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Rok 1918 - „Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym 
momencie ogarnął. Po 120 latach prysły kordony. Nie ma „ich”. Wolność! Niepodległość! 

Zjednoczenie! Własne państwo! Na zawsze! /Jędrzej Moraczewski/. 
11.11.2018r. też poczuliśmy tę atmosferę, czuliśmy drżenie serca, pokazaliśmy eksplozję radości 
wynikającej z faktu odzyskania niepodległości przez Polskę po 123 latach niewoli. Mówimy też – inne 
czasy. To fakt – mamy inne czasy, inne problemy, inne sprawy. Pamiętajmy jednak, że ojczyzna to 
sprawa zawsze najwyższej wagi. Historia, ojczyzna, Polacy to tematy zawsze aktualne, wymagające 
pamięci, ochrony i ciągłej pracy, ponieważ wolność,  n iepodległość  i  równość  nie są nikomu 
dane na zawsze.  
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 14 października to Dzień Edukacji Narodowej.  
W tym dniu nie można zapomnieć o ludziach, którzy podjęli 
się trudnego zadania, jakim jest wychowywanie i nauczanie 
dzieci, czyli o nauczycielach, a także wszystkich 
pracownikach oświaty.  
 Z tej okazji 12 października 2018r. w Szkole 
Podstawowej w Bolszewie miała miejsce niecodzienna 
uroczystość. Akademię rozpoczęła pani dyrektor 
Katarzyna Paczoska, która skierowała słowa podziękowania 
do wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły za trud 
włożony w edukację i wychowanie. Następnie głos zabrała 
przewodnicząca Rady Rodziców p. Aldona Błaszkiewicz 
oraz p. Janusz Daniszewski – przewodniczący komisji 
oświaty. 
 W części artystycznej uczniowie pod kierunkiem 
p. Mai Falkiewicz oraz p. Marka Czoski przygotowali 
spektakl teatralny na podstawie książki „Opowieści 
z Narnii”. W przedstawieniu wzięli 
udział uczniowie naszej szkoły oraz 
absolwenci, którzy zabrali widzów do 
świata prawdziwej magii.  
A wszystko za sprawą Łucji, która 
otworzyła drzwi starej szafy. 
 Słynna powieść Clive'a 
Staplesa Lewisa opowiedziana 
została w nowy, zaskakujący 
sposób, w niezwykłej, teatralnej 
adaptacji. Wspaniałym dopełnieniem 
gry aktorskiej była muzyka, kostiumy 
i scenografia. Przechodzenie 
bohaterów z naszej rzeczywistości 
w baśniowy świat, w którym rządy 
sprawuje okrutna Zła Czarownica, 
było bardzo płynne. Magia 
i tajemniczość historii była wręcz 
namacalna.  
 Przedstawienie zostało 
bardzo dobrze odebrane, 
wykonawców nagrodzono gromkimi 
brawami, prawdziwie zasłużonymi. 
Uczniowie, którzy wcielili się w postacie, poradzili sobie z tym 

zadaniem rewelacyjnie. Jednym słowem – przedstawienie 
bardzo dobre, spójne i z ciekawym pomysłem. Nauczyciele 

odpowiedzialni za spektakl i dzieci biorące 
w nim udział udowodnili, że siła rodzinnych 
więzi, wierność, poczucie odpowiedzialności 
to wartości, dzięki którym można 
przeciwstawić się złu. 
 Na zakończenie uczniowie 
przygotowali dla nauczycieli niespodziankę. 
Przebrali się za swoich pedagogów i w ten 
sposób pokazali, jak nas widzą na co dzień. 
Nad całością czuwała p. Marzena Hazuka – 
Beraś, która była odpowiedzialna również za 
dekorację. Uczniowie wykazali się niezwykłą 
pomysłowością i z powodzeniem wcielili się 
w role nauczycieli. Prezentacja wywołała 
uśmiech na twarzach pedagogów. 
 Wspaniałym dopełnieniem 
uroczystości był występ szkolnego chóru pod 
kierunkiem p. Patrycji Klein. 
 Wszystkim nauczycielom i uczniom 
należą się ogromne podziękowania 
za przygotowanie tej przepięknej uroczystości, 
która na długo pozostanie w naszej pamięci.

 Nauczyciel odgrywa kluczową rolę w życiu dzieci 
i młodzieży. To dzięki niemu uczniowie odkrywają świat poezji 

i prozy, uczą się 
cyfr i wzorów, 

poznają 
ojczyste dzieje 
i cuda przyrody, 

odbywają 
wędrówki po 
mapie i podróże 
do świata 

dźwięków 
i obrazów. 
Dzisiejsza 

uroczystość 
była podziękowaniem dla dyrekcji, nauczycieli i pracowników 
administracji za trud i serce włożone w nauczanie 
i wychowanie.  

  Maria Matysek 

Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole 
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„Narnia" w nowym wydaniu!    
 

Po wielu bojach 
i trudach reżysersko-

aktorsko-muzyczno-
scenicznych oto i ONA, 
„Narnia" w nowym 
wydaniu! Połączone 
siły JBT i JBT-Junior, 
pod skrzydłami 

reżyserów: 
Mai Falkiewicz i Marka 

Czoski, dały radę i wspólnie zagrały dwa spektakle z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej. Pierwszy raz w piątek 12-go 
października w budynku przy ul. Szkolnej i po raz drugi 15-go 
października w budynku przy ul. Leśnej. Zostaliśmy mile 
przyjęci zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli. To cieszy i 
daje siłę do dalszych działań teatralnych poszczególnych 
grup. Kolejna odsłona „Narnii" już w grudniu, jako nasz 
prezent świąteczny dla publiczności. Teraz czas na coś 
mocniejszego w formie i wyrazie, na razie cicho i sza, 
bo jesteśmy w trakcie prób. 
 

„Jak to było z „Narnią?” 
 

 D a w n o ,  d a w n o  t e m u ,  
c z y l i  j a k i e ś  5  l a t  t e m u ,  w e  
w s i  B o l s z e w o p o w s ta ł  
p o m y s ł :  „ Z r ó b m y  N a r n i ę !”  
Od pomysłu do realizacji czasem jest 
długa droga. Najpierw trzeba było 
przeskoczyć pierwszy płot, całkiem 
nielichy. Jak  małym kosztem, n ie 
dysponując hol lywoodsk im 
budżetem ,  przenieść h istor ię 
na sceniczne desk i?  Który motyw 
odrzucić, a który zostawić? Na co 
zwrócić uwagę widzów, co dla 
grających będzie ważne i na deser, od 
czego zacząć pisanie scenariusza? 
 Zacznijmy od końca – 
scenariusz. Jeśli przyjdzie Wam kiedyś 
do głowy, aby w szale twórczym 
napisać jakiś scenariusz, będący 
adaptacją książki, to po latach 
doświadczeń z tworzeniem scenariuszy 
powiem jedno, zawsze sięgajcie 
do książki. Filmy, jakie są, każdy widzi. 
Nie róbcie kopi z kopi. Szukajcie swoich dróg interpretacji. 

Może się okazać, że 
zupełnie na coś innego 
niż w filmie zwrócicie 
uwagę, a poza tym nie 
oszukujmy się, budżet 
jest kompletnie nie 
filmowy, a i warunki 
pracy inne. 

 Biorąc 
powyższe pod uwagę, 
damskie trio z Grupy 
Teatralnej „JBT” 
przeczytało, zasiadło 
i napisało. Dzielnie 
tworzyła Dominika 

Kołodziejska, 
Wiktoria Pieper 
i korektorskim okiem 
zerkała na to wszystko 
Maja Falkiewicz. 

„Scenariusz skończony!” radośnie obwieściła Dominika, 
dając go Mai Falkiewicz. Na długie miesiące z przyczyn 
różnych zaległ w szufladzie. Było nawet kilka zrywów 
podczas prób, gdy łapaliśmy za tekst. Lata mijały, tekst 
pokrywał się kurzem. Nadszedł jednak i na niego czas. 
Całkiem niedawno, bo w zeszłym roku, z kompletnie nową 
obsadą, łącząc siły JBT-u i JBT-Junior zagraliśmy „Narnię” 
podczas jednego z przeglądów. Nadal nie było to jednak to, 
co być powinno, pomimo ciężkiej pracy dwojga reżyserów: 
Mai Falkiewicz i Marka Czoski. Za dużo niedociągnięć, zbyt 
dużo słabych punktów. Nie czuliśmy radości po występie. 
Potem wakacje, czas wolny i kolejny etap zmagania się ze 
scenariuszem. Mieliśmy zagrać podczas Dnia Edukacji 
Narodowej. 
  

Boli. Nadal nie do końca ten tekst czujemy. I tu 
pojawia się kolejna scenarzystka i momentami też reżyserka 

– Anna Ebertowska, na co 
dzień licealistka grająca 
w JBT-cie. Przeczytała, 
przemyślała, powykreślała, 
pododawała i jest, po raz 
kolejny! Proszę się nie dziwić, 
że aktor zmienia scenariusz, 
w JBT-cie tak mamy. 
Scenariusz jest tylko szkicem, 
na którym pracujemy. Jeśli 
ktoś ma jakiś świetny pomysł, 
to dlaczego nie miałby go 
zrealizować dla dobra 
przedstawienia i Grupy? 
Reżyser czuwa i wskazuje 
kierunek, a reszta jest 
wynikiem samodzielnego 
działania aktorów. Jesteśmy 
wspólnie odpowiedzialni za to, 
co robimy. Odpowiadamy 
za siebie, innych i końcowy 
efekt. Tak to działa. Efekty 
widzieliście podczas występu 
na ulicy Leśnej i Szkolnej. Jak 
do tego doszliśmy? O tym było 
powyżej. A teraz znikamy, aby 
pracować dalej.  
  

Maja Falkiewicz 
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11 listopada 1918 roku - ta data zajmuje w naszej 

świadomości szczególne miejsce. Po 123 latach niewoli 
Polska odzyskała niepodległość. Przywiązanie do Tej, co nie 
zginęła, pozwoliło wychodzić nam z najtrudniejszych opresji, 
stawiać czoło poważnym problemom naszej egzystencji 
narodowej. Rok 2018 wyznacza rocznicę szczególną, 
ponieważ w tym roku przypada setna rocznica odzyskania 
przez Polskę niepodległości, bardzo bliska sercom wszystkich 
Polaków. 

 Z tej okazji 9 listopada, uczniowie klas IV - VI 
przygotowali pod kierunkiem p. Marzeny Jędrzejewskiej, 
Patrycji Klein i Marii Matysek uroczystą akademię, podczas 
której zaprezentowali montaż słowno – muzyczny, ukazujący 
drogę Polski do niepodległości. Utwory poetyckie i pieśni        
o charakterze patriotycznym pomogły zrozumieć proces 
kształtowania się naszej państwowości. 
 Uczniowie podkreślali, jak ważna dla każdego Polaka 
jest wolność i niepodległość.  
 Scenariusz uroczystości opracowała Maria Matysek. 
Na szczególną uwagę zasługuje wspaniała dekoracja 
przygotowana przez p. Marzenę Hazukę – Beraś,                   
a mianowicie portrety wybitnych Polaków związanych z walką                 
o niepodległość. Byli to m.in. Józef  Pi łsudsk i ,  Tadeusz 
Kościuszko,  Roman Dmowski  czy Jan Henryk 
Dąbrowsk i .  

 Podczas uroczystości sześcioro uczniów w strojach 
biało - czerwonych utworzyło  „żywą" flagę.                                     
 Inni uczniowie, uosabiający zaborców, dokonali 
symbolicznego rozbioru Polski. Ta scena była bardzo 
wymowna.  
 

Święto Niepodległości  

Zerwałeś Orle nasz Biały, kajdany 
I już swobodny wzleciałeś w przestworza. 

Wzrok Twój ogarnia i bory i łany 
Od Tatr śnieżystych do polskiego morza. 

 
W potędze dzisiaj widzą Cię me oczy, 
Wszak 100 lat już dziś nam upływa, 

Odkąd nasz naród pośród wolnych kroczy, 
I odkąd polską zwie się nasza niwa. 

 
Pośród proporców poszumu, wśród pieśni, 

Od których wszystkie rozbrzmiewają miasta, 
W mej duszy i tych, co są mi rówieśni, 

Pytanie wielkie i dumne wyrasta: 
 

Cóż ja uczynić mam, Polsko dla Ciebie, 
Ja, com nie walczył przeciwko niewoli 

Com się wychował na wolnych zbóż chlebie 
Dziś, gdy Twe skronie blask chwały okolił? 

 
Już wiem! Przestrzennie pierś moją rozszerzę 

By Cię objęła, i umysł poświęcę 
Dla Twego dobra – i te słabe ręce 

Dla Ciebie, Polsko, składam dziś w ofierze.  
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 Treści przekazane przez dzieci dostarczyły wielu 
wzruszeń zgromadzonej na sali publiczności. 
 Na szczególną uwagę zasługuje wykonanie „Roty" 
przez uczennicę Izabelę Wawrzyniak, która śpiewała bez 
towarzyszenia instrumentów, czyli  „a capella". Jej 
interpretacja i śpiew poruszyły wszystkich obecnych. 
Uczennica Julia Wilk zachwyciła grą na skrzypcach. Jej 

wykonanie utworu "Rozszumiały się wierzby płaczące" na 
długo pozostanie w naszej pamięci. 
 Podczas apelu zaprezentowano „Animowaną historię 
Polski" Tomasza Bagińskiego oraz wspólnie odśpiewano 
pieśni patriotyczne. O godzinie 11

11
 uczniowie, nauczyciele 

oraz pracownicy szkoły odśpiewali cztery zwrotki hymnu 
państwowego w ramach akcji MEN „Rekord dla 
Niepodległej”. 
 Na zakończenie apelu podsumowano konkurs 
matematyczny o tematyce patriotycznej, w którym 
uczestniczyli uczniowie w ramach obchodów stulecia 
niepodległości ojczyzny.    

M.M. 

 

 

W Szkole 
Podstawowej w Bolszewie 
miała miejsce akcja pod 
nazwą „Wymiana 
pocztówkowa” z okazji 100. rocznicy odzyskania 
niepodległości przez Polskę. Dzieci wraz z wychowawcami 
wysyłały do innych szkół pocztówkę ze swojej miejscowości, 
a w odpowiedzi otrzymały kartki zwrotne z całej Polski. 
Wymiana pocztówkowa to doskonały sposób na 

zainteresowanie 
dzieci geografią 
i kulturą innych 
regionów. To nie 
tylko wspaniała 
zabawa, ale 
i bardzo rozwijająca 
akcja, której celem 
było  uczczenie 
100. rocznicy 

odzyskania 
niepodległości 

przez Polskę.  
M.M. 

POCZTÓWKA DLA 
NIEPODLEGŁEJ 
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Red.: Interesuje się Pan czymś innym prócz samego 
rysowania? 

Edward Lutczyn: Interesuję się muzyką, to znaczy nie 
wyobrażam sobie pracy bez muzyki, ale to są stare 
wykonania, różne stare zespoły, ale również współczesne, 
ale mam coraz mniej czasu, ponieważ jak mam się skupić, 
to muszę pracować w ciszy. Natomiast, kiedy już skończę 
rysunek i chcę się rozluźnić, to muzyka. 

Red.: Jaka była Pana pierwsza nagrodzona praca ? 
E. L.: Pierwsza praca nazywała się „Górnicy w kopalni” 
Red.: A ile czasu poświęca Pan na zrobienie jakiegoś 
ważniejszego projektu? 

E. L.: Ilustracja do książki, która powinna być fajna, znaczy 
według mnie fajna, jedna ilustracja to jest kwestia 

tygodnia, dziesięciu dni. To jest już ten etap realizacji, ale 
nie zapomnijmy o tym, że wcześniej ja ten projekt 
wymyśliłem. Czyli liczmy tak pięć dni wymyślania i od 
siedmiu do dziesięciu dni realizacji. 

Red.: Czy jest jakaś krytyka wobec Pana dzieł? Jak ją 
Pan odbiera? 

E. L.: Nie zetknąłem się z czymś takim. Naprawdę nie. Być 
może to uśpi czujność, ale myślę, że nie. Chodzi o to, że 
nawet, gdy ktoś ma jakieś zastrzeżenia albo ktoś 
nadmiernie, przesadnie lubi moje rzeczy, to wiadomo, że 
media społecznościowe nie są tak istotne.  
 
Red.: Jak doszło do współpracy ze Zbigniewem 
Hołdysem i spółką oraz jak doszło do powstania loga 
zespołu Perfect? 

Ciąg dalszy na stronie następnej 

Kiedy ręka nie nadąża za myślą… 
czyli spotkanie redaktorów „Ale NEWS!”  
z rysownikiem, ilustratorem, grafikiem - 

Edw ardem Lutczynem  
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Autograf  z grafiką specjalnie dla Redaktorów i Czytelników  

szkolnej gazetki „Ale NEWS!” 

E.L.: Do tej współpracy doszło poprzez  moją znajomość właśnie 
ze Zbigniewem Hołdysem. Pewnego dnia zadzwonił do mnie 
i powiedział tak: „Lutku, kurczę, no zrób mi logo, mam zespół.” Ja się 
zgodziłem. 
 
Red.: Czy ma Pan swoją ulubioną pracę z tych wszystkich dzieł? 

E. L.: Nie. Mam parę takich rysunków, które lubię. Większości nie lubię, 
ale rzeczywiście jest parę fajnych, które lubię. Nie będę ich wymieniać teraz. 
Red.: Od dziecka ciągnęło Pana do rysowania, kiedy pierwszy raz chwycił Pan za ołówek? 

E. L.: Byłem małym 
trzyletnim chłopczykiem, jak 
zacząłem rysować. 
Oczywiście wszystkie dzieci 
zaczynają rysować, jak są 
małymi dziećmi, ale u mnie 
zaczęło się to przeradzać w 
pasję i coraz bardziej było to 
dla mnie istotne, jeżeli 
chodzi tu o realizacje życia. 
Oczywiście było tam jakieś 
liceum, Akademia Górniczo-
Hutnicza. To nie była 
Akademia Sztuk Pięknych, 
ale, niestety, mama chciała, 
żeby syn miał konkretną 
pozycję i posadę, w związku 
z czym poszedłem, zdałem 
ten egzamin. 

Wywiad 
przeprowadzili: Maria Boyke, 

Maciej Mitrowski, Weronika 
Zaborowska 

Zredagowała: Weronika 

Zaborowska 
Foto: Katarzyna Smentoch 

& Krzysztof Jakoniuk 
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      11 października 
2018r. w Szkole 

Podstawowej 
im. Mikołaja 

Kopernika przy ul. 
Leśnej 35 w 
Bolszewie  odbyły się  
zajęcia edukacyjno – 
historyczne z cyklu 
„Żywa lekcja 
historii”. W roku 
obchodów 100–lecia 

odzyskania 
niepodległości przez 
Polskę obejrzeliśmy 

spektakl 
przygotowany przez 
Teatr Historyczny, 
którym od lat 
opiekuje się  pan 
Krzysztof Górecki. 
Na scenie szkolnej 
auli  225 uczniów 
zobaczyło bohaterów 

zrywów 

narodowowyzwoleńczych. Bogate stroje i uzbrojenie ułatwiło młodzieży określić podobieństwa i różnice między 
powstaniami  1830 i 1863 roku. Uczniowie przypomnieli sobie sylwetki postaci historycznych, z którymi podróżowaliśmy 
w czasie. Na scenie pojawili się m.in. Tadeus z Kośc iuszk o ,  W oj c iech  Bar tos  G łowack i ,  Józe f  W yb ic k i ,  

Napo leon  Bonapar te ,  P io t r  W ysock i  
czy Jó ze f  Pi ł sudsk i . Naszej młodzieży nie 
są obce również elementy uzbrojenia i strojów 
żołnierzy  z XIX wieku. Bez problemu 
uczniowie wyjaśniają pojęcia: kosynier, 
rogatywka, grenadier, bermyca, ułan, lanca 
czy kirys. 

Ciekawe zajęcia z historii Polski 
przyciągają wielu pasjonatów naszych dziejów. 
Polacy mają prawo do dumy z takich bohaterów 
i powinni ich często wspominać. Podczas lekcji 
wybrzmiał  jeden z najsłynniejszych cytatów 
Marszałka, który warto stale pamiętać : „Naród, 
k tóry n ie szanuje swej  przeszłośc i  n ie 
zas ługuje na szacunek teraźniejszośc i  
i  nie ma prawa do przyszłości ” . Nic dodać, 
droga młodzieży. 
 
 

Katarzyna Błędzka 
 
 
 

„Długi wiek XIX –  ku Niepodległej.”  
 

 

 

 

 

„Długi wiek XIX – ku Niepodległej.” 

 
 
 

„Rekord dla  Niepodległe j"  
 

 Minister Edukacji Narodowej oraz Rada Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej zaprosiła 
wszystkie przedszkola, szkoły oraz placówki oświatowe w kraju i za granicą do włączenia się w akcję „Rek ord  
d l a  N iepod leg łe j ” , aby uczcić 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Szkoła Podstawowa 
w Bolszewie wzięła udział w tej inicjatywie. W piątek, 9 listopada  2018r. o godzinie 1111, w ramach świętowania 
100. rocznicy odzyskania przez Polskę wolności uc zn iow ie ,  nauc zyc ie le  i  pracown i c y  s zk o ł y  
ws pó ln i e  zaśp iewa l i  c z t e r y  zwr o t k i  hymnu narodowego .  B rawo!   
  

           M.M. 
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Redakcja: Jak wygląda 
praca nad książką? Nad 
jej pisaniem? 
Katarzyna Puzyńska: 
Sam zapis to jest jakby 
już zapis końcowy tej 
całej pracy. Najpierw jest 
całe przygotowanie, czyli 
stworzenie całej tej 
historii, stworzenie 
bohaterów, zrobienie 
dokumentacji, na temat 
różnych spraw 
związanych z książką, 
albo związane z jakimiś 
rzeczami kryminalnymi, 
ale może być też zupełnie 
coś innego, jakieś 
historyczne wątki trzeba sobie zbadać. Generalnie, jak to 
wszystko mamy już gotowe, to przychodzi zapis.  
Red.: Mówiła Pani, że czasami śnią się Pani różne wątki 
z książek, a postacie też się Pani śnią? 
K. P.: To jest tak, że jak się nad tym pracuje, już długo w ciągu 
dnia, to czasem… to potem prześladuje nas, nawet w nocy, 
więc to nie jest tak, że to się przyśni bez powodu. To się śni, 
że gdzieś tam dużo czasu spędziło nad tą historią. Natomiast 
zdarzyło mi się tak, że faktycznie przy jednej książce, że tam 
pojawia się taka piosenka, która jest istotna dla akcji, i właśnie 
ona mi się przyśniła, ale ten tekst częściowo mi się przyśnił.  
Red.: Ma Pani jakieś swoje ulubione miejsce do pisania? 
K.P.: Piszę tam, gdzie się da, ale musi być cicho. To jest 
najważniejsze, bo wszystko mnie rozprasza. Niektórzy autorzy 
pracują przy muzyce na przykład, a ja muszę mieć ciszę, 
bo jak są jakieś inne rzeczy, które się rozgrywają w tym 

czasie, to po prostu za bardzo mnie to rozprasza, za dużo jest 
tych różnych bodźców. 

Red.: Nie boi się Pani tego, że kiedyś to pisanie stanie się 
jedynie taką przymusową pracą, a już nie przyjemnością? 
K.P.: Dla mnie pisanie to jest olbrzymia przyjemność i cieszę 
się, że mogę mieć właśnie taką pracę. To jest praca, ale 
oczywiście może być męcząca, można trochę sobie 
ponarzekać, ale gdzieś jest to tą przyjemnością i mam 
nadzieję, że tak pozostanie. Nie chcę myśleć o tym, żeby tak 
nie było. 

Red.: A gdyby zrobiono ekranizację, którejś z Pani 
książek, to którą Pani by wybrała, żeby zekranizowano? 
K.P.: Jestem ciekawa tak naprawdę każdej ekranizacji. Na 
pewno od pierwszej książki byłoby na tyle łatwiej, że wszyscy 
by poznali tych bohaterów. 

 
Red.: Kłóciłaby się Pani z reżyserem na przykład, 
że postać ma wyglądać inaczej? 

K.P.: Myślę, że to są dwa odrębne dzieła, nie można 
wymagać, by wszyscy mieli tę samą wizję co ja w związku, 
przy czym autor nie zawsze ma wpływ na to, co się dzieje, 
potem, kiedy prawa zostaną już sprzedane, więc to się dzieje 
już jakby poza autorem, ale na pewno jestem ciekawa, jakby 
to wyszło i zobaczymy. Trzeba trzymać kciuki.  
Red: Chciałaby Pani coś przekazać wszystkim, którzy 
miotają się, by zacząć pisać? 

 
K.P.: Najważniejsza 
rzecz to jest po prostu 
pisać i to jest taka 
wydaje mi się błaha 
porada, ale często 
właśnie spotykamy się z 
takimi głosami, że 
ludzie właśnie boją się 
spróbować, a trzeba po 
prostu usiąść i zacząć. 
Nie przejmować się, czy 
wypadnie dobrze, czy 
źle. Natomiast potem 
zrobić oczywiście 
redakcję tekstu, czyli 
nie wysyłać takiego 
tekstu surowego, że tak 
powiem, na przykład do 

wydawców, bo jak zobaczą taki tekst z błędami, to tak nie 
może być. Potem po prostu poprawia się trochę, ale 
najważniejsze jest po prostu zacząć, to jest najprostsze 
i jednocześnie najtrudniejsze. 

Wywiad 
przeprowadzili: 
Maciej Mitrowski, 
Natalia 
Kołodziejska, 
Weronika 
Zaborowska, Maria 
Boyke. 

Zredagowała: 
Weronika 
Zaborowska.  

 

Katarzyna Puzyńska (ur. 1985) – polska pisarka. Autorka 
serii kryminałów o fikcyjnej wsi Lipowo położonej 
niedaleko Brodnicy. Z wykształcenia jest psychologiem. 
Zanim zajęła się pisaniem, pracowała jako nauczyciel 
akademicki na wydziale psychologii. 

Źródło: Wikipedia 
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Po dość długiej przerwie wracam do Was pełną parą 

z moim pisaniem najróżniejszych artykułów. Mam nadzieję, 
że się cieszycie, bo ja bardzo. W tym artykule poruszę temat 
patriotyzmu i obchodzenia Święta Niepodległości, 
a więc... czytajcie dalej! 
  Na samym początku może wyjaśnię, co oznacza być 
patriotą, bo każdy może pod tym stwierdzeniem widzieć co 
innego, ale ja opowiem, co ja widzę. Moim zdaniem bycie 
patriotą oznacza kochać swoją Ojczyznę, być w stanie 
walczyć za nią w czasie, gdy byłaby nie daj Boże wojna, 
godnie i uroczyście obchodzić ten właśnie jedyny dzień 
w roku zwanym Świętem Niepodległości. Uważam, że w ten 
dzień KAŻDY patriota, mały i duży powinien być odświętnie 
ubrany, a nie w dresach i szerokiej bluzie. Powinien mieć 
chociażby przyczepiony kotylion do marynarki/koszuli. 
Śmiem twierdzić, że podczas obchodzenia tego święta 

powinniśmy mieć wywieszoną flagę na swoim domu, 
przecież tyle lat walczyli o to ludzie, o których nawet teraz nie 
pamiętamy, a oni tyle czasu ubiegali się o to, abyś TY,  drogi 
czytelniku mógł mówić po polsku, chodzić do polskiej szkoły 
i nie bać się na każdym kroku o swoje życie. Ludzie, którzy 
walczyli o NASZ kraj przez 123 lata, odchodzą 
w zapomnienie, warto w tym dniu sobie o nich 
przypomnieć i poczytać, jakiego poświęcenia dokonali 
żebyśmy dziś byli WOLNI. Zapłacili największą cenę za to, 
a mianowicie oddali swoje życie, radzę się zastanowić teraz, 
czy Ty potrafiłbyś dziś, gdyby wybuchła wojna, walczyć 
o swoją Ojczyznę? Czy podjąłbyś się tego wyzwania, mając 
na uwadze to, że możesz stracić to, co najcenniejsze, czyli 
swoje życie?! My, młodzi, a nawet dorośli ludzie tak o tym nie 
myślimy, dla Nas to normalne, że mówimy po polsku, mamy 
możliwość nauki w polskiej szkole, a oni? Oni modlili się 
o wytrwałość i dziękowali za każdą przeżytą godzinę. Proszę, 
oddaj im cześć i szacunek chociażby poprzez strój galowy 
i ten malutki kotylion przyczepiony do koszuli/marynarki, 
to w porównaniu do tego, co uczynili Ci ludzie dla nas, będzie 
i tak bardzo niewiele. Niby niewiele, a tak wiele, co? Widzę 
na korytarzu tego pięknego dnia, jak może nie większość, ale 
1/4 uczniów chodzi tak jak codziennie, czy to naprawdę aż 
tak wiele ubrać się odświętnie i przypiąć kotylion którego 
zrobienie zajmie Ci góra 30 minut? Ci ludzie walczyli o to, 
byś mógł się w nim pokazać, 123 lata, doceń to! 
  Na zakończenie pragnę Was wszystkich pozdrowić i życzyć, 
byście ten dzień spędzili najlepiej i najuroczyściej jak tylko 
to możliwe. To naprawdę ważne wydarzenie dla Polaków, 
a przynajmniej powinno ono takie być. Mam nadzieję, że moi 
drodzy Czytelnicy weźmiecie to sobie do serca. 
Wiki III g gimnazjum 
 
 

 17 października odbył się szkolny etap konkursu 
„Kocham Cię Polsko”. Celem konkursu było upamiętnienie 
100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, 
promowanie wśród dzieci idei patriotyzmu oraz kształtowanie 
poczucia świadomości narodowej. Konkurs przeznaczony był 
dla uczniów klas trzecich. Każdą klasę reprezentowało trzech 
uczniów. W wyniku konkursu wyłoniona  została trzyosobowa 
drużyna, która będzie reprezentować naszą szkołę 
w konkursie gminnym. Konkurs zorganizowały panie 
opiekujące się Samorządem Uczniowskim oraz panie 
ze świetlicy. 

Jury wyłoniła laureatów konkursu: I. miejsce – Jakub 
Bach kl. 3d, II. miejsce – Elena Wilczewska kl.3b, III. 
miejsce – Gabriel Burda kl.3d Wszystkim serdecznie 
gratulujemy i życzymy sukcesów w następnym etapie. 

„ J e s z c z e  P o l s k a  n i e  z g i n ę ł a ,  K i e d y  m y  ż y j e m y” .  

WOLNA I NIEPODLEGŁA 
 

DWA SŁOWA W CZERWIEŃ UBRANE, 
KRWIĄ PRZODKÓW SĄ CIĘŻKO 

PRZELANE. 
TO WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ , 

NA WIEKI  ZŁĄCZONE SĄ W JEDNOŚĆ. 
 

ICH WARTOŚĆ MUSIMY DOCENIĆ, 
BY ŚWIAT NA LEPSZE MÓGŁ SIĘ 

ZMIENIĆ. 
SIŁĄ NARODU SĄ TE DWA SŁOWA, 

NIE SKRUSZY ICH WROGÓW ZŁA ZMOWA. 
 

NIECH WALKA POLSKIEGO ŻOŁNIERZA, 
NAM MŁODYM DROGI PRZYSZŁOŚCI 

WYMIERZA. 
PAMIĘTAJ O ICH WIELKIM WYCZYNIE 
TA PAMIĘĆ NIECH NIGDY NIE MINIE. 

 
DZIŚ POLAK Z KOLAN JUŻ POWSTAŁ, 

A ORZEŁ KORONĘ SWĄ DOSTAŁ. 
NIECH WOLNOŚĆ TAK CIĘŻKO ZDOBYTA, 

W NASZYCH SERCACH PIĘKNIE 
ROZKWITA. 

 
DZIĘKUJMY WIĘC WSZYSCY RAZEM, 

DZIŚ MODLĄC SIĘ PRZED BOGA 
OŁTARZEM. 

BÓG, HONOR I WOLNA OJCZYZNA, 
TO PRZODKÓW JEST NASZA SPUŚCIZNA. 

 
LIDIA LEJK KL.VI B 

 
 

Cz y jes teś  pa t r i o tą?  

„Kocham Cię Polsko”  
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W dniu 19.11.2018r. w szkole przy ul. Leśnej 
35 została podsumowana akcja pt. „Zabawka dla 
Przedszkolaka” w ramach projektu „Mały i Duży, jak 
to fajnie razem może BYĆ…” Uczniowie klasy VII c 
wraz z wychowawcą p. Beatą Brzoskowską - 
Markiewicz i koordynatorkami akcji p. Katarzyną 
Smentoch oraz Wiesławą Żywicką wręczyli 
przedszkolakom z grupy „0 i” oraz z grupy „0 j” 
zabawki, piękne książeczki, klocki, puzzle, misie, lalki, 
samochodziki, które zostały zebrane podczas akcji 
szkolnej trwającej w szkole we wrześniu 
i październiku. Różnorodność zabawek była ogromna, 
od małego białego pieska po dużych rozmiarów fotel 
z  sobowtórem Boba Budowniczego. W akcji brali 
również udział uczniowie klas VI B oraz wszystkich 
klas VII i VIII. Pobyt starszych kolegów i koleżanek 

w oddziałach przedszkolnych przebiegł w charakterze zabawy. Początkowo dzieci były 
trochę onieśmielone i zaskoczone naszą wizytą. Jednak gdy Pr ze d s zk o lak i  –  
„ G r o s zk i ”  i  „ F as o lk i ”  ujrzały całą „ g ó r ę ”  za b a w e k , onieśmielenie zniknęło. 
Dzieci nie trzeba było zachęcać do zabawy, każdy wybrał coś dla siebie. Maluszki bawiły się wspólnie ze starszymi kompanami 
z klasy VII c przebranymi w bajkowe stroje. Wspólnie pod czujnym okiem nauczycieli i siódmoklasistów wyruszyły w bajkowy 
świat niczym z fantastycznej książki pełnej zabawy i śmiechu. Na twarzach dzieci było widać wyraźne zadowolenie. Ciężko 
powiedzieć, kto się lepiej bawił, przedszkolaki czy uczniowie klasy VII c? Ta piękna i bezinteresowna akcja pokazała 
młodzieży szkolnej, jak wiele uśmiechu wywołać potrafi taki mały podarunek, jakim jest wspólna zabawa. 
Podsumowanie akcji „Zabawka dla Przedszkolaka" zapoczątkowała nowy projekt szkolny pt. „Mały i Duży, jak nam fajnie 
razem może BYĆ…”. Organizatorzy akcj i  serdecznie dziękują rodzicom, pracownikom oraz uczni om naszej  
szkoły za dobre serce oraz aktywność i  zaangażowanie w akcję szkolną.  Po raz kolejny udowodni l iśmy, 
że dawanie daje więcej  radości  n iż branie!  Kolejne nasze spotkania zaplanowane zostały na grudzień. Będziemy 
razem dekorować pierniczki świąteczne oraz czytać bajki. Już nie możemy się doczekać kolejnej wspólnej zabawy. 

Jeśli jeszcze macie trochę zapału w „niesieniu dobra”, to 26 listopada rusza kolejna akcja, 19. edycja 
pt. „Namalu j  Dz iec iom Uśmiech” . Finał akcji odbędzie się 20 grudnia. Wtedy dowiemy się, która klasa będzie 
najbardziej aktywna i zostanie K L AS Ą R O K U  2 0 1 8 ! Zapraszamy! Szczegóły na stronie szkolnej oraz plakatach! 

 

 

 

 

Tym razem zapraszam Was, abyście wykonali bardzo 
widowiskowy i bardzo prosty eksperyment, czyli 
domowy wulkan. Potrzebujesz: 2-3 łyżeczki sody 
oczyszczonej, ½ szklanki octu, 1 szklankę wody, 
barwnik spożywczy, aby uzyskać kolorowy wulkan. Do 
tego przygotuj wysokie naczynie (może być słoik, 
szklany wazonik itp.) oraz miskę. 

Miskę 
postaw na stole, 
wstaw do niego 
słoik. Do słoika 
wlewamy 
najpierw wodę 
(dodaj barwnik), 
a potem ocet. 
Teraz przygotuj 
się. Wsypujemy 
sodę i domowy wulkan gotowy. Udanego eksperymentu.  

 Przemek Klank VIII B 

Inauguracja projektu „Mały i Duży, czyli jak to fajnie razem może BYĆ…” 

- podsumowanie akcji szkolnej „Zabawka dla Przedszkolaka” 

Kącik młodego chemika  –  domow y w ulkan  
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Stany Zjednoczone to kraj z największą Polonią na  
świecie. Główne miejsca zamieszkiwania Polonii w USA to 
miasta: Chicago, Denver, Detroit, Los Angeles, Nowy 
Jork i Seattle. Szacuje się, że mieszka w Stanach 
Zjednoczonych blisko 10 mln osób pochodzenia polskiego, 
a około 600 tys. z nich używa języka polskiego na co dzień. 
Chicago, miasto w stanie Illinois, jest drugim na świecie, 
po Warszawie, miastem pod względem liczby Polaków.  

Chciałabym przedstawić postawę oraz życie Polaków na 
emigracji z okazji Dnia Niepodległości. Postanowiłam 
porozmawiać z moimi bliskimi mieszkającymi w Stanach 
Zjednoczonych. Z moją ciocią rozmawiałam telefonicznie. 
P r z e c z yta j c i e  ko n i ec z n i e !  
 

Dominika: Jakie uczucia towarzyszyły Ci ciociu przy 

przeprowadzce? 

Judyta Woss-Brodowska: Oczywiście podekscytowanie, 
nadzieja na lepsze życie, ale i obawa przed nieznanym. 

Dominika: Tęsknisz za Polską? 

J.W.-B.: Owszem, 
jednak nie tak bardzo jak 
na początku, ale 
przychodzą momenty, 
kiedy znów chciałabym 
odwiedzić bliskich, 
przejść się dawnymi, 
dobrze znanymi 
ścieżkami. Tęsknotę 
odczuwam głównie w 
ważnych dla Polaka 
dniach, takich jak Boże 
Narodzenie czy Dzień 
Wszystkich Świętych. 
Takiej atmosfery nigdy 
tutaj nie będzie… 

Dominika: 
Wspomniałaś o atmosferze, czy jest jeszcze coś, czego 
brakuje Ci w codziennym życiu w Stanach 
Zjednoczonych? 

J.W.-B.: Bardzo brakuje mi polskiego jedzenia, filmów  
i śniegu padającego za oknem w zimę. Na Florydzie cały rok 
jest bardzo ciepło. 

Dominika: A czy jest coś, co bardziej przypadło Tobie 

do gustu w Ameryce? 

J.W.-B.: Tutaj bardzo podobają mi się gorące, piaszczyste 
plaże, mili, otwarci ludzie po nich spacerujący. Życie tutaj 

prowadzone jest zdecydowanie bardziej bezstresowo.  

Dominika: Jak ludzie reagują, gdy dowiadują się, że 
jesteście z Polski? 

J.W.-B.: Bardzo pozytywnie. Kojarzą nas z Janem 
Pawłem II, pierogami i kiełbasą, więc kiedy mówię im, 
że jestem z Polski, zawsze mówią, że poznali miłego 
Polaka albo że również mają polskie korzenie. 

Dominika: Jak spędzacie Święto Niepodległości? 

J.W.-B.: 11 listopada jest jednym z ważniejszych dla nas 

dni. Staram się moim dzieciom opowiadać o polskiej 

historii. W okolicach Święta Niepodległości Klub Polski 

oraz Polska Szkoła Sobotnia organizują akademie 

patriotyczne. Podczas tego wydarzenia dzieci mogą 

dowiedzieć się, w jaki sposób Polska odzyskała 

niepodległość po 123 latach niewoli pod zaborami. 

Śpiewane są również polskie pieśni patriotyczne. 

Dominika: W jaki sposób obchodzicie różne święta, 

takie jak Święto Zmarłych? 

J.W.-B.: Raczej nie odwiedzamy grobów. W tym czasie 

w USA obchodzone jest Halloween, podczas którego 

organizowane są różnie parady, całe dzielnice są 

przystrajane, a dzieci wraz z całymi rodzinami przebierają 

się i chodzą zbierać cukierki. 

Dominika: Mam jeszcze jedno pytanie, czy macie 

obecnie jakiś kontakt z Polonią w USA?  

 J.W.-B.: Tak, do szkoły wraz z moimi uczęszcza kilkoro 

polskich dzieci. Nie trudno spotkać tu Polaków. 

Z wieloma mamy dobry kontakt, przyjaźnimy się i często 

rozmawiamy. W pobliskim kościele są również co dwa 

tygodnie prowadzone msze w języku polskim.  

Dominika: Ciociu, dziękuję Ci za rozmowę!  

J.W.-B.: Również dziękuję.  

Dominika Ślifarska 8e 

Wywiad z Polakami na emigracji  

„Emigranci w USA”   

 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polonia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chicago
https://pl.wikipedia.org/wiki/Denver
https://pl.wikipedia.org/wiki/Detroit
https://pl.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowy_Jork
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowy_Jork
https://pl.wikipedia.org/wiki/Seattle
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_polski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Illinois
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
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Gościnne progi   Powiatowej Bib l ioteki  

w Wejherowie odwiedzi ł  Krzysztof Zanussi - 

reżyser, scenarzysta, autor książek, jeden z najwybitniejszych 
luminarzy polskiej kultury, doktor Honoris Causa 
Uniwersytetów w Lublinie, Opolu, Łodzi. Zdobywca 
prestiżowych nagród filmowych: Złote Lwy PFFF w Gdyni, 
MFF w Wenecji. Twórca m. in.  takich filmów jak: „Iluminacja”, 
„Struktura kryształu”, „Constans”, ”Barwy ochronne”, „Rok 
spokojnego słońca”, „Cwał”, „Persona non grata”, „Życie jako 
śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową”, „Obce ciało”. 
Z reżyserem rozmawialiśmy o książce pt. "Uczyń ze swojego 
życia Arcydzieło" oraz mającym wejść do kin w listopadzie 
2018 roku filmie pt. „Eter.” "Nie nam sądzić całe życie innych, 
ale nam przychodzi oceniać własne życie i musimy zdawać 
sobie sprawę, (...) że przyjdzie rachunek sumienia, który 
powie, że to w życiu zrobiliśmy dobrze, a to źle." /Krzysztof 
Zanussi/ Wybitny artysta i filozof dzielił  się swoim spojrzeniem 
na współczesny świat. Mówił o życiu, jako o arcydziele, do 
stworzenia którego wezwany został każdy z nas. Z prawdziwą 
wirtuozerią poruszał najważniejsze zagadnienia współczesnej 
kultury, diagnozował  bolączki człowieka XXI w. Krzysztof 
Zanussi zmierzył  się z tematem, jak żyć naprawdę, a nie byle 
przeżyć. Opowieść przeplatał barwnymi historiami z wypraw 
po świecie i zaskakującymi sytuacjami z planu filmowego. 
Wspólnie pochylaliśmy się nad pytaniami: W jaki sposób 
zmierzyć, że ktoś żyje lepiej, a ktoś inny gorzej? Czym jest 
honor na wagę życia i śmierci? Czym jest prawda? 
Dlaczego wygasa w nas motywacja do działania? Co nas 
czeka za 10 i 20 lat?  

                                                                                                         
Opracowała  Katarzyna Błędzka 

 
 
 
 
 

 
24.10.2018 

roku uczniowie z klas 
V i VI oraz III 
gimnazjum wzięli 
udział w akcji „Nie 
pozwól...”, której 
inicjatorem jest 
Muzeum Piaśnickie. 
Uczniowie aktywnie 

włączyli się w przedsięwzięcie. Najpierw wraz 
z opiekunami odwiedzili dawny cmentarz ewangelicki, 
który w XVI – XX wieku znajdował się przy ul. Szkolnej. 
Młodzi ludzie pełni zapału i dobrej energii uporządkowali 

kirkut na Górce Żydowskiej. Przez ponad dwie godziny 
uczniowie zbierali liście, usuwali chwasty i grabili 

opuszczone miejsca pochówku wyznawców judaizmu. 
Akcja trwa do 31.10.2018r. i jej celem jest 
zainspirowanie do przemyśleń i przywołanie pamięci 
o ludziach żyjących kiedyś na ziemi wejherowskiej. 
Szanujemy dziedzictwo kulturowe, poświęcając swój 
czas i pracę, porządkując opuszczone nekropolie. 
 

Katarzyna Błędzka 

Biesiada Li teracka  
-  Krzysztof  Zanussi  

Nie pozwól pamięci zarosnąć trawą... 
Sprzątni j  grób obok!  
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Należy pamiętać, że to ,  jak  wyglądamy,  świadczy 
o nas . Niekoniecznie trzeba mieć na sobie drogie ubrania, 

aby wyglądać ładnie 
i schludnie :). Już niedługo 
11 listopada, Polska będzie 
obchodzić 100. rocznicę 
odzyskania niepodległości. 
Na  pewno będziemy musieli 
przyjść do szkoły w stroju 
galowym, pamiętajmy więc 
o nim. Jest on wyrazem 
szacunku dla ludzi, którzy 
oddali za nas życie, abyśmy 
mogli żyć w niepodległym 
kraju. Dziewczyny, 
pamiętajcie o ubraniu białej 
koszuli, a do niej czarnej bądź 
granatowej spódniczki. 
Chłopcy, 

załóżcie białe koszule, a także czarne lub 
granatowe spodnie i marynarkę. 
W waszym stroju nie może zabraknąć 
kotyliona!  

Ania Szczypior VIII B 
 

 
 

Erin Hunter to pseudonim trzech kobiet, które 
napisały serię książek fantasy Wojownicy. To seria 
wypełniona akcją i napięciem dla miłośników kotów, 
romansów i niesamowitych przygód. Jest to piękna opowieść 
o przyjaźni, lojalności, szacunku do starszych i przeciwników. 
Znajdziesz w niej opisy kocich wojen oraz intryg, w których 
nieustannie uczestniczą cztery klany: Cienia, Pioruna, Wiatru 
i Rzeki. Są wśród nich tacy, którzy chcą zdobyć władzę, 
rządzić całym terenem łowieckim, ale też wspaniałe 

uzdrowicielki czy oddane 
karmicielki. Na pewno nie 
będziesz się nudzić, czytając 
książkę, bo akcja jest bardzo 
szybka, dynamiczna. Krytycy 
porównują ją do Harry Pottera 
czy Władcy Pierścieni.  

Pierwsza powieść z cyklu 
nosi tytuł Ucieczka w dzicz. Do 
wojowniczego i dzielnego Klanu 
Pioruna chce dołączyć 
zwyczajny, domowy kot, 
spragniony przygód. Mimo, 
że walecznym kotom nie podoba 
się to, ich przywódczyni Błękitna 
Gwiazda jest przekonana, że 

właśnie o tym rudym kocie mówi proroctwo.  Jak potoczą się 
losy Ognistej Łapy i jego przyjaciela Szarej Łapy oraz innych 

kotów, musisz koniecznie przeczytać. Zapraszam do lektury 
wszystkich części serii, które stały się już bestsellerami 
na całym świecie. 

Patrycja Klank  

 

 11 listopada cała Polska obchodzi jedno 
z najważniejszych świąt państwowych – Narodowe Święto 
Niepodległości. W tym roku świętujemy szczególnie, 
ponieważ dokładnie od 100 lat Polska jest państwem 
niepodległym.  
 1 1 . 1 1 . 1 9 1 8 r .  t o  d a t a  o d z y s k a n i a  
w o l n o ś c i  p r z e z  Po l a k ó w  p o  1 2 3  l a t a c h  
r o z b i o r ó w  d o k o n a n y c h  p r z e z  Au s t r i ę ,  P r u s y  
i  R o s j ę .  Ale czy możemy powiedzieć, że od tamtej pory 
nasz kraj był całkowicie wolny? Tamtego dnia Polska wróciła 
na mapę Europy, jednak nie powinniśmy mówić 
o stuprocentowej suwerenności. Nasza ojczyzna w tamtym 

okresie wiele przeszła – masa 
ludzi zginęła podczas II wojny 
światowej, gdy nasz kraj był pod 
okupacją niemiecką. Rosjanie 
i Niemcy w tamtych czasach 
uważali nawet, że Polska tak 
naprawdę nie istnieje jako 
państwo, a Niemcy mówili, że 
Polska w ogóle nigdy nie istniała.  
 Okres komunizmu również 
nie był czasem, który możemy 
zaliczyć do niezależności – 
przypomnijmy sobie stan wojenny, 
kiedy to wyjście z domu w czasie 
godziny policyjnej było okazją do 

aresztowania. 
  Dopiero po 1989 r. gdy zaczęła rządzić „Solidarność” 
możemy mówić o suwerenności i demokracji w Polsce, 
a całkowitą wolność odzyskaliśmy po 2004 r. wstępując do 
Unii Europejskiej. Mimo ciężkiej historii naszego państwa 
dzisiaj możemy w pełni cieszyć się niepodległością.  
 11 listopada to idealny czas na pogrążenie się 
w nostalgii i wspomnienie wszystkich, którzy przelali krew za 
suwerenność naszej ojczyzny. 

Kornelia Okoń 3D 
 

 

Jak powinien wyglądać   

strój galowy? 

100-lecie odzyskania niepodległości 

przez Polaków 

ANDRII  TUKEVYCH  RYSUJE…  

„Niepodleg ła”  - praca utalentowanego 
 ucznia klasy III d 
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Niedawno wraz ze 

swoją rodziną 

doszedłem do 

wniosku, że byliśmy 

już naprawdę 

w wielu miejscach. Jednak nieczęsto wybieramy się na 

wakacje do Polski. Tak też padł nasz kolejny wybór. Naszym 

następnym punktem na podróżniczej mapie stał się 

Szczyrk. 

 To małe miasteczko w południowej Polsce, malowniczo 

otulone pięknym Beskidem Śląskim. To idealne miejsce do 

uprawiania turystyki górskiej. Będąc w Szczyrku, nie można 

nie wejść na Skrzyczne (1247 m.n.p.m.) bądź na Klimczok 

(1117 m.n.p.m.). Przebywając  w Szczyrku, mieliśmy 

szczęście, ponieważ odbywał się tam coroczny festiwal 

kultury beskidzkiej (na którym odbywały się koncerty zarówno 

polskich, jak i zagranicznych zespołów). Z pewnością 

najciekawszym zespołem na tegorocznym festiwalu był klub 

Taiko z Japoni. Niezapomniany występ (nigdy czegoś takiego 

nie widziałem). Szczyrk jest również dobrą bazą wypadową do 

zwiedzania południowej 

części Polski. I tak 

można pojechać do 

pobliskiej Wisły 

zobaczyć muzeum 

i skocznie narciarskie  

Adama Małysza, którego 

nikomu nie trzeba 

przedstawiać. Kiedy 

chcemy trochę poszaleć, 

warto pojechać na cały 

dzień  do pobliskiego 

Zatoru (50km), gdzie 

znajduje się rodzinny 

park rozrywki Energylandia. W parku możemy przejechać się 

na najszybszym rollercoasterze w Europie. Będąc na południu 

Polski, warto też odwiedzić Zakopane. Trzeba przyznać, że  

jest tam bardzo tłoczno, jednak wypad na Gubałówkę jest po 

prostu obowiązkowy. I tu mieliśmy sporo szczęścia, bo oprócz 

fantastycznych widoków trafiliśmy na jeden z ośmiu letnich 

koncertów na Gubałówce, czyli Hej Fest. Kiedy zapragniemy 

odprężyć się trochę po wspinaczkach górskich, koniecznie 

musimy udać się  do Białki Tatrzańskiej, w której znajduje się 

obiekt geotermalny Terma Bania. Jest tam 14 basenów, 

zjeżdżalnie, gejzery, jakuzzi i wiele innych atrakcji . Po całym 

dniu relaksowania się w termach, trzeba zadbać też 

o podniebienie. Blisko, bo kilka kilometrów dalej 

w Bukowinie Tatrzańskiej znajduje się restauracja 

pani Magdy Gessler ,,Schronisko Smaków", w której 

podają przepyszną kwaśnicę (tradycyjną góralską 

zupę). Jeśli mamy taką możliwość, to zarezerwujmy 

sobie przynajmniej dwa dni pobytu na zwiedzanie 

Krakowa, który jest oddalony około 100 km od 

Szczyrku. Będąc w Krakowie, z pewnością należy 

odwiedzić Zamek Królewski na Wawelu, a także 

Rynek Główny z Sukiennicami. Polecam wieczorne 

zwiedzanie Krakowa, jadąc piękną dorożką. Niestety, 

nie jest to tani sposób, ale za to niepowtarzalny. 

Warto też wybrać się do pobliskiej Wieliczki, gdzie 

znajduje się Kopalnia Soli. To naprawdę 

niezapomniana wycieczka.  Gdy zostanie nam 

jeszcze odrobina czasu, proponuję pojechać do 

Wadowic, gdzie znajduje się muzeum w domu 

rodzinnym Jana Pawła II. No i obowiązkowo trzeba pójść na 

kremówki papieskie, które są przepyszne.  

M yślę ,  że  w akac je  w  Po lsce  są  napr aw dę 

dobrym pomysł em.  M amy mnóstw o  a t rakc j i  

i  w ie le  c iekaw ych  mie jsc  godnych  uw ag i .  

                    Woj tek S łow ińsk i  I I I  C  g im.  

Cykl podróżniczy Wojtka 

 ,,Byłem, zwiedziłem, polecam ...  

 Z wizytą u polskich Górali  i nie tylko ... 

…czyli cudze chwalicie swego nie znacie! 

Przydatne informacje: 

Waluta: złotówki 

Dojazd: samochodem, autobusem np. Flix Bus ok 40 zł, 

samolotem od 30 zł, pociągiem 

Nocleg: schronisko od 40 zł pokój od 20 zł, hotel. 
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Szemud po raz kolejny okazał się szczęśliwy dla 
naszych uczniów w rozgrywkach Badmintona. 
Wygrywając wcześniej zawody powiatowe w dwóch 
kategoriach, tym razem rozgrywaliśmy zawody na szczeblu 
półfinałów wojewódzkich. W kategorii Igrzysk Dzieci chłopcy 
uczący się na co dzień przy ulicy szkolnej w składzie Paweł 
Reiter Wojciech Kujawski i Szymon Nawrocki zdobyli 
III miejsce, co osobiście jest dla nich największym 
dotychczasowym sukcesem w życiu sportowym. Lepsze od 
naszej drużyny okazały się tylko szkoły z Łeby 
i Władysławowa. Trenerem drużyny był Sławomir Toruńczak 

W kategorii Igrzysk Młodzieży Szkolnej dziewczęta uczące 
się na co dzień przy ul. Leśnej w składzie Agata Syska, 
Oliwia Czepik, Oliwia Wiczling i Roksana Wiczling 
zaprezentowały bardzo wysoki poziom. Przyjemnie było 
patrzeć na ich grę, jak pokonują kolejne przeciwniczki. 
Zaporą nie do przejścia okazała się jedynie szkoła z Helu, 
choć warto dodać, że dziewczyny walczyły do samego 
końca o zwycięstwo w zawodach. Ostatecznie dziewczęta 
musiały się zadowolić II miejscem, co i tak śmiało można 
uznać za "dobrze wykonaną robotę".  Matką tego sukcesu 
była Joanna Syska, która znakomicie przygotowała 
dziewczęta do rywalizacji. 

Sławomir Toruńczak 
--  

 

 
 

W dniu 29.10.2018 roku 
w hali sportowej S P nr 6 
w Wejherowie, odbyły się Powiatowe 
Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
w Unihokeju Dziewcząt. 

W rywalizacji wzięło udział ponad 70 zawodniczek 
z całego Powiatu Wejherowskiego.  
„Nieważne jak się zaczyna, ale ważne jak się kończy... " 
To krótkie podsumowanie wczorajszych zawodów. 
Po ciężkim i dość słabym występie w pierwszym meczu ze 
SP nr 10 Rumią, zawodniczki z naszej szkoły pozbierały się, 
otarły czoło i zaczęły solidnie walczyć. Pokonały uczennice 
z SP nr 4 w Redzie ( 6:0 ), oraz SP w Gniewinie (1:0). 
W następnej rundzie trafiły na bardzo dobrze przygotowane 
zawodniczki z Bożegopola, przegrywając niestety 
w ostatnich sekundach (0:1). W spotkaniu o brązowy medal 
trafiłyśmy ponownie na dziewczyny ze SP nr 10 w Rumi, 
a  tam już nie było oszczędzania własnych nóg i płuc, nasze 
zawodniczki wylały ostatnie poty i mecz zakończył się 
remisem (1:1). O miejscu na podium zadecydowały rzuty 
karne. Na dużą pochwałę zasługuję Julka Penkowska, która 
obroniła wszystkie strzały przeciwniczek, a kropkę nad 
i postawiła Oliwia Czapik. BRAWO DZIEWCZYNY!!! 
SKŁAD: A. Żal III C, A. Syska III F, K. Chamerek III H, 
O. Gaffke III H, M. Kandzorra III H, K. Katzor III H, 

M. Puzdrowska III H, J. Szymańska III H,O. Czapik VII A, 
O. Wiczling VII A i J. Penkowska VII B - bramkarka 
OPIEKUN: Joanna Syska. 
Wyniki uzyskane w dniu zawodów: 
I miejsce – S P nr 8 w Wejherowie, II miejsce – S P 
w Bożympolu Wielkim, III miejsce – S P w Bolszewie  
IV miejsce – S P nr 10 w Rumi, V miejsce – S P nr 2 
w Luzinie, VI miejsce – Szkoła Podstawowa w Gniewinie 
VII miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4 w Redzie 

J.S. 

Dziewczęta srebrne, chłopcy brązowi 
w Badmintonie Drużynowym 

 
 

III miejsce w Powiatowych Igrzyskach 
Młodzieży Szkolnej w Unihokeju Dziewcząt 
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Nazywam się Maks, chodzę do Szkoły Podstawowej i trenuję w klubie 

piłkarskim „Gryf Wejherowo" 
A l e  ż e b y  s i ę  t a m  d o s t a ć ,  p r z e s z e d ł e m  b a r d z o  d ł u g ą  d r o g ę .  

Piłka towarzyszyła mi od zawsze. Czasami duża do nogi, czasami malutka do 

ping-ponga, ale każdą z nich kopałem. Gdy widziałem w pobliżu jakąkolwiek 

piłkę, to nie mogłem się skupić, bo myślałem tylko, jak ją kopnąć. Na 3. 

urodziny dostałem dużą bramkę i wtedy z tatą zaczęliśmy grać w naszym 

ogródku na trawie. Nie wystarczało mi to, więc dalej grałem jeszcze w domu. 

Przez swoją pasję zniszczyłem lub uszkodziłem wiele rzeczy w domu. 

Doprowadzałem moją mamę do furii, kiedy z parapetu spadł kolejny kwiat 

i wtedy rodzice postanowili, że mnie „gdzieś'' zapiszą. No i tak, mając trochę 

więcej niż 4 lata, mama zapisała mnie do klubu piłkarskiego „ B ł ę k i t n i " .    

Trenowaliśmy 2 razy w tygodniu po godzinie. Trener Paweł zapewniał nam 

zabawę, a trener Stefan pozwalał nam grać mecz. Było to śmieszne, 

bo graliśmy na małym boisku do malutkich bramek. Każdy z nas, jak dostał 

piłkę, chciał tylko strzelić gola, nie umieliśmy podawać do siebie i rozgrywać 

piłek. Ponieważ byłem najmłodszy z grupy, to długo chodziłem do przedszkola 

piłkarskiego. Dopiero po 3 latach, już razem z kolegami z mojego rocznika, 

awansowaliśmy. Naszymi trenerami zostali: trener Krystian i trener Tadeusz. 

Zajęcia już były częściej 

i trwały dłużej. Wtedy 

zaczęliśmy jeździć na pierwsze mecze ligowe. Pamiętam jak dzisiaj mój 

pierwszy turniej. Był w Redzie, w finale graliśmy z UKS Jedynka Reda 

i pokonaliśmy ich. Później były kolejne turnieje, różnie nam szło. Raz 

lepiej, raz gorzej, ale zawsze była to super zabawa! W końcu udało nam 

się dostać na turniej Deichmana. Byłem bardzo dumny z udziału w nim. 

Niestety, przed samym finałem szalałem na trampolinie i uszkodziłem 

sobie kostkę. Trzeba było założyć gips. Przez 4 tygodnie nie trenowałem, 

a gdy zdjęto gips, okazało się, że ja nie umiem nawet chodzić! Bardzo 

ciężko pracowałem, żeby moja stopa się wyprostowała.  CDN…     

                                                                                      Maks Topp 5f 

 

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

 

Biegi i nordic wolking w Bolszewie 
 

W dniu 14 października odbyły się zawody w bieganiu 
i nordic wolking na 5km. Zapisało się około 500 osób, na bieg 
około 300 osób, a na nordic wolking około 200. Od 8

30
 otworzyło 

się biuro zawodów, a o 10
00

 wystartowali - nordic wolking 
na 5km, a później wystartowały biegi na 5km, była jeszcze jedna 
konkurencja - bieg w szpilkach na 100m. O 12

00
 odbyły się 

dekoracje, zakończenie zawodów i rozdanie pucharów. 
Brawa dla zwycięzców!  

Wiktor Ziemann VIb 

Uwaga młodzi, szko ln i  dziennikarze oraz graficy ! ! !  
Ogłaszamy Szkolny Konkurs Dziennikarski  Red@ktor i Artykuł Roku 2019! 

Już po raz dziesiąty pod koniec czerwca komisja konkursowa wyłoni najlepszych z najlepszych redaktorów 

naszej szkolnej gazetki „Ale NEWS!”, którzy systematyczne będą publikowali artykuły w gazetce od września 2018r. 

do czerwca 2019r. Ogłaszanie wyników konkursu oraz wręczenie nagród oraz tytułów laureatom nastąpi 13 czerwca 2018r. 

Szczegółowy regulamin konkursu w pracowniach informatycznych. Życzymy wszystkim naszym dziennikarzom ciekawych, 

wartościowych odkrywczych publikacji. 

Opiekun redakcji: Katarzyna Smentoch  
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11  l i s t o p a d a  2 0 1 8  r o k u  c a ł a  P o l s k a  o b c h o d z i  j e j  s e t n ą  r o c z n i c ę .  
 

Uważam, że każdy zna definicję słowa „Niepodległość”, ale czy każdy wie, co 
rozumie przez to młodzież, jakie uczucia towarzyszą nastolatkowi podczas 
rozmawiania z nim na temat trudów, jakie musieli przejść bohaterowie naszego kraju, 
aby Polska stała się niepodległym państwem? Nie bójmy się nazywać tych ludzi 
bohaterami, bo zasłużyli sobie na takie miano i nie podlega to żadnej dyskusji! 
Niepodległość to wolność. Nie musisz się niczego obawiać. Nikt nie sprawuje nad Tobą 
kontroli. Nie jesteś od nikogo zależny.  
Ten dzień nie jest zwykłym dniem, jest wyjątkowy, ma wartość patriotyczną zarówno dla 
osób dorosłych, jak i najmłodszych obywateli Polski. Nikt nie jest w stanie zaprzeczyć, 
że data 11 listopada skłania do ogromnych refleksji na tematy związane z zaborami 
oraz ciężką walką, strajkami, powstaniami, strachem i zwątpieniem. Droga Polaków, 
aby osiągnąć swój cel, była trudna i długa. Pełną wolność kraj odzyskał dopiero w 1990 
roku. My, młodzi ludzie, jesteśmy świadomi tego, jakim kosztem odzyskaliśmy 

niepodległość, bo przecież zginęło mnóstwo ludzi.  Zginęli za wolność, zginęli, bo chcieli godnego życia dla nas. Jesteśmy 
dumni, że możemy mówić o naszych bohaterach, o trudach i nadziei. L iczne marsze oraz apele, wywieszone f lagi  
i  modl i twy za poległych w obronie Ojczyzny dają poczuć, że wszyscy jesteśmy jedną, wie lką rodziną. 
W tym roku Święto Niepodległości wypada w niedzielę, więc warto udać się na liturgię i przeżyć uroczyście to wydarzenie. 
Wszyscy spędzimy ten dzień otoczeni świadomością czynów i pełni podziwu dla tych ludzi, dzięki którym możemy się 
uczyć i rozwijać w państwie niezależnym. Reprezentujcie godnie nasz kraj, to nasz skarb i dziedzictwo.  

 

 

Obserwatorka 

 
  

NI EPODLEGŁOŚĆ W OCZ ACH  M ŁODZI EŻY  

  Konkurs poezji 
patriotycznej  

„Strofy o Ojczyźnie”  
 
 
 
     W dniu  30.10.2018r. w  czytelni  odbył się szkolny 
konkurs poezji patriotycznej „Strofy o Ojczyźnie”.                   
Celem konkursu było  pogłębienie wiedzy o poezji 
patriotycznej, rozwijanie zainteresowań literackich, 
kształtowanie kultury żywego słowa oraz doskonalenie 
warsztatowych umiejętności recytatorskich, a przede 
wszystkim uczczenie rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości.  
Każdy z uczestników zaprezentował jeden dowolny utwór 
poetycki  o tematyce patriotycznej.  
Komisja konkursowa powołana przez organizatorkę,                       
w składzie: Pani Dorota Sychowska, Maria Treder oraz 
Justyna Gąsiewicz  dokonała oceny wg następujących 
kryteriów: opanowanie tekstu, dykcja, dobór i rozumienie 
tekstu, ekspresja wypowiedzi /zaangażowanie 
emocjonalne  i pomysłowość interpretacji/. 
 
Laureatami konkursu zostali:  I miejsce – Oliwia 
Plichta kl. 3E, II miejsce – Maria Boyke kl. 7E, III 
miejsce – Sofia Gawrylak  kl. 7E, Wyróżnienie – 
Klaudia Prinz  kl. 3C. 
 

Laureatki w nagrodę oprócz dyplomów, uwag 
pozytywnych  i ocen  z języka polskiego wezmą udział 
w Powiatowym Konkursie Poezji Patriotycznej w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Wejherowie. Wszyscy pozostali 
uczestnicy konkursu otrzymali  uwagę pozytywną. 

                                                                                                                        
Organizatorka                                                                                                                       

Wiesława Żywicka  - nauczyciel-bibliotekarz 

 

Kuratoryjny Konkurs Historyczny  

– etap szkolny! Nie było łatwo!  



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

                                                            19 

       
Ile dziennie wysyłasz wiadomości? 

Jak często MUSISZ coś sprawdzić? 

Jak długo trzymasz telefon 

w dłoniach? 

Zacznijmy od krytyki na czasy 

dzisiejsze, czyli „Co się z tym 

światem stało?!". Przechodząc 

podczas przerwy szkolnym korytarzem, 

można dostrzec wiele osób, które 

patrzą w ekrany swoich smartfonów. Myślę, że to przykry 

widok.  

Drog i  Ko lego /Droga  Ko leżanko!  

 Jesteś w wieku, w którym twój mózg może dosłownie chłonąć 

świat. Próbuj różnych rzeczy. Pisz, rysuj, kręć filmy na YT, 

wszystko jedno. Nie masz sprzętu? Porozdawaj ulotki 

w wakacje i odłóż parę złotych. To naprawdę nie jest 

lamerskie. Im więcej rzeczy spróbujesz, tym większa szansa, 

że wreszcie trafisz na coś, co sprawia ci radochę i jesteś 

w tym niezły. Nie musisz być najlepszy we wszystkim i nie 

będziesz. Wystarczy, że znajdziesz jedną taką rzecz 

i spróbujesz być w niej 

możliwie najlepszy. Jak się 

nie poddasz, to istnieje 

szansa, że za parę lat 

będziesz robił to, co lubisz 

i żył z tego. Może spróbuj 

napisać jakiś krótki tekst, 

wszystko jedno o czym, 

i pokaż go komuś, kto się na 

tym mniej więcej zna? A nuż 

okaże się, że masz do tego 

dryg. Gwarantuję ci, 

że istnieje na tym świecie 

coś, co możesz robić dobrze, 

lepiej od innych. 

Ja naprawdę wiem, jak to wygląda - idziesz do szkoły, bo 

musisz, uczysz się, bo musisz, odbębniasz, co masz do 

odbębnienia i w ramach zadośćuczynienia za swój ciężki, 

niewolniczy los marnujesz resztę czasu, patrząc  w ekran 

telewizora, komputera albo telefonu. Za parę lat będzie już 

za późno na odkrywanie swoich talentów i prawdziwych pasji - 

wkrótce zechcesz się usamodzielnić, a do tego będziesz 

potrzebował pieniędzy. Jakichkolwiek pieniędzy, dlatego 

przyjmiesz jakąkolwiek pracę. Będziesz sobie wmawiał, że to 

tylko tak na chwilę, tymczasowo, ale im więcej świeczek na 

torcie, tym trudniej cokolwiek zmieniać. Twoje szanse na 

znalezienie szczęścia, jakkolwiek patetycznie by to brzmiało, 

kurczą się każdego dnia. Kiedy zorientujesz się, że świat, 

który tak nieudolnie przedstawiają ci media i rówieśnicy jest 

fascynujący, będzie już za późno na jego prawdziwe 

poznawanie. Na poznawanie siebie. Im szybciej 

to zrozumiesz, tym lepiej. 

O D Ł Ó Ż  T E L EF O N  

I  Z AC Z N I J  Ż YĆ !  

Patrząc z innej strony... 

Możliwości, które daje nam 

internet 

Masz przed sobą narzędzie, 

które umożliwia ci odkrywanie 

świata. Możemy za darmo 

słuchać wszystkich płyt, do 

których nasi rodzice nawet 

nie mieli dostępu. 

Ba, możemy kliknąć jeszcze dwa razy i ktoś zupełnie obcy 

nauczy nas grać na gitarze. Tu i teraz. Możemy oglądać filmy. 

Jest tyle genialnych 

produkcji, że nie wystarczy 

na to wszystko jednego 

życia. Właściwie, aby tylko 

liznąć podstawy z każdej 

dziedziny życia, rozwoju 

naszego gatunku, nauki czy 

sztuki, musielibyśmy 

w jednym uchu słuchać płyt 

z lat 70. I 80., w drugim 

puścić audiobooka jakiegoś 

filozofa, w łapki wziąć tablet 

i obejrzeć parę ważniejszych 

zdjęć z historii świata, 

a w tle, w telewizorze puścić 

zestaw 100 najważniejszych 

filmów, jakie kiedykolwiek powstały. Teoretycznie każdy z nas 

powinien zachowywać się jak Leeloo z Piątego elementu - 

chłonąć wszelkie dostępne informacje na każdy możliwy 

sposób, skoro tak sobie leżą i czekają.  

Niejednokrotnie wykorzystujemy telefony do ważnych celów. 

Ale czy nie popadliśmy w uzależnienie od sprzętu 

elektrycznego? 

* teskt powstał na 

podstawie wybranych 

cytatów Macieja 

Frączyka 

Przeprowadziłam 

ankietę wśród 

uczniów naszej 

szkoły  i dorosłych. 

Zobaczcie wyniki! 

 

 

Marysia Boyke 

Młodzież, ah młodzież...  

tylko TE TELEFONY.  
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   11 listopada 
2018r. przypadała 
100. rocznica 
odzyskania przez 

Polskę 
niepodległości. 

Narodowe Święto 
Niepodległości, to 

najważniejsze 
święto państwowe 
w ciągu roku. Jest 
obchodzone dla 

upamiętnienia 
11. listopada 

1918r., kiedy to 
Polska odrodziła 
się po 123 latach 

niewoli. Już we wrześniu klasy szkoły podstawowej oraz 
gimnazjaliści wraz z nauczycielkami zaczęli planować 
uroczyste obchody Święta. Wystawa „W stylu retro” 
zwróciła uwagę przybyłych gości. Zgromadzone dzięki 
uczniom SP w Bolszewie i ich rodzicom artefakty były 
imponujące.  

W Akcji „Kotylion dla Niepodległej” wzięli udział 
uczniowie klas 
I – VIII i klas 

gimnazjalnych 
naszej szkoły. 
W tym  roku 
szkolnym do 
akcji włączyły 
się także 

placówki 
oświatowe 

z Gminy 
Wejherowo. 

Najwięcej 
kotylionów 

wykonali 
uczniowie klas 

młodszych 
szkół 

podstawowych. Najciekawsze prace wykorzystano jako 
scenografię podczas debaty 09.11.2018 roku. Uczniom, 
którzy zostali nagrodzeni i wyróżnieni drobne upominki 
wręczyli: p. Katarzyna Paczoska, p. Krzysztof Sapieha 
i . Henryk Skwarło. Przybycie znamienitych gości było także 
okazją do wręczenia nagród książkowych, które uczniom 
przygotował Przyjaciel Szkoły i Honorowy Obywatel 
Gminy Wejherowo, pan kapitan Aleksander Pawelec. 

Przed rozpoczęciem debaty w klimat obchodów 
wprowadził nas występ uczennicy klasy III SP oraz 
prezentacja multimedialna przygotowana przez uczennice: 
Marię Hadam i Jagodę Błażejewicz. 

Siedem tygodni trwały próby do debaty oxfordzkiej. 
Do rozmowy zaprosiliśmy uczniów z Wejherowa oraz szkół 
naszej gminy. SP w Bolszewie  reprezentowały osoby, które 
z łatwością znajdowały rozwiązanie sytuacji problemowych. 
Młodzież pokazała, że sztuka konwersacji nie jest jej obca. 
W  debacie od rozmówców oczekiwało się: rzeczowej 
argumentacji, właściwego doboru słów, dobrego stylu. 

wypowiedzi, opanowanego tonu głosu i żywego tempa 
mówienia. Przestrzegania zasad dyskusji pilnował  
marszałek debaty, a dyscypliny czasowej jej sekretarz.  

 
Przed zajęciem miejsc liderzy grup losowali 

stanowisko debaty. Nasz zespół w tym roku obalał tezę. 

Rozmowie przysłuchiwała się publiczność – zaproszeni 
goście i uczniowie, którzy  w wyznaczonym przez marszałka 
debaty czasie mogli być tzw. „głosem publiczności”. Na 
koniec  goście i uczniowie, oddając głos, opiniowali drużynę, 
która przekonała ich do swego stanowiska. Szkoła 
Podstawowa w Bolszewie zdobyła 70 głosów, a SP 9 
z Wejherowa 24 głosy.  

Uczestnikom debaty podziękowano za udział. 
Wyrazy uznania skierowano do opiekunek drużyn: 
Katarzyny Merc z SP 9 w Wejherowie, Magdaleny Garstka 
z SP w Górze, Katarzyny Borchman z Gowina oraz Alicji 
Hopa i Katarzyny Błędzkiej ze SP w Bolszewie.  

10.11 2018 roku odbył się Marsz Niepodległości. 
Trasę z ul. Leśnej do ArtParku w Bolszewie przeszła ponad 
500 - osobowa grupa dorosłych, młodzieży i dzieci. Były 
chorągiewki, kotyliony, balony i transparenty. Kolorowy 
pochód zatrzymał się przy ul. Reja 9, by zobaczyć uroczyste 

odsłonięcie okolicznościowej tablicy ufundowanej przez 
społeczność naszej gminy. To było radosne 
świętowanie Niepodległośc i.  Po koncercie pieśni 
patriotycznych, wszystkim smakowała „żołnierska 
grochówka.” 

11.11. 2018 roku o godzinie 13
00

 w bolszewskim 
kościele pw. NMP odbyła się Msza Święta w intencji 
Ojczyzny. Po nabożeństwie przy ul. Szkolnej sołtysi z Gminy 
Wejherowo posadzili 16 dębów. Na Placu Pamięci, dla 
potomnych, zakopano także Kapsułę Czasu .  

                                                                                                                     
Katarzyna Błędzka 

Sprawozdanie z obchodów 100 . rocznicy Odzyskania Niepodległości  
w Szkole Podstawowej w Bolszewie  
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*Czym dla Ciebie jest  n iepodległość ,  wolność?  

*  Szanujesz  naszą  suwerenność  w państwie?  

*  Czy faktycznie  100 lat  wolności?  

Zacznijmy od 

wytłumaczenia, czym 

jest suwerenność. Dla 

mnie to wielki skarb 

narodów, które takową 

posiadają. Polska 

w swoich dziejach 

prawie jej nie 

posiadała. 

Ważne, aby państwo zauważało każdego obywatela, 

nieważne od wieku, statusu ani płci. Szacunek do innych 

narodów oraz tolerancja w stosunku do ich wolności są 

kolejnymi i ważnymi czynnikami, potrzebnymi do zbudowania 

pokoju na świecie. 

Druga uwaga - w jaki sposób mamy liczyć te sto lat?  

Myślę, iż mało osób twierdzi, że jesteśmy wolni od 100 lat. 

Obchodzimy stulecie niepodległości, ale właściwie Polska ma 

styczność z okresami, w których brakowało suwerenności. 

Te czasy pokazują nam, że Polacy walczyli o wolność.  

 Jeśli chodzi o historię Polski, chciałabym wymienić 

trzy okresy, które odcisnęły piętno na naszej ojczyźnie. 

O każdym opowiem kilka słów.  

 Pierwszy; czas międzywojenny. Suwerenność była 

skutkiem bohaterskich czynów wojennych. Państwo w tym 

czasie nie zwracało uwagi na pojedynczych obywateli, lecz na 

najważniejsze grupy społeczne oraz nie radziło sobie 

z masową polityką, ponieważ odbudowywało się po 

123 latach niewoli. Były to główne problemy braku wolności.  

 Drugim okresem ważnym i bolesnym dla Polski to 

czas drugiej wojny światowej. Panowała wówczas sytuacja 

nagiej bezpaństwowości. Podwójna inwazja niemiecko-

sowiecka nie była typową okupacją. Właściwie nie było 

żadnej, ponieważ jak twierdzi amerykański historyk Timothy 

Snyder okupuje się PAŃSTWO, a Niemcy i ZSRR uznali, 

iż Polski jako państwa nie ma. Te nieludzkie czasy  „zabrały" 

ze sobą ponad 5 milionów obywateli naszej ojczyzny. 

Większością byli Żydzi. Najgorsza zbrodnia tego czasu to  

Holokaust. Ludzie rozstrzeliwani, używani do eksperymentów 

oraz zamykani w obozach zagłady - ginęli masowo. 

 Po tym okrutnym okresie nastał czas komunizmu. 

Polska posiadała takową suwerenność, ale pod kontrolą 

ZSRR. Ograniczone państwo nie miało możliwości 

na odbudowę ruin i pamiątek wojny.  

Czy naprawdę mamy sto lat Niepodległości?  

 Moim zdaniem nie. Rok 1918 to początek 

Niepodległości jako romantycznej obietnicy o wolności. 

Polacy po tak trudnych dziejach mogą się cieszyć wolnością 

od niecałych 30 lat. Powinniśmy być wdzięczni takim osobom 

jak: Piłsudski, Dmowski, Paderewski, Witos, Wałęsa  oraz 

wszystkim patriotom walczącym za wolną Polskę. Bądźm y  

dumni i  szczęś l iwi  z wolnego i  pięknego  k raju.  

Jeśli interesuje Cię ten temat, zapraszam na debatę  

o Niepodległości na stronie www.tvn24.pl. 

Ewa Westphal 

NASZE STO LAT WOLNOŚCI -  
100 - lecie odzyskania Niepodległości 

09.11.18 świętowaliśmy Dzień Niepodległości 
w naszej szkole. W tym dniu klasa VI B pod opieką 
p. Katarzyny Smentoch tworzyła projekt na informatyce - 
krótką scenkę  w programie Scratch  pt. „Świętujemy 
Niepodległą”. W ramach powtórzenia musieliśmy 
wykonać 12 zadań, za które można było dostać ocenę 
bardzo dobrą i 2 trudniejsze dodatkowe, za które można 
było dostać ocenę celującą. Wszyscy pięknie ubrani 
z przypiętymi kotylionami przy dźwiękach patriotycznych 
pieśni i piosenek zaczęli pracować. Było bardzo dużo 
pomysłowych i ciekawych prac. Wstawialiśmy postaci, 
ruch,  dialogi, tworzyliśmy własne tło i animacje. Liczył  
s ię dobry  i  oryginalny pomysł!   Brawo VI  B!  

Wiktor Ziemann 6b 

 

Poznal iśmy ta jn ik i  programow ania !  
„Świętujemy Niepodległą” na informatyce – 

tworzymy projekt w programie Scratch 
 

http://www.tvn24.pl/
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Kit Lowell, nastoletnia bohaterka powieści przeżywa 

życiową tragedię. Jej ojciec zaginął w dość niejasnych 

okolicznościach. Dziewczyna z trudem wraca do siebie po 

tym, co się stało. 

Zaprzyjaźnia się z chorym 

na zespół Aspergera 

Davidem Druckerem. 

Wcześniej nie spędzali ze 

sobą czasu, ale okazuje się, 

że choć chłopak ma problem 

z nawiązaniem relacji 

z rówieśnikami, odnajduje 

z Kit nić porozumienia. Co 

więcej, David angażuje się 

w pewne prywatne śledztwo, 

ale żadne z nich nie jest 

w stanie przewidzieć, jak ono się skończy... 

Ta historia jest prowadzona z perspektywy dwojga 

nastoletnich bohaterów. Zarówno Kit jak i David opowiadają 

nam swoje wersje tej historii w charakterystyczne dla siebie 

sposoby. Chłopak postrzega rzeczywistość inaczej niż jego 

rówieśnicy i gdyby nie jego siostra, czasem trudno byłoby mu 

odnaleźć się w danej sytuacji. Kit zaś próbuje na naszych 

oczach na nowo odbudować swój świat po tragedii, jaka ją 

spotkała. Autorka stara się dawkować czytelnikowi wiedzę na 

temat życia bohaterów. Nie wiemy wszystkiego od razu 

i przyznam szczerze, że parę razy musiałam zbierać szczękę 

z podłogi, bo pewnych rzeczy się po tej historii nie 

spodziewałam. 

Przypadło mi do gustu to, że bohaterowie powieści nie są 

wyidealizowani. Dziewczyna zmaga się ze swoimi demonami, 

a chłopak uczy się tego, jak ma zachowywać się 

w towarzystwie innych osób i żyć w hałasie. Nie robi 

z chłopaka kogoś, nad kim nieustannie trzeba płakać. 

Pozwala nam wejść do głowy Davida i go zrozumieć. To drugi, 

po Jacobie z "W naszym domu", bohater z zespołem 

Aspergera, który pozwala mi zrozumieć to, na czym właściwie 

polega jego zaburzenie. Polubiłam go, był inny, ale nie gorszy. 

Urzekły mnie jego inteligencja i humor. 

Ks ią żk ę  poch łan ia  s ię  j edn ym  tchem .  Julie 

Buxbaum stworzyła piękną historię, którą kupiłam, pod 

każdym aspektem. Bohaterowie są dopracowani, fabuła 

trzyma się od początku do końca, a i też utrzymuje 

w niewielkim napięciu. Zwłaszcza jeśli chodzi o Kit. Chociaż 

jest to powieść młodzieżowa, nie żałuję, że po nią sięgnęłam. 

Dostałam pewną lekcję, której prędko nie zapomnę 

i zachęcam Was do tego, byście i Wy poznali Kit i Davida, 

i przekonali się, co mają Wam do powiedzenia.  

 Natalia Mordyl, 6c  

Witam Was Drodzy Czytelnicy! W  t ym  m ies iącu  

po ruszę  m ożl iwe  p rob lem y wspó łczesne j  

m łodz ie ży.  Zapras za m  do  czytan ia .  

Moim zdaniem współczesna młodzież boryka się 

z kompleksami na swoim punkcie. Większość przejmuje się 

zdaniem innych. Część próbuje zaimponować swoim 

rówieśnikom i nie tylko. Nie potrafią zaakceptować swojej 

osoby w stu procentach.  

Drugim problemem może być uzależnienie - młodzież jest 

podatna na alkohol, papierosy, narkotyki choćby po to, by 

zaistnieć w grupie. Przy okazji narażacie swoje zdrowie, 

a nawet życie. Bo jak sami wiecie, na świecie jest dużo osób, 

które poprzez np. dopalacze zapłaciło życiem.  

 Innym problemem jest szkoła - dużo młodzieży nie potrafi 

sobie w niej poradzić, niekiedy osoby dobrze uczące się są 

wyśmiewane i wyzywane, przez co nawet przestają się 

edukować i pozostają z takimi wynikami jak dotąd. 

Należy wliczyć do tego także przemoc. Dla niektórych 

zwykły ubiór potrafi być powodem do znęcania. Nie ma co 

ukrywać. W dzisiejszych czasach wiele osób patrzy na wygląd 

zamiast dostrzec atuty w drugim człowieku.  Moim zdaniem 

żaden powód nie jest skory do wyzwisk, plucia, śmiania się 

czy przemocy fizycznej. Należy dwa razy zastanowić się, czy 

to, co właśnie zrobimy, będzie dobrym postępowaniem. 

Do problemów można zaliczyć również zbyt długie 

siedzenie przed komputerem. Tematu nie ma co rozwijać. 

Chyba każdy wie, o co chodzi. Problem z zaklimatyzowaniem 

się w środowisku - bywa tak, że młodzież nie potrafi się 

odnaleźć. 

Ostatnią kwestią będzie nastoletnia miłość. A raczej brak 

jej spełnienia, zauważyłam, że niektóre osoby nieszczęśliwie 

zakochane dokonują samobójstwa. Przecież pierwsza miłość 

nie oznacza tej jedynej i na całe życie. 

Dziękuję za uwagę!  P.S IIIF 

Warto przeczytać! 

"Gdy słowa zawodzą"  

 

Z jakimi problemami boryka się 
współczesna młodzież? 
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Dni coraz krótsze, temperatura coraz niższa – to 

znak, że lato już dawno za nami. Jesień jest oczywiście 

bardzo piękna, jednak tęskni się do lata, zwłaszcza do 

wakacji. Bo lato to czas, kiedy znacznie więcej czasu spędza 

się na świeżym powietrzu i można uprawiać sporty, na które 

zrobiło się już za zimno.  

Ja jestem wielkim entuzjastą wszelkich sportów wodnych. 

Uwielbiam pływanie, nurkowanie i kajakarstwo. Mamy to 

szczęście, że mieszkamy na Kaszubach, które obfitują 

w ciekawe trasy kajakowe i nawet na pobliskiej Redzie można 

odbyć spływy po bardzo malowniczych trasach. 

Ale najbardziej ze wszystkich sportów wodnych lubię 

windsurfing. W te wakacje, już tradycyjnie, spędziłem tydzień 

w Rewie na zajęciach windsurfingowych, więc o tej 

dyscyplinie sportowej słów kilka.  

Jest to dość młoda dyscyplina, na igrzyskach olimpijskich 

rozgrywana dopiero od 1984 roku. Powstała, a jakże, 

w Stanach Zjednoczonych i, co najciekawsze, do jej 

stworzenia wykorzystano komputerowe metody 

projektowania. Tak to już jest w XX wieku – żeby powstał 

nowy sport, potrzebny jest komputer! Za twórców 

windsurfingu uważa się żeglarza i konstruktora lotniczego 

Jima Drake’a oraz matematyka i surfera Hoyla Scheitzera. 

To oni, z pomocą komputera, zaprojektowali sprzęt, który miał 

umożliwić żeglowanie podobne do jachtowego. Wielka moda 

na windsurfing nastała w latach osiemdziesiątych. Dziś 

możemy wyróżniać kilka odmian windsurfingu, różne rodzaje 

desek i żagli, ale to teoria. A w praktyce – to niepowtarzalne 

uczucie, kiedy wiatr pcha twój żagiel i osiągasz prędkość… no 

właśnie – zgadnijcie jaką! Otóż legenda francuskiego 

windsurfingu -  Antoine Albeau  - osiągnął na desce prędkość 

53,27 węzła! To 98,66 km/h czyli kilkakrotnie szybciej niż 

jazda na rowerze, nawet z górki. Oczywiśc ie daleko  mi  

do tak iego wyniku,  ale jak  mawiają -  t rening czyni  

mistrza…  

 

Mikołaj Garstka 

 

 

 

 

 

Prześladowanie to częste zjawisko, które zachodzi 

w szkole. Cechuje się ono brakiem akceptacji ze strony 

rówieśników. W tym artykule chciałabym poruszyć właśnie ten 

temat. Jakby nie patrząc, taka osoba nie różni się niczym od 

innych. A przykładowo to, że ubiera się skromniej niż my, 

może mieć podłoże rodzinne. Osoba ta nie ma obowiązku 

ubierania się tak jak wszyscy. 

Pozwólmy decydować jej 

o swoim życiu. Każdy z nas ma 

prawo do własnych decyzji. 

Więc dlaczego to życie komuś 

utrudniać? Moim zdaniem  

osoba, która tak postępuje, ma 

najwidoczniej jakieś problemy, 

które takim, a nie innym 

zachowaniem próbuje w jakiś 

sposób zatuszować. Sama nie potrafi sobie poradzić ze 

swoimi sprawami, dlatego też odbija się to na innych 

uczniach.  

Takie zachowanie nie jest dopuszczalne. Jeśli już to 

robimy, zastanówmy się dlaczego? Jak w tej sytuacji musi się 

czuć odbiorca? Co, on nie ma uczuć? Może tego nie okazuje, 

ale z czasem zabraknie mu sił… A wtedy będą wyrzuty 

sumienia… „Po co ja to robiłem/am”. Będąc zdani sami na 

siebie, jest jeszcze gorzej… Więc czy to ma sens? Sami 

odpowiedzcie sobie na to pytanie.  

Ratunku możemy szukać u nauczycieli czy też 

pedagoga. Wyrzucając to z siebie, jest łatwiej. Nie bójmy się. 

Czego? Może tego, że będzie gorzej? Na początku na pewno 

będzie trudno, ale z czasem docenimy, ile dla nas zrobiły 

osoby, które się w to zaangażowały. Przecież też musieli 

poświęcić swój wolny czas. Doceńmy to, co mamy, a będzie 

tylko lepiej. Bądźmy tacy, jak byśmy chcieli być traktowani 

przez innych. Zło i tak do nas wróci. Prędzej czy później 

powróci, ale wtedy z podwojoną siłą… 

„Czerp z innych, ale nie kopiuj ich. Bądź sobą.” 

„Trwałość wspomnień zapewnia 
 nam wytrwałość w życiu.” 

„Będziesz kiedyś szczęśliwa,  
ale najpierw nauczę Cię być silną.” 

                                          Paulina S. IIIF 

WINDSURFING – MOJE HOBBY 

 

„Kiedy życie daje Ci dużo powodów do smutku, 

pokaż, że masz milion do radości.” 

P r z e ś l a d o w a n i e  w  s z k o l e  
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 Zasady bezpieczeństwa dzieci na drodze: 
1. Do szkoły idź drogą uczęszczaną, nie chodź „na skróty” 
przez miejsca nieznane oraz mało bezpieczne. 
2. Jeśli nie ma chodnika, idź poboczem lewej strony jezdni. 
3. Przez jezdnie przechodź w miejscach wyznaczonych, np. 
pasami lub oznaczonych sygnalizacja świetlną. Pamiętaj, 
zawsze przechodź na zielonym świetle. Jeśli nie ma 
sygnalizacji świetlnej, ustaw się przy krawędzi chodnika, 
zobacz, czy nie nadjeżdża samochód z lewej strony jezdni, 
następnie z prawej strony jezdni i jeszcze raz upewnij się, 
czy z lewej strony jezdni nie nadjeżdża samochód. Kiedy 
jesteś pewny, że nie nadjeżdża żaden samochód, możesz 
przejść przez jezdnię. 
4. Nigdy nie należy przebiegać przez jezdnię, nawet jeśli 
masz zielone światło i jesteś na pasach. 
5. Nie należy przechodzić przez jezdnię w niedozwolonym 
miejscu. 
6. Ważne jest, aby uczniowie nosili elementy odblaskowe 
widoczne dla nadjeżdżających kierowców, np. umieszczone 
na plecakach, czy częściach ubioru zewnętrznego. 
7. Nigdy nie wolno wychodzić na jezdnię zza samochodu. 
8. Wybierając drogę do szkoły, wybierz najbezpieczniejszą 
drogę, unikając miejsc niebezpiecznych. 

Podczas drogi do szkoły może zdarzyć się, że obca 
osoba będzie zachęcała, nakłaniała ciebie do nawiązania 
rozmowy. Aby zapobiegać niebezpieczeństwu ze strony 
obcej osoby na drodze, należy przestrzegać 
określonych zasad: 
1. Jeśli jesteś zaczepiany przez nieznaną osobę, powiadom 
o tym zdarzeniu rodziców lub opiekuna. 
2. Nie przyjmuj od osoby nieznajomej słodyczy, zabawek, 
pieniędzy mimo namowy, nigdy nie można być pewnym, czy 
osoba obca ma względem Ciebie dobre zamiary. 
3. Nie ufaj obcej osobie, nie oddalaj się z taką osobą od 
miejsca zamieszkania, nawet jeśli będziesz przez taką 
osobę zachęcany i namawiany. 
4. Nigdy nie wsiadaj do samochodu nieznajomej osoby, 
nawet jeśli taka osoba proponuje ci podwiezienie do domu, 
np. nowym, super sportowym samochodem - może Tobie 
grozić niebezpieczeństwo ze strony tej osoby. 

W drodze do szkoły czy ze szkoły do domu może 
zdarzyć się, że w pobliżu będzie biegał jakiś obcy pies. 
Aby pies nie zrobił tobie krzywdy, postępuj 
z wymienionymi niżej wskazówkami: 
1. Nie dotykaj i nie głaskaj psa! 
2. Nie wchodź na teren prywatny pilnowany przez psa! 
3. Nigdy nie drażnij psów, nawet jeśli są za ogrodzeniem! 

Mateusz Bieszke  

 

 

 

 

 

 

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  

Bezpieczna droga  
 do szkoł y i  ze  szkoły  do 

domu!  

 

Pamię ta j !  

Numer y a la rmow e -   112 lub 999 

E l ka  RA DZ I…  

Czasem zdarza się nam, że w niektórych 

sytuacjach nie wiemy, co robić i zwracamy się o radę, lecz 

nie każdy potrafi nam pomóc. Mamy na to sposób! Jeśli 

masz jakiś problem lub dręczy Cię jakieś pytanie, napisz 

do nas, a na pewno udzielimy Ci odpowiedzi! Wystarczy 

wysłać wiadomość na email:  waszaelka@gmail.com 

Czekamy na Ciebie!  Wasza E lka  
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