś 
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Dnia 11.01.2019 roku odbyły się zajęcia pt. „ R u s z  
g ł o w ą ,  n i e  k c i u k i e m  -  b ą d ź  k r e a t yw n y” . Miały 
one wskazać młodzieży możliwości spędzania wolnego 
czasu w gronie rodzinnym. Jednym z zadań była 
łamigłówka alfabetyczna, która w dużym stopniu 
rozszerzała horyzonty językowe wśród uczestników. 

Do pozostałych zadań, przewidzianych dla uczestników 
można wymienić m.in. zgadywanie oraz rozpoznawanie 
wybranych przedmiotów. Zgadywanka polegała na 

zadawaniu 10 pytań dotyczących rzeczy znajdujących się 
w sali lekcyjnej oraz udzielaniu odpowiedzi „TAK” lub „NIE’’.  
W dalszej części zajęć prowadzący zaprezentował 
uczestnikom zasady wykorzystywania przedmiotów 
codziennego użytku do innych, równie ciekawych celów, niż 
ogólnie przewidziane. Wszystkie te zabawy (zadania, 
ćwiczenia) można wykorzystać w relacjach rodzinnych. Miło 
i ciekawie spędzać czas, nie korzystając z „dobrodziejstw” 
techniki takich jak, komputer, telewizor, telefon komórkowy. 
Można kreatywnie spędzać czas wolny na rozmowie oraz 
grze w popularne niegdyś „planszówki”. Udział 
w kreatywnych zajęciach należał do ciekawych i chętnie 
polecam większej grupie uczniów, by owe pomysły 
wykorzystali w domowym zaciszu.  

    
 Dobrej zabawy!!! 

 

Organizatorem warsztatów była pani Renata 
Wojewska - pedagog szkolny. 
 

tekst: Iza Wawrzyniak, foto: S.T. 

 

K l a s a  V I  b  w z i ę ł a  u d z i a ł   
w  w a r s z t a t a c h  „ R u s z  g ł o w ą ,  n i e  

k c i u k i e m - b ą d ź  k r e a t y w n y ”  
p r z e p r o w a d z o n y c h  p r z e z  

p s y c h o l o g a  z  P P P  

 

G D Y Z I MA P R Z Y C H O D Z I  
 

JAK CO ROKU ZIMA ZAWITAŁA, 
BIAŁYM PUCHEM DRZEWA OBSYPAŁA. 

I CHODŹ ZIMNO SIĘ ZROBIŁO, 
MOŻE BYĆ NAM CAŁKIEM MIŁO. 

 
NIE NARZEKAJ, ŻE WIATR WIEJE, 
ŻE SŁONECZKO TAK NIE GRZEJE. 
ZAŁÓŻ NARTY, ZJEŻDŻAJ Z GÓRY, 
NIECH SPOD DESEK LECĄ WIÓRY. 

 
PIĘKNIE BŁYSZCZY TAFLA LODOWISKA, 

NIC TO, ŻE DZISIAJ TAKA ŚLISKA. 
RÓB NA ŁYŻWACH PIRUETY, 

CZASEM PADNIESZ - CÓŻ, NIESTETY. 
 

RZUCAJ ŚNIEGIEM, LEP BAŁWANA, 
NIECH TWA BUZIA BĘDZIE 

ROZEŚMIANA. 
 

MARZNIE NOSEK, MARZNĄ USZY, 
LECZ RADOŚNIE JEST NA DUSZY. 

 
WIĘC NA PODBÓJ ZIMY DZIŚ IDZIEMY, 

SZALEĆ, BAWIĆ SIĘ BĘDZIEMY. 
BO CHODŹ ZIMA CZASEM OSTRA, 

JEST TEŻ PIĘKNA I RADOSNA. 
 

 
LIDIA LEJK KL.VI B 

 

             Lidia wiersze pisze… 
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Składamy szczególne podziękowanie 
Panu Pawłowi, który zainspirował nas do 
przygotowania spotkania „Wzrost szczęścia nie 

daje”. Pan Paweł zadbał również o szybką 
i bezpieczną podróż naszych Gości.  

Tradycyjnie, co roku w styczniu nasza szkoła solidaryzuje się z osobami z niepełnosprawnością i ich rodzinami. 
17 stycznia członkowie zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej po raz kolejny zorganizowali apel 
z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnością. Tym razem uczniowie naszej szkoły mieli przyjemność 

poznać Panią Kasię. Wspaniałą, przesympatyczną, energiczną 
i zarażającą uśmiechem kobietę, która pomimo trudności jakie niesie za 
sobą achondroplazja, czerpie z życia całymi garściami.  

Pani Katarzyna Dinst jest socjologiem, blogerką, 
youtuberką (Kasia Działa) i społecznikiem. Założyła Fundację Rodzic 
Nie Pęka, która m.in. zorganizowała pierwszy w Polsce Międzynarodowy 
Dzień Niskorosłości oraz we Wrocławiu i Warszawie warsztaty dla 
rodziców dzieci z dysplazjami kostnymi. Wyróżniona w kategorii 
IT/ Nowe Technologie w publikacji Integracji pt. „Lista Mocy. 
100 najbardziej wpływowych Polek i Polaków z niepełnosprawnością”. 
Specjalnie dla nas przyjechała z Warszawy, aby opowiedzieć uczniom 

o codziennym funkcjonowaniu osoby z niepełnosprawnością, o tym jak żyje się osobie o niskim wzroście, a przede 

wszystkim o tym, że warto spełniać swoje marzenia pomimo trudności, jakie nas w życiu spotykają. Pani Kasia podkreśliła, 
że wszyscy różnimy się wyglądem, usposobieniem, stopniem sprawności psychofizycznej… Każdy z nas jest inny, ale 

musimy pamiętać, że wszyscy posiadamy takie same 
prawo do bycia szczęśliwym. Uczniowie mieli również 
okazję poznać Pana Mariusza, który porusza się na wózku 
inwalidzkim. Pan Mariusz opowiedział o barierach 
komunikacyjnych, które utrudniają mu codzienne 
poruszanie się. Dzieci dowiedziały się w jaki sposób 
dostosowuje się samochody dla osób, które nie mają 
kończyn dolnych, a także o tym, że pomimo 
niepełnosprawności, można być bardzo aktywnym 
fizycznie. Pan Mariusz mówił o dyscyplinach sportowych 
jakie trenuje, między innymi o kolarstwie.  

 

 

 

„WZROST SZCZĘŚCIA NIE DAJE”…   
 czyl i  w  jaki  sposób Kasia  Działa ,  czerpie  z  życ ia ca łymi  garściami   

Dorota Kołacz 
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 W dniu 30.01.2019r. klasa 8D wraz 

 z wychowawcą p.  Katarzyną Nikrant oraz inicjatorkami  

przedsięwzięcia: p. Katarzyną Smentoch, p. Bożeną 

Reszke i grupą muzyczną w składzie: Kamila Lessnau 3I, 

Paweł Sobolewski 3H, Julia 

Lis 8E i Kornelia Okoń 3D 

brała udział w wyjeździe do 

Szpitala Specjalistycznego 

im. Floriana Ceynowy 

w Wejherowie. Wizyta 

integracyjna była nagrodą dla 

klasy 8D, która zwyciężyła 

w konkursie „Namaluj 

Dzieciom Uśmiech – 

największa ilość czekolad” 

(w budynku przy ul. Leśnej). 

 Uczniowie odwiedzili 
oddział pediatryczny oraz 

oddział chirurgii 
dziecięcej. Uczniowie dla 
„małych” i „dużych” 
pacjentów przygotowali 
kilka ciekawych atrakcji. 
Tego dnia na oddziale 
dziecięcym zrobiło się 
bardzo wesoło! Szkoła 
ofiarowała oddziałowi 
wiele gier planszowych, 
książek czy też 
kolorowanek, zebranych 
w akcji świątecznej. Klasa 
8D zorganizowała dla 
pacjentów kolorowe 
balony, układanki, mozaiki 
oraz dotrzymywała im 
towarzystwa w formie 

rozmowy, gier i różnych zabaw, a grupa muzyczna 
zaprezentowała dzieciom i młodzieży kilka piosenek. 
 Uczniowie naszej szkoły wywołali radość i uśmiech 
na twarzach pacjentów wejherowskiego szpitala. Pamiętajmy, 
że warto pomagać. Czasem nawet najmniejszy gest 
potrafi uszczęśliwić drugiego człowieka. Życzymy 
wszystkim pacjentom Pomorskiego Szpitala 
w Wejherowie szybkiego powrotu do zdrowia!  

 
Tekst: Kornelia Okoń 3D, foto: K.S. 

Szersza fotorelacja  z naszej integracji w kolejnym numerze 
gazetki szkolnej.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Podejmujemy nowe wyzwania! 
 

1. Gdy nadchodzi, wodę skuwa, 

Każdy czapkę wnet nasuwa, 

Śnieg jest sypki, jak ta mąka, 

Sople wiszą w wielkich strąkach. 

 
2. Siada na gałęziach 
Gdy mrozik przyciśnie, 

Jak ozdoby z cukru 
Mieni się srebrzyście. 

3. Oto domek Eskimosa, 
Biały domek z lodu. 

Choć w dotyku zimny, 
To nie wpuszcza chłodu! 

4. Mróz w niego zmieni każdą kroplę wody, 

Czy to jezioro, czy staw, czy kałuża, 

Czasem oblepia  z siłą mokre schody, 

Szansa na przewrócenie wtedy bardzo duża! 

 

Współpraca ze Szpitalem Specjalistycznym  
w Wejherowie  

…czyli integracyjne spotkanie  
naszych uczniów z małymi pacjentami 

 

Zagadki do rozwiązania i do poczytania 

Wykonał: Mikołaj Byczk 7a 
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DYSKOTEKA ANDRZEJKOWA KLAS IV-VI 

 
 

Robotyka 
 
 

W bieżącym roku 
szkolnym w naszej szkole 
odbywają się zajęcia 
z robotyki. Uczestniczą w nich 
chętne osoby z klas czwartych. 
Uczniowie w trakcie zajęć 
zapoznają się z pojęciami 
związanymi z robotyką, 
wprowadzani są w świat nauki 
i nowoczesnej technologii. 
Uczą się jak  zbudować 
przy użyc iu ins trukcj i 
robota z k locków LEGO 
MINDSTORMS EV3,  jak 
napisać kod  aby robot 
dzia ła ł,  oraz jak 
równocześnie dobrze s ię 
przy tym bawić .  Doskonalą 
swoją kreatywność, rozwijają 

zdolności manualne, uczą się 
dokładności i precyzji. 

Zajęcia cieszą się dużym 
zainteresowaniem. Uczestnicy są 
bardzo zaangażowani i chętnie 
podejmują nowe wyzwania.  
Uczniowie pracują szybko 
i dokładnie, zbudowali już 
samodzielnie pierwszego robota 
bazowego tzw. „Wędrowca” 
z wykorzystaniem silników 
i czujnika dotyku. Są obecnie 
w trakcie budowy następnych 
robotów: tankbot, puppy, colorsorter, gyroboy.  

Budowanie i programowanie z zestawem LEGO 
nie wymaga żadnego wcześniejszego przygotowania, 
wystarcza sama pasja do robotyki. 

Dorota Olszewska, Grażyna Klank 
 

 

 

Hej 
wszystkim! 

Chciałabym 
tym razem 

poruszyć 
temat sportu. 

Przykładem 
będzie dzień, 
w którym cała 
moja klasa 
udała się na 
lodowisko do 

Gościcina. 
W piątek 

04.01.2019r. 
z p. Beatą 

Markiewicz, 
na 5 lekcji 
w ramach w-f 
cała klasa 
udała się na 

lodowisko 
w Gościcinie. 
Szliśmy około 

15 minut, podczas drogi było wesoło, zwłaszcza wtedy, gdy 
samochód przejeżdżający obok nas ochlapał wszystkich 
stopniałym śniegiem. Gdy doszliśmy na miejsce, każdy musiał 
wypożyczyć łyżwy, niestety nie było ich zbyt dużo, ponieważ 
w  tym czasie jeździła  
też inna grupa. Kilka 
osób musiało 
poczekać aż obecna 
klasa skończy, reszta 
mogła swobodnie 
nałożyć łyżwy 
i „śmigać” na lodzie. 
Po chwili na lodzie 
była tylko nasza 
klasa! Lodowisko było 
w miarę duże i każdy 
mógł swobodnie 
jeździć. W s z ys t k im  
s i ę  p o d o b a ł o ,  
d u żo  o s ó b  
n a u c z y ł o  s i ę  
j e źd z i ć ,  i  t o  
b a r d zo  s z yb k o !  
Po godzinie jazdy, 
zmęczeni 
i zadowoleni 
wróciliśmy do szkoły 
z  bardzo dobrymi 
humorami. Pani 
poinformowała nas 
o tym, że co tydzień 
już będziemy chodzić na lodowisko w ramach w-fu. Każdy się 
ucieszył. Najbardziej podoba mi się to, że wyjście 
na łyżwy, to inny sposób na w-f, coś innego, niż granie 
w nogę lub siatkówkę. Jest przy tym dużo śmiechu 
i zabawy a przede wszystkim wysiłku fizycznego! 
Był  t o  j eden  z  leps zych  dn i  spędzon ych  z  k lasą .  
Ka żde j  k las ie  po lecam  tak i  w - f  i  zaba wę!   

 

Nela VII C & foto: Weronika VIII A 

ROBOTYKA 

Lubię programować!  

My się zimy nie boimy… 
Gdy zajęcia WF stają się dla nas frajdą! 
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Dnia 19 grudnia 2018 roku, MY - uczniowie III h wraz 

z nauczycielami: Joanną Syska i Markiem Góralskim, 
spędziliśmy cudowną wigilię wśród podopiecznych 

Schroniska OTOZ Animals, w Dąbrówce. Wszystko zaczęło 
się od pomysłu, aby zamiast typowych wigilijnych 
podarunków, sprawić wielką radość schroniskowym 
zwierzakom. Na początku grudnia zorganizowaliśmy 
również ogólnoszkolną zbiórkę karm, kolczyków, 
zabawek i innych potrzebnych rzeczy dla osamotnionych 
czworonogów. Z uzbieranych pieniędzy na kiermaszu 
świątecznym wynajęliśmy sobie „wesoły autobus", w którym 
na szczęście było bardzo ciepło. Nasze tegoroczne 
„prezenty świąteczne" zamieniliśmy na prawie 350kg 
granulatu dla schroniskowych koteczków. Obrożami,  
smyczami, zabawkami i  karmami , obdarowaliśmy 
k i lku, z 300 podopiecznych Schroniska 
w Dąbrówce.  Przemiła Pani opowiedziała nam o tym, jak 
powstało i jak funkcjonuje schronisko, skąd biorą się zwierzaki 
i jakie są ich dalsze losy. Następnie oprowadziła nas po całym 
obiekcie. Chodziliśmy tam wśród wyjących, szczekających, 
piszczących piesków. Każdy z nas w wielkiej ciszy i zadumie 
mijał klatkę po klatce patrząc na zziębnięte i osamotnione 
czworonogi. My w grubych kurtkach, czapkach 
i rękawiczkach, a one... na zimnym piachu, betonie, bez 
kocyka, podusi... bez miłości... bez swojego kochanego 
Pana.  Były to naprawdę bardzo ciężkie chwile. 
Najwspanialsze było jednak przed nami. Opiekunowie 
przydzielili nam pieski. Hura! Potem, około dwie godziny 
spędzone sam na sam, każdy ze swoim pupilem.... jedni 
spacerowali wolniej, inni szybciej, a niektórzy w ciągłym biegu. 
Na szczęście trafiło na klasę sportową, więc psy wybiegały 
się. Cudowne chwile z psiakami niestety szybko się skończyły 

i cieplutkim autobusem musieliśmy wrócić do Bolszewa. 
Po dwóch dniach okazało się, że nie wszystkim cudne chwile 
się skończyły! Nasz kolega klasowy, Łukasz, zaadoptował 
przydzielonego mu na spacer, zupełnie przypadkowego 
pieska. Balu, znalazł kochającą rodzinę i wierzymy w to, 
że się odwdzięczy wielką miłością. Było nam bardzo miło 
spędzić świąteczny czas razem z psiakami. M a m y  
n a d z i e j e ,  ż e  w y j a z d y  t e g o  t yp u  b ę d ą  o d b yw a ć  
s i ę  c z ę ś c i e j .  

J.S. 
 

 

 

 
Jako, że zaczął się rok 2019, dużo uczniów naszej 

szkoły, jak i osób dorosłych wprowadza w życie swoje 
postanowienia noworoczne. Większość społeczeństwa 

posługuje się 
stwierdzeniem 

„Nowy Rok, 
Nowa/Nowy Ja”, 
ponieważ jest to 
określenie, które 
dosadnie pokazuje, 
iż chcemy coś 
zmienić w swoim 

dotychczasowym 
życiu. Niektórzy 
ludzie myślą, że 

jeżeli chcemy się zmienić to należy to zrobić właśnie od 
nadchodzącego roku. Niekoniecznie się z tym zgadzam. 
Dlaczego? Otóż uważam, że każdy moment jest dobry, aby 
coś zmienić w sobie, wyglądzie zewnętrznym, otoczeniu. Nie 
powinniśmy ograniczać się do określonej daty! Jeżeli chcesz 
coś zmienić, zacznij od dziś, a im szybciej zaczniesz, tym 
lepiej! Skoro mowa o teraźniejszości...przypuszczam, że 
również część z Was nie wie jak się zabrać do jakichkolwiek 
zmian, ale bardzo byście chcieli usunąć rutynę z Waszego 
życia. Nie byłabym sobą, gdybym nie zaproponowała Ci paru 
propozycji. Postaw na pomoc innym. Banalne? Uwierz mi, że 
każda pomoc się liczy, a im więcej od siebie dajesz, tym 
więcej do Ciebie wraca. W tym roku możesz być 
organizatorem różnego rodzaju zbiórek, pomoże Ci się to 
rozwinąć i wprowadzić balans w życiu codziennym, 
ponieważ świadomość pomagania innym na pewno 
wzbudzi w Tobie i Twoich odbiorcach pozytywne 
odczucia! Ro zw i j a j  s ię . Bałeś się pokazać innym swój 
talent? Może to Twój czas, aby inni zobaczyli Twoją pasję 
oraz zaangażowanie? Bąd ź  k rea t ywn y i nie bój się 
pokazywać swojego hobby innym. Kto wie, możliwe, że w ten 
sposób poznasz kogoś wartościowego. Co  po wie sz  na  
zm ianę  w i ze runk u?  Na pewno chciałeś zmienić kiedyś 
fryzurę lub styl ubierania. Obecny czas pozwoli Ci się 
rozluźnić i dokonać wyborów, ponieważ nie tylko Ty pozwolisz 
sobie na małe szaleństwo modowe! Słuchajcie, pomysłów jest 
mnóstwo i jeżeli ktoś pragnie się zmienić to zrobi to 
niezależnie od czasu i innych czynników. Zastanawiałam się 
również, czego ja mogę Wam życzyć i doszłam do pewnych 
wniosków. Bądźcie sobą i otaczajcie się prawdziwymi ludźmi, 
nie przejmujcie się innymi i idźcie do przodu bez 
zatrzymywania się. Możecie też poprawić swoje wyniki 
w nauce. Obiecuję, że będziecie mieli satysfakcję, 
a i nauczycielom spadnie kamień z serca. S zc zę ś l iwe g o  
N o we g o  R o k u !  

Obserwatorka 

WIGILIA W SCHRONISKU DLA ZWIERZĄT 
 

Czas  na  zmiany!  
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Uważam, iż szkoła jest jak najbardziej przyjacielem 
ucznia. Daje nam dobry start poczynając od nauki pierwszych 
liter, cyfr, wypracowań, zdań, itd. Nie tylko uczy potrzebnych 
nam rzeczy, które są wręcz niezbędne, ale też wychowuje 

i kształtuje charakter. Przygotowuje nas do dorosłego życia. Wielu z nas uważa, że niektóre rzeczy się nam nie 
przydadzą, ale prawda jest taka, że prawie połowę naszego życia spędzamy w szkole. Choć człowiek uczy się 
przez całe życie, to szkoła jest najlepszym miejscem do poznawania świata i ludzi. Nauczyciel to kluczowa 
postać w procesie zdobywania wiedzy, jak ważne są jego relacje z uczniem, zwłaszcza te indywidualne, nie 
trzeba nikogo przekonywać. Od nich bowiem zależy w dużej mierze kierunek zainteresowań oraz wynik 
poczynań edukacyjnych młodego człowieka. Szkoła jest podstawą, bez której człowiek byłby ubogi w wszelką 
wiedzę. Dzięki niej, możemy w późniejszym życiu pójść do pracy i dobrze wykorzystując swoją wiedzę 
pomagać tym samym innym. Dzięki szkole zapewniamy sobie byt. Ale nie dla wszystkich szkoła to tylko 

obowiązek, lecz nauka - przymus. Zdobywanie wiedzy daje także satysfakcję i podwyższa samoocenę. W szkole zazwyczaj 
czujemy się dobrze. Nasi rodzice bez oporów puszczają nas do niej wiedząc, że zawsze jesteśmy pod fachową opieką 
nauczycieli i nic się nam nie może stać. Tak więc w szkole jesteśmy bezpieczni. Ponadto, dzięki niej nie tylko uczymy się coraz 
to nowych rzeczy, ale i zawieramy niezbędne dla człowieka przyjaźnie, które umilają nam wolny czas na przerwach czy nawet 

poza szkołą. Dziękuję za  uwagę!  

    Patrycja IIIF  

21 stycznia Samorząd Uczniowski, wraz 

z opiekunką, Panią Anetą Mitrowską, odwiedził dom 

spokojnej starości, który zamieszkuje obecnie dwudziestu 

pensjonariuszy. 

Na początku byliśmy przestraszeni…, obawialiśmy się 

różnicy pokoleń. Baliśmy się, że powszechny w języku 

potocznym slang, przeszkodzi w porozumiewaniu się. Mimo 

wszystko, po krótkiej grze integracyjnej, każdy nawiązał 

chociażby cieniutką linię porozumienia ze starszymi ludźmi. 

Każdy z nas przedstawił się i powiedział czym lubi się 

zajmować. Śpiewaliśmy kolędy, którym towarzyszył 

akompaniament gitary z ukulele. 

Gdy integracja dobiegła końca, zajęl iśmy się 

grami p lanszowymi. Seniorzy chętn ie rozgrywal i  

z nami part ie w chińczyka i  warcaby. Wiele z osób starszych chętnie podejmowało każdy temat do rozmowy. 

Opowiadali o przeszłości, 

planach oraz wypytywali 

nas o szkołę i relacje 

z rówieśnikami. W czasie 

tego spotkania czułam się 

jak na spotkaniu u cioci 

czy babci. Było miło, 

spokojnie i przytulnie. 

Myślę, że warto 

odwiedzać takie miejsca. 

K a żd y  z  b i o r ą c yc h  

u d z ia ł  w  s p o t k a n iu  

c ze r p a ł  z     n i e g o  

k o r zyś c i .  Planujemy 

jeszcze nie raz spotkać 

się i rozbawić seniorów, 

którzy bardzo chętnie 

przyjmują gości. 

Marysia VIII e 

Czy moim zdaniem szkoła to 

przyjacie l  czy też wróg ucznia?  

Wiek nie  musi  dzie l i ć… ,  
 czyli kiedy Senior „ogrywa” Cię w Chińczyka  
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 Nie wyobrażamy sobie życia bez plastiku. W sklepie 
przy kasie widnieją foliowe woreczki, w plecaku butelka 
z wodą, a na imprezie znajdziemy plastikowe kubeczki, 
talerzyki bądź sztućce, które po jednorazowym zużyciu, trafią 
do kosza na śmieci. Plastik jest materiałem wiecznotrwałym, 
dla przykładu rozkład jednej plastikowej butelki wynosi ok. 400 

lat. Od lat 50 XX wieku wyprodukowaliśmy aż 8,3 mld ton 
tworzyw sztucznych. Ofiarą wytworu materiału na ogromną 
skalę jest nasza planeta oraz jej ekosystemy. Niedługo ofiarą 
plastiku może stać się również człowiek, gdyż jedynie 21% 
materiałów sztucznych trafia do recyklingu, co oznacza, 
że odpadami stało się 6,3 mld ton plastiku. Szczególnie 

ucierpiały morza oraz oceany, gdyż szacując, znajduje się tam 
51 bilionów plastikowych drobin czyli, dla porównania, 500 
razy więcej niż gwiazd w Drodze Mlecznej. Naukowcy 
oświadczają, że do 2050r. to właśnie plastik będzie 
dominującym „gatunkiem’’ w wodach powierzchniowych. Jak 
zatem ograniczyć zużycie tego materiału, będąc uczniem 
Szkoły Podstawowej lub Gimnazjum? 
 
1. Po pierwsze- SEGREGUJ ODPADY. Jest to prosta 
i powszechna metoda ograniczenia zużycia materiałów 
sztucznych. Upewnij się, że 100% wszystkich surowców 
wtórnych trafiło do odpowiedniego kosza, gromadzącego 
odpady do recyklingu. 
 
2. Na zakupy noś swoją własną torbę wielorazowego 
użytku. Foliowe siatki stanowią ogromny problem przemysłu 

spożywczego. Dlatego warto zaopatrzyć się we własną torbę 
wykonaną z naturalnego materiału. Jeśli jednak zdecydujesz 
się na reklamówkę, zabierz ją ze sobą do domu. Tym 
sposobem będziesz miał pewność, że nie trafi na dno morza. 
 
CIEKAWOSTKA: Jedna z największych sieci sklepów 
w Australii, zaprzestała sprzedaży foliowych siatek, 
co skutkowało spadkiem poziomu zużycia materiałów 
sztucznych o połowę. 
 
3. Powiedz ,,nie’’ butelkom plastikowym i pokochaj wodę 
z kranu. Warto zamienić butelki PET na te wielorazowego 
użytku. Czy nie warto mieć jedną ładną butelkę niż 50 
plastikowych? Woda kranowa jest w 100% zdatna do 
spożycia, więc warto zaoszczędzić pieniądze oraz zaprzestać 
zakupu plastikowych butelek. 
 
4. Plastikowe słomki męką zwierząt wodnych. Słomki 
wykonane z tworzywa sztucznego, także mają swoją 
alternatywę. Zamiast tych plastikowych, kupuj papierowe lub 
zaopatrz się w metalowe słomki wielokrotnego użytku. 
W restauracji lub barze, składając zamówienie, poproś 
o napój bez słomki, lub noś ze sobą własną, metalową. Życie 
żółwi jest cenniejsze niż kolorowy kawałek plastiku. 
 
5. Kupuj produkty przyjemne dla środowiska lub 
uzyskane z recyklingu. Zamień swoją plastikową 
szczoteczkę do zębów na bambusową. Kupuj kosmetyki, 
których opakowania są zrobione z plastiku użytego więcej niż 
raz. To malutkie kroki, lecz robią dużą różnicę. 
 
Drodzy koledzy, warto odstawić plastik na bok. Dla zdrowia 
naszej planety, zwierząt, roślin oraz nas samych. B o  j a k  
n i e  m y  u r a t u j e m y Z i e m i ę ,  t o  k t o  t o  z r o b i ?  

Sofia 
 
 
 

 

Tym razem zapraszam 
Was do zrobienia piasku 
kinetycznego. Oczywiście nie 
będziemy używać prawdziwego 
piasku. Potrzebujemy około 
2 szklanek mąki pszennej, jedną 
czwartą szklanki oleju (może 

być też oliwka dla dzieci) oraz dowolny barwnik spożywczy. 
Składniki bardzo dokładnie mieszamy. Otrzymany produkt 
to właśnie p i a s e k  k i n e t yc zn y. Możemy ulepić z niego 
dowolne figury, wszystko zależy od naszej fantazji. Jeśli 
chcemy go przechowywać to wsypujemy go do szczelnego, 
suchego naczynia. Ż yc z ę  u d a n yc h  e k s p e r ym e n t ó w.   

 

Przemek Klank 

Kącik młodego chemika  

JAK NASTOLATEK MOŻE OGRANICZYĆ 

ZUŻYCIE PLASTIKU I DLACZEGO WARTO 
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 Nazywam się Maks, chodzę do Szkoły 
Podstawowej i trenuję w klubie piłkarskim 
„ G r y f  W e j h e r o w o " .  
     Tak jak wspomniałem wcześniej, miałem kontuzję 
kostki. Bardzo długo i ciężko pracowałem, aby 
odzyskać formę. W końcu udało się. Ale było mi 
bardzo przykro, gdy pojechaliśmy na turniej do 
Barcelony, a ja nie mogłem grać. Towarzyszyłem im 
z perspektywy kibica. Ale nie żałuję, bo udało nam 
się zwiedzić: Barcelonę, Genewę i Stuttgart. 
W ciągu tego wyjazdu spełniło się kilka moich 
marzeń. Byłem na stadionach: Camp Nou 
w Barcelonie oraz Mercedes Benz Arena 
w Stuttgarcie. W sumie to z marzeń został mi tylko 
stadion Realu:) Korzystaliśmy też z uroków 
hiszpańskiej pogody. Często chodziliśmy na plażę, 
kąpaliśmy się w basenie, a wieczorami zwiedzaliśmy 
Lloret de Mar. 

    Koledzy zdobywali trofea, a ja chodziłem na kolejne masaże. W końcu, po 3 miesiącach wróciłem do gry. Mieliśmy już 
nowego, bardziej wymagającego trenera - Jakuba. Trener Kuba dużo od nas wymagał, ale też woził nas swoim busem na 
niezliczone turnieje i sparingi. Dużo trenowaliśmy na świeżym powietrzu, dzięki temu przestaliśmy chorować i budowaliśmy 
swoją sprawność.   

   Rok później znowu pojechaliśmy na międzynarodowy turniej, tym razem do Siófok na Węgrzech. Były to bardzo trudne dla 
nas rozgrywki. Mieszkaliśmy w domkach nad Balatonem. Przez większość naszego pobytu padał deszcz. Cięgle musieliśmy 
prać nasze getry i stroje meczowe, a buty to nieraz nie zdążyły nam się wysuszyć. W ogólnej klasyfikacji zdobyliśmy drugie 
miejsce. Byliśmy z siebie bardzo dumni. Przy okazji udało nam się zwiedzić Budapeszt i Wiedeń. Niestety, po przyjeździe 
musieliśmy się pożegnać z naszym trenerem Jakubem oraz klubem „Błękitni" Wejherowo i przejść do nowego klubu „Gryf" 
Wejherowo. Był to dla nas niewątpliwie awans, ale baliśmy się zmian. Od tej chwili ćwiczymy z trenerami Tomaszem i Dawidem. 
Bardzo lubię te zajęcia i jestem dumny, że wytrwałem i dotarłem tak daleko.   

     Na początku pisałem tylko o przyjemnych stronach bycia sportowcem. Muszę wspomnieć, że są też przykre strony bycia 
piłkarzem.  Często zdarzają nam się kontuzje. Mamy naciągnięte ścięgna, bolące mięśnie, często podbite oko, rozciętą wargę 
a bolące nogi to już dla nas normalka. Jeden mój przyjaciel ma martwicę pięty i nie wiadomo, czy kiedykolwiek będzie mógł 
jeszcze trenować. Teraz czeka go długa i bolesna rehabilitacja. Dlatego bardzo ważne jest właściwie dobrane obuwie, 
dostosowane do nawierzchni, na której akurat gramy. Każdy zawodnik z naszej drużyny ma po 3 rodzaje butów treningowych, 
aby takie sytuacje już nigdy nikomu się z nas nie zdarzyły. Nasi rodzice musieli też kupić po kilka kompletów stroju 
treningowego, do tego strój meczowy, dres, deszczówka, ochraniacze no i jeszcze kilka par getrów. Zimą potrzebujemy odzieży 
termicznej, odpowiednich czapek i rękawic. Dużo tego wszystkiego mamy i ciągle coś gubimy:).  

      W Gryfie trenuje się cztery razy w tygodniu po dwie godziny, większość weekendów wyjeżdżamy na turnieje. Mam mało 
wolnego czasu, zdarza się, że lekcje odrabiam na przerwach, między kolejnymi zajęciami. Gdy mam więcej zadań, siedzę 
nieraz do nocy albo wstaję wcześniej, żeby dokończyć lekcje. Lektury często czytam w drodze na turnieje. Musiałem 
zrezygnować ze wszystkich dodatkowych zajęć w szkole, takich jak Nowe Horyzonty i Język Kaszubski. Czasami udaje mi się 
dotrzeć na SKS. Nie mam też zbyt dużo czasu na gry komputerowe, a czasami chętnie bym z kolegami pograł.                                                                 

M im o  wszys tk o  uwa żam ,  że  war to  za j ąć  s ię  swo ją  pas j ą  i  poświęc i ć  s ię  na  ca łeg o .  D z ięk i  p i ł ce  
zw ied z i ł em  j uż  k i l k a  eu rope j sk ich  m ias t  ora z m am  wie lu  odda n ych  p r zyj ac ió ł .  Ró wn ie ż nas i  r od z ice  
za war l i  n o we  zn a jom ośc i  i  p r zyj a źn ie .  

Maksymilian Topp 

 

Od 2 miesięcy na poważnie zajęłam się sztuką pisma - 
kaligrafią. Z definicji: 
Kaligrafia - piękne, staranne, czytelne pismo; także sztuka 
takiego pisania.  
Z m i e r z y ł a m  s i ę  z  n i e m i e c k ą  c zc i o n k ą  g o t yc k ą ,  
a  o t o  e f e k t y…  

Marysia Boyke 

Z trawnika do Gryfu, a może i jeszcze dalej...? cz. 2 

Całkiem nowe oblicze „ładnego pisma" – to coś, co mnie „kręci” ..., czyli kaligrafia! 
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Cześć! Mam na imię 
Iza i chodzę do klasy 
6B. Mam wiele różnych 
zainteresowań. Staram 
się być wszechstronna, 
pozwala mi to na 
rozwijanie się. 

Pierwszą i najważniejszą w moim życiu pasją jest gra 
na skrzypcach. Zainteresowanie muzyką objawiałam już 
od najmłodszych lat. Gdy uczęszczałam do drugiej klasy 
szkoły podstawowej, udałam się na przesłuchania do 
szkoły muzycznej. Pierwotnie chciałam grać na gitarze, ale 
nauczyciele stwierdzili, że mam lepsze predyspozycje do 
gry na skrzypcach. I słusznie zdecydowali. Nie wyobrażam 
sobie teraz mnie grającej na gitarze. Moim największym 
marzeniem związanym z muzyką jest występ na sali 
koncertowej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki 
w Gdańsku. Na tej Akademii pragnę kiedyś studiować. 
Drugą moją pasją jest śpiew. Śpiewam cały czas 
(naprawdę). Na lekcji moi rówieśnicy nie wytrzymują już 
tego. Na każdym kroku, ktokolwiek mnie spotka widzi mnie 
śpiewającą. Muzyka nie tylko sprawia mi przyjemność, ale 
również pozwala mi zapomnieć o smutkach i problemach. 
Staram się brać udział w każdym konkursie związanym 
z muzyką. Słyszę pozytywne komentarze o mojej osobie 
i bardzo się cieszę, że właśnie taką drogę wybrałam. 
W iem ,  że  p r ze d e  m ną  c i ę żk a  p r a c a ,  a l e  b ę d ę  
k o n s ek we n t n i e  d ą ży ł a  d o  za m ie r zo n yc h  
c e l ó w.  M u zyk a  t o  m o j e  życ i e .  

Iza Wawrzyniak 6 b 

 

 

 

Cześć !  M am na  imię  Igor  i  mam 8  la t .   

Moja przygoda z piką nożną zaczęła się gdy miałem 

6  lat.  Początkowo obserwowałem przez płot, jak moi 

starsi koledzy z podwórka grają w piłkę w ogrodzie 

u sąsiada. Lubiłem też oglądać mecze piłki nożnej 

w telewizji. Moim idolem wówczas był Robert 

Lewandowski. Jak podrosłem zacząłem sam kopać w piłkę 

na podwórku z kolegami. Bardzo mi się to spodobało. 

Obecnie trenuję w Wejherowskiej Akademii Piłki Nożnej 

„Błękitni”. Treningi odbywają się 3 razy w tygodniu (w tym 

gimnastyka/technika). W weekendy zazwyczaj nasza 

drużyna bierze udział w turniejach piłkarskich, w których 

dzięki zaangażowaniu, miłości do piłki i naszemu trenerowi 

zajmujemy czołowe miejsca. Naszym pierwszym trenerem 

był trener Stefan M., obecnie trenuje nas trener Dariusz G., 

który ma na nas ogromny wpływ, motywuje nas, wspiera 

i  ustala taktykę gry. Myślę, że wszyscy dobrze się bawimy. 

Przez okres 3 lat udało mi się zdobyć sporo 

medali, każdy jest dla mnie wyjątkowy, ale najcenniejszy 

jest dla mnie medal za zajęcie I (pierwszego) miejsca 

w turnieju Dorszyk CUP 2018, w którym nie przegraliśmy 

ani jednego meczu. Rozgrywki trwały cały dzień, pogoda 

była upalna, a przeciwnicy nie byli łatwymi, m.in.: Football 

Academy Trójmiasto; Sopocka Akademia Piłkarska; 

Gdyńska Akademia Piłkarska I; Dragon Bojano; Pomerania 

Gdańsk; Latarnik Choczewo; Wisełka Bydgoszcz. Moi 

Kumple z drużyny to m.in.: Olo (bramkarz), Julian, Grosik, 

Kaka i Dawid – to dzięki nim, zgranej drużynie, udaje się 

nam zdobywać nagrody i jednocześnie spędzać miło 

czas  . Mój pseudonim to Iguan od wspaniałego 

piłkarza Higuain Gonzalo. 

W wolnej chwili gram na podwórku. Moja ekipa 

z podwórka, w której grają również dziewczyny, to m.in. 

moja siostra Jagoda i jej koleżanka Agata . Chłopcy to: 

Miłek, Kuba i Bart (każdy w innym wieku od 17 do 6 lat)  – 

choć jest nas mało, każdy odgrywa ważną rolę, każdy jest 

ważny. Po całym dniu zabawy wszyscy jesteśmy brudni, 

zmęczeni, ale szczęśliwi… 

M a m a  k rz yc z y:  „ I gor  ł o bu z i e ,   

a   I g o r  cz a r n ą  n a d ym a  b uz i ę …”   .  

Igor Nowacki II e 

 

 

 

 
 

                Pasja Igora  

             –  pi łka nożna  

M a m  w i e l e  p a s j i…   
M u z y ka  to  m o j 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 !!  

 

Redakc ja Ale  NEWS!  
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13 stycznia 2019 roku uczestniczyliśmy w Wielkiej 
Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Do wzięcia udziału w tym 

wydarzeniu skłoniła nas chęć pomocy oraz zrobienia czegoś 
dla innych. Wręczenie puszek, identyfikatorów oraz serduszek 
nastąpiło 9 stycznia o godzinie 17

00
 w sztabie znajdującym się 

w Bolszewie przy ul. Reja 9. Wyznaczono tam miejsca, 
w których dane osoby będą zbierały pieniądze. 

 W niedzielę, 13 stycznia 
o godzinie 7

20
 ustawiliśmy się przy 

jednej z bocznych bram Parafii 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny w Bolszewie, aby tam 
rozpocząć zbieranie pieniędzy na 
rzecz WOŚP. Od samego 
początku ludzie byli do nas 
pozytywnie nastawieni i chętnie 
wrzucali pieniądze do puszek. 
Spotykaliśmy wiele różnych osób 
m.in. chłopaka, który urodził się 
jako 

wcześniak i przeżył dzięki 
specjalistycznemu sprzętowi 
zakupionym przez Wielką 
Orkiestrę Świątecznej Pomocy. 
Po ostatniej Mszy Świętej, która 
zakończyła się o godzinie 14

00
 

skończyliśmy zbierać pieniądze. 
Wieczorem około 17

00
 udaliśmy 

się do sztabu WOŚP, aby zdać 
puszki. Na miejscu, 
wolontariusze odpowiedzialni za 
finanse policzyli pieniądze, które 
udało nam się zebrać. Łącznie 
zebraliśmy 800 złotych. Atrakcji 
przygotowanych przez 
wolontariuszy w Bibliotece nie 
brakowało. Odbywały się tam 
m.in. liczne licytacje, pokazy 
Straży Pożarnej i wiele innych 
konkursów.  
 Dzięki wolontariuszom, licytacjom oraz osobom 
wspierającym, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
w Bolszewie zebrała 43 564 ,97z ł .  Naszym  zdan iem 
war to  uczes tn iczyć  w  akc jach charyta t ywnych,  
pon ieważ dobro  zawsze wraca .   

Aleksander Burda & Kajetan Rzepiński   

27.  F ina ł  Wielk iej  Orkiestry   
Świą tecznej  Pomocy  

Nasi  uczniowie  i  nauczycie l e   
„gra l i ”  w  Orkiestrze!  

Zwarci i gotowi…, czyli odprawa - przed 27. Finałem 
w sztabie Biblioteki w Bolszewie. 

      Po raz pierwszy swój oficjalny sztab miała Gmina 
Wejherowo. Akcja rozpoczęła się przy kościele 
w Bolszewie z Orkiestrą Dętą Gminy Wejherowo 
i Bolszewskim Klubem Rowerowym „Cyklista”. 
Całość zakończyła się o godzinie 20

00
 światełkiem do 

nieba, czyli pokazem ognia Mamadoo Fire Show. 

O j ,  d z i a ł o  s i ę … ! ! !  
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Podczas tak ważnego wydarzenia - 27. Finału 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nie mogło i nas 
zabraknąć. Połączone siły Grupy Teatralnej „JBT” i „JBT- 
Junior” pod kierunkiem Mai Falkiewicz i Marka Czoski, po 
raz kolejny zagrały spektakl pt. „Świat Narnii”, w skrócie 
nazywaną „Narnią”. Zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci przez 
licznie zgromadzoną publiczność, zarówno przez dzieci jaki 
i przez dorosłych.  
 Była to już ostatnia odsłona tego przedstawienia. 
Występ ten dał nam dużo radości i jeszcze długo będziemy 
go wspominać. Teraz czas na nowe wyzwania dla obydwu 

grup. K t o  w i e ,  m o że  j e s zc ze  k i e d yś  p o ł ą c z ym y  
s i ł y  i  s t w o r z ym y c o ś  r a ze m ?    

 
 
 
 

Maja Falkiewicz 
 

Występ połączonych grup „JBT”  
i „JBT - JUNIOR” podczas 27. Finału Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy 
 

Gramy do końca 
świata i o jeden 
dzień dłużej!!! 

 
Kamila 

Trochowska  
z klasy VIII d 

„grała” i zbierała  
w Wejherowie. 

 

Brawo Kama!!! 
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8       Klasa pod lupą… 

Nasza klasa liczy 24 uczniów mających 
różnorodne pasje, zainteresowania. Wśród nas 
są osoby tańczące oraz grające 
na instrumentach. W klasie mamy również 
świetnych sportowców, informatyków, 
redaktorów gazetki, koleżankę jeżdżącą 
konno. Wielu z nas bierze udział w krajowych 
lub międzynarodowych konkursach  
i turniejach, prezentując tam swoje 
umiejętności.  
Nasz zespół chętnie angażuje się w życie 
szkoły. Mamy przedstawiciela w Samorządzie 
Uczniowskim, redagujemy teksty do gazetki 
„Ale NEWS!” oraz aktywnie bierzemy udział 
w szkolnych wydarzeniach i uroczystościach.  

Nasza klasa VIII e 

 
Dzięki naszej wychowawczyni, Pani 

Alicji, wyjeżdżamy na różne wycieczki. 
Podczas nich bardziej się integrujemy, 
poznajemy historię i geografię naszego kraju. 
Wszyscy lubimy lekcje na „żywo”, a nie tylko  
te, podczas których siedzimy w ławce.  

Współtworzymy gazetkę 

 „Ale NEWS!” Jesteśmy pilni, 

pracowici, rzetelnie wywiązujemy 

się z powierzonych zadań  

i obowiązków. 

Klasa VIII e stanowi zgrany zespół młodych ludzi 
pełnych pozytywnej energii i pomysłów. 
Są zaangażowani w życie klasy i potrafią 
współpracować przy realizacji różnych klasowych 
wydarzeń. Trzeba przyznać, że nauczyciele lubią 
uczniów tej klasy i chętnie chodzą do nich 
na lekcje.      
                                               Alicja Buczyło - Lniska 

 Klasa VIII e stanowi zgrany zespół młodych ludzi 

pełnych pozytywnej energii i pomysłów. Są 

zaangażowani w życie klasy i potrafią współpracować 

Teraz kolej na Was! 
Pochwalcie sięw swoją klasą! 

Redakcja czeka na Wasze 
relacje! 
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Każdy z nas chodź raz w życiu przebywał w stanie 

ogólnej mobilizacji organizmu, wywołanym silnym 
bodźcem, czyli w stresie. Jest to nierozłączna część 
naszego życia. Jako uczniowie, każdego dnia musimy 
zmagać się z tym niesfornym duszkiem, który powoduje u nas 
przyspieszony oddech, drżenie kończyn, podwyższone tętno, 
nadmierne pocenie się, kołatanie serca, bądź ból głowy. 
To tylko kilka z wielu dolegliwości wywołanych stresem. Jest 
to normalne - każdy z nas czasem jest wywoływany 
do odpowiedzi, jedyne, co w danej chwili pamięta, to własne 
imię i nazwisko, a szukając w kieszeni telefonu odnajduje 
pustą przestrzeń, prawda? Długotrwałemu stresowi 
towarzyszą dolegliwości, takie jak bezsenność, pogorszenie 
pamięci, zmienny nastrój, bóle i zawroty głowy, drażliwość, 
depresja i lęk. Zapytacie więc, jak zatem walczyć ze stresem. 
Oto k i lka prostych oraz sprawdzonych metod:  
1)  PROW ADŹ ZDROWY TRYB ŻYCIA.  

Bądź aktywny fizycznie. Jak każdy z nas wie, wysiłek 
fizyczny powoduje wytwarzanie hormonów szczęścia, czyli 
endorfin, oraz rozładowuje napięcie emocjonalne. Znajdź dla 
siebie coś, co lubisz! Może być to jazda na rowerze, pływanie, 
taniec, bieganie, bądź mniej „ekstremalne” aktywności, takie 
jak spacer w ogrodzie, pomoc w domu, wyprowadzanie psa 
itp. Połącz przyjemnie z pożytecznym. Oprócz tego zdrowo 
się odżywiaj. Dzięki jedzeniu potraw bogatych w błonnik oraz 
węglowodany. Twój mózg zacznie wytwarzać więcej 
serotoniny, czyli hormonu, który pomoże Ci się odprężyć. 
Również jedzenie dużej ilości warzyw i owoców wzmacnia 
układ odpornościowy. Kolejnym ważnym punktem jest 
odpowiednia ilość snu. Zalecaną długością snu dla 
nastolatków (14 - 17 lat) jest od 8 do 10 godzin. Zatem odłóż 
na bok telefon oraz komputer i pozwól swojemu organizmowi 
odpocząć! 

2) POZNAJ SIEBIE, SWÓJ ORGANIZM I UCZ SIĘ 
RADZIĆ SOBIE ZE STRESEM  

Ucz się rozpoznawać swoje emocje, jak się z nimi 
oswajać, poznaj swoje potrzeby w tym zakresie i najbardziej 
skuteczne dla ciebie strategie. Rób rzeczy, które sprawiają 
Tobie przyjemność oraz relaksują. Może być to spotkanie 
z przyjaciółmi, słuchanie ulubionej muzyki, obejrzenie filmu 
z rodziną, pobyt w ulubionym miejscu, realizowanie 
zainteresowań, porządkowanie pokoju bądź myśli w formie 
medytacji, jogi, modlitwy (dla osób wierzących) i wiele, wiele 
innych rzeczy. Jeżeli znajdziesz swój własny sposób 
na uporanie się ze stresem, dalej będzie tylko z górki! 

3)  ROZM AWIAJ Z BLISKIMI I  NIE BÓJ SIĘ 
PROSIĆ O POMOC  

Pamiętaj, że nie jesteś sam! Osoby, które Cię 
otaczają mogą zmagać się z podobnymi problemami, w tym 
że stresem, więc nie bój się rozmawiać na temat swoich 
uczuć, problemów i trudnych sytuacji. Rozmowa z osobami 
życzliwymi i bliskimi, pomoże ci w rozwiązaniu problemów, 
które mogą być przyczyną stresu, ujrzeć sytuację z innej 
perspektywy, dać poczucie bezpieczeństwa, przynależności, 
bądź zwyczajnie odstresować.  Jeżeli jednak rozmowa 
z rodziną bądź przyjaciółmi nie wystarczy, zwróć się do 
szkolnego pedagoga, bądź szukaj pomocy w najbliższej 
poradni zdrowia psychicznego. NIE POZWÓL 
STRESOWI SOBĄ ZAWŁADNĄĆ!  

Sofia 

 
21 stycznia, w Szkole 
Podstawowej w Bolszewie 
odbywały się Gminne 
Igrzyska Dzieci w Mini Piłce 
Siatkowej Chłopców. 
Po bardzo dobrym występie, 
złoty medal wywalczyli nasi 
chłopcy, którzy pokonali 
szkoły z Nowego Dworu 
Wejherowskiego, Orla, oraz 
Gościcina. Wszystkie mecze 
kończyły się zwycięstwem 
gospodarzy, w stosunku 
2:0. Drugie miejsce uzyskało 
Gościcino, które wygrało dwa 

mecze, zaś brązowe medale pojechały do Orla. Nowy Dwór 
Wejherowski znalazł się poza podium. Naszą szkołę 
reprezentowali: Paweł Reiter, Kacper Hebel, Jakub Konkol, 
Wojciech Kujawski, Mikołaj Plichta, Szymon Nawrocki, 
Damian Białobłodzki, Grzegorz Bach, Marcel Szrot, Jakub 
Kochanowicz, oraz Aleksander Ruszkowski. Drużynę 
przygotowali nauczyciele 
wychowania fizycznego.  
 
Dzień później, w Orlu, 
odbywały się Gminne Igrzyska 
Dzieci w Mini Siatkówce 
Dziewcząt. Mimo ambitnej 
postawy naszych młodych 
siatkarek, zajęliśmy ostatecznie 
drugie miejsce, przegrywając 
jedynie z Orlem, które wygrało 
cały turniej. Na trzecim miejscu 
uplasowały się dziewczęta 
z Gościcina, a tabelę zamknął 
Nowy Dwór Wejherowski. 
Szkołę z Bolszewa reprezentowały: Agata Kujawska, 

Klaudia Kaczykowska, Julia Gaffke, Aneta Górnisiewicz, 
Julia Dziegelewska, Daria Klewer, Julianna Białk, Maja 
Kosyn, Weronika Błaszkiewicz, Dominika Szulta oraz 
Emilia Madej. Drużynę przygotowali nauczyciele 
wychowania fizycznego.  

S.T. 

JAK RADZIĆ SOBIE  

 ZE STRESEM? 

 
Złoto chłopców, srebro dziewcząt  

w mini siatkówce 
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J u ż  n i e d ł u g o  f e r i e  z i m o w e !  Chyba każdy 

z nas już nie może doczekać się ferii. Całe dwa tygodnie 
pewnie już zaplanowane. Niektórzy gdzieś wyjeżdżają, 
a inni zostają w domu. Przede wszystkim ferie muszą być 
bezpieczne. Każdy z nas powinien na s iebie 
uważać  i  zapamiętać jeszcze parę ważnych 
zasad:   

 Nie zjeżdżajmy na sankach 
w pobliżu drogi, 

 Nie doczepiajmy sanek do 
samochodu, 

 Rzucając się śnieżkami nie łączmy 
miękkiego śniegu z kawałkami 
lodu czy kamieni oraz nie celujmy 
w twarz drugiej osoby, 

 Na łyżwach jeźdźmy tylko na lodowisku, 

 Nie strącajmy zwisających z dachów sopli, 

 Bądźmy widoczni na drodze - nie zapominajcie 
o odblaskach, 

 Ubierajmy się ciepło! 

Przestrzegając tych zasadach odpoczniesz, będziesz 
dobrze się bawił i realizował swoje zainteresowania. Życzę 
wszystkim udanych i bezpiecznych ferii. Niech każdy 
cieszy się wolnym czasem, bez nauki. A p o  f e r i a c h  
wr a c am y d o  s zk o ł y  z  g ł o wą  p e łn ą  
n i e za p o m n ia n yc h  wr a że ń ,  z  we r wą  d o  d a l s ze j  
n a uk i .   

Pa t r yc j a  K la nk  8 b  

Ferie są po to, aby wypocząć, bawić się czy nawet 
realizować swoje zainteresowania, na które w czasie nauki 
nie mamy czasu.  J e ś l i  j e d z i e s z  n a  z i m o w i s k o  - to 
wspaniale. Poznasz wiele ciekawych miejsc, nowe koleżanki 
i kolegów. Opiekunowie zapewnią Ci wiele atrakcji oraz 
bezpieczeństwo. Słuchaj ich i nie oddalaj się z miejsca zabawy 
bez ich wiedzy. Wrócisz do domu z głową pełną 
niezapomnianych wrażeń.  
N i e  w y j e ż d ż a s z  n a  z i m o w i s k o ?  - To też dobrze. 
Twoje otoczenie i Twój dom, także są ciekawe. Będziesz miał 
co robić. Czasami jednak zostaniesz sam w domu. 
Dla własnego bezpieczeństwa zamknij drzwi od wewnątrz. 
W czasie nieobecności rodziców albo opiekunów nie 
wpuszczaj nikogo do mieszkania. Bez względu na to, za 
kogo się podaje (np. policjanta, listonosza czy nawet 
znajomego rodziców). Nie otwieraj drzwi, nawet wtedy, aby 
sprawdzić, czy osoba pukająca już odeszła.   
 
O to  k i l ka  zasad ,  k tóre  na leży p rzest rzegać:  

1.  Do uprawiania sportów zimowych wybieraj zawsze 
odpowiednie miejsca, 
2. Wychodząc na zewnątrz pamiętaj o ubraniu stosownym do 
pogody 
3. Pamiętaj o numerach alarmowych, w razie 

niebezpieczeństwa korzystaj z nich! 

9 9 7  –  p o l i c j a  
9 9 8  –  s t r a ż  p o ż a r n a  
9 9 9  –  p o g o t o w i e  r a t u n k o w e  
1 1 2  –  c e n t r u m  p o w i a d o m i e n i a  r a t u n k o w e g o  
 
4. Informuj opiekunów o miejscu do którego masz zamiar się 
udać, oraz o której godzinie wrócisz na obiad, 
 5. KLUCZE do mieszkania chowaj pod ubraniem,  
6. NIE podawaj nikomu swojego miejsca zamieszkania, 
7. NIE opowiadaj o wyposażeniu domu i zasobach 
majątkowych rodziny,  
8. NIE ufaj osobom obcym, 
9. NIE bierz od innych proponowanych słodyczy,  
10. NIE korzystaj z ich zaproszeń na spacer lub do domu, 
11. NIE wsiadaj z nieznajomymi do samochodu, 
12. BAW  się w miejscach do tego przeznaczonych.  

Na czas  fe r i i  zrezygnu j  z u r ządzeń  
e lek t ron icznych .  Spędzaj czas z przyjaciółmi i rodziną 
na świeżym powietrzu, rozwijaj swoje zainteresowania, albo 
spróbuj swoich sił w redagowaniu naszej szkolnej gazetki 
„Ale News!” Życzymy mi łego  wypoczynku 
i  bezpiecznej  zabawy!  

Natalia Mordyl & Klaudia Prinz & Kornelia Okoń  

 

R y s u j ę ,  b o  l u b i ę !  -  „ Z ima ”  
Dominika  Ruszewska I I  c  (Pain t )   
oraz  Zof ia  Kubińska klasa I I I  d  



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

 
 

 

                             Redakcja  
                  Ale NEWS! 
 

alenewsbolszewo@gmail.com 
Redaktor Naczelny: Weronika Zaborowska 
Zastępca: Maria Boyke 
Oprawa fotograficzna wywiadów: Krzysztof Jakoniuk 
Autor LOGO gazetki: Zofia Plichta 
Graficy: Agnieszka Lezner 
Zespół redakcyjny pod opieką Katarzyny Smentoch 
Korekta -  p. Wiesława Żywicka, K. S. 
Skład: Katarzyna Smentoch 

 
DRUK: Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o. o. 

Adres Redakcji: Szkoła Podstawowa 
im. Mikołaja Kopernika,  

ul. Leśna 35, 84- 239 Bolszewo 

http://sspbolszewo.szkolna.net 
 

 

 

 

  

 

 

.  

 

 

 

Grafika komputerowa  
Natalii Szortowskiej z kl. III f gimnazjum 

- I miejsce w Pomorskim Konkursie 
„Gw iazdka  tuż ,  tuż…”  

Gra tu lujemy! ! !  

Fer ie  w  Gminie  Wejherowo!  
Nie będz ie  czasu na nudę!  

Bądź bezpieczny w sieci!  
Jeśli potrzebujesz pomocy...  

N i e  cz ek a j !  
H E L P L I N E . O R G . P L  

 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 
K to  p i er w sz y,  ten  l ep sz y …  

Opiekun Redakcji 
Katarzyna Smentoch 

Pamiętaj !  
Numery alarmowe 

 112 lub 999 

     Życzymy wszystkim uczniom oraz nauczycielom 

wspaniałego wypoczynku w czasie ferii zimowych.   

Pamiętajcie o tym, aby spędzać ten czas bezpiecznie! 

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

