
 

 No i co? Daliśmy radę! Kolejny już raz „idziemy” na wakacje. Czy zasłużone? 
Odpowiedzcie sobie sami. Chcę wierzyć, że tak. Za nami konkursy, spotkania 
z technologią, festyny, wycieczki, biwaki. Za nami Londyn, Drezno, Sandomierz, 
Bieszczady, Węgry, Kraków, Oświęcim, Gdański i wiele innych miejsc! Wszędzie było 
pięknie! Chcemy tam wrócić! Za nami przede wszystkim Bal Absolwenta i przepiękny 
polonez. Kochani! Rok szkolny 2017/2018 mija! Mija cudowny, piękny i jak zawsze 
wyjątkowy rok z udziałem wyjątkowych uczniów, wyjątkowych nauczycieli i wyjątkowych 
rodziców! Wszystkim  życzymy -  długich, słonecznych, niezapomnianych 
wakacji, a Absolwentom - szerokiej drogi w dorosłość! 

Redakc j a  „Ale  NEWS!”  

Grafika: Natalia Szotrowska II f 
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Wczesnym rankiem, 30.05.2018, uczniowie klas 

4a i 5c wraz z nauczycielami: p. Anną Muttke, p. Agnieszką 

Sitny, o. Mariuszem Kożuchowskim oraz p. Anną Jeziorną, 

udali się na wycieczkę do Torunia. 

W czasie drogi pan Tomasz, nasz pilot, opowiadał 

nam o miejscu naszej podróży. Toruń leży nad Wisłą. Prawie 

800 lat temu 

zostało 

założone 

przez 

Krzyżaków. 

Gdy 

dotarliśmy na 

miejsce, 

poszliśmy na 

rynek, gdzie 

czekał na nas 

przewodnik w 

stroju 

krzyżackim. Każdy z nas również dostał strój dla siebie. 

Przewodnik oprowadzał nas po Toruniu oraz opowiadał 

legendy związane z tym miastem. Bardzo interesująca była 

legenda o Krzywej Wieży w Toruniu. W czasie spaceru po 

mieście mogliśmy zobaczyć między innymi dom rodzinny 

Mikołaja Kopernika, bazylikę katedralną św. Jana Chrzciciela i 

św. Jana Ewangelisty, liczne barwne kamieniczki. 

Toruń słynie z pierników. Po zakończeniu zwiedzania 

udaliśmy się więc do jednej z piernikarni, gdzie każdy z nas 

mógł własnoręcznie przygotować swoje ciastko. W czasie 

oczekiwania na wypieki, słuchaliśmy legendy dotyczącej tych 

słynnych przysmaków.  

Po zjedzeniu obiadu udaliśmy się wszyscy do 

toruńskiego Planetarium by znaleźć się w samym sercu 

tajemniczych planet i gwiazdozbiorów.  

Po pokazie ruszyliśmy do Centrum Chemii w Małej 

Skali, gdzie każdy z nas własnoręcznie stworzył dla siebie 

kolorową świeczkę! 

Ostatnim 

miejscem, jakie na 

nas czekało, był 

bunkier Wisła przy 

Bulwarze 

Filadelfijskim, gdzie 

mogliśmy 

doświadczyć emocji 

towarzyszących 

nalotowi 

bombowemu. Po 

niesamowitej 

przygodzie 

w bunkrze, wszyscy 

pełni wrażeń, 

wracaliśmy do 

Bolszewa. 

To był dzień pełen niesamowitych wrażeń! 

Agnieszka Gulcz, kl. IVa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wycieczka do Torunia 



 

Ale NEWS! CZERWIEC  2018  SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BOLSZEWIE 

3 
 

 

 

 

 

25 maja 2018 r.  uczestnicy projektu edukacyjnego 

,,Z Bolszewa na Olimp! Poznajemy wybrane teksty mitów 

greckich” koordynowanego przez p. mgr Jagodę Formellę 

i p. mgr Annę Jeziorną zaprosili swoich rodziców i nauczycieli 

na olimpijską ucztę. Były to zajęcia podsumowujące projekt, 

a do współpracy przy ich przygotowaniu włączył się także 

p. mgr Dawid Szymański.   

 

Sala C23 zamieniła się pałac Zeusa na górze Olimp, 

a na ucztę przybyły mitologiczne bóstwa – znane i mniej 

znane. Opowiadały one o sobie, a zadaniem gości było 

odgadnięcie, kto do nich przybył. 

Okazało się, że zaproszeni rodzice i nauczyciele 

doskonale znają mitologię grecką. Nawet bogini Mnemosyne, 

choć mało mówi się o niej na lekcjach w klasie V i VI, nie była 

im obca. Delektując się nektarem i ambrozją uczestnicy zajęć 

miło spędzili piątkowe popołudnie. Na zakończenie, uczniowie 

biorący udział w konkursie, otrzymali pamiątkowe medale 

z rąk Pani Dyrektor Katarzyny Paczoskiej. 

 

Uczta na olimpijskim 
poziomie 
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Kilka dni później do uczniów dotarły także 

przygotowane przez nich wazy greckie. Zostały one przez 

nich z dużym zaangażowaniem wykonane na warsztatach 

w Dworku Drzewiarza w Gościcinie. Efekt przerósł 

oczekiwania wszystkich. Kto wie, może okazjonalne zajęcia 

będą przyczynkiem do odkrycia u niektórych nowej pasji? 

Jagoda Formella 

 
 
 
 
 
 

W dniach 28-30 maja uczniowie klasy VIc pod 

opieką wychowawczyni, p. Jagody Formella, p. Aleksandry 

Lidke i p. Tatiany Patalewskiej wybrali się na trzydniową 

wycieczkę do Krakowa i Wieliczki. 

Pierwsza atrakcja czekała na uczniów już na 

peronie w Gdyni Głównej, ponieważ na wycieczkę wybrali 

się pociągiem Pendolino. Po niecałych 6 godzinach jazdy 

znaleźli się w Krakowie. Pierwszym punktem wycieczki była 

wizyta w kopalni soli w Wieliczce. Tam uczestnicy wyjazdu 

wcielili się w rolę górników i w specjalnych kombinezonach 

zeszli pod ziemię. 

Następnego dnia uczniowie odwiedzili apartamenty 

królewskie na Wawelu, królewski skarbiec i zbrojownię. 

Odwiedzili także wawelskiego smoka – możecie być 

spokojni, wszystko u niego w porządku, jest już zupełnie 

niegroźny  

Uczniowie zeszli też w podziemia krakowskiego 

Rynku żeby zobaczyć, jak niegdyś wyglądały krakowskie 

ulice.  

Na koniec dnia uczniowie zdobyli Kopiec Kraka, 

z którego roztacza się panorama Krakowa i okolic. 

Trzeciego dnia uczniowie przeszli się na spacer 

trasą, którą niegdyś do stolicy wjeżdżali zagraniczni 

posłowie, zaproszeni królewscy goście i sam władca.  

Pogoda na szczęście dopisała – Kraków powitał 

wycieczkę z naszej szkoły piękną, upalną pogodą, która nie 

ułatwiała zwiedzania. Pozwoliła za to ładnie się opalić. 

Serdecznie dziękujemy biuru podróży ,,Escapade 

Travel” i panu Tomaszowi Krampie za zorganizowanie 

wycieczki.    Jagoda Formella 

Kraków – dawna stolica Polski 
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Redakcja: Jak dugo Pan podróżuje? 

Jacek Jarosik: Pierwszą moją prywatną, samodzielną 
wyprawę zrobiłem w wieku dwunastu lat. Do dziś czuję to w   

 
pewnym miejscu, ponieważ zniknąłem o godzinie 800 rano 
z domu w Starym Sączu gdy byłem na wakacjach i po północy 
wróciłem do domu, a rodzice nie wiedzieli, gdzie jestem. 
Także przywitanie było konkretne, wiecie w jakim stylu. 
Do dziś po prostu pamiętam to i od tego czasu wiem, że jak 
się gdzieś wychodzi, trzeba powiedzieć gdzie idę, kiedy 
wrócę. Po prostu, żeby ludzie wiedzieli. Człowiek jest 
stworzeniem stadnym. Nie wolno wyjeżdżać gdzieś w teren, 
nie mówiąc nikomu gdzie się jedzie, bo potem jest problem, 
jak coś się zdarzy, co ostatnio często zdarza się w Tatrach. 
Ludzie wychodzą na żółty szlak, nagle schodzą na czerwony. 
Nikt nie wie, co się stało i nie wiadomo, gdzie ich szukać. 
W wieku dwunastu lat zacząłem tak naprawdę, potem już tak 
bardziej legalnie za zgodą rodziców. Dużo z moim wujem 
chodziłem po Beskidzie Sądeckim, Pieninach. W szkole 
podstawowej troszeczkę harcerstwo, które nie było  takie 
turystyczne. Jako już siedemnastolatek poszedłem do PTTK 
i byłem w nim bardzo długo, robiąc wszystkie możliwe do tego 
uprawnienia przewodnickie, pilota wycieczek, różne takie 
dziwne rzeczy. Dość daleko zabrnąłem w tej hierarchii, potem 
zaczęło się normalne życie. Rodzina, dzieci, dom, praca. 
Oczywiście jakieś tam wypady od czasu do czasu w teren. 
No i jak dzieci się stały takie samodzielne, już nie było trzeba 
ich pilnować. Pociechy w pewnym sensie stały się partnerami, 
już wiedziały, co do nich należy i tylko jak wielki brat patrzyłem 
z góry na dół. Już człowiek miał taki komfort, że nie musi mieć 
oczu dookoła głowy i zacząłem z nimi jeździć, trochę po 
naszych polskich górach, gdzieś na spływy kajakowe. Później, 
gdy dzieci dorosły już na tyle, że zaczęły chodzić własnymi 
drogami, no to sporadycznie gdzieś się tam spotykamy. 
czasem wręcz spotykamy się na szlakach. Syn mieszka 
w Gdańsku, pracuje i on wyjeżdża, ja wyjeżdżam, i nagle 
patrzę, no znajomy mercedes jedzie. On do mnie trąbi i za 
chwilę telefon,  żebym zjechał na najbliższą zatoczkę 
to pogadamy, i okazuje się, że on akurat w ten sam region 
pojechał. Córka już mniej podróżuje, jak to mówię, stadko 
rodzinne zakłada i oczekuje. Synowie się jeszcze ruszają, 
ja się ruszam dużo. Dużo jeżdżę, bez przerwy, bo bez tego 
nie umiałbym żyć po prostu. Dla mnie praca, telewizor, kapcie, 
gry i codziennie to samo, to bym zwariował chyba. Trzeba coś 
robić, oprócz codziennej pracy. Trzeba mieć jakąś pasję, a to 
jest ta moja pasja właśnie. Nie tylko podróżowanie, 
ale również robienie zdjęć.  
Red.: Co jest najważniejszą rzeczą, jaką powinno się 
zabrać w podróż?  
J.J.: Powiem wam, że niestety są to pieniądze. Chociaż znam 
ludzi, którzy za dwieście dolarów potrafili przez całą Syberię 
pojechać. Oczywiście autostopem, korzystając głównie 
z dobrodziejstw fantastycznych ludzi tam żyjących. Co ważne 
to ciężko powiedzieć, na pewno wiedza. Na każdą wyprawę 
na, którą jedziecie, trzeba się przygotować mentalnie. Trzeba 
wiedzieć jacy ludzie, jakie są podstawowe zwyczaje, żeby nie 
obrazić tych ludzi po prostu. Podstawy języka kraju, do 
którego się jedzie, chociaż podstawowe słowa typowo 
grzecznościowe. To już ułatwia życie.  
Red.: Czego życzyć podróżnikowi? 
J.J.: Powrotu do domu… 
 

Wywiad przeprowadzili: Maciej Mitrowski, Emilia Nierzwicka, 
Natalia Kołodziejska, Weronika Zaborowska  

Zredagowała: Weronika Zaborowska  
  
 

Jak przygotować się do podróży?  
czyli obieżyświat - Jacek Jarosik rozmawia z redakcją 
o swoich doświadczeniach, przygodach i podróżach… 

 

„Do dziś po prostu pamiętam to i od tego czasu wiem, że jak się 

gdzieś wychodzi, trzeba powiedzieć gdzie idę, kiedy wrócę”. 

W dniu 11 maja 2018r. w BiCK w Bolszewie odbyło się 
bardzo ciekawe spotkanie z podróżnikiem Jackiem 
Jarosikiem – „Bradziagą”, w którym uczestniczyła 
redakcja „Ale NEWS!” wraz z opiekunem p. Katarzyną 
Smentoch oraz klasa VI, VII oraz II gimnazjum pod opieką 
p. Danieli Okrój, p. Jagody Formeli, p. Celiny Czarneckiej, 
Angeliki Walczak – Pieścińskiej.  
Pan Jacek Jarosik uwielbia podróżować do nieznanych, 
niecodziennych i odległych miejsc. Podróże są dla niego 
sensem życia, a wędrówka ciągłym celem samym w sobie. 
Relację z tych podróży pokazał uczestnikom spotkania 
w formie prezentacji zdjęć, opowiadając przy tym swoje 
przeżycia i ciekawostki dotyczące zwiedzanych miejsc. 
 
Na początku spotkania pokazał nam stronę, na którą 
można wpłacać środki finansowe dla dzieci niewidomych 
oraz albinosów w Afryce. Takie osoby mają bardzo ciężko i 
było to wzruszające. Pokazał nam krótki filmik, jak takie 
dzieci żyją. Później zaprezentował książkę swojego 
autorstwa pt.: „Bradziaga znaczy obieżyświat''. Książka 
prezentowała się dobrze. Jest na temat podróży Pana 
Jacka oraz wstawione są zdjęcia jego autorstwa. 
Po prezentacji książki oglądaliśmy krótkie filmiki, w których 
pokazywał swoje podróże za granicę autem „Żukiem".  
Dowiedziałam się dużo rzeczy na temat różnych zwierząt 
takich jak łosie czy bobry. Łosie na przykład  są bardzo 
odważne i nic im nie stanie na przeszkodzie. Potrafią 
wbiec na ulice i nie przestraszą się auta, jednak może być 
to dla nich niebezpieczne. Oprócz zdobytej wiedzy 
o zwierzętach mam też pojęcie o niektórych 
narodowościach, o których Pan Jacek opowiadał. 
Na koniec cała redakcja przeprowadziła szybki wywiad, 
ponieważ nasz gość śpieszył się na pociąg. Zrobiliśmy 
sobie pamiątkowe zdjęcie i tak zakończyło nasze 
spotkanie autorskie. 

Kaja 
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Red.: Skąd pomysł, żeby zająć się rysowaniem karykatur?  

 

Jarosław Wojtasiński: Karykatury to przy okazji, tak 
naprawdę, to zaczęło się od rysunku satyrycznego, chyba od  
1992 roku publikuję w prasie i to w różnej lokalnej, 
ogólnopolskiej i za oceanem. A karykatura jest jakby 
pochodną tego, co chcę przekazać. Jeżeli w rysunku 

satyrycznym ośmiesza się 
jakieś przywary ludzkie, to 
między innymi trzeba zrobić 
karykaturę tych bohaterów. 
Stąd właściwie karykatura. 
Jest właściwie pochodną 
rysunku satyrycznego. 
Red.: Czy interesuje się 
Pan czymś innym, oprócz 
samego rysowania, 
malowania?  

J. W.: To na pewno! Jeśli 
można podpiąć pod 
zainteresowania, to lubię 
gry ☺… 

 

 

…komputerowe, gry na konsole. Namiętnie gram w „Wota”. 
W miarę możliwości finansowych, uwielbiam podróże. Jeśli 
oczywiście finanse pozwalają. Zwiedzanie ciekawych miejsc, 
bliski wschód szczególnie. Obecnie nie jest to zbyt 
bezpieczne miejsce, więc raczej podróże, aż tak dalekie  
odpuszczam.  

Red.: A ile średnio trwa tworzenie karykatury?  

J. W.: Wszystko zależy od miejsca i czasu. Jeżeli mam czas, 
to powiedzmy karykatura, gdzieś w granicach dwudziestu 
minut, jeśli siedzi model naprzeciwko i mamy dużo czasu, nikt 
nas nie goni, to wtedy można rysować faktycznie długo. Przez 
ten czas bacznie się przyglądam, obserwuję daną osobę. Jej 
wygląd, zachowanie, czy jest osobą pogodną czy skrytą 
w sobie, czy może bardziej taką niezbyt miłą. Takie osoby się 
decydują na rysowanie karykatury, a potem niestety, ten 
charakter widać w karykaturze, no i różnie ludzie reagują. 
Niektórzy są zadowoleni, inni mówią, że wcale tak nie 
wyglądają, no ale to już indywidualna sprawa. Powiedzmy, że 

dobra karykatura zajmuje mi około pół godziny. Można też 
wykonać dwie, trzy kreski i będzie ktoś do siebie naprawdę 
podobny, bo ma taką charakterystyczną twarz, nie trzeba go 
rysować pół godziny, ale nawet zwykłe pięć minut. Można 
flamastrem pociągnąć linie: góra, dół, i nagle sie okaże, że ma 
takie rysy, że to wystarczy, by stworzyć bardzo świetną 
karykaturę. Polecam Wam zobaczyć karykaturę Johna 
Lennona na okładce płyty „Imagine”, ona jest  paroma 
kreskami zrobiona, ale oddaje „prawdziwy”wyraz twarzy 
artysty.  

W dniu  11 maja br. w godzinach 1600-1900 
podczas Tygodnia Bibliotek redaktorzy gazetki, pod 
opieką p. Katarzyny Smentoch oraz p. Katarzyny 
Błędzkiej, mieli niezwykłą przyjemność uczestniczyć 
w warsztatach komiksowych w BCiK w Bolszewie. 
Podczas zajęć graficznych, znany karykaturzysta 
Jarosław „Jaro” Wojtasiński rozmawiał z nami 
o swojej artystycznej tworczości. Była to znakomita 
okazja poznania tajników tworzenia karykatury. 
Na pamiątkę spotkania otrzymaliśmy satyryczne portrety 
z autografem, które opublikowaliśmy Czytelnikom 
w majowym numerze gazetki szkolnej. Serdecznie 

dziękujemy!!! To niezwykła, niezapomniana pamiątka! 
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 Red.: A z krytyką Pana twórczości? Jak ją Pan odbiera? 

J. W.: Już jestem na takim etapie, że jestem przyzwyczajony 
do krytyki, byle była to ocena konstruktywna. Zdarzają się 
oczywiście takie sytuacje, że ktoś powie, że można byłoby 
inaczej narysować. Trzeba się do krytyki odnosić z 
dystansem, bo ludzie krytykują z różnych powodów. Czasami 
krytyka jest formą obrony, ktoś po prostu w ten sposób może 
zareagować, więc reaguje. To jest jakby jego obrona i atak. 
Więc jest różnie. Każdą krytykę, czy to chodzi o rysowanie, 
czy w ogóle o ocenę co robimy w życiu i słyszymy krytykę, 

trzeba starać się ją przyjąć z dystansem i ze stoickim 
spokojem. Bo każda ocena jest subiektywna. Każdy widzi 
inaczej, najczęściej ma swoją ocenę odbioru. 

Red.: Tylko ołówek, czy chwyta Pan też za pędzle? 

J. W.: Za pędzle też. Maluję, jeżeli mam wolną chwilę. Maluję 
obrazy, lubię też surrealizm, lubię też malarstwo powiedzmy, 
karawadżio, czyli obrazy takie tonące w mroku, gdzie jedynym 
punktem odniesienia jest światło świecy, że na przykład 
malarz francuski, mało znany z XVII w. tak malował. Można 
powiedzieć, że to malarstwo bardziej z tego okresu. Nie stać 
mnie oczywiście na taki obraz, to sobie go skopiowałem po 
prostu namalowałem. Oczywiście na oryginał nigdy nie byłoby 
mnie stać, więc namalowałem kopię. Oczywiście grafika, 
grafika komputerowa, bo większość rzeczy, które rysuje 

powstaje za pomocą tabletu i później jest przenoszone, 
oczywiście kolorowane w programie graficznym. Używam 
PhotoShopa. Ołówek, pędzel, flamaster praktycznie wszystko 
czym można rysować, a nawet kredą na ścianie. Zresztą od 
tego się zaczęło. Mając sześć lat posmarowałem świeżo 
pomalowaną ścianę. Ojciec myślał, że skończył i już ma 
wolne, a że byłem długo cichutko, to rodzice weszli do pokoju 
i ściana około dwóch metrów świeża, jeszcze taka wilgotna, 
była po prostu posmarowana. Niestety tata nie skończył 
o siedemnastej godzinie jak myślał, że skończy tylko skończył 
o dwudziestej drugiej, bo musiał malować jeszcze raz.  

Red.: a Pan swoje obrazy sprzedaje na jakiś aukcjach czy 
woli je zachować dla siebie?  

J. W.: Ja jestem bardzo emocjonalnie przywiązany do swoich 
prac, wszystko co stworzę, zostawiam, że tak powiem dla 
siebie, chyba że zdarzy się wyjątkowa sytuacja no to 
powiedzmy, że sprzedaję. Mniej jestem przywiązany 
do grafik, które narysuję sobie na kartce, chociaż to nie jest 
tak łatwo, ale też jestem je w stanie powiedzmy poświęcić i 
sprzedać. 

Wywiad przeprowadzili: Emilia Nierzwicka, Weronika 
Zaborowska, Natalia Kołodziejska  

Zredagowała: Weronika Zaborowska  

 
 

C i ą g  d a l s z y  z e  s t r o n y  6  
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W dniach 10 – 14 kwietnia, dzięki wsparciu Wójta 
Gminy Wejherowo Pana Henryka Skwarło, dwudziestu 
wyróżnionych uczniów klas trzecich wybrało się pod 
kierownictwem pani Alicji Buczyło – Lniskiej, pani Hanny 
Honik-Hewelt  oraz pani Moniki Walkowiak na wycieczkę 
do Londynu. 
We wtorek 10 kwietnia zebraliśmy się pod szkołą o godzinie 
6

30
, pożegnaliśmy rodziców i wyruszyliśmy busem na 

gdańskie lotnisko, gdzie po odprawie podniebnym środkiem 
transportu udaliśmy się do Anglii. 
Po wylądowaniu na lotnisku w Stansted, już w Wielkiej 
Brytanii, udaliśmy się pociągiem, a następnie metrem 
do centrum Londynu. W ten sposób dotarliśmy do hotelu 
Clink78, w którym zostawiliśmy nasze bagaże 
i rozpoczęliśmy naszą podróż po zakamarkach Londynu. 
Na samym początku odwiedziliśmy Tower of London, które 
kiedyś służyło jako więzienie. Tam mogliśmy podziwiać 
korony oraz stroje królewskie, odwiedzić salę tortur oraz 
obserwować słynne kruki, które od setek lat pilnują wieży. 
Później przemierzyliśmy Tower Bridge. Następnie 
zawitaliśmy do biznesowej dzielnicy Londynu – Canary 
Wharf. Zobaczyliśmy również Cutty Sark – statek 
przewoźniczy herbaty, który obecnie pełni funkcję 
muzeum. Przedostatnią atrakcją było poznanie 
obserwatorium w Greenwich, gdzie znajduje się znany na 
całym świecie południk zero.  Na koniec dnia odbyliśmy rejs 

ekskluzywną łodzią po Tamizie, podziwiając oświetlony 
wczesnym wieczorem Londyn. Po 30-minutowym rejsie 
znaleźliśmy się przy London Eye. Zmęczeni, ale 
zadowoleni, udaliśmy się do hostelu, aby wyspać się 
na kolejny, pełen atrakcji dzień. 
Następnego dnia w pierwszej kolejności udaliśmy się 
do Kensington Palace, który jest letnią rezydencją Księżnej 
Kate oraz Księcia Williama. Tam spacerowaliśmy 
po ogrodach Kensington Gardens, a stamtąd spacerkiem  
ruszyliśmy pod Buckhingam Palace, aby zobaczyć, jak się 
okazało, spektakularną zmianę warty.   

Cudowna podróż po Londynie     
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Następnie znaleźliśmy się w długo wyczekiwanym muzeum 
figur woskowych Madame Tussaunds. Była 
to niepowtarzalna okazja, aby zrobić sobie zdjęcia z figurami 
woskowymi najsławniejszych sportowców, aktorów, polityków, 
naukowców, wokalistów i zespołów, a także postaci 
historycznych i postaci z filmów oraz bajek. Figury naprawdę 
wyglądały jak żywe! Jedną z atrakcji była przejażdżka kolejką 
poprzez pomieszczenia, które przedstawiały historię Anglii w 
pigułce. Na koniec wizyty w muzeum obejrzeliśmy 
animowany film Marvela „Super Heroes” w 4D. Potem 
poszliśmy na słynną ulicę 221B Baker Street, gdzie 
zrobiliśmy sobie zdjęcia przy drzwiach kamienicy, w której 
mieszkał Sherlock Holmes. Odwiedziliśmy także tak zwany 
londyński Time Square, czyli Piccadilly Circus. Kolejnym 
przystankiem był Trafalgar Square ze słynnymi lwami oraz 
kolumną admirała Hontario Nelsona i National Gallery, 
gdzie podziwialiśmy dzieła artystów, takich jak Leonardo da 
Vinci czy Vincent van Gogh. Następnie, całkiem 
przypadkiem, mieliśmy okazję zobaczyć europejską premierę 
filmu „Rampage”. Z daleka, na czerwonym dywanie, 
dostrzegliśmy  gwiazdy takie jak Dwayne Johnson czy 
Breanne Hill. Przeszliśmy się po chińskiej dzielnicy Londynu, 
China Town, gdzie spotkaliśmy wielu młodych artystów, 
grających na instrumentach oraz śpiewających. Ostatnim 
przystankiem był Covent Garden – dawny market. 

Kolejny dzień zaczęliśmy od 
zwiedzania Natural History 
Museum, gdzie mogliśmy 
zobaczyć szczątki 
dinozaurów, różne gatunki 
zwierząt, a także kamienie 
szlachetne. Znajdowały się 
tam również wystawy 
związane z budową 
geologiczną ziemi. Kolejno 
zawitaliśmy w progach 
Science Museum. Wystawy 
głównie dotyczyły 
innowacyjności. Po sporej 
dawce historii nadszedł czas 
na London Dungeon, czyli 
krwawą historię Londynu. 
Podczas wędrówki po 
pokojach, aktorzy przedstawili 
nam między innymi: Kubę 
Rozpruwacza, Guya 
Fawkesa, golibrodę Sweeney 
Tooda, rządy Henryka VIII 
oraz epidemię dżumy. Na 
sam koniec wykonano na nas 

egzekucję, ale szczegółów nie zdradzam! Obejrzeliśmy krótki 
film w 4D o London Eye i udaliśmy się pod słynne „oko”. 
Całą grupą wsiedliśmy do kapsuły i odbyliśmy 30-minutową 
podróż, podziwiając Londyn z lotu ptaka. Oczywiście nie 
obyło się bez mnóstwa zdjęć. Wracając, podziwialiśmy 
oświetlone London Eye. 
W piątek, czyli w przedostatni dzień naszego pobytu, 
udaliśmy się do Shrek’s Adventure, gdzie bawiliśmy się 
razem z postaciami ze Shreka. Kolejną atrakcją było Sealife. 
Tam mogliśmy zaobserwować przeróżne gatunki ryb, 
zwierząt morskich oraz pingwiny. Udaliśmy się pod Muzeum 
Sztuki Nowoczesnej oraz Teatr Szekspirowski. Następnie 
przeszliśmy przez Millenium Bridge (słynny most, który 
został zburzony w części Harry’ego Pottera) i tym sposobem 
znaleźliśmy się pod Katedrą Świętego Pawła. Kolejno 
zawitaliśmy do British Museum, w którym podziwialiśmy 
zabytki z różnych stron świata, skradzionych przez Anglię 
w czasach kolonizacji.  Na sam koniec dnia, 
ku niezadowoleniu męskiej części grupy, panie zabrały nas 
na zakupy do Primarka :P. 

I nadeszła sobota, a wraz z nią niezadowolenie 
i smutne miny. Był to bowiem dzień wyjazdu. Po śniadaniu 
udaliśmy się na stację King’s Cross na peron 9 i ¾, aby 
zrobić sobie zdjęcia przy słynnym wózku. Następnie udaliśmy 
się do Camden Town, aby zrobić ostatnie zakupy. 
Zabraliśmy bagaże i ze smutkiem, żegnając się z Londynem, 
pociągiem udaliśmy się na lotnisko w Stansted. 
I tak oto zakończyła się nasza wyprawa. Londyn 
to niesamowite, pełne niespodzianek miasto. Wizyta w nim 
była moim marzeniem od wielu lat. Bardzo cieszę się, 
że mogłam wziąć udział w tej wycieczce. Z całego serca 
zachęcam drugoklasistów do wzięcia udziału, bo jest o co 
konkurować. Co do naszego hotelu – Clink78-  był on 
świetnym miejscem do integracji, nawiązania znajomości 
(w naszym przypadku zwłaszcza z Francuzami :P). Podróż, 
którą odbyliśmy, była naprawdę niezwykła. Mieliśmy 
okazję, aby przede wszystkim podszkolić swój język 
angielski, poznać wielu ludzi oraz zwiedzić mnóstwo 
przepięknych miejsc. Myślę, że nie tylko ja mogę teraz 
zapewnić, że nie był to mój ostatni pobyt w Londynie :). 

Anna Myszke 
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Redakcja: Na początek, czy od zawsze Pani czytała? 
Interesowała się literaturą? 
Paulina Hendel: Tak, odkąd tylko nauczyłam się czytać, to 

ciężko było oderwać mnie od książek i jak tylko zaczęłam 
czytać, to wpadłam na pomysł, że powinnam coś sama 
napisać. Niestety przez wiele, wiele lat nie miałam w ogóle na 
to czasu i dopiero za pisanie książek naprawdę mogłam wziąć 
się po studiach.   
Red.: A oprócz pisania, zajmuję się Pani czymś jeszcze?  
P. H.: Wieloma rzeczami. Na przykład, latem organizuje obozy 
letnie dla młodzieży.  
Red.: Jakieś związane z literaturą, czy takie normalne? 
P. H.: Takie survivalowe.  
Red.: A ma Pani jakąś inspiracje? Ulubionego pisarza? 
P. H.: David Archer, jest moim mistrzem, chociaż nigdy się jego 
książkami nie inspirowałam, ponieważ on pisze o zupełnie 
innych rzeczach niż ja. 
Red.: No a skąd pomysł, żeby w swoich książkach zająć 
się wierzeniami ? 
P. H.: Wciąż jesteśmy bombardowani  tymi najróżniejszymi 
stworami z zachodu, jak na przykład zombie, mutanty, wampiry, 
które nie wiele mają wspólnego z tymi naszymi wampirami. 
Dlatego właśnie sięgnęłam po nasze ludowe wierzenia.  
Red.: Pisanie jest dla Pani raczej pasją, obowiązkiem czy 
pracą? 
P.H.: Zależy kiedy. Tak normalnie jak mnie terminy nie gonią, 
jest dla mnie pasją i hobby. Jak mnie termin goni, no to już 
staje się bardziej pracą, no i przy redakcji kiedy pracujemy z 
recenzentem nad poprawieniem książki, trzeba ją jeszcze 
znowu kilka razy przeczytać, wtedy ja mam już dosyć. Wtedy 
też już nie jest tak fajnie. 
Red.: A takie ulubione miejsce do pisania? 
P. H.: W domu mam swój ulubiony fotel, w którym najwygodniej 
mi się piszę, ale jeszcze bardziej lubię pisać w takim domku 
nad jeziorem, który mają moi rodzice, ponieważ tam jest cisza, 
spokój, nikt nic ode mnie nie chcę. Mogę się tam zaszyć, z 
komputerem i całymi dniami pisać.  
Red.: Nie boi się Pani tego, że kiedyś to pisanie stanie się 
jedynie taką przymusową pracą, już nie będzie żadnej 
takiej przyjemności?  
P. H.: Boję się, ale mam nadzieję, że to mnie nigdy nie 
dopadnie.  
Red.: A czy jest jakaś alternatywa na to?  

P. H.: Nie wyobrażam sobie nie pisać. Najwyżej będzie to 
ciężką pracą, ale nie wyobrażam sobie, żeby w ogóle chciała 
robić coś innego.  
Red.: A czy w książkach można zauważyć, że coś było 
pisane pod przymusem? Jeśli miała Pani na przykład 
krótki termin.  
P. H.: Zdaje mi się, że ciężko to akurat zauważyć. Na przykład 
pierwszy tom, „Żniwiarza" pisałam troszkę pod przymusem, 
ponieważ zakończyłam, właśnie ,,Zapomnianą Księgę", która 
towarzyszyła mi ze cztery lata i ciężko było mi się pożegnać 
z tymi bohaterami z tym światem i wtedy bardzo trudno pisało 
mi się pierwszy tom „Żniwiarza", ale jakoś potem poszło. 
Pierwszego tomu zbytnio nie lubię, za to drugi tom uwielbiam, 
ale samą końcówkę już pisałam trudne dni, ponieważ ja się 
akurat przeprowadzałam. Tu było trzeba napisać, tu zaraz już 
mnie termin gonił i samą tą końcówkę ,,Czerwonego słońca" 
myślałam, że już nie zdążę, ale wiecie, w ten ostatni dzień 
mojego terminu wysłałam i uważam, że jest znacznie lepszy 
niż pierwszy tom, pomimo tego, że tak na ostatnią chwilę 
wszystko.  
Red.: A nie chciała Pani jakiejś odskoczni od świata tych 
demonów, po zakończeniu tej jednej serii?  
P. H.: No właśnie nie. Stwierdziłam, że pomimo tego, że te 
książki są dość obszerne nie wyczerpałam jeszcze tematu 
demonologii. Za każdym razem jak sięgam po nową książkę o  
dawnych wierzeniach to się okazuje, że jest jeszcze tyle 
rzeczy, o których chciałabym napisać, które chciałabym 
wykorzystać w swoich książkach, że na razie nie zamierzam 
z tego rezygnować. Jeszcze w najbliższych czterech 
książkach.  
Red.: A gdyby miano zrobić ekranizacje, którejś z Pani 
serii, którą by Pani wybrała?  
P. H.: Trudno mi stwierdzić. Wszystkie się nadają. Byłoby 
losowanie, naprawdę nie potrafię tego wybrać, ale a propo 
ekranizacji, uważam że te książki jeszcze bardziej nadają się 
na grę komputerową, choć sama nie gram w gry, sądzę że jest 
to ciekawy materiał na gry.  
Red.: Chciałaby Pani coś przekazać wszystkim, którzy 
miotają się, by zacząć pisać?  
P. H.: Jak się na razie miotają czy zacząć, to niech po prostu 
usiądą i napiszą. Jak jest już cała napisana, niech sobie 
odpocznie w tej szufladzie, miesiąc, dwa. Dać ją do 
przeczytania przyjaciołom, rodzinie, oni zawsze coś doradzą. 
Może nawet Pani od polskiego z chęcią, by zerknęła na Waszą 
książkę, no i przede wszystkim nie poddawać się. Jeżeli ktoś 
kiedykolwiek zastanawiał się nad książką fantastyczną, to 
powiem wam, że większość fantastyki w Polsce debiutowało na 
łamach czasopism fantastycznych np. „Nowa fantastyka" i o ile 
w ten sposób jest łatwiej, bo wiecie wystarczy, że napiszecie 
jakieś krótkie opowiadane i ono zostanie opublikowane w tej 
„Nowej fantastyce" czy innym czasopiśmie, może nie 
dostaniecie za to wielkich pieniędzy, albo wcale nie dostaniecie 
pieniędzy, ale wasze nazwisko już gdzieś się pojawi w druku, 
gdzieś już tam będzie, no i może dzięki temu czytelnicy nie 
zapomną o Was i  wydawnictwa w pierwszej kolejności 
przeczytają waszą książkę jak ją wyślecie, bo już gdzieś 
mieliście jakąś publikacje i tak właśnie większość fantastów 
zadebiutowała 
w Polsce.   

 
Zredagowała: 

Weronika 
Zaborowska 

 

Redaktorzy rozmawiają z pisarką 

kryminałów - Pauliną Hendel 
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Jeśli masz ochotę na odrobinę raju na ziemi, wybierz 
się do Dubaju. Miasto leży przy południowym wybrzeżu 
zatoki perskiej i należy do Zjednoczonych Emiratów 
Arabskich. To n iezwyk le egzotyczne miejsce 
z odmienną kul turą zachwyc i  n iemal każdego.   

Na wakacje do Dubaju Europejczycy mogą jeździć 

cały rok, jednak odradzałbym lipiec i sierpień, kiedy 

temperatura sięga powyżej 50 stopni Celsiusza, a także 

okres Ramadanu czyli postu. Już na lotnisku widać 

ogromną różnice  między naszymi krajami, kobiety ubrane 

w abaje i mężczyźni w dishdasihe czyli w swoich 

narodowych strojach. Sama droga z lotniska do hotelu jest 

już atrakcją . Jedzie się siedmiopasmową autostradą 

pośród szklanych drapaczy chmur. Atrakcji w Dubaju jest 

cała masa. Każdy musi się zdecydować, co ma ochotę 

zwiedzić . Jednak trzeba pamiętać o tym, że jeszcze 

w latach 40 XX w. miasto zamieszkiwało zaledwie 20tyś. 

osób, teraz zaś jest to jedno z czterech najliczniej 

odwiedzanych miast na świecie. Oznacza to, że nie 

znajdziemy tu takich zabytków jak np. w Rzymie. Tutejsze 

atrakcje są ultra nowoczesne. To wszelkiego rodzaju parki 

rozrywki, największe budynki na świecie, centra handlowe 

itp.  

Z kilku parków, w których byłem, bez wątpienia najlepszym 

i jedynym w swoim rodzaju był park Bollywood, należący 

do kompleksu Dubaj Park. To pierwszy na świecie park 

o tej tematyce, w którym można poznać uroki starego 

Bombaju. Ciekawą propozycją jest również Dubai 

Garden Glow czyli magiczny 

ogród świateł, który zwiedza się 

w godzinach wieczornych. 

Ogromne wrażenie robi także 

Dubai Miracle Garden, 

w którym  zasadzono ponad 100 

milionów kwiatów przez co 

wpisano go do Księgi Rekordów 

Guinnessa. Punktem 

obowiązkowym w czasie podróży 

do Dubaju jest  najwyższy 

budynek świata Burj Kalifa 

(829m), a także  piękne fontanny 

u jego stóp. Warto również 

zobaczyć najlepsze hotele świata 

np. siedmiogwiazdkowy Burj Al  

Arab tak zwany hotel żagiel. 

W Dubaju niezwykłą atrakcją są 

również parki wodne, a także 

sporty wodne, które można tu 

uprawiać. Ciekawą atrakcją 

może być też Dubai Safari. To rajd terenowym samochodem po wydmach połączony z kolacją w beduińskim obozowisku. 

Jeżeli dysponujemy jeszcze czasem i pieniędzmi, warto jeszcze pojechać do oddalonego o 110 km od Dubaju Abu Dhabi. Tam 

możemy wejść do świata Ferrari albo dla odmiany zobaczyć Wielki Meczet Szejka Zajida (jest naprawdę imponujący!).A jeśli 

lubimy shopping,  to polecam Dubai Mall - największe centrum handlowe na świecie. Oprócz zakupów możemy pojeździć tam 

na łyżwach, na nartach, możemy pójść do cudownego oceanarium albo zabrać dzieci do Kid Zani (czyli miasta, w którym dzieci 

wykonują prace w przeróżnych zawodach, zarabiając pieniądze tzw. Kidzony, fantastyczna zabawa). 

Cykl podróżniczy Wojtka 
„Byłem, Zwiedziłem, Polecam…” 

Dubaj – królestwo szejka 
Laureat w Szkolnym Konkursie Dziennikarskim „Artykuł Roku 2018” 
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Na koniec chciałbym jeszcze obalić pewne mity 
dotyczące Dubaju. Nie trzeba być milionerem, aby  
odwiedzić ten kraj. Ceny mogą pozytywnie zaskoczyć. 
Jedzenie kosztuje tyle co w Polsce, a benzyna kosztuje 2zł 
za 1 litr. Tym samym dużo tańsze są taksówki i bilety 
komunikacji miejskiej. W Dubaju nie trzeba martwić się 
o bezpieczeństwo, gdyż wskaźnik przestępczości jest najniższy 
na świecie. Kolejną nieprawdą  jest to, że temperatura odbiera 
komfort życia. I tu pozytywne zaskoczenie. Większość 
atrakcji, restauracji, sklepów  jest klimatyzowane (nawet 
przystanki autobusowe!). 

 Jeś l i  k toś ma do tej  pory wątpl iwośc i czy war to 

pojechać do tego s łonecznego kraju , myś lę że n ie 

ma  d łużej  zwlekać. Dubaj czeka…  

 

Wojtek Słowiński 

 

 

 

 
Dnia 15.05 oraz 18.05.2018r. w naszej szkole odbyły 

się: Konkurs Mistrza Pięknego Czytania oraz Konkurs 
Wiedzy o „Panie Tadeuszu” Adama Mickiewicza. 
W wydarzeniu brali udział uczniowie klas VII oraz oddziałów 

gimnazjalnych. Organizacją konkursu zajęła się pani Justyna 
Gąsiewicz, p. Marzena Jędrzejewska wraz z uczniami klas III. 
W komisji zasiadła p. Eugenia Laskowska, p. Dorota 
Sychowska, p. Wiesława Żywicka i p. Hanna Dettlaff oraz  
przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Klaudia Drewa. 
Spotkanie zostało podzielone na dwie części – pisemną oraz 
ustną. Podczas pierwszej połowy konkursu uczestnicy 
rozwiązali test znajomości „Pana Tadeusza”. Do kolejnego 
etapu dostało się 5 uczniów. W części ustnej wyłoniono 
3 laureatów, w tym Mistrza Wiedzy o „Panu Tadeuszu” - 
Martę Kloka z klasy 2D. 
 
1 miejsce – Marta Kloka 
2 miejsce – Maria Hadam 
3 miejsce – Dominik Noweta 
 
Komisja spośród 18 
uczestników wyłoniła 4 
laureatów, wśród nich Mistrza 
Pięknego Czytania 2018r. - 
Julię Pawelec. 
 
1 miejsce – Julia Pawelec 
2 miejsce – Sofia Gawrylak, 
Oliwia Plichta 
3 miejsce – Liliana Guenther 
 
 

Gratulujemy zwyc ięzcom  
 i  dziękujemy wszystk im uczniom uczestn iczącym 

w konkursach.  

Kornelia Okoń 

Konkurs Pieknego czytania  

oraz Konkurs Wiedzy o Panu Tadeuszu 

Przydatne informacje 

Waluta : 1 Dirham = 0,99zł 

Język narodowy: Arabski, jednak po angielsku dogadamy 

się wszędzie 

Dojazd : samolotem linii Wizzair z Katowic od 200zł w jedną 

stronę 

Ciekawostka: 

Aplikacja Entertainer Dubai - koszt ok. 300zł za roczny. 

dostęp do kodów  na  wstępy do parków rozrywki, 

restauracji itp. Kody działają na zasadzie 1+1 czyli płacisz 

za jedną osobę, a druga wchodzi za darmo. Naprawdę 

warto. Można zaoszczędzić sporo pieniędzy.       

Cykl podróżniczy Wojtka 
„Byłem, Zwiedziłem, Polecam…” 

Dubaj – królestwo szejka 

Ciąg dalszy ze strony 11 
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Czy wiesz, że? 

 Ludzkie oczy nie zmieniają rozmiaru od urodzenia, 

 Kichnięcie "podróżuje" z prędkością 44m/s, 

 W Chinach zakazane jest przytulanie drzew,  

 W Singapurze zabronione jest żucie  gumy, 

 Ziemia jest jedyną planetą w naszym układzie 

słonecznym, której nazwa nie pochodzi od imienia 

Boga, 

 Leonardo da Vinci potrafił malować jedną ręką a 

jednocześnie pisać drugą, 

 Woda kokosowa może być stosowana jako osocze 

krwi, 

 Przeciętny czterolatek zadaje 400 pytań dziennie, 

 Szminki mogą zawierać rybie łuski, 

 Żeby wejść na wierzę Eiffla, trzeba pokonać 1710 

stopni. A. Sz. 

czyli Gra detektywistyczna w BiCK  
z Bronisławem Cieślakiem 

13.05 br. kto chciał, wziął udział w grze 
Detektywistycznej, którą prowadzili w Bolszewie Panowie 
Dariusz Rekosz oraz Bronisław Cieślak. Nasi redaktorzy 
oraz uczniowie nie zawiedli! Przez kilka godzin rozwiązywali 
zagadki w terenie. Rozszyfrowywali tajne hasła, poznawali 
szczegóły zabudowań i niuanse terenu. Brawo dla graczy!!! 

 

Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
w Piłce Nożnej Dziewcząt 

 
W dniu 25.04.2018 roku na boisku wielofunkcyjnym 

„Orlik” w Rumi odbyły się Powiatowe Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej w Piłce Nożnej Dziewcząt. Turniej był eliminacją 
do Półfinałów Wojewódzkich. Nasza drużyna po bardzo 
ładnej grze zajęła drugie miejsce, przegrywając pechowo 
w finale ze Szkołą Podstawową nr 2 w Luzinie 1:2. 
 
Naszą szkołę reprezentowały: 
 
Kaja Rompa, Eliza Kunath, Agata Gebhardt, Lidia Budka, 
Joanna Bobkowska, Nikola Siecha, Oliwia Potrykus, Nikola 
Małoszycka, Wiktoria Kwidzińska.Opiekunem pod 
nieobecność pana Góralskiego był pan Piotr Micewicz. 

M.G. 
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         W czwartek 24 maja 2018r. w godzinach 16
00

-19
00

 odbył 
się w naszej szkole I Szkolny Festyn Rodzinny, 

zorganizowany przez Dyrektora Szkoły 
oraz Radę Rodziców. Celem imprezy było 
przede wszystkim zintegrowanie rodziców, 
dzieci i nauczycieli, a także aktywne 
uczestnictwo w spotkaniu i zabawach. 
Zaproszone zostały także oddziały 
przedszkolne wraz z wychowawcami 
i rodzicami, gdyż już za kilka miesięcy 
będą uczniami naszej szkoły, a więc to 
dobra okazja, aby się już poznać 
ze starszymi kolegami i koleżankami. 

Dorośli przygotowali na tę okoliczność 
stoiska pyszności. Nie zabrakło ciast, 
deserów, regionalnych smakołyków, waty 
cukrowej i popcornu, a także dań  
z grilla. Różnorodność pomysłów tylko 
wzmagała apetyty uczestników.  

          Festyn otworzyła Pani Dyrektor 
Katarzyna Paczoska, która powitała 
wszystkich zebranych rodziców i uczniów, 
a także przybyłych gości, m.in. Sołtysa 
Bolszewa Pana Edmunda Biangę, 
radnego Gminy Wejherowo Pana 
Janusza Daniszewskiego, Bractwo 
Kurkowe, Koło Gospodyń Wiejskich 
z Bolszewa.  

  

I Szkolny Festyn Rodzinny 
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Po oficjalnym powitaniu przyszła kolej na występy 
artystyczne. Prowadzący – Pan Leszek Dzieweczyński, 
miał pełne ręce roboty, gdyż artystów chcących wystąpić 
przed taką publicznością było mnóstwo. Rozpoczęły dzieci 
z chóru szkolnego i  scholki, pod przewodnictwem Pań 
Agnieszki Zielonko oraz Patrycji Klein, a także laureaci 
muzycznych konkursów wokalnych, które odbyły się w naszej 
szkole. Następnie  wystąpiły dzieci z koła tanecznego klas I-II 
prowadzone przez Panią Katarzynę Chmurę, która później 
poprowadziła pokaz ZUMBY. Nie zabrakło młodych artystów, 
zespół Iskierki z klasy Id, pod kierunkiem Pań Małgorzaty 
Baczkowskiej i Doroty Kołacz, podbił serca widowni, 
prezentując piosenkę „Maszeruje Wiosna” oraz piosenkę pt. 
„Piosenka jest dobra na wszystko”, którą zajął II miejsce 
w konkursie wojewódzkim. Występy artystyczne wprowadziły 
wszystkich w dobry nastój i klimat zabawy, który wzmógł się 
jeszcze bardziej na widok gwiazd festynu, których udało się 
zaprosić dzięki uprzejmości  Pani Katarzyny Grubba, a byli 
nimi z pewnością Strongmani- Pan Bartłomiej Grubba 
i Łukasz Kozub (wywiad na stronie 20). Panowie 
zaprezentowali  swoją siłę i mięśnie w krótkich pokazach, ale 
najwięcej zabawy dostarczyli podczas przygotowanych przez 
siebie konkurencji - biegi z yokiem obciążonym najmłodszymi 
uczniami oraz Paniami Nauczycielkami! Było także 
przeciąganie liny konkurencja dla dzieci i zawody 
wytrzymałościowe dla młodzieży. Na zakończenie spotkania 
ze Strongmanami można było zrobić sobie pamiątkowe 
zdjęcia. Panowie obdarowali szkołę pamiątkową tarczą, która 
ma przypominać o spotkaniu i motywować uczniów do 
uprawiania sportu. Po takich wrażeniach przyszedł czas na 
porcję artystycznych doznań - Oliwia Nastały z klasy 2C 
z piosenką „Gwiazdą być”, przygotowana przez Panią 
Wioletę Turczyn, grupa  z klasy  VII e - Julia Roksz, Julia 
Lis, Małgosia Szyc oraz Wiktoria Wiśniewska, znów 

zgromadziły tłum pod 
sceną. Swoje pokazy 
taneczne zaprezentowała 
również Szkoła Tańca 
Dora Dance z Gościcina, 
prowadzona przez Panią 
Dorotę Więckowską. 
Zespoły „Crazy Dance, Mini 
Różyczki oraz Różyczki 
oczarowały publiczność. 
Gdy jedni kołysali się 
w rytm piosenek, zawodnicy 
klas VI i VII przygotowani 

przez Panów Dawida Szymańskiego i Przemysława 
Kadulę rozegrali mecz piłki nożnej. Punktem wieczoru, 
na który czekali dorośli, był mecz siatkówki nauczyciele - 
rodzice, sędziowany przez wieloletniego trenera i nauczyciela 
wychowania fizycznego Pana Janusza Daniszewskiego. 
Rodzice okazali się być niepokonani, wygrywając 3:1! Na 
zakończenie szkolny zespół taneczny klas IV - V, pod opieką 
Pani Doroty Olszewskiej, zaprezentował układ ze wstążką 
do muzyki IX Symfonii Ludwika Beethovena. Podczas 
rozmaitych atrakcji dla dorosłych i młodzieży, uczniowie 
młodszych klas mogli oddawać się zabawom 
na zjeżdżalniach, bungee i innych dmuchańcach, które dzięki 
uprzejmości Państwa Kwidzyńskich i rodziców z  klasy 1d, 
znalazły się wśród atrakcji festynu. Nad bezpieczeństwem 
uczestników czuwała ekipa ratowników medycznych pod 
przewodnictwem Pana Dariusza Naczk i Pani Joanny 
Naczk, którym bardzo dziękujemy za przybycie. Oczywiście 
nie zabrakło naszych dzielnych strażaków z OSP Bolszewo, 
którymi kierował Pan Grzegorz Hinz, a którzy to oprócz 
pokazów ratownictwa zorganizowali dla najmłodszych 

mnóstwo atrakcji - zwiedzanie wozu strażackiego, biegi 
w strojach strażackich, ale także polewanie wodą z wozu 
strażackiego!!! Śmiechu wśród najmłodszych nie zabrakło - 
Panowie Strażacy - dziękujemy, na Was zawsze możemy 
liczyć. 
Było coś dla ducha, choć więcej dla ciała - apetyty  
dopisywały wszystkim, a czas festynu nieubłaganie dobiegał 
końca. Fundusze zebrane przez rodziców na stoiskach 
zasilą budżety klasowe, jednakże każda z klas 
zdecydowała się oddać cegiełkę na zakup defibrylatora 
pediatrycznego dla naszej szkoły - sprzętu ratującego 
życie, który pragniemy posiadać w naszej placówce. 

         Dziękujemy Dyrekcji Szkoły, wszystkim rodzicom 
i nauczycielom oraz uczniom za to, że zorganizowali 
festyn, ale także za to, że  uczestniczyli i wspólnie się 
bawili. Wszyscy, którzy tego dnia przyszli do szkoły, 
uczestniczyli w innych niż zwykle zajęciach szkolnych. Każdy 
mógł znaleźć dla siebie coś interesującego. Rozgrywki 
i zabawy sportowe zorganizowane dla dzieci i rodziców 
pokazały zdrowy sposób spędzenia wolnego czasu oraz 
dobry sposób na integrację środowiska szkolnego. 

Do zobaczenia  za rok! Aldona Blaszkiewicz 
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Po raz ósmy, jak co roku, uczniowie klas I-III Szkół 
Podstawowych Gminy Wejherowo w piękny, słoneczny 
dzień rywalizowały o tytuł najlepszego ZDROWEGO 
MALUCHA. Oczywiście nie miejsca były najważniejsze tylko 
zdrowa rywalizacja i dobra zabawa, której jak widać nie 
zabrakło. Młodzi sportowcy rywalizowali z sobą w trzech 
kategoriach wiekowych. W wolnej chwili dzieci mogły 

skorzystać również z malowania twarzy, za co dziękuję 
uczennicom klasy II gimnazjum. Na koniec pięknej, sportowej 
walki każdy uczeń otrzymał słodycze, piłki i dyplomy, 
a najlepsi puchary i medale, za co dziękujemy bardzo 
władzom GMINY . 

 
Po udziale w rejonowej olimpiadzie PCK w Gdańsku, 

Lidia zakwalifikowała się  do FINAŁU XXVI 
OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY PROMOCJI ZDROWEGO 
STYLU ŻYCIA PCK, który odbył się 25-27 maja 2018 w Łodzi. 
Tam konkurs odbywał się w trzech etapach. Na początku był 
test, następnie prezentacja wykonanych akcji. A na końcu 
oceniana była umiejętność udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Przygotowany temat to „Elektrownia 
atomowa tak czy nie”. Po wysłuchaniu wszystkich 

uczestników  trzy najlepsze osoby zostały obdarowane 
upominkami, natomiast pozostali finaliści, bez ogłoszonych 
wyników otrzymali upominki i dyplomy finalisty. 

C.C. 
 
 

W dniu 22.05br. w naszej szkole został 
przeprowadzony II Turniej matematyczny, z podziałem na dwa 

poziomy tj. klasy 4-6 oraz klasy siódme i oddziały gimnazjalne 
klas drugich. Uczestnicy rywalizowali między sobą 
rozwiązując zestaw sześciu zadań, które wymagały od 
uczniów sprawności rachunkowej, logicznego myślenia, 
spostrzegawczości oraz dobrej współpracy w grupie. 
W zależności od poziomu uczestników zadania zostały 
odpowiednio dostosowane. Polegały one między innymi na  
rozwiązaniu sudoku, ułożeniu treści zdania z rozsypanki 
i rozwiązaniu go, ułożeniu puzzli, pokonaniu labiryntu, 
uzupełnieniu grafów z wykorzystaniem rachunku 
pamięciowego.  
   Wyłoniono trzy najlepsze drużyny w każdym 
z poziomów w kolejności: klasa 4a, 5a i 6c oraz klasa 7e, 
2e,7a. Zwycięzcy otrzymali drobne upominki. Dzieci wyszły 
zadowolone z konkursu, zadania były dla nich przystępne, 

wciągały do myślenia i sprawiły im dużo frajdy. C.C. 
 
 

ZDROWY MALUCH 

L i d i a  Ba nk  wzięła udział  
w XXVI OGÓLNOPOLSKIA OLIMPIADA 
PROMOCJI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA 

 PCK 2018 
W hali widowiskowo-sportowej przy Szkole 

Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie 
przyznano tytuły SPORTOWCA ROKU Gminy 
Wejherowo  2017/18. W tym roku poza wyróżnieniem 
najlepszych sportowców nagrodzona uczestników kampanii 
Rowerowy Maj, podziękowano za wieloletnią współpracę 
Panu Jarosławowi Borowcowi (wuefiście 
przechodzącemu na emeryturę) Wręczono również dyplomy 
uznania od Marszałka Województwa Pomorskiego M. Struk 
za zdobycie brązowego medalu w Mistrzostwach Polski 
naszym biegaczkom. Przed ogłoszeniem wyników, widzom 
uprzyjemnił czas występ artystyczny uczennic ze Szkoły 
Podstawowej w Bolszewie. Następnie uroczyście zostały 
wręczone statuetki i dyplomy.  

Turniej  Matematyczny 
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  W ramach trwającej od kilkunastu lat współpracy, nasi uczniowie współorganizują szereg imprez integracyjnych dla 
wychowanków  Ośrodka.  30 maja 2018 roku, uczniowie kl. 3i wraz z wychowawczynią p. Marzeną Jędrzejewską oraz 
współorganizatorkami - p. Katarzyną Smentoch i p. Wiesławą Żywicką wzięli udział w Integracyjnym Festynie 
Rodzinnym. W  naszej szkole na przełomie listopada i grudnia przeprowadzony został  w ramach akcji „Namaluj Dzieciom 

Uśmiech” - konkurs czekolada. 
Kartony z tymi słodkimi „łakociami” oraz 
maskotkami, które wcześniej zebrano, 
zostały przekazane na rzecz 
zaprzyjaźnionej placówki. Na Festyn 
przygotowano moc atrakcji. 
Po uroczystym powitaniu przez Panią 
Dyrektor Ośrodka i krótkiej przemowie 
Pani Starosty na scenie zaprezentował 
swoje umiejętności taneczne, szkolny 
zespół „Dżibasy”. Na boisku 
rozlokowano 25 stanowisk, przy 
których pieczę sprawowała kadra 
nauczycielska Ośrodka, oraz uczniowie 
obu szkół. Można było uczestniczyć 
w organizowanych stanowiskach gier 
i zabaw, w malowaniu twarzy, 
łucznictwie, pokazie terapii zajęciowej, 
akcji pierwszej pomocy, warsztatach 
gimnastyki artystycznej, unihokeju, 
w strefie malucha. Uczestnicy mogli 
skorzystać z jazdy konnej, ze strefy 
matematycznej, sprawnościowej, 

siłowni umysłów, florystyki, ceramiki, karaoke, i itp. 
Na spragnionych w kawiarence czekała kawka, zimne  
napoje oraz przepyszne ciasta i gofry. Stanowisko 
z grillem  oferowało kiełbaski. Imprezie dopisywała   
piękna pogoda. Na twarzach wszystkich uczestników 
Festynu, zarówno tych młodszych jak i starszych, 
malowało się zadowolenie. Uczniowie naszej szkoły 
po raz kolejny wykazali się zrozumieniem i troską 
wobec osób niepełnosprawnych. Zachęcamy 
wszystkich uczniów do aktywnego udziału 
w imprezach integracyjnych na rzecz dzieci 
i młodzieży z PZKS. W arto organizować 
podobne akcje integracyjne,  by w f inale  
zobaczyć szczęś l iwe dziec i ,  ich opiekunów 
i  rodziców.  

 
Organizatorki 
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CHEMIA OGNIA - podczas pokazu z dziedziny chemii 

zaprezentowano, czym właściwie jest ogień,  przeprowadzono             
z nim najróżniejsze eksperymenty. Zaplanowano pokazanie, 

czym jest: chemiczna lawa, chemiczne eksplozje, zwariowana 

chemiczna piana, szalony dym, kolorowy ogień. Całość miało 

formę zabawnego, naukowego show, gdzie połączono elementy 
naukowe z humorystycznymi.  

STREFA MŁODEGO ODKRYWCY 
1) OTO MOJA EKOFARMA 
Warsztat ekologiczno-biologiczny. Uczestnicy zapoznali się 

z podstawowymi informacjami dotyczącymi odnawialnych źródeł 
energii.   
2) FABRYKA PRĄDU 
Stacja ekologiczna. Uczestnicy zapoznali się z podstawowymi 

informacjami dotyczącymi odnawialnych źródeł energii.  
3) KRYMINOLOGIA 
Mini laboratorium chemiczne.  Uczestnicy tworzyli sztuczną 

krew i otrzymali odciski swoich linii papilarnych.  
4) ROBOTYKA 
Stacja matematyczno - robotyczna. Miała formę pokazu, gdzie 

organizatorzy prezentowali, czym jest robotyka. 
5) DOMEK ZIELARKI 
Stanowisko warsztatowe o ziołach. Pracowaliśmy na 

suszonych przyprawach. Tworzyliśmy własne kompozycje ziół. 
6) ELIKSIRY ALCHEMIKA 
Warsztat chemiczny. Stacja ukazała, jak działała chemia 
w starożytności. Przeprowadziliśmy z uczestnikami 
eksperymenty chemiczne. 

. 

W kategorii klas VII  
 

I miejsce: Maksymilian Janeczk 7a 
I miejsce: Weronika Szulta 7a 
II miejsce: Anna Szczypior 7b 

III miejsce: Nadia Uhlenberg 7a 
 

WYRÓŻNIENIA: 
Kamila Bizewska 7a 

Martyna Skórowska 7c 
Paweł Słomiński 7b 

 
W kategorii klas II gimnazjum  

 
I miejsce: Marta Danilczyk II i  

II miejsce: Vivian Kass II g 
III miejsce: Nikola Czapp IIa 

 
Wyróżnienie:  

Julia Bartosiewicz IIe 
 

W kategorii klas III gimnazjum 
 

I miejsce: Zuzanna Kanczkowska IIIc 
 

Gratulujemy!!! Kolejna edycja za rok!!! 
K.S.&I.K. 

Nowe Horyzonty 
Fest iw al  Nauk i  w naszej szkole 
N AUKOWE S CIE NCE S HOW  

 

Wyniki Szkolnego Konkursu Informatycznego 
„ B e z p i e c z e ń s t w o  w  s i e c i   

 -  s t o p  c y b e p r z e m o c y ”  

 
Sukces y w  p oetyck i ch  zmagan iach  

 
17 maja 2018 roku my, uczniowie dwóch ostatnich 
roczników z gimnazjum, braliśmy udział 
w XI Wojewódzkim Konkursie English Poetry and 
Drama. Pod czujnym okiem pani Hanna Honik-Hewelt 
wystawiliśmy wcześniej przygotowaną scenkę „Who 
murdered Arthur Smith?” traktującą o przygodach 
Sherlocka Holmesa. Mimo że nie odnieśliśmy sukcesu 
w konkursie, wspominamy to doświadczenie bardzo 
miło, z nowymi pomysłami oczekujemy 
z  niecierpliwością na przyszły rok i ponowny występ. 
Scena IIe – Dawid Maroszek, Amelia Mudlaff, Maria 
Hadam, Oliwia Plichta, Maksymilian Naskręt, Jagoda 
Błażejewicz, Marta Roszman, Maciej Mitrowski. W 
kategorii piosenka udział wzięła Aleksandra 
Marchewicz IIId, w kategorii wiersz z drugim 
miejscem wróciła Klaudia Drewa  IIIe. 
 
29 maja 2018 w Szkole Mistrzostwa Sportowego 
odbył się inny Wojewódzki Konkurs, którego 
tematem przewodnim jest Miłość w Poezji i Muzyce 
Różnych Narodów. W zmaganiach udział wzięły trzy 
uczennice: Julia Pawelec IIIf, Klaudia Drewa IIIe oraz 
Oliwia Plichta IIe. Oliwia za wspaniałą recytację 
wiersza „On również płakał” została nagrodzona 
III miejscem. 
 

HHH & MH 
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     Klasa 2b wraz z nauczycielkami: Aliną Ciepłowską 
i Katarzyną Błędzką trzy czerwcowe dni spędziła we 
Władysławowie. Nadmorskie miasteczko położone 
na Pobrzeżu Gdańskim, nad Morzem Bałtyckim i Zatoką 
Pucką ma bogatą i piękną historię. Już w 1638 roku król 
Władysław IV Waza ustanowił tutaj fort, którego zadaniem 
było militarne wzmocnienie Pucka. 11 lutego 1920 roku 
generał Józef Haller  przybył do Władysławowa, gdzie odbył 
rejs kutrem po Bałtyku. Jeden z jego oficerów, ppłk. Henryk 
Bagiński kupił 20 ha ziemi, nadając nowej osadzie nazwę 
Hallerowo. Wiosną 1936 roku rozpoczęto budowę portu 
rybackiego, którego otwarcie nastąpiło 3 maja 1938 roku. 
     4 czerwca br. Odwiedziliśmy Ośrodek Przygotowań 
Olimpijskich, dawny Centralny Ośrodek Sportu im. Feliksa 
Stamma w Cetniewie. Na terenie COS – tu widzieliśmy 
nowoczesny kompleks basenowo – rekreacyjny „Aquarius”, 
boiska do gry w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę  i rugby. 
Chłopcy i dziewczyny z 2 b mieli okazję bawić się w parku 
linowym Tarzan Park. Uczniowie przeszli trasy: 
pomarańczową, czerwoną, czarną i żółtą. Wszyscy, bez 
względu na sprawność fizyczną  przeżyli niezwykłą przygodę. 
Dzień zakończył spacer Aleją Gwiazd Sportu. Marcin Konkol 
naliczył 104 mosiężne gwiazdy – upamiętniające  sylwetki 
znanych sportowców. M.in.  Feliksa Stamma, Kazimierza 
Deyny, Roberta Korzeniowskiego, Jacka Wszoły, Ireny 
Szewińskiej czy Sylwii Gruchały. 
    5 czerwca poszliśmy do drewnianej willi przy ulicy Morskiej 
6, w której od 1924 roku mieszkał  z rodziną generał Józef 
Haller . Generał spędzał w „Hallerówce” letnie wakacje. 
Do willi często zapraszano na wypoczynek harcerzy oraz 
członków innych organizacji młodzieżowych. Obecnie 
znajduje się tam stała ekspozycja pt. „Generał Józef Haller na 
Pomorzu – Dla Ciebie Polsko i dla Twej Chwały. Życie i służba 
gen. Józefa Hallera (1873 – 1960)”, na którą składają się 
pamiątki poświęcone generałowi i żołnierzom Błękitnej Armii. 
W „Adiutantówce” zwanej Błękitnym Domkiem prezentowana 
jest wystawa stała pt. „Na letnisku u Hallera – historia letniego 
wypoczynku na Ziemi Puckiej od końca XIX wieku do 1989 
roku”. Po dużej porcji historii popołudnie spędziliśmy w Parku 
Rozrywki Ocean Park. Wszyscy skorzystali z okazji spaceru 
po dnie oceanu. Młodzież zobaczyła i posłuchała opowieści  
o  kałamarnicach, wielorybach, płaszczkach, rekinach,  
delfinach, orkach oraz czterdziestu innych zwierzętach 
morskich i oceanicznych. Doświadczenia tego dnia zastały 

omówione podczas wieczornego grilla na podwórku naszego 
pensjonatu. Uczniowie planowali przeżyć „zieloną noc”. 
     6 czerwca odwiedziliśmy Port Morski, który pełni niewielką 
funkcję przeładunkową dla towarów w ruchu krajowym. 
W porcie działa stocznia remontowa, zakłady przetwórstwa 
ryb, fabryka lodu łuskowego i mączki rybnej. W Muzeum Iluzji  
zobaczyliśmy interaktywne eksponaty, poznaliśmy tajniki 
magicznych trików, podziwialiśmy zabawki optyczne z XIX 
stulecia. Dowiedzieliśmy się jak działa Zoetrop – pierwszy na 
świecie zmieniacz obrazu. 
    Po południu wypoczęci i bardzo zadowoleni wróciliśmy do 
Bolszewa. Wycieczka do Władysławowa  była bardzo udana. 
Klasa 2b bardzo poleca to miejsce. 

 
 

 
        

15 maja 2018 roku klasa 2b razem z paniami: Mają 
Falkiewicz i Katarzyną Błędzką  udała się do „Miasta 
z Morza”, czyli Gdyni Najpierw odwiedziliśmy Scopeout 
Escape Room przy ulicy Świętojańskiej. W pokojach ucieczki 
czekały nas detektywistyczne wyzwania. Gry zostały 
przeniesione z popularnej zabawy online do świata 
rzeczywistego. Młodzież sprzed ekranu monitora została 
wrzucona w wir wydarzeń i sama musiała rozwikłać zagadki, 
by wydostać się z pokoi. Zagadki detektywistyczne to nie 
wszystko. Do zabawy pomysłodawcy dodali gry 
zręcznościowe oraz określony czas na wydostanie się 
z tarapatów. Uciekający czas był naszym największym 
wrogiem, przeciwnikiem bez litości. Uczniowie 2b zmierzyli się 
z zagadkami i przeżyli niecodzienną przygodę. W dobrym 
czasie oswobodzili się z pokojów : Eliksir Trolla, Uprowadzona 
I: Ostatni ślad, Mister Heisenberg, Uprowadzona II: Miejska 
Legenda. 
      W drodze do Muzeum Emigracji zajrzeliśmy do Domku 
Abrahama, który mieści się w Śródmieściu przy 
ul. Starowiejskiej. Dom został wybudowany w 1904 roku przez 
Jana Skwiercza. Od sierpnia 1920 roku  do śmierci w czerwcu 
1923 roku mieszkał  w nim kaszubski działacz Antoni 
Abraham. W południe dotarliśmy do siedziby dawnego 
Dworca Morskiego. Muzeum Emigracji dokumentuje historię 
emigracji Polaków. Klasa 2b poznała sposoby reagowania na 
przejawy dyskryminacji w szkole i poza nią. Uczniowie 
otrzymali zestaw angażujących zadań, które w trakcie 
zwiedzania rozwiązywali sami. Uczniowie zwracali uwagę na 
informacje znajdujące się na wystawie – w tekstach, 
multimediach i nagraniach. Karty pracy zostały sprawdzone 
i omówione. Młodzież wykazała się dużą spostrzegawczością, 
aktywnością, wiedzą i kreatywnością. 
     Wizyta w Gdyni dobiegła końca. Plan dnia został 
zrealizowany i pomimo zmęczenia humory dopisywały 
wszystkim uczniom klasy 2b. To był naprawdę udany wyjazd. 
                                                                    Katarzyna Błędzka 

 

2 b  w e  W ł a d ys ł a w ow i e  św ię tow a ła  

N i e pod l e g ł oś ć  
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Red. : Proszę opowiedzieć kilka słów o sobie. 
B.G. : Nazywam się Bartłomiej Grubba, jestem 
Strongmenem.  Mieszkam w Bolszewie, pochodzę z 
Gniewina. Mam 30 lat . 
Red.: Ja nazywam się Wojciech Słowiński , mam 14 lat. 
Ale wróćmy do pytania. Zajmuje się Pan podnoszeniem 
ciężarów, tak? 
B.G.: Dokładnie, tak  
Red.: Jaki jest Pana rekord życiowy? 
B.G.: W martwym ciągu to 386kg, w przysiadzie 250kg, a na 
klatę 260kg. 
Red.: To bardzo dużo. Ja na pewno bym 
tyle nie podniósł. Jak Pan osiągnął taki 
sukces? 
B.G.: W wyniku 15 lat ciężkich treningów, 
wielu wyrzeczeń, spożywam mało alkoholu 
(praktycznie zero), nie palę papierosów.  
Red.: Czyli podniesienie naszych 
nauczycielek nie było największym 
wyzwaniem? 
B.G.: Tam było około 400 kilogramów . 
To nie mało, prawda. Jest to także dużo 
większy wysiłek niż noszenie zwykłych 
ciężarów . Człowiek się porusza i wtedy ma 
się wrażenie, że podnosi się znacznie 
więcej niż rzeczywiście. 
Red.:  Jak skomponowane jest Pana 
śniadanie? 
B.G.: Na dzień dzisiejszy jest to 8 jajek, 
100g płatków owsianych, 20 g oleju 
kokosowego, 20 g orzechów włoskich. 
Do tego szklanka wyciskanego soku.  
Red.:  Czyli je Pan dużo? 

BG.: Jem sporo, ale za to zdrowo. 
Red.:  Dlaczego pan się zainteresował podnoszeniem 
ciężarów? 
B.G.: To się zaczęło od obserwacji pokazów strogmanów, 
TVN-u i od Mariusza Pudzianowskiego, który jest moim 
guru. 
Red.:  A czy ma Pan jakieś rady dla młodych 
sportowców?  
B.G.: Robić wszystko z głową ,nic na siłę, ponieważ można 
sobie zrobić krzywdę. 
Red.: Kiedy Pan zaczął trenować, tak na poważnie? 
B.G.: Miałem wtedy 16 lat .Trochę późno, ponieważ 
mieszkałem w małej wsi i nie było takich możliwości  jak 
teraz. Była jedynie bramka zbita z desek. 
Red.:  A jakie są najczęstsze kontuzję prawdziwego 
Strongmana? 
B.G.: Najpopularniejsze kontuzje to, np. zerwane bicepsy, 
których sam doświadczyłem. Jeśli chodzi o kręgosłup to 
raczej nie ma problemu. Jednak nie każdy ma 
predyspozycje, żeby zostać Strongmanem. 
Red.: Jakie są Pana największe osiągnięcia? 
B.G.: Przeszedłem eliminacje, co dało mi możliwość 
wyjazdu do Ameryki na Mistrzostwa Strongmanów drugiej 
ligi. Niestety nie udało mi się wygrać .Poziom był tam 
naprawdę bardzo wysoki. 
Red.: Dziękuję Panu za poświęcony nam czas . Życzę 
Panu jak najlepszych wyników i rozwoju kariery 
sportowej.  
B.G.:  Dziękuję bardzo. 

Redaktor Wojtek Słowiński i Reszta Redakcji ☺. 

Wywiad z Bartłomiejem Grubbą  
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Redakcja: Dzień dobry. Bardzo się cieszymy, że możemy 

Pana poznać i zadać parę pytań. Jak Pan myśli, w jakim 

wieku są Pana widzowie? 

Krzysztof Daukszewicz: Sądzę, że głównie są to moi 

rówieśnicy. Młodzież zazwyczaj nie jest zainteresowana tym, 

o czy mówię, żyją w innym świecie. 

Red.: Na czym polega praca satyryka i felietonisty? 

K.D.: Uważam, że wszystko opiera się na bacznej obserwacji 

tego, co się dzieje i trafnej ocenie. Jest to ze sobą ściśle 

powiązane. 

Red.: Z jakich żartów o politykach Polacy najczęściej się 

śmieją? 

K.D.: Myślę, że Polacy, tak jak wszystkie nacje, śmieją się 

z dobrych żartów. Ważne jest by dowcip został dobrze 

wypowiedziany. Każdy żart można zepsuć i spalić. 

Red.:  Co Pan sądzi o współczesnej muzyce? 

K.D.: Zależy o jakiej muzyce rozmawiamy. 

Red.:  Na przykład rap? 

K.D.:  Jestem konserwatystą. Siedzę w swojej muzyce. 

Słucham najczęściej country lub ballad. 

Red.:  O czym są głównie Pana książki? 

K.D.:  Niektóre są o tematyce satyryczno-politycznej, ale 

powstało kilka tomików o innej tematyce np. „Pamiętnik IV 

Rzepy” 

Red.:  Pochodzi Pan z Wichrowa, studiował Pan 

w Olsztynie. Dlaczego przeprowadził się Pan 

do Warszawy? 

K.D.:  Miłość… Zakochałem się i wyruszyłem za kobietą - 

Małgosią, która później została moją żoną. 

Red.: Jak się Panu komentuje aktualne wydarzenia 

w TVN24 w programie „Szkło kontaktowe”? 

K.D.: Świetnie, po prostu rewelacyjnie. To nie praca, to 

przyjemność. Do tego nie muszę się przygotowywać… 

Red.: Na jaką nagrodę lub odznaczenie pracował Pan 

najciężej? 

K.D.: Szczerze mówiąc… nie wiem. Nigdy nie pracowałem dla 

nagród… 

Red.: Jakie są Pana plany na przyszłość? 

K.D.:  Obecnie staram się czytać. W przyszłości nadal chcę 

występować. Na pewno wybiorę się na ryby. 

Red.: Dziękujemy za udzielenie wywiadu i życzymy 

dalszych sukcesów zawodowych. 

K.D.:  Dziękuję bardzo.    

Wywiad przeprowadziła: Natalia Kołodziejska, opracowali: 

Marysia Boyke & Maciej Mitrowski 

Foto: Krzysztof 

Jakoniuk – 

redakcyjny 

fotograf 

 

Niecodzienne spotkanie redaktorów  
z Krzysztofem Daukszewiczem  

„. .od prostych żartów  
 macie prostych artystów …”  

W piątek dnia 6 czerwca 2018 roku w BiCK 
w Bolszewie odbyło się humorystyczne i wyjątkowo 
ciekawe spotkanie muzyczno - poetyckie. Pisarz opowiadał 
o swoich pasjach oraz pracy i tym czym zajmuje się dla 
przyjemności. Pan Krzysztof Daukszewicz w bardzo 
humorystyczny i konkretny sposób wyrażał swoją opinię. 
Publiczność chętnie się udzielała i była bardzo 
zaangażowana w spotkanie. Dla redaktorów gazetki 
szkolnej spotkanie z tak wielką osobistością wiele wniosło 
do pracy młodych dziennikarzy. Teraz już wiemy, 
że najważniejsza jest pasja, odważne wyrażenie 
własnych poglądów oraz uważna obserwacja świata.  
                                                                         Marysia 
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 Witajcie! W tym artykule chciałabym poruszyć bardzo wesoły 

i miły temat. Niestety może on być także niebezpieczny 

w praktyce, mianowicie chodzi o wakacje. Jak je bezpiecznie 

i fantastycznie spędzić? Czytajcie dalej! 

  Wakacje już tuż, tuż… wielkie przygotowania 
i rozmyślania co by robić, żeby je jak najciekawiej 
spędzić. Doskonale wiem, że uczniowie myślą już o nich od 
maja i z niecierpliwością na nie czekają, ale czy wiedzą jak je 
bezpiecznie spędzić? Wakacje wbrew pozorom mogą być 
bardzo niebezpieczne i niemiłe, dlaczego? Otóż dlatego, że 
nie umiemy się zachować. Nie można robić wszystkiego 
czego chcemy, musimy pamiętać o odpowiedzialności 
i własnym rozumie, żeby go przypadkiem „nie zostawić 
w domu”. Podczas wakacji należy pamiętać o smarowaniu się 
kremem przeciw mocnemu opaleniu się. Opalanie się to nic 
złego, ale bez przesady, może ono doprowadzić do raka 
skóry, dlatego należy pamiętać o smarowaniu się, przecież 
wakacje mają być przyjemnością a nie cierpieniem, prawda? 
Kąpiel w morzu, jeziorze? Mmm… bajka, ale pamiętaj, TYLKO 
w strzeżonych kąpieliskach. Najbezpieczniejsza forma kąpieli 
jest właśnie pod okiem ratownika, mamy pewność, że ta 

osoba pomoże nam gdy będziemy tego potrzebować, a także 
iż nie ma tam żadnych bakterii. Nie należy się kąpać 
w nieoznaczonych i niestrzeżonych zbiornikach wodnych, 
gdyż może się to zakończyć tragedią, nie daj Boże się 
zachłyśniemy wodą lub złapie nas skurcz, szanse na 
przeżycie w takich okolicznościach są naprawdę niewielkie. 
Uwierz mi, dlatego jeśli życie Ci miłe, kąp się w strzeżonych 
zbiornikach wodnych przyjacielu. Nie zapomnij o tym, że do 
18-stego roku życia odpowiadają za Twoje czyny rodzice lub 
opiekunowie, więc nie rób nic głupiego i nie sprawiaj im 
problemu a przy tym przykrości. Pamiętaj, by zawsze 
poinformować osobę dorosłą o tym jakie masz zamiary na 
wakacyjny dzień, o tym co będziesz robić, gdzie, z kim, 
o której wrócisz. Dla rodzica/opiekuna to bardzo ważne, gdyż 
będą wiedzieli, co robisz. Będą także chcieli, byś miał 
naładowany telefon komórkowy i odbierał gdy będą dzwonić, 
nie rób żadnych „żartów" i odbieraj, bo dzwoniąc do Ciebie, 
dzwonią w konkretnym celu. Jeżeli będziesz przestrzegał 
tego, co tu opisałam + wszystkich zasad, które obowiązują 
w określonych miejscach, gwarantuję Ci udane, bezpieczne 
i pełne wrażeń Wakacje, a tego przecież chcemy wszyscy, 
prawda? 

 Na sam koniec chciałabym życzyć wszystkim 
udanych i bezpiecznych wakacji, żeby były one wyjątkowe bez 
spędzania czasu przed komputerem, telefonem, laptopem czy 
telewizją, zorganizujcie sobie czas tak, żeby były one 
ciekawe, bez tych wszystkich sprzętów elektronicznych, 
ODPOCZYWAJCIE! Życzę sobie i Wam, żebyśmy się po 
wakacjach spotkali w takim samym gronie, wypoczęci 
i gotowi na kolejne miesiące nauki i pracy:). 

Wiki 

Bezpieczne wakacje 
 

Już niedługo rozpoczną się tak długo wyczekiwane 
przez wszystkich wakacje. Całe dwa miesiące relaksu 
i dobrej zabawy, ale czy wiesz jak spędzić 
je bezpiecznie? 
 
1. Zachowaj ostrożność w kontaktach z nieznajomymi 

osobami, zwłaszcza gdy proponują ci nieznane 
substancje lub podwiezienie. 

2. Zawsze informuj rodziców, gdzie i z kim przebywasz. 
Przekaż im także, o której godzinie zamierzasz 
wrócić. 

3. Pamiętaj o numerach alarmowych. W razie potrzeby 
dzwoń i wezwij pomoc. 

4. Kąp się tylko w miejscach do tego przeznaczonych, 
na strzeżonych i bezpiecznych kąpieliskach. 

5. Pamiętaj o ochronie przed słońcem. W czasie upałów 
pij dużo wody i zawsze noś nakrycie głowy. 

6. Bądź ostrożny w kontaktach internetowych, nie daj się 
namówić na spotkanie z obcą osobą. 

7. Po każdym wyjściu z lasu dokładnie sprawdź skórę na 
obecność kleszczy. 

8. Zadbaj o właściwy ubiór – strój z elementami 
odblaskowymi, czy odpowiednie buty w czasie 
wycieczki w góry. 

9. Nie rozpalaj ogniska w lesie. 

10. Bądź asertywny! Kiedy ktoś zaproponuje ci alkohol, 
papierosy, dopalacze czy inne niebezpieczne 
substancje – odmawiaj. Nie niszcz swojego zdrowia. 

W s z ys t k i m  u cz n io m ż yc z ę  w e so ł yc h  
i  b e zp i e cz n yc h  w a ka c j i !  

Kornelia Okoń 

J a k  s p ę d z i ć  f a n t a s t y c z n i e ,  

 a l e  b e z p i e c z n i e  w a k a c j e ?  

Witam Was Drodzy Czytelnicy! 

Przychodzę do Was z ostatnim artykułem w tym roku 

szkolnym. Jak wszyscy wiedzą wielkimi krokami zbliża się 

oczywiście koniec roku. Dużo osób opuści w tym czasie 

naszą szkołę. Dlatego życzę im dalszych sukcesów w nowych 

szkołach, szybkiego zapoznania się z nowym otoczeniem 

oraz mało wymagających nauczycieli. 

Przechodząc do tematu ten artykuł dotyczyć będzie 

4 czerwca. W tym roku tego dnia obchodzony jest 

Międzynarodowy Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji.  

19 sierpnia 1982 roku, na specjalnej sesji na temat kwestii 

palestyńskiej, Zgromadzenie Ogólne ONZ - wstrząśnięte 

ogromną liczbą palestyńskich i libańskich dzieci zabitych 

podczas dokonywanych przez Izrael aktów agresji - 

postanowiło ustanowić w dniu 4 czerwca doroczne obchody 

Międzynarodowego Dnia Dzieci Będących Ofiarami Agresji. 

Pewnie wielu z Was zdarzyło się być świadkiem agresji 

wobec dziecka. Może nawet ktoś z Was jest tego przykładem. 

Właściwie to niektórzy z Was przechodzą obok takiej sytuacji 

obojętnie... Oczywiście nie popieram takiego zachowania bo 

powinno się reagować. Zawołać kogoś dorosłego lub 

zadzwonić na policję. Chociaż możecie zwrócić uwagę, 

a w szczególności jeżeli podnoszona jest ręka na dziecko. 

Wielu z  Was może się bać o siebie. Nigdy nie wiadomo, czy 

agresywny człowiek nie sprawia zagrożenia też dla innych. 

Ale gdy tylko możecie reagujcie na agresję i przemoc. Ja np. 

wierzę w to, że gdy komuś coś złego się dzieje, druga osoba 

pomoże, to gdy mu będzie dziać się krzywda inny człowiek 

również mu pomoże. Pamiętajcie, że gdy dziecku dzieje się 

krzywda, powinnyśmy niezwłocznie nieść pomóc. 

                                                      Dziękuję za uwagę! P.S IIF 
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      Gazetka Szkolna „Ale News!” wydawana jest od 
chwili zlikwidowania gimnazjum, czyli od września 2017 roku. 
Nazwa powstała z dwóch części, dwóch nazw gazetek. 
Pierwsza część nazwy została zaczerpnięta z gazetki SSP 
„Ale Numer!”, a druga część z wygaszanego Samorządowego 
Gimnazjum - „GimNEWS”. Nasza gazetka i redakcja rozwija 
się coraz prężnej! W skład redakcji wchodzą jednocześnie 
uczniowie stanowiący zespół z klas 4 - 6 jak oraz 7 i 2 - 3 klas  
oddziałów gimnazjalnych. Nad całością czuwają p. Anna 
Jeziorna – nauczyciel j. polskiego oraz p. Katarzyna 
Smentoch, nauczyciel informatyki, która dodatkowo dba 
o szatę graficzną i przygotowanie gazetki do druku. 
Korektą zajmuje się p. Angelika Walczak – Pieścińska – 
nauczyciel  - j. polskiego. 

 
„Ale NEWS!” to najważniejsze informacje z wydarzeń, które 
odbywają się w naszej szkole (z uroczystości szkolnych, 
z zawodów i rozgrywek sportowych, imprez klasowych, 
konkursów recytatorskich i przedmiotowych). Na łamach 
gazetki prezentuje się sylwetki ciekawych i wyróżniających się 
talentami uczniów szkoły, absolwentów, nauczycieli, a także 
przedstawi się ludzi interesujących się muzyką, filmem, 
książką. Autorami tekstów są uczniowie i nauczyciele szkoły. 
      Ten rok można zal iczyć do wyjątkowych.  W tym 
krótkim czasie nasz miesięcznik wzbogacił się o kilka 
wywiadów z gwiazdami oraz niezwykłymi ludźmi. 
tj. cosplayerką, grafikiem Bartkiem Glazą, Zespołem 
PECTUS, Szymonem Hołownią - dziennikarzem, pisarzem, 
pasjonatom, publicystą, Pauliną Hendel – pisarką 
kryminałów, Vincentem Severskim – funkcjonariuszem 
wywiadu PRL, pracownikiem służb specjalnych, autorem 
książek kryminalnych, Margaret – muzykiem, piosenkarką 
muzyki POP; ulubioną artystką młodego pokolenia, Teatrem 
Gminnym „Zbierańce”, Andrzejem Grabowskim – aktorem 
scen polskich, Jackiem Jarosikiem – podróżnikiem, 
Jarosławem Jaro Wojtasińskim – karykaturzystą, grafikiem, 
ks. Krzysztofem Konkolem, prof. Ewa Łętowską, filozofem 
Krzysztofem Pawłowskim, Robertem Janowskim, Karolem 
Modzelewskim, Dorotą Myszk – poetką regionalną, 
modystką, krawcową, cudowna kobietą renesansu, 
Krzysztofem Daukszewiczem – kompozytorem, 
dziennikarzem, satyrykiem, miłośnikiem przyrody. 
 

Młodzi dziennikarze w tym roku szkolnym brali udział: 
w spotkaniach autorskich, poetyckich, literackich, koncertach, 
warsztatach graficznych - „Bitwa komiksowa”, gminnych 
imprezach „Piątek z Kulturą”, „Biesiadach literackich” 
w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie oraz grze 
detektywistycznej w BiCK w Bolszewie. 

Redaktorzy uczestniczyli aktywnie także w akcjach 
charytatywnych - akcja szkolna „Namaluj Dzieciom 
Uśmiech” oraz imprezach integracyjnych: Święcie 
Latawca, Balu Karnawałowym, Festynie Rodzinnym dla 
dzieci z Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego 
w Wejherowie. Uczniowie uczyli się wrażliwości 
i odpowiedzialności za powierzone zadania, wspierania 
drugiego człowieka oraz „dawania” radości innym. Młodzież 
po raz kolejny wykazała się dojrzałością postaw, 

umiejętnością właściwego komunikowania się oraz tolerancją 
i zrozumieniem w stosunku do osób niepełnosprawnych. 
Nieustannie poszukujemy nowych form współpracy 
z redakcjami lokalnymi (radio, prasa, TV) oraz ciekawych 
rozmówców. Doskonalimy sztukę zadawania trafnych pytań 

oraz szatę graficzną naszego miesięcznika. Gazetka 
szkolna to skarbnica, w której każdy znajdzie informacje 
o wszystkim co działo się w szkole i środowisku lokalnym. 

I to jest piękne! C o d z i e n n i e  j e s t e ś c i e  c i e k a w i  
ś w i a t a !  G r a t u l u j e m y .  P o w o d z e n i a !  
D o  z o b a c z e n i a  w  p r z y s z ł y m  r o k u !  

 

 

 
 

 
 

Kilka słów o naszej szkolnej gazetce 
„Ale NEWS!” 

      …czyli redakcja pod lupą 

To był bardzo pracowity rok!… 

Zapraszamy uczniów z klas 4-6 jak i 7, 2 i 3 oddziałów 
gimnazjalnych do współpracy redakcją gazetki 

szkolnej. Poszukujemy osób, które piszą twórczo z pasją, 
a nie kopiują tekstów z internetu.  

Jeżeli jesteś zainteresowany działalnością w gazetce 
szkolnej, prześlij swój tekst na email: 

alenewsbolszewo@gmail.com 
 

Wyniki szkolnego Konkursu Dziennikarskiego 

Red@ktor Roku i Artykuł Roku 2018 

Komisja konkursowa w składzie: przewodnicząca - 
Katarzyna Smentoch, Dorota Sychowska, Wiesława 
Żywicka,  Marzena Jędrzejewska oraz gimnazjalistki- 
Zuzanna Stolc oraz Agata Szymańska dnia 13.06.2018r.  
wyłoniła najlepszych z najlepszych redaktorów naszej 
gazetki „Ale NEWS!”, którzy systematyczne 
publikowali artykuły w gazetce od września 2017r. 
do czerwca 2018r.  

W kategori i  Red@ktor Roku 2018:  
 

I miejsce: Weronika Zaborowska II b 
 oraz Kornelia Okoń II d 
II miejsce: Maria Boyke VII e 
oraz Natalia Szotrowska II f (redakcyjny grafik) 
III miejsce: Aleksandra Marchewicz III d 
Wyróżnienie: Paulina Stenke II F 
Wyróżnienie: Maciej Szur II a 
Wyróżnienie: Ewelina Wojciechowska III g 

 

W kategorii Artykuł Roku 2018: 
 

I miejsce: Wojciech Słowiński za cykl podróżniczy „Byłem, 
zwiedziłem, polecam…” 
II miejsce: Kornelia Okoń-  za felieton „Moje 3 godziny w 
latach 90-tych. Koncert The Kelly Family” oraz „Betlejem w 
Gdyni” 
III miejsce: Ewa Westphal oraz Marta Roszman 
za „Wywiad z Margaret” oraz „Wywiad z Szymonem 
Hołownią  
Wyróżnienie: Wiktoria Treder – „Nie liczą się chęci, liczy 
się ciężka praca, ile od siebie dasz, tyle do Ciebie wraca” 
oraz „Felieton o młodzieży”; Weronika Zaborowska, Natalia 
Kołodziejska, Maciej Mitrowski, Emilia Nierzwicka, 
Krzysztof Jakoniuk (foto) za cykl „Wywiad z …”; Julia Kreft 
za „”Pamiętnik wyrwany z kontekstu”; Mikołaj Garstka za 
felietony „Harcerzem być”; Krzysztof Jakoniuk „Lepsza 
strona siebie - kręcę , tworzę, montuję, nagrywam…” 

 

Życzymy wszystkim naszym dziennikarzom ciekawych,  

wartościowych oraz odkrywczych publikacji 

Opiekun redakcji: Katarzyna Smentoch  

 



Ale NEWS! CZERWIEC  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  
 
 
 
 

Konkurs językowo - informatyczny 

 „Ta pomarańcza czy ta  pomarańcz?”  

  
   Dnia 16.05.2018r. w naszej szkole odbył się konkurs 
językowo - informatyczny. Celem zmagań było m.in. 
ujawnienie zainteresowań i potrzeb językowych uczniów, 
doskonalenie zdolności posługiwania się komputerem oraz 
uświadomienie uczniom, że dbałość o kulturę języka jest 
wyróżnikiem świadomej przynależności do wspólnoty 
narodowej. Zadaniem 34 uczestników było rozwiązanie 
testu przy pomocy komputera (test składał się z zadań 
otwartych i obejmował polecenia z zakresu poprawności 
językowej).  W konkursie najlepsze okazały się:   

 Klaudia Konkol z kl. 7e ( I miejsce) 
 Maria Hadam z kl. II e (II miejsce) 
 Małgorzata Górska z kl. 7 a (III miejsce).  

 
                                       GRATULUJEMY!!! A.W.-P. 

 

 
 

 

 

 

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

Czekamy na Ciebie! Pisz artkuły i wysyłaj (nawet 
podczas wakacji)!!! 

a l e n ew s bo l sz e w o@ g ma i l . c o m  

Kto pie rw szy,  ten  lepszy…  
Opiekun Redakcji 

Katarzyna Smentoch 

Bądź bezpieczny w sieci! Jeśli potrzebujesz 
pomocy... N i e  c z e k a j !  

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

He jt  

Hejt-  to bardzo negatywna i  złoś l iwa reakcja 
ludzi  na kogoś lub coś zwłaszcza w internec ie.  

Działania przejawiające złość i wrogość to: obrażanie, 
wyśmiewanie, znieważanie innych. Najczęściej wyrażony 
jest jako tekst, np. komentarz na portalu 
społecznościowym, ale może też przybrać formę filmiku 
czy grafiki, np. w postaci mema. 

Dzięki łatwemu dostępowi do smartfonów, które 
umożliwiają nam wrzucenie do sieci nowego zdjęcia, 
filmiku czy nagrania audio o każdej porze dnia i nocy, 
mamy możliwość udostępnienia światu naszych myśli, 
przeżyć, osiągnięć, z drugiej zaś wystawiamy się 
na nieustanną ocenę ze strony zarówno znajomych, jak 
i ludzi zupełnie nam obcych. Dawniej musiały się z tym 
liczyć jedynie osoby publiczne. Dziś każdy z nas, 
działając aktywnie w sieci, może stać się ofiarą złośliwości 
i słownej agresji. 

 Wzajemne obrażanie stało się normą. 

Najczęstszym skojarzeniem z hejtem są komentarze pod 
internetowymi artykułami. To tam wielu ludzi pod 
anonimowymi nickami (NICK- po polsku po prostu ksywa, 
jednak termin ten często używany jest 
w polskojęzycznych programach do określenia 
pseudonimu/loginu/identyfikatora itp.) ukrywa się aby się 
wyładować na czymś lub na kimś. Oczywiście 
w najłatwiejszy sposób – obarczając nimi innych omijając 
siebie samego. 
Niejeden dorosły w takiej sytuacji ma problem, żeby 
poradzić sobie z falą krytyki i krzywdzących opinii. Jak 
w takim razie ze zjawiskiem hejtu mamy sobie poradzić 
my młodzi  użytkownicy Internetu? 
 
Jak radzić sobie z hejtem? 
 
Jeżeli hejter to osoba nam nieznana, zawsze 
pozostaje zgłoszenie sprawy do  
moderatorów/administratorów strony internetowej. 
Facebook przewiduje możliwość zgłoszenia profilu 
osobistego poprzez prosty formularz. Następnie należy 
wybrać jedną z dostępnych opcji: np. „Ta osoba 
zamieszcza nieodpowiednie lub obraźliwe posty”. 
Facebook zweryfikuje taki profil i w przypadku 
potwierdzenia działań, które nie są przez portal 
akceptowane, zablokuje profil danej osoby. 

Maciej Szur kl. II a 
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