
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

  

 

 

  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. 2. 3. Start. Który to już raz stajemy na starcie? Który to już raz przeżywamy początek nowego? 

Piękny jest fakt, że zawsze się nam udawało. Tym razem też się uda. Uda się na pewno! Dlaczego? Bo życie 
samo w sobie jest trudne, a my lubimy wyzwania, lubimy, gdy się coś dzieje, gdy świat wiruje i porywa nas do 
szalonego tańca. Rok szkolny zaledwie się rozpoczął, a za nami już wiele działań. Napisaliśmy piękne listy do 
Pana kapitana A. Pawelca, młodzież przygotowała przepiękne programy artystyczne, które zaprezentowała 
w Białej i Piaśnicy. Dziewczynki odesłały na ławkę rezerwowych wszystkie dziewczynki grające w badmintona 
w powiecie i będą reprezentować powiat w półfinale wojewódzkim, młodzież uczestniczyła w żywych lekcjach 
historii w szkole, w Będominie i w Biskupinie. Dziękowaliśmy nauczycielom za ich trud, chłopcom za to, że są. 
Przeżyliśmy kampanię wyborczą i wybory do SU. Startowaliśmy w biegach przełajowych, obejrzeliśmy film 
pt. „Dywizjon 303” i „Kamerdyner”, budowaliśmy latawce z dziećmi z PZKS w Wejherowie, edukowaliśmy się 
biologicznie na Wyspie Sobieszewskiej, na koniec jeszcze zahaczyliśmy o Wanogę i przeżyliśmy próbny alarm 
pożarowy. Mało? Nie sądzę… 

Redakcja  

WRZESIEŃ/P AŹDZIERNIK  2018  

Miesięcznik Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie  

  Grafika:  Agnieszka Lezner VIII D 
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3 września 2018 roku w Szkole Podstawowej  
im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie zabrzmiał pierwszy 
dzwonek. Inauguracja roku szkolnego 2018/2019 odbyła się 
w czterech turach: o godz. 8

00
 – klasy VII, VIII i oddziały 

gimnazjalne, 10
00

 – klasy IV – VI, 11.00 – klasy I – III 
i o godz. 12

00
 – oddziały przedszkolne. Uroczystości 

rozpoczęły się wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem 
hymnu. Dyrektor szkoły, pani Katarzyna Paczoska 
i wicedyrektor szkoły, pani Dorota Sychowska serdecznie 
powitały zgromadzonych uczniów, nauczycieli i rodziców. 
Życzyły uczniom wytrwałości w zdobywaniu wiedzy, wielu 
sukcesów, wzajemnej życzliwości. Nauczycielom zaś 
niegasnącego zapału, dużo cierpliwości, sił w pokonywaniu 
trudności i satysfakcji ze współpracy z uczniami. Swoją 
obecnością uroczystości uświetnili: przewodnicząca Rady 
Rodziców, pani Aldona Błaszkiewicz oraz pan Janusz 
Daniszewski, przewodniczący Komisji Oświaty Gminy 
Wejherowo.  

Rok szkolny 2018/2019 będzie rokiem szczególnym, 
ponieważ w listopadzie przypada 100. rocznica odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Drugą okazją do radosnego 
świętowania będzie 150. rocznica powstania szkoły 
w Bolszewie, którą społeczność szkoły przeżywać będzie 
w maju 2019r.  

Ponadto nowy rok szkolny przyniósł sporo nowości. 
Po raz pierwszy w Szkole Podstawowej w Bolszewie powstał 

oddział sportowy o specjalności piłka nożna – klasa IV e 
(dwa oddziały sportowe o specjalności piłka ręczna 
i lekkoatletyka funkcjonują w dwóch oddziałach 
gimnazjalnych), w klasie IV b została wdrożona innowacja 
pedagogiczna „Poznaję świat po niemiecku”, w której 
uczniowie wśród zajęć obowiązkowych realizować będą 
2 godz. tygodniowo języka niemieckiego. Poza tym w ramach 
tzw. godzin dyrektorskich (zajęć rozwijających) w klasach IV 
i V odbywać się będą lekcje języka niemieckiego (1 godz. 
w tygodniu).  

W budynku przy ul. Leśnej 35 (byłe gimnazjum) 
również nowy rok szkolny przyniósł zmiany. Parter bloku B2 
(cztery sale lekcyjne) zaadoptowany został  na obiekt, 
w którym odbywać się będą zajęcia oddziałów 
przedszkolnych dzieci 3 i 4 – letnich. Maluchy mogą czuć się 
bezpiecznie, bo nad ich bezpieczeństwem obok nauczycieli 
i opiekunek czuwać też będzie młodzież klas VII, VIII 
i oddziałów gimnazjalnych. W tym roku szkolnym  
w kwietniu 2019r. do egzaminów zewnętrznych: egzaminu 
gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty przystąpi ponad 400 
uczniów.  

Wszystkim Uczniom, w szczególności tym, którzy 
rozpoczynają przygodę z nauką, życzymy wiele radości 
i zadowolenia z rozwoju własnych zainteresowań oraz 
uzdolnień. Niech szkoła będzie dla Was miejscem 
bezpiecznym, przyjaznym i fascynującym, a zdobyta 
wiedza i umiejętności umożliwią Wam osiąganie 
sukcesów. 

J.M.-R. 

Uroczyste rozpoczęcie  
roku szkolnego 2018/2019 
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    29.08.2018 roku pasjonaci historii z naszej szkoły wzięli  
udział w spotkaniu z Ivorem Normanem Daviesem. 
Ten światowej sławy historyk przyjechał do Filharmonii 
Kaszubskiej w Wejherowie na zaproszenie pana Krystiana 
Nehrebeckiego. Profesor Uniwersytetu Londyńskiego, 
członek Polskiej Akademii Umiejętności i Akademii 
Brytyjskiej, autor prac  dotyczących historii Europy, Polski 
i Wysp Brytyjskich, kawaler Orderu Orła Białego opowiedział 
o swojej ostatniej książce pt. „Na krańce świata. Podróż 
historyka przez historię”. 
   Profesor Davies został poproszony o zaproponowanie 
tezy do tegorocznej debaty oxfordzkiej, która w tym roku,  
w 100 -lecie odzyskania niepodległości, będzie miała 
wyjątkowy przebieg. 

         
W dniach 17 – 24.09.2018r. w Szkole  Podstawowej 

im. Mikołaja Kopernika przy ul. Leśnej 35 w Bolszewie 
gościła wystawa Instytutu Pamięci Narodowej pt. „Ojcowie 

Niepodległości”. 
Uczniowie klas 
III gimnazjum 
oraz klasy VII 
i VIII zapoznali  
się z ideą 
wystawy, mapą 
Polski z lat 1918 
– 1923, 

prezentującą 
proces 

kształtowania się 
polskich granic, a także drukiem pierwszych stron „Monitora 
Polskiego”. W głównej części wystawy zaprezentowano 
postaci: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, 

Wojciecha Korfantego, Ignacego Jana Paderewskiego 
oraz Ignacego Daszyńskiego. Obok wielkoformatowych 
zdjęć w skali rzeczywistej, prezentujących tytułowych „Ojców 
Niepodległości”  były biogramy postaci oraz interesujący 
wybór fotografii archiwalnych.  

 Wśród bohaterów wystawy widzieliśmy artystę, 
dyplomatów, żołnierzy i polityków, a także działaczy 
społecznych. Panowie reprezentowali różne poglądy 
polityczne, różnili się przynależnością społeczną i religijną, 
urodzili się pod różnymi zaborami. Mimo to potrafili 
zjednoczyć  się wokół jednego, nadrzędnego celu- 
NIEPODLEGŁOŚCI. Nasi bohaterowie nie we wszystkim byli 
zgodni i nie zawsze wzorowo ze sobą współpracowali. 
Pozostali wierni własnym poglądom. Często, wykorzystując 
sprzyjające warunki zewnętrzne, poprowadzili naszych 
prapradziadków ku WOLNOŚCI. 

Uczniowie z zainteresowaniem obejrzeli wystawę 
i sporządzili krótkie notatki biograficzne o bohaterach 
„Ojców Niepodległości”. 

Opracowanie Katarzyna Błędzka 

„Przed pierwszym dzwonkiem w szkole”… 

czyli  pasjonaci histori i  na tropie…  

„Ojcowie Niepodległości”    
w SP im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie 

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej   
im.  Mikoła ja Kopernika w  Bolszewie  

obejrzel i   „Kamerdynera” .  
 
       25 września klasy gimnazjalne z SP w Bolszewie 
pojechały do Wejherowa, by obejrzeć film  
pt. „Kamerdyner.” Premiera  wyczekiwanego przez 
kinomanów filmu Filipa Bajona miała miejsce w roku 
obchodów 100 – lecia odzyskania niepodległości przez 
Polskę. Akcja „Kamerdynera” obejmuje lata 1900 – 1945. 
Bohaterowie ekranowej opowieści – Kaszubi, Niemcy 
i Polacy, to obserwatorzy i uczestnicy wielkich, dziejowych 
zmian. Filmowe postacie uczestniczą w dwóch wojnach 
światowych. 

Przez ponad dwie godziny projekcji 
„Kamerdynera” oglądaliśmy losy Kaszuba Mateusza 
Krola uwikłanego w nieakceptowany przez otoczenie 
romans z Niemką Maritą  von Krauss. Film pokazuje, że 
każdy naród może zostać sprowadzony do roli tytułowego 
kamerdynera- służącego. W ostatecznym rozrachunku 
z historią, zdanie i wiedza kamerdynera nie ma większego 
znaczenia. 
             Film zaintrygował uczniów  i przyczynił się do 
zainteresowania dziejami Małej Ojczyzny. Młodzieży 
najbardziej podobały się kreacje aktorskie Janusza 
Gajosa – Bazylego Miotke, Sebastiana Fabiańskiego – 
Mateusza Krola i Marcela Sabata – Kurta von Kreussa. 
„Kamerdyner”  jest filmem historycznym godnym 
polecenia. 
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Europejskie Dni Dziedzictwa to wspólna 
inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej mająca na celu 
promowanie zabytków. Tematem przewodnim tegorocznej 
edycji EDD w Polsce jest „Niepodległa dla wszystkich!”. 
Hasło to nawiązuje do obchodów setnej rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości. 

15 września tradycyjnie przystąpiliśmy do udziału 
w regionalnych obchodach EDD 2018r., które odbyły się 
w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – 
Pomorskiej w Wejherowie. Inicjatorem akcji była 
wicedyrektor Justyna Miszke – Redman. Funkcję 
opiekunów pełniły: p. Mirosława Roszman, Grażyna 
Klank i Justyna Kurlapska. Uczestnikami akcji byli 
uczniowie klas: IV d, VI a, VI b i VI f. 

Na miejscu przywitała nas kustosz Joanna Cichocka, 
która  w bardzo ciekawy sposób przybliżyła nam historię 
Polski, oraz fakty dotyczące odzyskania niepodległości, 
nawiązała także do dziejów Wejherowa. Po pouczającym 
wstępie wzięliśmy udział w grze terenowej pt. „Zabytki 
dwudziestolecia międzywojennego”. Udaliśmy się  
do Ratusza Miejskiego w Wejherowie, gdzie mieliśmy 
okazję pod opieką przewodnika obejrzeć salę historyczną 
miasta Wejherowa. Mieściły się w niej liczne zabytki  
z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Zrobiliśmy 
dokładne notatki i ruszyliśmy dalej, tym razem na warsztaty 
plastyczne. Po powrocie uczestniczyliśmy w niecodziennej 
lekcji historii i muzyki, podczas której śpiewaliśmy pieśni 

patriotyczne. Mieliśmy okazję także spróbować swoich 
zdolności w ceramice – tworząc piękne prace dotyczące 
symboli narodowych. Braliśmy także udział 
w warsztatach rzeźbiarskich „Wolny jak ryba i ptak”.  

Atrakcji tego dnia mieliśmy naprawdę sporo! 
Zadowoleni wróciliśmy do naszych domów.  

/Justyna Kurlapska/ 

Niepodległa dla wszystkich! 
 

     Światowy Dzień Pierwszej Pomocy  

Mało z nas wie, że dnia 8 września jest takie 

święto jak Światowy Dzień Pierwszej Pomocy. Dzień ten 

został ustanowiony w 2000 roku z inicjatywy 

Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża, jednej 

z największych organizacji humanitarnych na świecie. 

Dzień ma na celu promocję zasad i umiejętności udzielania 

pierwszej pomocy wśród społeczeństwa. W wielu krajach 

z tej okazji organizowane są specjalne akcje informacyjne 

i szkolenia. Nawet dzięki krótkiemu szkoleniu dorośli, 

młodzież, a czasem nawet dzieci są w stanie udzielić 

pierwszej pomocy w razie konieczności. Często, jak np. 

w przypadku zadławienia, liczy się każda sekunda 

i profesjonalna pomoc medyczna może nie zdążyć 

na czas. 

Pamiętajmy numer 112 służy w razie gdy coś się 

stanie, a nie dla żartów. W tej chwili kiedy dzwonimy, 

ktoś naprawdę może pilnie potrzebować tej pomocy, 

a my dzwoniąc bezpodstawnie blokujemy linie. 

Zabieramy wtedy cenny czas, który w danej chwili 

osobie poszkodowanej może być bardzo potrzebny. 

  Paulina 
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Jak co roku we wrześniu  gimnazjaliści wraz 

z nauczycielami wybrali się do Biskupina. W tym roku 

poznawaliśmy „Smaki w przeszłości”. Pomimo wczesnej pory 

(zbiórka była o godz.4
45

) 18 września 2018r.  wszyscy  

uczestnicy wycieczki stawili się punktualnie. Humory 

dopisywały zarówno uczniom jak i opiekunom grupy: p. Mai 

Falkiewicz, p. Annie Szymczyk oraz p. Katarzynie 

Błędzkiej. Uwagę młodzieży zwracały nazwy mijanych 

miejscowości: Zamość, Szkocja, Wenecja, Rzym. W Wenecji 

odwiedziliśmy Muzeum Kolei Wąskotorowej i ruiny zamku 

Mikołaja Nałęcza, zwanego „Diabłem Weneckim”. Miniaturowe 

lokomotywy z XIX i XX wieku oraz  wagony bez szyb robiły 

wrażenie. Zainteresowaniem klas V i VI cieszyła się opowieść 

pana przewodnika o Leonie Lichocińskim, dróżniku i twórcy 

skansenu kolei wąskotorowej w Wenecji. Gdy dotarliśmy do 

Biskupina już czekała na nas pani przewodnik, z którą grupa 

odbyła spacer po najciekawszych miejscach Muzeum 

Archeologicznego. Tematem przewodnim festynu był 

„ArcheoMarket - od wymiany po stragany”. W skansenie 

archeologicznym młodzież  otrzymała zadania. Od 11
00

 do 

15
00

 uczniowie szukali odpowiedzi na pytanie: Który 

z odwiedzanych warsztatów zrobił na tobie największe 

wrażenie i dlaczego poleciłbyś go 

kolegom/koleżankom? oraz Jak wyglądała wymiana 

towarów na przełomie epok brązu i żelaza? Uczniowie  

z klas V – tych i VI - tych dowiedzieli się, czym 

zajmuje się mincerz, kowal, snycerz, rogownik, kopista 

i wielu innych rzemieślników. Dzieci poznały tajniki 

pracy nurkującego archeologa i wzięli udział  

w wykopach ze szkieletowymi atrapami ludzi  

i zwierząt. Dużym zainteresowaniem cieszył się kącik 

dawnych zabaw. Uczniowie łatwo policzyli kości 

ludzkie wg ich rodzaju oraz odpowiedzieli na pytanie, 

ile człowiek ma policzków? Wzięli udział  

w warsztatach śpiewu białego i rozbijaniu dymarki. 

Udaliśmy się także na wykłady: „Od wymiany  

po stragany” oraz „Z ogrodu i zagrody  - płody rolne  

w wymianie”. Wystawy fotograficzne eksponowane  

na terenie rezerwatu pokazały osiągnięcia  ekspedycji 

archeologicznych Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu 

Warszawskiego prowadzących badania w Polsce i za granicą. 

Poznaliśmy receptury specjałów kuchni greckiej i rzymskiej, 

które zachowały się w starożytnych kronikach. Goście z Litwy, 

Białorusi i Węgier zaprezentowali swoje narodowe potrawy. 

Zainteresowani próbowali przysmaków pałacowej kuchni 

Muzeum z Wilanowa, gdzie można było nabyć reprinty 

najstarszych polskich książek kucharskich. Wyśmienite 

w smaku były podpłomyki z dodatkiem borówkowych konfitur 

lub miodu z akacji. Uczestnicy wycieczki zobaczyli 

inscenizacje pt. „Wielbłąd w prezencie – o Cesarzu i Mieszku 

historia. Bitwa wojów wczesnośredniowiecznych” oraz 

„Rzymska wyprawa po bursztyn i walki gladiatorów”. 

W drodze powrotnej odbył się quiz sprawdzający, co 

zapamiętaliśmy z festynu. Drobne upominki otrzymali wszyscy 

uczestnicy wyjazdu. Wycieczka była bardzo udana. Do końca 

października powstanie wystawa  uczniowskich prac. Dzieci 

wykonają makiety osady w Biskupinie.                                                         

Opracowała  Katarzyna Błędzka 

 

Ar che oMarke t  w  Biskup in ie !  XXIV  Fes t yn  Ar cheo log iczn y za  nam i . . .  
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Red.: Jak Pan myśli, kto wygra mecz, Polska czy Włochy? 
Cezary Pazura: Nie wiem, nie wiem. Chciałbym, żeby Polska, 
ale znając życie, to mogą wygrać włosi. Za to kocham piłkę, 
że nie można przewidzieć wyniku. To są emocje, tym się różni 
właśnie sport od tego, co ja uprawiam, że ja wiem, co się 
stanie na końcu. Dlatego kocham sport, bo w sporcie 
wszystko jest bardziej wymierne niż sztuce. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W sztuce może być tak, że albo lubisz Pana Pazurę albo nie 
lubisz Pana Pazury za jego rolę. W piłce nożnej czy innym 
sporcie już nie ma tego 
rozgraniczenia, bo albo ktoś 
jest mistrzem świata albo nie 
i nigdy mu tego nie odbierzesz. 
Prawda? Albo ktoś strzelił 
bramkę, nawet jak przegrasz 
mecz, to jest jego bramka, 
strzelona i koniec. Kocham za 
to sport, że to jest żywe, to jest 
prawdziwe i podziwiam 
sportowców, bo ich kariery są 
bardzo krótkie, a później to  
muszą znowu szukać swojego 
miejsca w życiu, a aktor może 
grać do śmierci.  

 
Cezary Pazura ukończył studia na Wydziale 

Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, 
Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Jest jednym 
z najpopularniejszych i najbardziej lubianych 
polskich aktorów i twórcą autorskiego kabaretu. 
Zagrał w ponad 60 filmach produkcji polskiej, 
austriackiej i niemieckiej. Cezary Pazura  
to wielokrotny laureat Złotej Kaczki. W 1991 i 1996 
roku otrzymał Złote Lwy Gdańskie. Rola w filmie 
„Psy 2. Ostatnia Krew” przyniosła mu nagrodę  
na Międzynarodowym Festiwalu Filmów 
w Valenciennes. Grał m.in. u Andrzeja Wajdy, 
Krzysztofa Kieślowskiego, Juliusza Machulskiego, 
Władysława Pasikowskiego. Niezapomniane 
aktorskie kreacje stworzył w filmach: „Sztos”, 
„Chłopaki nie płaczą”, „Kariera Nikosia Dyzmy”, 
„Kiler”, „Ajlawju”, „Szczęśliwego Nowego Jorku”. 
Komedia gangsterska „Weekend”, która w ubiegłym 
roku weszła na ekrany kin, jest jego debiutem 
reżyserskim, wyprodukowanym przez własną firmę 
producencką Cezar 10. W styczniu 2012 roku 
swoją premierę miała kontynuacja kultowej komedii 
„Sztos”, gdzie Cezary Pazura zagrał jedną 
z głównych ról, a jego firma wyprodukowała film. 

 

Zródło: Wikipedia 

7 września 2018 roku w Wejherowskiej Filharmonii 
odbyło się spotkanie z Cezarym Pazurą. Redaktorzy 
naszej gazetki postanowił zrobić wszystko, aby zdobyć 
cenny materiał dla swoich stałych Czytelników. 
Spędziliśmy kilka godzin, czekając na możliwość 
spotkania się ze znanym aktorem, satyrykiem, celebrytą. 
Podczas rozmowy opowiedział  nam o swojej karierze. 
K o n i e c z n i e  p r z e c z y ta j c i e !  
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Red.: Więc aktorstwo, wcielenie w jaką postać sprawiło 
Panu najwięcej trudności? 
C. P.: Każda rola jest trudna. To też jest bardzo trudne 
pytanie, bo każda rola jest wyzwaniem, każdą rolę zaczyna 
się od zera, a która rola najwięcej trudności mi przysporzyła? 
Najtrudniej się gra w teatrze, budowanie roli w teatrze. 
W teatrze nie masz dubla, w filmie jak się pomylisz to możesz 
to nagrać jeszcze raz i potem się to montuję, a w teatrze 
właśnie nie. W teatrze gra się prawdę danego wieczoru. 
Tak jak dzisiaj na kabarecie półtorej godziny tekstu trzeba 
znać na pamięć i nie możesz się pomylić. 
Red.: A lubi Pan oglądać filmy ze swoim udziałem?  
C. P.: Czy lubię oglądać filmy ze swoim udziałem? Już 
wszystkie widziałem, ale to też zależy od filmu. Są takie filmy 
jak czasami skaczę sobie bo kanałach i trafiam na „Psy" albo 
„Krolla" albo „Killera" to wtedy zatrzymuję się i tak patrzę na 
siebie, tak z różnych stron. Przypominam sobie tamte czasy.  
Red.: Ma Pan już sporo lat w karierze aktorskiej, czy ma 
Pan takie wydarzenie, które utkwiło Panu w pamięci?  
C. P.: Najbardziej będę zawsze pamiętał egzaminy. Myślę, że 
to jest tak mocna pamięć emocjonalna, że egzaminy do szkoły 
teatralnej będę pamiętał zawsze do końca życia. Powiem 

wam w tajemnicy, że nawet ja już 
uczyłem w szkole teatralnej w Łodzi. 
Byłem asystentem Pana profesora 
Machulskiego, ale za każdym razem 
jak przekraczałem próg szkoły to mnie 
ściskało za gardło. To jest pamięć 
emocjonalna, zawsze w tej szkole, czy 
będę miał lat pięćdziesiąt, czy 
sześćdziesiąt, czy sto, będę wchodził 
do szkoły filmowej na ulicy Targowej 
w Łodzi, zawsze będę czuł dreszcz 
emocji.  
Red.: A wyobraża sobie Pan siebie 
w czymś innym niż aktorstwo? 
C. P.: Musiałem sobie coś takiego 
wyobrazić, dlatego że uważam to za 
zdrowy rozsądek. Kiedy zdawałem do 
szkoły teatralnej i się nie dostałem za 
pierwszym razem, poszedłem do 
szkoły gastronomicznej, bo nie miałem 
innego wyboru, a inaczej by mnie 
wzięli do wojska, nawet myślałem, 

żeby mieć swoją restaurację, ale przez to, że jestem gościnny, 
to bym szybko splajtował.  
Red.: W naszej szkole działa aktywnie grupa teatralna, 
jakich rad udzieliłby Pan naszym młodym aktorom?  
C. P.: Jest jedna rada, trzeba się bawić tym, co robicie. Granie 

w sztukach, czytanie sztuk, analiza tekstu 
powinna wam sprawiać przyjemność 
i dopóki aktorowi praca sprawia 
przyjemność, to wtedy mu wychodzi, wtedy 
mu się udaje. Tak samo jest z piłką nożną. 
Jak piłkarz jest młody, chce mu się grać, to 
on gra wspaniale, a jak zaczyna myśleć 
o pieniądzach albo o niebieskich migdałach, 
to gdzieś tego talentu brak. Dlatego 
najbardziej cenię sobie w młodych ludziach 
amatorstwo, bo „Amatore” to jest łacińskie 
słowo, tak jak się mówi amator jabłek czyli 
umiłowanie czegoś i ja słowo amator 
właśnie w ten sposób rozumiem, ja do 
końca życia będę amatorem tego, co robię.   

 
Wywiad przeprowadzili: Maciej Mitrowski, 
Emilia Nierzwicka, Weronika Zaborowska. 

Opracowała: Weronika Zaborowska 
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Fryzjerstwo fascynuje mnie już od bardzo dawna. Pasję 
zaszczepiła we mnie moja kochana mama, z zawodu 
fryzjerka. Od zawsze wielką radość sprawiało mi fantazyjne 
upinanie włosów przyjaciółkom czy też rodzinie. Sam pomysł 
na czesanie, w sumie nie wiem, skąd się wziął, ale wiem 
jedno. Nie wyobrażam sobie życia bez tego. Jest to coś  
w stylu - taka mała odskocznia od świata rzeczywistego. 
Mogę się odprężyć, zapomnieć o wszelkich smutkach i tak 
dalej. Mogłabym wymieniać w nieskończoność.  

Najbardziej cieszy mnie uśmiech osoby, którą przed 

chwilką uczesałam. Według mnie fryzjerstwo, które jest moją 

ogromną pasją, nie jest tylko rzemiosłem, jest sztuką. 

Pozwala podkreślić i wyeksponować piękno, które ukryte 

jest w każdym człowieku, oraz zatuszować ewentualne 

niedoskonałości. Czasem wydaje mi się, że nowa fryzura 

daje nam nową energię, a gdy jest odpowiednio „skrojona”, 

może stanowić najwspanialszą ozdobę. Jestem szczęśliwa 

kiedy nauczę się czegoś nowego. Nie jest od razu tak: „Eee 

tam, nie udaje mi się… Mam dosyć... Nie robię tego”. Jest 

zupełnie na odwrót. Bo jak to się mówi? Tylko ciężką pracą, 

możemy osiągnąć coś wielkiego, o niewyobrażalnych 

rozmiarach. I myślę, że tego powinniśmy się trzymać. Miło 

jest pomagać komuś, żeby czuł się sam z sobą lepiej. To 

jest pomaganie ludziom, w tym żeby byli pewni siebie,  

by czuli się piękni.  

Czasem nad jedną fryzurą potrafię spędzić nawet 

kilka godzin. Aż nie nauczę się do perfekcji. Szczerze? 

Ktoś by powiedział: „Paulina, Tobie się to  nie nudzi?” Ja bez 

wahania powiem, nie, nie nudzi mi się to pod żadnym 

względem. Bo gdybym miała się poddać od razu, pewnie 

teraz nie umiałabym nic. Każdy mi się przygląda czemu ja 

taka opanowana przy tym jestem. Jakby co najmniej coś 

mnie wchłonęło i nie chciało za żadne skarby świata puścić. 

Ja się tym nie przejmuje. Bo niby czym? Tym, że wykonuje 

swoją pasje? Właśnie, bez sensu. Nie ustaję w staraniach 

by stawać się coraz lepszą w tym co kocham - a bez 

wątpienia jest tym fryzjerstwo. 

Jestem samoukiem. Wszystkiego uczę się sama. 

Myślę, że widać efekty. Ciężka praca, pełne oddanie, było 

tego wszystkiego warte. Jakby nie patrząc, nauka idzie mi 

bardzo szybko. Mam swoją technikę. A mianowicie jest nią 

tylko i wyłącznie CIERPLIWOŚĆ. Bez niej człowiek zginąłby. 

Ale to jest tylko moje zdanie.                                 

Paulina S.III F gimnazjum 

 

 

Fr yz jerstwo to maja  pasja! -„Mam swoją technikę -  CIERPLIWOŚĆ!” 

Witam Was Drodzy Czytelnicy po długiej przerwie!! 

Jak sami wiecie, rozpoczął się nowy rok 

szkolny. Czas pożegnać się z wakacjami, a przywitać  

z wczesnym wstawaniem, książkami, nauką, 

sprawdzianami czy kartkówkami. Przychodzę do Was  

z tematem, który dotyczyć będzie 9 września. Otóż 

tego dnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień 

Urody. Każdy z nas ma w sobie osobliwy rodzaj 

piękna. Nie wolno nam o tym zapominać! Poczucie 

estetyki kształtowane jest rzecz jasna poprzez czasy, w 

których przyszło nam żyć oraz przez panującą w 

naszym środowisku kulturę. Nie można zapominać o 

tym, że nie zawsze co podoba się jednej osobie, może 

spodobać się drugiej. Ale też nie powinno się 

wyśmiewać ze stylu innych. Każdy lubi co innego  

i każdemu podoba się co innego.  Przede wszystkim 

trzeba pamiętać o pewności siebie, poczuciu humoru  

i wewnętrznym cieple, które przyciąga każdego. Warto 

czasem zrobić coś dla siebie, a nie patrzeć na zdanie 

innych. Bo to Wy budujecie swoje piękno i nit nie ma 

prawa w tym przeszkadzać, bo trzeba podobać się 

sobie, a nie innym. Mam nadzieję, że spodobał Wam 

się ten artykuł. 

Patrycja S. 
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   79 lat temu w lasach opodal  leśniczówki w Białej 
zginęło 29 żołnierzy z 1 Morskiego Pułku Strzelców. 
Bohaterowie września 1939 roku bronili Wejherowa i okolic 
prze atakiem wojsk Wehrmachtu. Jak co roku na uroczystość   
przybyli: władze Gminy Wejherowo, Powiatu Wejherowskiego 
i Miasta Wejherowa, duchowni z dekanatu, poczty 
sztandarowe lokalnych instytucji, mieszkańcy sołectw, 
harcerze, nauczyciele i uczniowie. Gościem honorowym 

w Białej był 103 - letni uczestnik walk w obronie Wejherowa, 
ostatni żyjący żołnierz 1 MPS - u, pan kapitan Aleksander 
Pawelec. Czcząc pamięć bohaterów, wzięliśmy udział 
w apelu poległych. Kompania reprezentacyjna Marynarki 
Wojennej wykonała  salwę honorową. Młodzież klas III 

gimnazjum i kl. VIII e 
zaprezentowała 

montaż słowno – 
muzyczny. Występ 
młodych artystów 
zachwycił pana 
Pawelca. Wielkie 
wzruszenie kapitana w 
stanie spoczynku 
wywołały także „Listy 

do żołnierza” wręczone mu podczas uroczystości. 
Korespondencja zawierała 60 listów! Po Mszy Św. uczestnicy 
uroczystości delektowali się żołnierską grochówką. 

                                                                                                          
Katarzyna Błędzka 

 Biała – 7.09.2018r. Uroczystość w Piaśnicy 
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Zapraszam uczniów klas IV – VI do udziału w ósmej edycji  
Wielkiego Maratonu Czytelniczego „CZYTANIE ROZWIJA, 
CZYTANIE WZBOGACA". Przypominam, że jest to konkurs 
ogólnopolski, kuratoryjny. 

Na początku każdego miesiąca (od września do 
marca) uczniowie biorący udział w Maratonie zostaną 
poinformowani, jaką książkę należy przeczytać. Tytuł lektury 
zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły.   

W terminie 
wskazanym przez 
Organizatorów Szkolni 
Koordynatorzy Maratonu 
otrzymują drogą 
elektroniczną test 
sprawdzający znajomość 
treści i rozumienie 
problematyki lektury oraz 
informację o kolejnej 
lekturze. Napisane przez 

uczniów testy sprawdzają szkolni koordynatorzy wg klucza 
przygotowanego przez Organizatorów.  

 

U w a g a !  

Za dziewiętnaście zadań wykonanych poprawnie 
uczestnik otrzymuje jeden punkt. Nie przyznaje się połowy 
punktu. Dwudzieste zadanie jest punktowane 0-2. Za jego 
wykonanie uczestnik może otrzymać dwa lub zero punktów. 
Za test można otrzymać maksymalnie 21 pkt. Do zdobycia 
jest 147 punktów. 

Do 4 października, 6 listopada, 4 grudnia 2018 roku 
oraz 4 stycznia, 5 lutego, 5 marca 2019 roku szkoły biorące 
udział w konkursie otrzymają drogą elektroniczną kolejne testy 
konkursowe, klucze odpowiedzi oraz informację o następnej 
lekturze. 

 

Zapraszam miłośników książek do udziału w VIII 
edycji Wielkiego Maratonu Czytelniczego „W lustrze 
książki" przeznaczonego dla uczniów VII-VIII klasy SP oraz 
uczniów III gimnazjum. Przypominam, że jest to konkurs 
ogólnopolski, kuratoryjny. 

Na początku każdego miesiąca (od września do 
marca) uczniowie biorący udział w Maratonie zostaną 
poinformowani jaką książkę należy przeczytać. Tytuł lektury 
zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły.     

W terminie wskazanym przez Organizatorów Szkolni 
Koordynatorzy Maratonu otrzymują drogą elektroniczną test 
sprawdzający znajomość treści i rozumienie problematyki 
lektury oraz informację o kolejnej lekturze. Napisane przez 
uczniów testy sprawdzają szkolni koordynatorzy wg klucza 
przygotowanego przez Organizatorów.  

 

U w a g a !  

Za dziewiętnaście zadań wykonanych poprawnie 
uczestnik otrzymuje jeden punkt. Nie przyznaje się połowy 
punktu. Dwudzieste zadanie jest punktowane 0-2. Za jego 
wykonanie uczestnik może otrzymać dwa lub zero punktów. 
Za test można otrzymać maksymalnie 21 pkt. Do zdobycia 
jest 147 punktów. 

Do 4 października, 6 listopada, 4 grudnia 2018 roku 
oraz 4 stycznia, 5 lutego, 5 marca 2019 roku szkoły biorące 
udział w konkursie otrzymają drogą elektroniczną kolejne testy 
konkursowe, klucze odpowiedzi oraz informację o następnej 
lekturze. 

 

Szkolny Koordynator  
 Justyna Gąsiewicz 

 
 

 

 „ Cz yt a n i e  r oz w i j a ,  cz yt a n i e  
w z bo g ac a”   

Lektura na wrzesień: 

Ryszard Kapuściński, Zając [w tegoż:] Podróże Herodota 

WMC 2018/2019 - Alfabetyczny spis lektur dla klas VII-VIII i IIIG:  

 Beręsewicz Piotr i inni, Gorzka czekolada i inne 
opowiadania o ważnych sprawach  

 Kapuściński Ryszard, Zając [ w tegoż:] Podróże 
z Herodotem  

 Regnier Sandra, Pan. Sekretne dziedzictwo króla elfów  

 Ryrych Katarzyna, Król  

 Scarrow Simon, Gladiator, Walka o wolność  

 Stelmaszyk Agnieszka, Kroniki Archeo. Szyfr Jazona  

 Wieczorek Dorota, Jesień magii 

Lektura na wrzesień: 

Maleszka  Andrzej, Magiczne drzewo. Berło.  

WMC 2018/2019 - Alfabetyczny spis lektur dla klas VII-VIII 
i IIIG:  

1. Czerwińska – Rydel Anna „Zdobyć koronę. Opowieść 
o Jerzym Kukuczce” 

2. Kiermaszek Magdalena „Jukato” 

3. Ossendowski Antoni Ferdynand „Mali zwycięzcy” 

4. Riordan Rick „Pery Jackson - Złodziej pioruna (t.1) 

5. Ryrych Katarzyna „Łopianowe pole” 

6. Widmark Martin „Antykwariat pod Błękitnym Lustrem” 

„Książki są bramą, przez którą wychodzisz na ulicę, 

mówiła Patricia. Dzięki nim uczysz się, mądrzejesz, 

podróżujesz, marzysz, wyobrażasz sobie, przeżywasz losy 

innych, swoje życie mnożysz razy tysiąc. Ciekawe, czy 

ktoś da ci więcej za tak niewiele. Pomagają też odpędzić 

różne złe rzeczy - samotność, upiory i tym podobne 

gówna. Czasem się zastanawiam, jak możecie znieść to 

wszystko wy, które nie czytacie.” 

Arturo Perez-Reverte - Królowa Południa 

WIELKI MARATON CZYTELNICZY 

 

 

 

 

 

Góra 2018. 

      Góra- mała wieś kaszubska. Cicha, malowniczo 
położona w powiecie wejherowskim- dawniej morskim, 
kiedyś nazywana Górą Pomorską, a wcześniej Górą 
Królewską.  

 
Wjazd do Góry – widok obecny. W tle Figura Chrystusa 

Króla. 
      Wjeżdżających do tej miejscowości wita figura 
„Chrystusa Króla”. Starzy Kaszubi wjeżdżając do Góry z 
szacunkiem zdejmują przed nią czapki. Figura Chrystusa 
Króla została wystawiona w 10 rocznicę, jako wotum 
wdzięczności mieszkańców Góry za odzyskanie przez 
Polskę niepodległości. Odsłonięcie pomnika nastąpiło w 
1928 roku. Pomnik ufundowało założone w Górze 
Towarzystwo Powstańców i Wojaków. Organizacja 
patriotyczna działająca na tych terenach od 1919 roku. Do 
organizacji tej należał mój prapradziadek Augustyn 
Patelczyk. Organizacja ta działała dość prężnie. Świadczy 
o tym działalność patriotyczna proboszczów księdza Jana 
Felskiego i Józefa Gołembiewskiego oraz posiadanie 
przez Towarzystwo Powstańców i Wojaków własnego 
sztandaru . 

 

W  l u s t r z e  k s i ą ż k i  
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 13 i 14 września  uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach 
przeprowadzonych przez Fundację Towarzystwo Przyjaciół Szalonego 
Wózkowicza z Warszawy. To już druga edycja zajęć odbywających się 
w ramach bazowego projektu edukacyjnego „Kaleka czy COOL - awy”.  W tym 
roku szkolnym zajęcia skierowane były  do uczniów z wybranych klas drugich 
i szóstych. Celem warsztatów było poszerzanie wiedzy na temat różnych 
niepełnosprawności oraz poznanie zasad savoir vivre wobec osób 
z niepełnosprawnością. Warsztaty propagowały działania włączające 
i integrujące społecznie m.in. osoby niewidome, niesłyszące czy też 
poruszające się na wózkach inwalidzkich. Podczas interaktywnych zajęć 
uczniowie mieli możliwość wcielić się w role osób  z niepełnosprawnością. 
Ćwiczenia pomogły odczuć uczniom w praktyce, czym są bariery 
architektoniczne lub komunikacyjne. Ponadto trenerzy zapoznali młodzież 
ze sposobami pomocy osobom z niepełnosprawnością. Przekonywali, 
że niepełnosprawność nie oznacza końca życia, działania i realizacji własnych 
pasji. 
Największą atrakcją spotkania okazał się gość na czterech łapach –  labrador 
Spike Wiktor. Pies jest ambasadorem fundacji TPSW, był również głównym 
bohaterem reklamy papieru toaletowego Velvet. Spike jest również bohaterem 
książki – lektury uzupełniającej dla klasy czwartej. Uczniowie poznali, na 
czym polega rola psa-asystenta. W odróżnieniu od psa-przewodnika, który 

prowadzi osobę niewidomą. Pies asystent jest 
pomocnikiem osoby poruszającej się na wózku: podnosi 
przedmioty, otwiera drzwi, pomaga się ubrać czy 
rozebrać. Dzieci poznały również psa sygnalizującego 
dla osoby niesłyszącej, który zastępuje uszy (słuch).  
 
Serdecznie dziękujemy prezesowi fundacji - Panu 
Markowi Sołtysowi i Karolowi Brzegowy 
za przeprowadzanie ciekawych i wartościowych 
zajęć. Serdecznie dziękujemy za kolorowanki „Różny 
jest ten świat…- osoby z niepełnosprawnościami”.  

 
Współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Szalonego Wózkowicza jest dla nas zaszczytem i wyróżnieniem! 

        

 

.  Warsztaty „Wiem, rozumiem, nie dyskryminuję”  
Towarzystwo Przyjaciół  Szalonego Wózkowicza”  

Podobno w szkole najgorsze jest pierwsze dziesięć miesięcy, później jakoś to leci... A zupełnie na poważnie: dla 

mnie jest to ostatni rok w szkole podstawowej. Każdy z nauczycieli nieustannie mi o tym przypomina, strasząc testami. 

Odkąd pamiętam, zależało mi na ocenach. Obecnie - także zależy. Jestem zmotywowana do tego roku szkolnego i chcę 

osiągnąć wiele sukcesów. Nie boję się testów, ponieważ wiem, że nawet najlepszy egzamin nie dowodzi tego, 

co naprawdę wiem, potrafię i umiem. Bardzo nie podoba mi się całe to rozdmuchanie egzaminów gimnazjalnych, o co 

chodzi? Już tłumaczę. W dniach testów wszyscy są odświętnie ubrani, szkoła jest zupełnie pusta, a każdy egzemplarz 

egzaminu czeka w foliowym opakowaniu. Klimat przypomina maturę. Niemal każdy jest zestresowany. Owszem, dzięki 

temu wszystko wydaje się być maksymalnie profesjonalne, ale uwierzcie mi na słowo, to w żaden sposób nie przyczynia 

się do uzyskania lepszego wyniku testu. Niestety, takie zasady są odgórnie ustalone. Rada dla Was, egzaminowanych: 

Nie dajcie się zastraszyć. Jeżeli sumiennie uczyłeś się przez ostatnie lata, nie masz się czego bać!  

S u k c e s ó w  w  n o w y m  r o k u  s z k o l n y m ! ! !  

Marysiaaa 

BACK TO SQL- czyli TESTY! 
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Jak co roku wraz z najbliższą rodziną planujemy 

wspólne wakacje. Spotykamy się i omawiamy, gdzie warto się 
wybrać na wypoczynek. Tym razem zdecydowaliśmy się na  
Hiszpanię, a dokładnie postanowiliśmy odwiedzić Majorkę. 
Jest to największa hiszpańska wyspa na Morzu Śródziemnym. 

 Docelowym miejscem naszego wypoczynku była 
miejscowość SANTA PONCA. Pierwszy dzień po przyjeździe 
przeznaczyliśmy na relaks przy basenach oraz zwiedzenie 
pobliskiej okolicy.  Tym razem przebywaliśmy w hotelu, który 
znajdował się w centrum miasta. Zaletą takiego miejsca jest 
to, że wszędzie mieliśmy bardzo blisko. Sklepy, restauracje 
oraz plaża były na wyciągnięcie ręki. W ciągu dnia ze względu 

na  wysoką temperaturę 
mieszkańcy miasta byli prawie 
niewidoczni. Wyłącznie turyści 
przemieszczali się ulicami, 
a w kawiarniach oraz pubach 
siedziało mnóstwo kibiców, którzy 
dopingowali swoim drużynom 
piłkarskim w mistrzostwach świata. 
Najgłośniejsi i najliczniejsi byli 
Anglicy, którzy w strojach 
klubowych żywiołowo wykrzykiwali 
GOL, GOL ….  

Zaplanowaliśmy również 
klika wycieczek po wyspie, 
miejsca, które warto odwiedzić. 
Jednym z takich miejsc jest 
Katedra (Catedral de Mallorca) 
i znajduje się ona w Palmie. 

Świątynia wywarła na mnie ogromne wrażenie. W jej wnętrzu 
znajduje się kilka ogromnych, pięknie ozdobionych ołtarzy 
oraz olbrzymie monstrancje. Urok temu miejscu dodaje 
światło słoneczne, która wpada do środka przez kolorowe 
witraże.  Wykupiliśmy również wycieczkę po wyspie. Dzieliła 
się na kilka etapów. Wyruszyliśmy z miejscowości o nazwie 
Soller. Na początku jechaliśmy bardzo starym, zabytkowym, 
drewnianym pociągiem, który pędził przez miasteczka i wioski 
oraz przez wykute  w skałach 13 starych tuneli. Po dotarciu  
do portu statkiem 
pływaliśmy wokół małych 
wysepek, aby w końcu 
dotrzeć do przepięknej 
zatoki, w której można 
było odpocząć oraz 
popływać. Na sam koniec 
wyprawy autokarem 
udaliśmy się stromą 
serpentyną  na szczyt 
góry do miejscowości Sa 
Calobra. Mojemu 
młodszemu bratu 
natomiast  najbardziej 
podobała się wizyta w 
Palma Aquarium. Jego 
marzeniem było 
zobaczyć prawdziwe 
duże rekiny. Mogliśmy 
chodzić i podziwiać 
kolorowe ryby w środku 
ogromnego budynku jak i 
na zewnątrz. 
Kupowaliśmy specjalną 
karmę, aby móc je 

nakarmić i jak najbliżej zobaczyć wręcz dotknąć. Dla małych 
turystów są to niezapomniane chwile.   

Wydarzenie, które zapadło mi w pamięci, była to Noc 
Świętojańska. Tego dnia Hiszpanie spotykają się na plaży, 
przynoszą lampiony i układają je w kształcie koła. Rozkładają 
jedzenie na małych stoliczkach i tańczą do północy przy 
rytmach muzyki ze sceny ustawionej na plaży. Około północy 

idą na brzeg morza 

i „puszczają” lampiony. 

Wszyscy są dla siebie 
serdeczni, mimo że się nie 
znają. 

Spotkaliśmy również 
polską rodzinę, która od 
kliku lat mieszka na wyspie. 
Opowiedziała nam, jak 
wygląda szkoła i życie dzieci 
na Majorce. Wakacje 
zaczynają się w czerwcu 
i trwają prawie trzy miesiące. 
Nauka zaczyna się około 
godziny 9.00 do 12.00 
potem jest odpoczynek 
i później od 15.00 do 17.00. 
Lekcji w domu raczej nie 
odrabiają, bardzo 
sporadycznie. Życie 
rodzinne zaczyna się 

w wieczornych godzinach. Tak jak u nas ważne są spotkania 
przy obiedzie, tak u nich punktem dnia jest późna kolacja.  

To tylko niektóre miejsca i sytuacje, które 
przytoczyłam. Miłych chwil było znacznie więcej. W przyszłym 
roku planujemy odwiedzić kolejny kraj. Gdzie tym razem 
wyruszymy, jeszcze nie wiem, ale na pewno będzie miło. Już 
nie mogę się doczekać kolejnych wakacji. 
 

                                                                                                                                                      
Maja Gelińska 

 

Ogłaszamy akcję 
szkolną 

„Zabawka dla 
Przedszkolaka”. 
Przynieś klocki, 

puzzle, gry, 
zabawki, lalki, 
książeczki do 

pracowni 
informatycznej 

B1 04, pracowni 
plastycznej B2 105,  
lub czytelni szkolnej 
przy ul. Leśnej 35. 
Dzięki Tobie uda 

nam się 
wyposażyć nowe 

sale dla 
przedszkolaków.  

 
Akcja trwa do końca października. Czekamy na Ciebie! 

K.S. 

„Moje wakacje na Majorce”  

Uwaga! Akcja Szkolna  
„Zabawka dla Przedszkolaka” 
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WENECJA - jest to miasto odwiedzane rocznie przez 30 
milionów turystów. Położone jest na bagnistych wyspach 
Adriatyku i tworzy zespół mostów oraz kanałów. Nietypowa 

Architektura i położenie sprawiły, że jest ono wpisane  
na światową listę dziedzictwa UNESCO. 
Najważniejsze miejsca : 
Plac świętego Marka - znajduje się w najstarszej części 
Wenecji i jest najbardziej znanym placem tego miasta. 

 
Pałac Dożów - gotycka siedziba władców i rządu  
 

Most Rialto - najstarszy i jedyny do czasu 
wybudowania Ponte dell’Accademia w 1854 roku most wenecki 
nad Canal Grande we Włoszech.  

 
Ania Szczypior 

 

 

 

Jednym z moich ulubionych miejsc wakacyjnych 
podróży jest Grecja. Zacznę od greckiej wyspy Rodos. Jest 
ona czwartą co do wielkości wyspą grecką o powierzchni ok. 
1400 km

2
, 77 km długości  i tylko 36 km szerokości. Na tej 

wyspie króluje słońce i wiatr. W okresie letnim średnia 
temperatura wynosi nawet 32

o
C. W tym czasie bardzo rzadko 

pada, ale również nasilają się wiatry. Ze względu na wysokie 
temperatury ryzyko pożarów na tej wyspie jest bardzo wysokie.                    
W stolicy wyspy Rodos stał jeden z siedmiu cudów świata 
Kolos Rodyjski. Niestety runął w trakcie trzęsienia ziemi 
w 227 r. p.n.e.. Każdy na wyspie znajdzie tam coś dla siebie. 
Osoby lubiące historię muszą zobaczyć Stare Miasto 
w Rodos, pozostałości twierdzy i antycznych ruin w Lindos. 
Wszyscy zainteresowani przyrodą muszą odwiedzić Park 
Rodini, Dolinę Motyli, czy też Dolinę Siedmiu Źródeł. 
Na wszystkich spragnionych słońca czekają cudowne plaże 
i turkusowa woda. A silne wiatry oraz fale morskie tworzą 
idealne warunki do uprawiania sportów wodnych. Chętni mogą 
uprawiać zarówno windsurfing, kitesurfing czy sporty 
motorowe. Jak widać, każdy znajdzie coś dla siebie.  

 
Dlatego zapraszam Was do odwiedzenia tej wyspy.                                        

 

Patrycja Klank 

Kącik podróżniczy 

Moje  greckie wakacje  -  RODOS 
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Nasi 

dziadkowie 
i babcie 

wracają często 
pamięcią do lat 

swojej 
młodości. 

Odnosi się 
wrażenie, że 
pamiętają ją 
lepiej, niż 

wydarzenia, 
które miały 
miejsce przed 

chwilą. 
Czasem są to 

zabawne 
przygody 

z dzieciństwa, 
niekiedy 

historie pełne 
wzruszeń. Warto notować je wszystkie! Jak napisał niegdyś 
S.J. Lec - „Można oczy zamknąć na rzeczywistość, ale nie na 
wspomnienia", bo wspomnienia są nieśmiertelne... 
Postanowiłem porozmawiać z moją babcią - Anną Drewą 
o naszej wspólnej Szkole Podstawowej w Bolszewie. 

 
Jakub:  Dzień dobry babciu. Czy mogłabyś odpowiedzieć 
mi na parę pytań związanych z Twoją nauką w Szkole 
Podstawowej w Bolszewie? 
Babcia: Bardzo chętnie powspominam.  
Jakub: W jakim wieku zaczęłaś naukę w szkole 
podstawowej? 

Babcia: Urodziłam się 11 stycznia 1948r. w Wyszecinie. 
Szkołę Podstawową rozpoczęłam w Wyszecinie i chodziłam 
do klasy 2. Następnie w wieku 10 lat kontynuowałam naukę 
w klasie 3 (1958r.)w Bolszewie. Był to system nauki 7 - letni.  
Jakub: A który budynek jest najstarszy? 
Babcia: Jedyną szkołą była wtedy szkoła z czerwonej cegły. 

Jakub: Do 
jakiej szkoły 
poszła babcia 

po 
zakończeniu 

podstawówki? 
Babcia: A dalej 
chodziłam do 
szkoły rolniczej, 
która to 
mieściła się 
w tym samym 

budynku. 
I w tym czasie obok powstał nowy budynek obecnej Szkoły 
Podstawowej im. Mikołaja Kopernika. Po ukończonej szkole 
rolniczej odbyłam staż w GS (Gmina Spółdzielnia) w Luzinie. 
Jakub: Jakie jeszcze zmiany widzi babcia obecnie? 
Babcia: Zmieniło się to, że powstały 3 nowe budynki szkolne 
i przybyło bardzo dużo mieszkańców wsi Bolszewo. 
Na zajęcia religii chodziłam na plebanię, która mieściła się 
przy ul. Wodnej. Teraz tego budynku już nie ma. 
Jakub: A pamiętasz babciu, kto był dyrektorem Twojej 
szkoły lub nazwiska nauczycieli którzy Cię uczyli? 
Babcia: Tak. Tak, pewnie że pamiętam, to były fajne czasy. 
Dyrektorem był Marian Koneczny. Pracowała tam również 
jego żona, uczyła także p. Janowska, p. Woliński. 
Jakub: A jak babcia teraz ocenia szkołę podstawową? 
Babcia: Bardzo mi się podobają zmiany.  
 
Jakub: Czy babcia pamięta jakiś ulubiony przedmiot? 
Babcia: Tak owszem była to fizyka i matematyka. 
Jakub: A dlaczego?  
Babcia: Bo prowadzili je fajni nauczyciele, dobrze tłumaczyli. 
Jakub: Czy nadal utrzymuje babcia kontakt z koleżankami lub 

kolegami?  
Babcia: Tak, mam kontakt do 
dziś z kilkoma koleżankami 
m.in. z Seweryną Kloske, która 
mieszka w Bolszewie, mimo że 
była starsza, ale też chodziła do 
tej szkoły. 
Jakub: A czy mój tata też 
chodził do Twojej szkoły?  
Babcia: Tak, wszystkie moje 
dzieci, czyli Krzysztof - Twój 
tata, Przemek, Anita, Bożena 
i Łukasz chodzili do szkoły 
podstawowej w Bolszewie.  
Jakub: I teraz ja z moją 
siostrą Klaudią też kończę tę 
szkołę. Dzięki babciu za 
wspomnienia i rozmowę. 
Babcia: Proszę bardzo. 

 

Jakub Drewa VIII D 

Wywiad na 150 -  lecie  

Szkoły Podstawowej w Bolszewie  

Rozmowa z  Babcią  Jakuba 

 -  Anną Drewa  



Ale NEWS! WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK  2018  SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BOLSZEWIE 

 

15 

  
     W słoneczną sobotę 15.09.2018 roku grupa uczniów ze 
Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie 
wybrała się do Gdyni na spotkanie z kapitanem w stanie 
spoczynku Aleksandrem Pawelcem. Zap r zyj a źn ion y  
z  nam i  k om ba tan t  j es t  os ta tn im  żyj ąc ym  
żo łn ie r zem  1  MPS –  u  i  l i c zy  sob ie  10 3  la t a .  

Pan Aleksander przyjął nas w domu. Z okna jego pokoju 
widać było błękitną taflę wód Zatoki Gdańskiej. Panował 
wesoły nastrój. Najpierw w skupieniu wysłuchaliśmy 
opowieści o przybyciu młodego pana Pawelca do Gdyni - 
„Miasta z Morza”. Były także wspomnienia związane 
z Lututowem, miejscowością w Wielkopolsce, w której się 
urodził. 
     Nasi uczniowie mieli wiele pytań związanych z losami 

Pana Kapitana podczas II wojny światowej. Pan Pawelec 
powiedział, że pierwszym oddziałem wojsk lądowych na 
wybrzeże w okresie międzywojennym był Batalion Morski. 
Formacja wojskowa powstała w 1931 roku w Gródku 
Jagiellońskim koło Lwowa. Batalion Morski podległy 
Marynarce Wojennej przeniesiono do Wejherowa. Gdy 23 
marca 1939 roku ogłoszono częściową mobilizację, Pan 
Aleksander znalazł się w wojsku. Dowódcą 1 MPS – u został 
ppłk. Kazimierz Pruszkowski. Od czerwca 1939 roku trwały 
przygotowania do obrony Wejherowa. Umacniano teren od 
Orla do Pętkowic. Przy pracach ziemnych pomagała ludność 
cywilna. Nasz Bohater z dużym rozrzewnieniem wspominał 
Święto Morza z 29 czerwca 1939 roku. Tego dnia o 5.00 rano 
wyruszył (pieszo!) z Wejherowa do Gdyni. Na dzisiejszy 
Skwer Kościuszki żołnierze dotarli ok.10.00. Żar lał się 
z nieba. Wytrwali. 

Latem żołnierze patrolowali granicę polsko – 
niemiecką. Pan Pawelec był w zwiadzie. 1 września nie 
zaskoczył 1 MPS – u. System obrony okazał się dla 
nieprzyjaciela trudny do sforsowania. W dniach 10 – 19 
września pułk walczył w obronie Kępy Oksywskiej 
stanowiącej ważny punkt Lądowej Obrony Wybrzeża, 
dowodzonej przez płk. Stanisława Dąbka. Za męstwo na polu 
bitwy wejherowskiemu pułkowi nadano Krzyż Srebrny Orderu 
Virtuti Militari. 
      Na koniec spotkania Pan Aleksander wręczył 
młodzieży zdjęcia ze Święta Morza 39'. 
To była inna, ale niezwykle interesująca lekcja historii. 
Z Panem Pawelcem umówiliśmy się na kolejną wizytę. 
      7 października 2018 roku Aleksandra Pawelca 
spotkamy w Piaśnicy. …. 
 

Opracowanie Katarzyna Błędzka  

„Wspomnień czar  ….  -  spotkan ie  ze  św iadk iem  
niejednego wydarzenia historycznego”  

 

W dniu 3 września 2018 roku odbył się konkurs historyczny 
pt. „Zapytaj mnie póki jestem...".Temat konkursu związany jest 
ze zbrodnią na Pomorzu w Lasach Piaśnickich- miejscem kaźni 
wielu tysięcy przedstawicieli polskiej inteligencji, nazywanym 
„Kaszubską Golgotą”, czy „pomorskim Katyniem”. Miał 
na celu upamiętnić i uczcić pamięć zamordowanych. 
Nie pozwólmy o Nich zapomnieć. Tytuł „Zapytaj mnie póki 
jestem” zachęca do zadawania pytań Tym, którzy tę zbrodnię 
pamiętają, historię ich życia. W konkursie brali udział uczniowie 
naszej szkoły z klas 3 oddziałów gimnazjalnych oraz kas VI. 
W konkursie III miejsce zajął Mikołaj Garstka z klasy III e 
gimnazjum a wyróżnienie zdobył Maksymilian Naskręt z klasy 
III e gimnazjum.                                                                     K.B. 
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W piątkowy wieczór, 21 września pokaźna grupa, 
ponad 60 uczniów, wyruszyła dwoma autokarami na mecz 
ekstraklasy piłki nożnej Arka Gdynia – Lech Poznań. 
Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu 
edukacyjnego „Bolszewo Kibicuje". Dzieci przyodziane 
w żółto - niebieskie barwy dotarły do Gdyni pół godziny przed 
meczem. Po zajęciu miejsc na trybunach mieliśmy okazję 

zobaczyć rozgrzewkę zawodników. Przed samym spotkaniem 
został odśpiewany hymn klubowy, a następnie wybrzmiał 
pierwszy gwizdek sędziego. Faworytem meczu był 
niewątpliwie vicemistrz Polski z Poznania, jednak miejscowi 
nie zamierzali się poddawać. Pierwsza bramka padła w 76 
minucie za sprawą Michała Janoty i trybuny oszalały ze 
szczęścia. Goście próbowali do samego końca odrobić straty, 
jednak Arka dobrze się broniła i ostatecznie pokonała Lecha 
Poznań 1-0. Zadowoleni ze zwycięstwa naszych faworytów 

wróciliśmy do Bolszewa, gdzie już czekali rodzice na swoje 
pociechy. 

S.T. 

. 
 
 
 
I miejsce dziewczęta w składzie: A. Syska IIIF, O. Czepik 
VIIA, O. Wiczling VIIA i R. Wiczling VIIA, 
II miejsce chłopcy w składzie: P. Sobolewski IIIH, K. Białk 
IIIE, R. Kowalewski IIIG, K. Kwidziński IIIG. Opiekun: 
Joanna Syska. GRATULUJEMY!!! 

 
I MIEJSCE w GMINNYCH  IGRZYSKACH MŁODZIEŻY 
SZKOLNEJ w szachach, III MIEJSCE w eliminacjach 
powiatowych - skład drużyny z Bolszewa: Mikołaj 
Romanowski - kapitan, I szachownica, Daniel Sałatowski 
II szachownica Ignacy Knut, III szachownica (wszyscy trzej 
z klasy biologicznej III f), Paulina Żygo IV szachownica (klasa 
lekkoatletyczna III g). Srebro  tym razem: - ) ,  rok 
t emu z łoto . . .Gra tu lac je  ! ! ! !   

J.S. 

Zakończyła się jesienna runda XV edycji 
„Gminnych Biegów po zdrowie”. W Szkole Podstawowej 
przy ul. Leśnej 35 przez trzy kolejne czwartki w godzinach 
popołudniowych, odbywały się biegi w sześciu różnych 
kategoriach wiekowych, począwszy od najmłodszych 
„Bąbelków” po oddziały gimnazjalne. Łączne w zawodach 
wzięło udział 96 zawodników złożonych z dzieci i młodzieży 
Gminy Wejherowo, którzy głośno dopingowani byli przez 
rodziców i opiekunów. Celem zawodów była popularyzacja 
biegów, aktywności fizycznej i  spędzanie czasu wolnego oraz 
budowanie wspólnych relacji z dzieckiem poprzez radosne 
kibicowanie.  

Organizatorzy dziękują Wójtowi Gminy 
Wejherowo panu Henrykowi Skwarło za ufundowanie 
medali oraz nagród rzeczowych, które losowane były 
spośród wszystkich uczestników po każdym biegu. Kolejna 
edycja na wiosnę i kolejne trzy biegi. Suma punktów 
zdobytych po sześciu biegach wyłoni zwycięzców XV edycji.  
Serdecznie zapraszamy. 

Celina Czarnecka 

 

Uczniowie z Bolszewa  
na meczu Ekstraklasy 

 

GMINNE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 
W SZACHACH 

GMINNE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ  
W BADMINTONIE DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW 

 

JESIENNE BIEGI PO ZDROWIE  

http://spbolszewo.szkolna.net/n,gminne-igrzyska-mlodziezy-szkolnej-w-szachach
http://spbolszewo.szkolna.net/n,gminne-igrzyska-mlodziezy-szkolnej-w-szachach
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…czyli Integracyjne Święto Latawca w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie 

  

        4.10.2018r. jak co roku, w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego 
w Wejherowie zorganizowano „Integracyjne Święto Latawca”. W ramach 
długoletniej współpracy, tym razem klasa 3D udała się do Ośrodka, by wraz 
z dziećmi i młodzieżą budować latawce. Po uroczystym przywitaniu przez 
gospodarzy uczniowie naszej szkoły zaprezentowali krótki utwór muzyczny. 
Po występie wszyscy zostali podzieleni na grupy i ruszyli do sal. Każdy zespół 
miał za zadanie, wykorzystując materiały i przybory plastyczne, wspólnie 
„stworzyć” pięknego latawca. Aby umilić czas młodym artystom podczas ich 
pracy, nasi umuzykalnieni uczniowie, przy akompaniamencie gitary, śpiewali 
i rozdawali słodkości, których byli darczyńcami. Zespoły doskonale poradziły 
sobie z zadaniem - powstały przepiękne „dzieła sztuki”. Efekty końcowe 
podziwiano na szkolnej auli. Wszystkie latawce były niesamowite, kolorowe, 
widać było w nich inwencje twórcze drzemiące w ich wykonawcach.  Nie było 
innego wyboru,  wszystkie latawce zostały nagrodzone gromkimi brawami oraz 
drobnymi upominkami, o które zadbali goście ze SP  w Bolszewie. Na pewno 
był to pracowity, ale jakże radosny dzień dla wszystkich. Uczniowie mieli okazję 
rozwinąć swoje umiejętności artystyczne oraz lepiej poznać siebie nawzajem. 
Impreza miała charakter integracyjny. Organizatorkami tego wydarzenia są: 
p. Bożena Reszke, p. Katarzyna Smentoch i p. Wiesława Żywicka. 
Nie możemy się już doczekać kolejnego spotkania z wychowankami Ośrodka!                  

Kornelia Okoń 3D gimnazjum 

 

 

                   

 

Prezentac ja  la tawców  



 Ale NEWS! WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2018  SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BOLSZEWIE 
 

                                                         18 

 To właśnie ON – NAUCZYCIEL czuwa nad swoimi 

uczniami, pomagając im w zdobyciu wiedzy, mobilizuje 

w rozwijaniu osobistości i zainteresowań. Praca w szkole 

z dziećmi i młodzieżą to zawód, który powinien 

w nauczycielu otwierać nowe pokłady energii, a przede 

wszystkim zapewniać spełnienie zawodowe. Na nauczycielu 

ciąży jednak także wielka odpowiedzialność za drugiego 

człowieka. To wielkie wyzwanie, dlatego powinni oni 

budować pozytywne relacje między sobą a uczniami, starać 

się, aby współpraca układała się jak cechami charakteru, 

tzn.: cierpliwość, wyrozumiałość, mądrość, 

opiekuńczość, punktualność, pomysłowość, uważność, 

uczciwość, zdecydowanie, systematyczność, 

dokładność, kreatywność, dyskretność. 

Tekst: Kacper Cieszyński VIII d,  

 

 We wrześniu 

w naszej szkole 
odbyły się wybory 
do Samorządów 

Uczniowskich. 
W tym roku 
zebrałam się na 
odwagę i z pomocą 

życzliwych 
koleżanek i nauczycieli wzięłam udział w wyborach 
do Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły. 
Zabawa i zaangażowanie były ogromne. Wiele radości 
sprawiło rozdawanie ulotek, naklejek, które miały zachęcić 
uczniów do oddania głosu. Osobiście nie stresowałam się 
wyborami. Miała być to przede wszystkim dobra zabawa 
i kolejne ciekawe doświadczenie w życiu szkolnym. 
Ostatecznie przewodniczącą szkoły klas VII, VIII 
i oddziałów gimnazjalnych przy ulicy Leśnej została 

K a j a  R o m p a , której serdecznie gratuluję i życzę 

powodzenia. Wszystkim przewodniczącym życzę 
wytrwałości. 

Marysia 

Dzień Nauczyciela  

SZKOLNE ŁAWY, GRUBE KSIĄŻKI, 

TO TWEJ WIEDZY SĄ ZALĄŻKI. 

SZKOLNY GWAR I DZWONKA DŻWIĘKI, 

NA SPRAWDZIANIE WIELKIE MĘKI. 

 

LECZ DZIŚ KAŻDY NIECH ZROZUMIE, 

LICZY TO SIĘ - CO SIĘ UMIE. 

WIEDZA DZISIAJ RAZ ZDOBYTA, 

Z CZASEM ROŚNIE I ROZKWITA. 

 

POLSKI MATMA, CZY FIZYKA, 

COŚ TAM ZAWSZE W GŁOWE WNIKA 

NAUCZYCIEL WIEDZĘ WCISKA, 

WUEFISTA POT WYCISKA. 

 

A WIĘC DZISIAJ DRODZY NAUCZYCIELE, 

PRZYJMIJCIE ŻYCZENIA I PODZIĘKOWAŃ 

WIELE. 

DZIŚ NAPRAWDĘ NIE ZMYŚLAMY, 

CIĘŻKI TRUD WASZ DOCENIAMY. 

 

CHCEMY PIĘKNIE  PODZIĘKOWAĆ, 

BUKIET KWIATÓW PODAROWAĆ. 

JEDNYM CHÓREM WAM KRZYKNIEMY, 

JEDNO SŁOWO -  DZIĘKUJEMY ! 
 

    Lidia Lejk kl.VI B 
 

Słów kilka o SU WYBORY 

Ak c ja  w ybor c za  w  k la s a c h  I  -  I I I  
Przewodniczącą SU została  

-  Anton ina  Zieger t  

    Grafika: Agnieszka Lezner VIII d 
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15 września obchodzony jest Międzynarodowy 

Dzień Kropki – święto kreatywności, odwagi i zabawy. 
W tym roku po raz pierwszy na lekcji matematyki również 
włączyliśmy się w to piękne przedsięwzięcie. 

Pomysł świętowania takiego dnia powstał, gdy Peter 
Reynolds napisał książeczkę pt. „The Dot” opowiadającą 
o małej dziewczynce Vashti, która dzięki kropce 

uwierzyła w siebie.  
Dnia 14.09.2018r. lekcję matematyki uczniowie 

klas VII c, VIII a, VIII c, VIII e oraz III e oddział gimnazjalny 
rozpoczęli od obejrzenia filmu przedstawiającego ideę 
tego dnia. Następnie pedagog szkolny pani Jolanta Szmuda 
przeprowadziła ćwiczenie rozwijające kreatywność uczniów, 
dzięki któremu uczniowie przekonali się, że zwykłe bazgroły 
mogą stać się inspiracją do powstania pasjonujących historii. 
Po zabawie uczniowie poznawali alfabet złożonych z samych 
kropek, czyli alfabet Braile'a - alfabet, którym posługują się 
osoby niewidome. Zwieńczeniem lekcji były łamigłówki 
matematyczno – logiczne z „kropką w tle”. 

 W przyszłym roku też kropkujemy! 
Nauczyciel matematyki Anna Dzięcielska 

 

 

 

 
N a  d ob r y  p o c z ąt e k  – L AM PA L AWA  

Zastanawiałeś się kiedyś, jak zrobić lampę lawę? Wbrew 
wszystkiemu to bardzo proste doświadczenie, które można 
zrobić w domu. Potrzebujesz: dowolną tabletkę musującą, 

około 450 ml oleju, około 50 ml wody, barwnik spożywczy oraz 
półlitrową przezroczystą butelkę lub kubek. Butelkę napełnij 
do ¾ wysokości najpierw olejem, potem dopełnij wodą. 
Pozostaw około 3 cm od góry wolne. Dodaj kilka kropel 
dowolnego koloru barwnika spożywczego (jeśli masz go w 
tabletce, rozpuść ją w bardzo małej ilości wody). Połam 
tabletkę musująca i wrzucaj każdy kawałek osobno. Jak 
zacznie się rozpuszczać wytworzy bąbelki. Wygląda to 
świetnie. Spróbuj wykonać to doświadczenie. Jest 
całkowicie bezpieczne. Jeśli podświetlisz całość od dołu to 
będą jeszcze lepsze efekty – po prostu magia 

Przemek KLANK VIII B 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KROPKI 

W NASZEJ SZKOLE 

 

Kącik Młodego Chemika  
NOWOŚĆ!!!  

ANDRII  TUKEVYCH  RYSUJE…  
„ JESI EŃ ”  - prace utalentowanego 

 ucznia klasy III d 
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Redakcja: Skąd pomysł, by 

zająć się muzyką? 

Artur Andrus: To trudno 
odpowiedzieć czy to był 
pomysł, czy to się samo stało. 
Tak jak tutaj mówiłem w trakcie 
tego spotkania, ja na przykład 
w czasie akademii szkolnych 
w liceum bawiłem się w jakiś 
kabaret i tam się też śpiewało 
piosenki. Ja lubiłem słuchać 
piosenek, słuchałem głównie 
polskich piosenek z tekstami, 
które rozumiałem. Może to jest 
też dowód na to, że nie 
najlepiej się nauczyłem 
języków obcych, ale takie 
piosenki, jak piosenki 
Wojciecha Młynarskiego, 
Agnieszki Osieckiej, jakoś 
mnie zawsze intrygowały, 
interesowały i jak zacząłem 
kombinować czy by na scenie 
coś zaśpiewać, no to w tym 
kierunku mnie to poniosło, ale 
nie miałem nigdy takiego 

jakiegoś wyraźnego pomysłu, 
że ja nagle wstanę i zacznę 
śpiewać. 

Red.: Nie boi się Pan tego, 
że w przyszłości muzyka lub 
wystawienie kabaretów, 
może stać się tylko 
przymusem? 

A. A.: To oczywiście, że jest tak, że każdy, kto wykonuje ten 
zawód na scenie, zastanawia się, czy to nie jest jego ostatni 
występ, nie dlatego, że może wyjść i spadnie na niego 
samolot, ale dlatego, że to jest bardzo niewymierne, takie 
występowanie przed publicznością. Czasem się coś podoba, 
czasem się nie podoba. Czasem przyjdzie dużo ludzi, 
czasem przyjdzie mało ludzi. Taka obawa o to, czy to potrwa 
dłużej, czy ja będę długo wykonywał ten zawód, zawsze jest 
i myślę, że każdemu towarzyszy, ale ja w ogóle nie mam 
w zwyczaju planowania czegokolwiek w swoim życiu, 
znaczy ja nie planuję z jakimś dużym wyprzedzeniem. 
Cieszę się tym, co jest teraz i póki to teraz będzie fajne 
i będzie się coś działo, to będę się tym cieszył, a jak 
przyjdzie moment, że się będzie trzeba zacząć martwić, 
to się wtedy będę zaczynał martwić. 

Red.: Bardziej woli Pan relację z widzem przez pryzmat 
telewizyjnego okienka czy jednak kontakt na żywo 
między sceną a widownią? 

A. A.: Taki kontakt na żywo jest zdecydowanie lepszy. 
Ja nigdy co prawda albo prawie nigdy nie występuję w takich 
zupełnie odizolowanych programach telewizyjnych, takich, 
że mam tylko kamerę przed sobą i nic więcej. Często, jak 
występuję, to tam też jest publiczność, no to wtedy ja raczej 
patrzę na publiczność i do niej się zwracam, ale przez 
kamerę ja nie wiem dokładnie, do kogo mówię, a jak widzę, 

przed sobą publiczność, to widzę jak reaguje, czy jej się to 
podoba, czy może nie, więc taki kontakt z widzem na żywo 

jest znacznie ciekawszy niż 
taki telewizyjny. Ten 
telewizyjny jest też ważną 
częścią mojego zawodu, 
bo ja dzięki temu pokazuję 
się ludziom i ludzie widzą, 
że jest taki facet, który 
napisał taką piosenkę 
i potem na przykład chcą 
przyjść i zobaczyć go na 
żywo. 

Red.: Czy podoba się 
Panu praca w radiu? 

A. A.: Bardzo. Radio 
uważam za najważniejszą 
część mojej pracy 
zawodowej. Jak szedłem 
na studia dziennikarskie, to 
oczywiście myślałem, że 
pójdę pracować do 
telewizji, że będę sławny, 
że moje ciotki 
w Bieszczadach, będą 

oglądały programy i mówiły 
„Ojej to nasz Arturek, to on 
z Bieszczad wyjechał i sławny 
redaktor się z niego zrobił”, po 
czym, jak na studiach, trafiłem 
do radia, to zapomniałem o telewizji. Pomyślałem sobie, 
że ja już do telewizji nie chcę, że ja bym chciał zostać 
w radiu, bo to jest właśnie najintymniejsze, bo jak w radiu się 
siedzi przed mikrofonem to tak jakby mówiło się do jednej 
osoby konkretnie, nie ma takiego uczucia, że to jakieś 
miliony ludzi. Tego może słuchać miliony ludzi, ale nie ma 
takiego poczucia. To jest bardzo intymne i ja radio 
najbardziej lubię. Chciałbym, żeby zawsze mi towarzyszyło 
bez względu na to, co innego będę robił, tylko żeby raz na 
jakiś czas można sobie przyjść do radia i taką audycję 
zrobić. 

Ciąg dalszy wywiadu na stronie kolejnej 

„Piątek z Kulturą”  z Arturem Andrusem 
 

 

Dnia 28 września odbyło się bardzo miłe i pełne wrażeń 
spotkanie z Panem Arturem Andrusem. Pan Artur jest 
znanym dziennikarzem, poetą, autorem tekstów piosenek 
i piosenkarzem. Podczas spotkania uśmiech towarzyszył 
wszystkim zebranym gościom. Redakcja gazetki 
przeprowadziła wywiad specjalnie dla swoich Czytelników. 
P r z e c z y t a j c i e !   
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Red.: Czy lubi Pan słuchać swoich utworów? 

A. A.: Do pewnego momentu. To jest tak, że ja lubię, jak 

piosenka powstaję, jak ja ją zaczynam śpiewać. Lubię też te 

piosenki, które coś zmieniły w moim życiu, bo jest kilka takich 

piosenek, które spowodowały, że ludzie zaczęli mnie kojarzyć 

z tym śpiewaniem piosenek. To by było głupie, jakbym tych 

piosenek nie lubił, bo bym był niewdzięczny w stosunku do 

nich, ale nie jest to tak, że jak nagram płytę, to sobie potem 

słucham regularnie tej swojej płyty. Prawdę mówiąc, jak się 

nagrywa płytę, to jest to tak intensywne słuchanie kolejnej 

wersji, poprawianie, szlifowanie czegoś, że jak już ta płyta się 

ukaże, to ja jej potem zazwyczaj przez kilka lat nie słucham. 

Potem gdzieś sobie wrócę przy jakiejś okazji sprawdzić, a co 

tam było, ale tak to swoich piosenek nie słucham, lubię te, 

które mam w swoich recitalach na bieżąco. Śpiewam je też 

dlatego, że je najbardziej lubię i że pasują mi do tego,jak jest 

teraz, ale tak żebym przychodził sobie do domu zmęczony i 

pomyślał, że teraz posłucham sam siebie i tak się ułożę do 

snu, to tak nie jest. 

Red.: Skąd czerpie Pan inspiracje? 

A. A.: Z takich bardzo codziennych i zwykłych sytuacji. Ja nie 

rozglądam się daleko, nawet sobie wymyśliłem kiedyś w radiu 

taki cykl piosenek, które pisałem na podstawie tego, co 

usłyszałem, na przykład w wiadomościach, była jakaś 

informacja o tym, że burmistrz Florencji wymyślił, że będzie 

walczył z turystami, którzy siadają przy różnych takich 

miejscach pamięci, pomnikach, zabytkach i jedzą tam, 

siedząc na tych placach. Wymyślił, że będzie walczył 

w taki sposób, że wysyłał polewaczy. Te polewaczki 

zmywały tę powierzchnię i nie było można usiąść, bo było 

mokro i ja napisałem od razu na ten temat piosenkę „Nie 

da się żyć samą nadzieją, trzeba i chleba czasami zjeść, 

ale we Florencji leją i, leją i, leją i, leją i cześć". Takie 

tematy właśnie mnie najbardziej interesują coś takiego 

normalnego, co się dzieje gdzieś, usłyszy się w radiu, 

w telewizji, w gazecie, coś przeczyta. To są najciekawsze 

tematy zawsze. 

Red.: Kto w ogóle wpadł na pomysł, skąd zebrała się 

ta ekipa, która występuję w Spadkobiercach? 

A. A.: Ta ekipa się zebrała, właściwie ona się zbierała 

przez lata, bo Spadkobiercy są grani na scenach takich 

kabaretowych koło dwudziestu lat. To wymyślił Darek Kamys, 

który kiedyś był w kabarecie „Potem”, a teraz jest w kabarecie 

Hrabi. Jest taki klub w Zielonej Górze, Gerba się nazywa, i to 

jest klub działający przy wyższej szkole pedagogicznej. Tam 

zawsze te studenckie kabarety od lat powstawały i kiedyś, jak 

oni zobaczyli w telewizji, bo dopiero się zaczynała moda na 

takie długie seriale, takie rodzinne, dokładnie „Dynastia". Oni 

zaczęli to parodiować, ale Darek wymyślił formę taką, że tutaj 

scenariusza żadnego nie było, znaczy on wymyśla sceny, ale 

to, co my mówimy, jak się zachowujemy, gdzie idziemy, co się 

stanie. 

Red.: Czy łatwo jest, właśnie tak improwizować? 

A. A.: Ja nie mogę odpowiedzieć, czy jest łatwo, czy jest 

trudno, ale wiem, że na pewno są ludzie, którzy się w tym 

sprawdzają i tacy, co się nie sprawdzają. Myśmy mieli parę 

razy takie przypadki, co pojawiali się nawet ludzie, którzy są 

bardzo obeznani ze sceną, występują na scenach i świetnie 

sobie radzą, a w improwizacji się nie odnajdują, także to jest 

coś takiego, co człowiek musi poczuć, dać się ponieść. Teraz 

w Polsce jest coraz popularniejszy, ruch takich 

improwizowanych teatrów i to się wywodzi z amerykańskich 

teatrów z lat pięćdziesiątych, jeszcze gdzie to podręczniki 

powstawały właśnie do takich zadań, zabaw 

improwizowanych. Czyli, że aktorzy w Ameryce też się uczyli 

improwizacji. Myślę, że czegoś tam się nauczyć można, ale 

każdy człowiek wychodzący na scenę inaczej się na tej scenie 

czuje. Są tacy, którzy muszą mieć wszystko precyzyjnie, 

poukładane, bo to im daje pewność, a są tacy, którzy wolą 

mieć trochę luzu, wolą zareagować na to, co się wydarzy 

i dzięki temu ten spektakl tak za każdym razem inaczej 

wygląda. Ja myślę, że mnie właśnie taką łatwość improwizacji 

dało radio właśnie, bo w radiu, jak się na żywo prowadzi 

audycję, to nigdy nie ma tak, że człowiek w stu procentach 

przygotuje to, co ma powiedzieć. Nie można sobie napisać 

wszystkiego. 

Wywiad przeprowadzili: Maciej Mitrowski, Natalia 

Kołodziejska, Weronika Zaborowska, Maria Boyke 

Zredagowała: Weronika Zaborowska 
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Pewnie większość widziała niejakich trzech 

jegomościów ubranych w szlafrokach dnia 20.09.2018r. 
Niektórzy zastanawiają się, czy to miało jakikolwiek sens, czy 
była to tylko głupia zabawa. Jednak była to kampania dla 
tzw. „Spóźnialskich”, co było ironią losu, gdyż każdy z nas 
się spóźnił na pierwszą lekcję. Większość podchodziła do 
tego pomysłu z miłym uśmiechem, ale znalazły się też takie 
wyjątki, a mam tu na myśli takie określenia: „Jak wy żeście się 
ubrali” itp.  (oczywiście było to w znaczeniu pogardliwym). 

Widać, że w tej 
szkole bycie 

oryginalnym 
w ubiorze czy też 
w zachowaniu przez 
niektórych jest 
inaczej postrzegana. 
Jednak nie jest to 
artykuł o tolerancji, 
lecz o częstych 

spóźnieniach 
uczniów do szkoły. 
Niby wydaje się, że 
spóźnienie nie jest 
niczym złym, lecz 
jeśli byśmy tak 
często spóźniali do 
pracy, to nie 
gwarantuję miłej 

współpracy 
z pracodawcą. Mam 
nadzieję, że ten zły 

duszek 
podpowiadający 

nam, że mamy 
jeszcze dużo czasu 

do rozpoczęcia lekcji, (lecz prawdą jest, że zostało nam z 
5 minut, a my nadal siedzimy w domu) wreszcie zniknie. 
 

Krzysztof J. 

W piątek 5 października odbywał się VII Festiwal 
Przygody Wanoga. Do Wejherowskiego Centrum Kultury 
wyruszyły dwie klasy z naszej szkoły. 6a przetransportowała 
się komunikacją miejską, zaś 6b pod wodzą wychowawcy 
Sławomira Toruńczaka pokonała dystans niespełna 5 
kilometrów pieszo. Sala konferencyjna, do której zostaliśmy 
wpuszczeni, była wypełniona po brzegi. Zainteresowanie 
festiwalem było bardzo duże, ale wcale nas to nie zdziwiło, bo 
poziom prelekcji jak co roku był bardzo wysoki. Uroczystego 

otwarcia dokonał kierownik Wanogi Michał Witkiewicz, a po 
chwili zobaczyliśmy na scenie pierwszego gościa Bartka 
Rubika, który zaprezentował nam "mozaikę 

latynoamerykańską". 
Dowiedzieliśmy się o kulturze 
Ameryki Łacińskiej. Mieliśmy 
okazję zobaczyć zdjęcia oraz 
filmiki prezentujące, jak 
obchodzone są święta w tamtych 
regionach. Naszą uwagę 
najbardziej przykuwały stroje 
ludowe, które były bardzo 
kolorowe i wyraziste.  

Jako druga na scenę 
weszła słynna polska blogerka podróżnicza Alicja 
Rapsiewicz, która zabrała nas w podróż po Australii. Jak 
wspomniała, bardzo ważnym celem podróży, jaką odbyła z 
przyjacielem, było filmowanie krajobrazów z drona, aby 
zobaczyć to wszystko, czego na pierwszy rzut oka człowiek 
nie jest w stanie zobaczyć. Efekty były naprawdę niezwykłe. 
Po takiej prelekcji na pewno niejeden zapragnął zwiedzić kraj 
kangurów i misia koala. Po zakończonych prelekcjach 
ruszyliśmy w drogę powrotną, mijając kolejne tłumy młodzieży 
oczekującej bloku szkolnego. Za rok na pewno też będziemy 
brać udział w festiwalu. 

S.T. 
 
 
 

 
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia to akcja 

edukacyjna, która odbywa się rokrocznie w ostatni piątek 
września. Jej celem jest zachęcenie wszystkich do 
przypomnienia sobie tabliczki mnożenia po długich 
wakacjach, a także uświadomienie, że jej znajomość jest 
w życiu codziennym niezbędna. 

W piątek 28 września 2018 roku uczniowie naszej 
szkoły w radosny sposób na lekcjach matematyki sprawdzali 
stopień swojej wiedzy matematycznej. Każdy uczeń 
rozwiązywał zadania matematyczne z tabliczki mnożenia, po 
komisyjnym jej zaliczeniu uzyskiwał certyfikat ,,EKSPERTA 
TABLICZKI MNOŻENIA”. Dzieci miały okazję 
uczestniczyć także w grach i zabawach wymagających użycia 
sprytu, logicznego myślenia oraz perfekcyjnej znajomości 
tabliczki mnożenia. 

Pierwszy raz włączyliśmy się w obchody WMTDAY, 
ale już wiemy, że to święto na stałe zagości w naszej szkole. 

Koordynator  projektu 
Anna Dzięcielska 

Kampania uczniowska 

„MÓWIMY NIE  SPÓŹNIALSKIM!” 

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 

VII Festiwal Przygody - Wanoga 



          Ale NEWS! WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK  2018  SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BOLSZEWIE 
 

                                                             

       

 Świetnie sobie radzimy! Mamy wiele 
nowych pomysłów i talentów! 

Oto przyszli młodzi dziennikarze naszej 
gazetki „Ale NEWS!” 

Przygotowujemy pierwsze  
materia ły do publ ikac j i !  

Klasa 3 b i 3d na zajęciach komputerowych 

Nasze pasje – Zosia Kubińska  

i Natalia Kobiela uczennice z kl. 3d 

Pierwsza pomoc przedmedyczna 
Autor: Jakub Bach 3d 

Pamię ta j !  

Numer y a la rmow e  -   112 lub 999 

Pierwsza pomoc przedmedyczna 
Autor: Jakub Bach 3d 

Dzień Chłopaka w naszej szkole 
Brawo Panowie z 6b!!! 



Ale NEWS! WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2018  SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BOLSZEWIE 

 
 

 

          Redakcja  
           Ale NEWS! 

 

alenewsbolszewo@gmail.com  
 

Redaktor Naczelny: M a r ta  R o s zm an   
Zastępca: A l e k s a n d r a  M a r c h e w i c z  
Sekretarz Redakcji: Maria Boyke & Ewa Westphal   

Autor LOGO gazetki: Zofia Pl ichta  
Graficy: Natal ia  Szotrowska   
Zespół redakcyjny: uczniowie klas IV - VI pod opieką p .  A n n y  

J e z io r ne j  oraz uczniowie klas VII i oddziały gimnazjalne II - III 
pod opieką p .  K a ta r zyn y  S m en to ch  
Skład: Katarzyna Smentoch 
Korekta -  p. A n g e l i k a  W a lc z a k -  P i e ś c i ń s k a   
 

DRUK: Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o. o. 
Adres Redakcji: Szkoła Podstawowa 

im. Mikołaja Kopernika, ul. Leśna 35, 84- 239 Bolszewo 

ht tp: / / sspbo lszew o.szko lna .ne t  
 
 
 
 

 

                             Redakcja  
                  Ale NEWS! 
 

alenewsbolszewo@gmail.com 
Redaktor Naczelny: Weronika Zaborowska 
Zastępca: Maria Boyke 
Oprawa fotograficzna Krzysztof Jakoniuk: 
Autor LOGO gazetki:  Zofia Plichta 
Graficy: Agnieszka Lezner, Natalia Szotrowska 
Zespół redakcyjny pod opieką Katarzyny Smentoch 
Korekta -  p. Dorota Sychowska 
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 
 

 

 

 

Na zajęciach technicznych w ramach programu Kulinaria 
uczniowie klas III d, e, a, c pod opieką nauczyciela Bożeny 
Reszke wykazali się talentem kulinarnym, przygotowując 
jesienne kanapki. 

Tekst Bożena Reszke, Foto: Krzysztof Jakoniuk 

 

 

 

PIERWSZY RAZ W HISTORII SZKOŁY JESTEŚMY 
NAJLEPSI W POWIECIE W BADMINTONIE !!! 

Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Badmintonie 
Drużynowym Dziewcząt. W dniu 09.10.2018 roku w hali 
sportowej w Szemudzie odbyły się Powiatowe Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej w Badmintonie Drużynowym Dziewcząt. 
Zawody te były eliminacją do Półfinałów Wojewódzkich, 
które odbędą się 16.10.2018 roku również w Szemudzie. 
Zwycięzcą turnieju zostały uczennice z naszej szkoły, które 
nie przegrały w całych zawodach ani jednego meczu. Forma 
zwycięskiej ekipy napawa optymizmem przed Półfinałem. 

Poziom turnieju 
stał na o wiele 

wyższym 
poziomie niż 

w roku 
ubiegłym, co 

świadczy 
o wzroście 

popularności tej 
dyscypliny 
sportowej 
w naszym 
powiecie. 

W rywalizacji 
wzięło udział 

ponad 20 zawodniczek z całego Powiatu Wejherowskiego. 
Wyniki uzyskane w dniu zawodów: I miejsce – Szkoła 
Podstawowa w Bolszewie (Oliwia Czepik - VII A, Agata 
Syska- IIIF, Oliwia Wiczling - VII A, Roksana Wiczling - VII A, 
opiekun drużyny – Joanna Syska), II miejsce - SP nr 2 
w Luzinie, III miejsce – SP nr 6 w Wejherowie, IV miejsce – 
SP w Jeleńskiej Hucie, V miejsce – SP nr 2 w Redzie, VI 
miejsce – SP nr 1 w Rumi. 

J.S. 

 

 

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 

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

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

Trudny wiek XIX – pokaz rycerski ŚNIADANIE DAJE MOC!  
ROBIMY KANAPKI 

JESTEŚMY  NAJLEPSI W POWIECIE  
W BADMINTONIE !!! 
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