
W listopadzie raczej trudno zobaczyć liście na drzewach, a deszczowa pogoda zniechęca nas do wyjścia na dwór                      
i krzyżuje nasze plany. Jednak listopad ma też swój urok, może i jest bezbarwny, i niepozorny, ale za to tajemniczy. 
Kiedy zwierzęta zapadają w sen zimowy, my uczniowie klas III (i nie tylko) bierzemy się ostro do nauki , w związku              
ze zbliżającymi się próbnymi testami kompetencji. Jest to ostatni czas na powtórkę wiedzy zgromadzonej                          
przez  wszystkie lata edukacji.  Oprócz tego w tym miesiącu obchodzimy również 1 listopada - Dzień Wszystkich 
Świętych, a dzień później, 2 listopada tzw. Zaduszki. Podczas tych uroczystości powinna towarzyszyć nam zaduma 
i refleksja. Zadajemy sobie samym mnóstwo pytań dotyczących naszego, jednak bardzo krótkiego życia. „Żyj tak, 
jakby jutra miało nie być” – słowa tej złotej sentencji wielokrotnie przypominają nam o tym, że powinniśmy                   
zmieniać się na lepsze, doceniać to co mamy, a czego jutro możemy nie mieć. Dlatego przeznaczmy listopad                            
na przemyślenia i pozytywne zmiany w naszym zachowaniu.  11 Listopada – Dzień Odzyskania Niepodległości 
to z pewnością jedno z najważniejszych świąt w roku. Wydarzenie to poprzedzone było krwawą walką naszych rodaków 
z rusyfikacją i germanizacją, dlatego pamiętajmy o tych, którzy oddali życie, abyśmy mogli żyć w wolnej Polsce.  
Zapraszamy do udziału w szkolnej akcji „Namaluj Dzieciom Uśmiech”. 

Redakcja 
Grafika: Natalia Szotrowska I f 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
   

 

LISTOPAD 2017 

Warto przeczytać:  
@  Odwiedziny w firmie Perfect 

w Wejherowie str. 2 
@  Dzień Edukacji Narodowej – 

przedstawienie III d str. 2  
@  Z życia szkolnej świetlicy – 

„Poznajmy się” str. 3 
@  Wycieczka uczestników koła 

czytelniczego do teatru 
„Miniatura” str. 4 

@  Warsztaty w Dworku str. 5 
@  Warsztaty artystyczne do 

Muzeum Piśmiennictwa str. 6 
 
 

   
@ Kalendarz – grudzień str. 7 
@  Sport str. 8, 16 
@  Koncert i wywiad z zespołem 

PECTUS str. 10,11 
@ Integracyjne Święto Latawca 

w PZKS str. 12, 13  
@ Niezwykłe zajęcia w ramach 

projektu „Kaszuby na fali”  
„Kaszëbë na walë” str. 14 

@  Akcja Świąteczna „Namaluj 
Dzieciom Uśmiech” str. 17 

@  Wybór zawodu str. 15,17 
 
 

 
@ 17 – ste Spotkanie Młodzieży 

Pijarskiej str. 18 
@ Zasady bezpiecznej jazdy 

rowerem cz. 2 str. 19 
@ Uczniowie na Uniwersytecie 

Gdańskim str. 19 
@ Spotkanie z autorem powieści 

kryminalnych o Wejherowie – 
Piotrem Schmandtem str. 20  

@ Święto Niepodległości str. 20 
@ Uroczystości w Białej 

i Piaśnicy  str. 20 

 
 

Miesięcznik Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie  
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W dniach 11-12.10. 2017r. uczniowie klas IIb i IId 

wybrali się do firmy Perfect w Wejherowie, której 

pracownicy zajmują się szyciem pościeli, ręczników, itp. 

Dzieci mogły obejrzeć wyposażenie zakładu 

krawieckiego oraz zobaczyć sposób działania urządzeń 

i przyborów, jakimi posługuje się krawcowa. Uczniowie 

zapoznali się z wyglądem i sposobem działania maszyny 

do szycia oraz dowiedzieli się, jak przebiegają kolejne 

etapy powstawania szytych produktów.  

Bardzo dziękujemy wszystkim pracownikom firmy 

za przybliżenie tajników swojej pracy oraz za serdeczne 

przyjęcie. Wizyta w zakładzie zakończyła się miłą 

niespodzianką – dla dzieci przygotowano słodki 

poczęstunek oraz obdarowano specjalnie dla nich 

przygotowanymi upominkami w postaci małych ręczników 

i poszewek na poduszki.  

 

W piątek, 13 października 2017 roku, uczniowie 

klas młodszych spotkali się na uroczystym apelu z okazji 

Dnia Edukacji Narodowej. Przedstawienie 

przygotowała klasa IIId pod opieką wychowawczyni, 

pani Anity Walkusch. Na zakończenie spotkania 

wszystkie obecne na apelu Panie otrzymały upominki 

wykonane przez uczniów uczęszczających do świetlicy 

szkolnej oraz Samorząd Uczniowski klas młodszych. 

 

18.10.2017 r. uczniowie klasy III d udali się na 

wycieczkę do gdyńskiego Akwarium. Dzieci wzięły udział 

w zajęciach 

edukacyjnych na 

temat fauny i flory 

Morza Bałtyckiego. 

Najpierw 

uczestniczyły 

w ciekawej prelekcji 

na temat polskiego 

morza, a następnie 

wzięły udział 

w zajęciach laboratoryjnych, podczas których uczniowie 

mogli obserwować pod mikroskopem różne gatunki 

bałtyckich zwierząt.  

 

Odwiedziny w firmie Perfect 

DZIEŃ EDUKACJI  NARODOWEJ  

Z w izytą  w  Gdyni  

10 listopada 2017r. w przeddzień Święta Niepodległości 
w naszej szkole odbył się apel upamiętniający 
tę wyjątkową rocznicę. W uroczystości nie mogło 
oczywiście zabraknąć patriotycznych treści. Walka, honor, 
odwaga, przelana krew żołnierska – te i wiele innych 
symboli narodowych zostały dzisiaj poruszone przez 
uczniów klasy II „b” i „d”, które wyrecytowały nie tylko 
wiersze odnoszące się do odzyskania przez Polskę 
Niepodległości po 123 latach zaborów, ale nawet odegrały 
sceny przypominające to wydarzenie. W spotkaniu 
uczestniczył także gość specjalny, radny Janusz 
Daniszewski, który serdecznie zaprosił wszystkie dzieci 
z rodzinami na Gminny Marsz Niepodległości. 

Apel z okazji Święta Niepodległości 
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11 października 2017 roku świetlicę 
odwiedziły Panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Bolszewie. Dzieci nie tylko mogły dowiedzieć się, 
jak funkcjonuje Koło, w jakich przedsięwzięciach 
bierze udział i kto może należeć do Koła Gospodyń 
Wiejskich, 
ale mogły 
też 
podziwiać 
tradycyjne 
kaszubski
e stroje, 
wspólnie 
zaśpiewa
ć jedną 
z kaszubs
kich 
piosenek 
oraz posmakować przyniesionych przez Panie 
własnoręcznie upieczonych pysznych rogalików 
i ciasteczek. 

Z kolei 31 października wizytę dzieciom 
złożył funkcjonariusz Policji, st. sierż. Andrzej 
Polakowski, który jest naszym policjantem 
dzielnicowym. Przeprowadził on z dziećmi 
pogadankę na temat podstawowych zadań i roli 

Policji w społeczeństwie. 
Zaś 9 listopada  uczniów uczęszczających 

do świetlicy odwiedził Pan Janusz Daniszewski, 
Przewodniczący Komisji Oświaty i Spraw 
Społecznych.  

Pan Daniszewski wręczył wszystkim 
uczestnikom spotkania flagi oraz odblaski 
w kształcie koniczyny z umieszczonym na niej 
herbem Gminy Wejherowo. Opowiedział dzieciom, 
na czym polega praca radnego. W ciekawy sposób 
wyjaśnił, co to jest gmina, kto nią zarządza i jakie są 
jej jednostki pomocnicze. 

 
 

 
 
Już od siedmiu lat, 8 listopada, obchodzimy 

Dzień „Śniadanie Daje Moc”. Tego dnia  świętujemy 
Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania. 

W naszej szkole obchody Dnia „Śniadanie 
Daje Moc” zorganizowały panie: Anna Sulik-
Wysiecka, Marta Drapczuk i Karolina Kreft. 
Uczniowie klas IIIa i IIIe przygotowali zdrowe 
drugie śniadanie. 

Z życia szkolnej świetlicy 
Spotkania w ramach 

projektu „Poznajmy się” 
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Wycieczka uczestników koła 
czytelniczego do teatru „Miniatura” 

 
3 listopada 2017r. uczestnicy koła 

czytelniczego i Dyskusyjnego Klubu Książki z naszej 
szkoły wybrali się na wycieczkę do teatru „Miniatura” 
w Gdańsku na spektakl pt. „Fahrentheit”. 

Inscenizacja jest nowatorskim połączeniem 
teatru i laboratorium badawczego, co pozwala 
w większym stopniu rozbudzić wyobraźnię dzieci 
i zafascynować je eksperymentami naukowymi. 
Fahrenheit, opowiadając historię swojego życia, 
ożywia przestrzeń laboratorium, eksperymentuje. 

Wyjazd do teatru był nagrodą dla dzieci 
uczestniczących w zajęciach Dyskusyjnego Klubu 
Książki, bowiem był on finansowany przez 
Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną 
w Gdańsku oraz Bibliotekę Gminy Wejherowo. 

 
Uczniowie z klas 1 c i 1 d 26 października 

wybrali się do Biblioteki Publicznej w Bolszewie na 
spektakl „Kraina Mapetów”. Małych widzów 
przywitał Kony – finalista polskiego i brytyjskiego 
„Mam Talent”, który jako pierwszy w Polsce stworzył 
pracownię lalkarstwa medialnego. Było to wielkie 
show przedstawiające świat różnorodnych lalek 

teatralnych, pełnych radości, kolorów, zabawy. 

 
 
 
 
 
 
 
20 października uczniowie klas 3b i 3e 

uczestniczyli w lekcji, która odbyła się w sali kinowej. 
Uczniowie na podstawie filmu „Pan żaba” zastanawiali 
się nad problemem, co by było, gdyby okazało się, że 
przemiana człowieka w zwierzę to nie tylko motyw 
rodem z baśni, ale prawdziwy problem niektórych 
z nas? 

Na zajęciach próbowaliśmy odpowiedzieć 
sobie na pytanie: Co się dzieje, gdy za wszelką cenę 
ukrywamy swoje słabości? Próbowaliśmy znaleźć 
swoje wady i zalety – w czym możemy pomóc, 
a w czym potrzebujemy pomocy. 

uczniowie klas 3b i 3e 
 

Z wizytą w drukarni 
 
13 października 2017r. dzieci z koła 

dziennikarskiego oraz z koła czytelniczego klas I-III 
wybrały się do drukarni Wejherplast w Wejherowie.  

Uczniowie obejrzeli maszyny drukarskie, te 
bardzo nowoczesne, i te starego typu. Obserwowali 
proces drukowania folderów dla firmy meblowej oraz 
etykiet na artykuły spożywcze. Dowiedzieli się, jak 
powstaje kolorowy druk, jak pracują maszyny oraz 
jakie prace wykonują pracownicy drukarni.  

Wycieczkę zorganizowali opiekunowie gazetki 
kl. I-III, panie Daniela Okrój – bibliotekarz szkolny 
i Anna Sulik-Wysiecka, wychowawca klasy III e. 

 

Akcja detektywistyczna 
„Śladami Mikołaja 

Kopernika i wszechświata” 
 
W dniach 17-31 października 2017r. 

biblioteka szkolna zorganizowała w naszej szkole 
akcję czytelniczo – detektywistyczną pt. „Śladami 
Mikołaja Kopernika i wszechświata”. Akcja ta 
polegała na tym, że uczniowie klas III a i III c oraz klas 
IV-VI przez trzy kolejne wtorki szukali ukrytych w holu 
szkoły pytań, które dotyczyły wiedzy o Mikołaju 
Koperniku i kosmosie. 

Niedługo odbędzie się 
losowanie kart, a ich szczęśliwi 
właściciele, otrzymają nagrody. 

Uczniowie nauczyli się, m.in., 
co nosił Kopernik w plecaku oraz na 
jakim banknocie widniał jego wizerunek, jak nazywał 
się pierwszy człowiek, który stanął na Księżycu. 

Akademia Filmowa 
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Spektakl Teatru lalek Arlekin 

Dnia 17.10.2017r. o godzinie 900 w naszej 
szkole, w bibliotece szkolnej w ramach projektu 
Internetowy Teatr TVP dla szkół odbył się spektakl 
łódzkiego Teatru Lalek Arlekin pt. „Księga Dżungli". 
Dzieci i młodzież z całej Polski byli połączeni na żywo 
z Siedzibą Teatru. 

Mogliśmy zobaczyć, jaki trud muszą włożyć 
aktorzy, aby poruszać marionetkami jak i mówić swoje 
kwestie, każdy ruch marionetki był bardzo dokładny, 
każda z takich marionetek  miała więcej niż dwadzieścia 
nitek, którymi trzeba poruszać w tym samym momencie, 
więc bardzo trudno było operować taką marionetką. 

W imieniu uczniów dziękujemy Pani Justynie 
Kurlapskiej za zorganizowanie nam obejrzenia 
przedstawienia i wzięcia udziału w projekcie. 

Wiktoria Baranowska, kl. VIa 
 

I I  e tap Gminnego Konkursu Piosenki  
Żołnierskie j  

 
Dnia 08.11.2017 w naszej szkole odbył się II 

etap Gminnego Konkursu Piosenki Żołnierskiej. 

Wzięło w nim udział 8 uczestników, w tym jeden zespół. 
Organizatorkami konkursu były panie, 

nauczycielki świetlicy szkolnej: Sabina Kwidzińska, 
Dagmara Pach, Magdalena Ziemann oraz pani 
Małgorzata Baczkowska. 

Na widowni zasiadły dzieci, które w tym czasie 
korzystały ze świetlicy szkolnej, rodzice oraz zaproszeni 
goście: Żołnierze reprezentujący 18 Wojskowy Oddział 
Gospodarczy z Wejherowa, mieszkańcy Domu Pomocy 
Społecznej z Wejherowa, Przewodniczący Komisji 
Oświaty i Spraw Społecznych Pan Janusz Daniszewski. 

Po wysłuchaniu wszystkich uczestników, komisja 
wyłoniła laureatów: 

I miejsce: Kuba Bach 

II miejsce: Oliwia Nastały 

III miejsce: Marta Ciskowska 

 

19.10.2017 uczniowie kl. Vc i VIc uczestniczący 
w projekcie edukacyjnym „Z Bolszewa na Olimp!” 
wybrali się na warsztaty do Gminnego Ośrodka 
Kultury w Gościcinie. Organizatorkami wycieczki były 
polonistki Pani Anna Jeziorna oraz Pani Jagoda 
Formella. Spotkanie poprowadził Pan Robert Wenta. 

Na początku warsztatów uczniowie zostali 
zapoznani z techniką rzeźby w glinie, a następnie nie 
pozostało nam nic innego, jak tylko rzeźbić! 

Każdy miał swój oryginalny pomysł i bardzo się 
starał, by zadanie wykonać jak najlepiej. Tematem 
przewodnim warsztatów był mit o Prometeuszu. 

Uczniowie wykazali się kreatywnością i każda 
praca była bardzo ciekawa, zważywszy na to, że był to 
nasz pierwszy kontakt ze sztuką rzeźbienia. 

Zuzanna Lesnau, kl. Vc 
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24 października br. uczniowie klas 5b, 5f i 5c 
udali się na warsztaty artystyczne do Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej 
w Wejherowie. Organizatorem przedsięwzięcia była 
polonistka Pani Justyna Miszke – Redman 
i nauczycielka języka angielskiego Pani Mirosława 
Roszman. Spotkanie prowadziła kustosz muzeum, Pani 
Joanna Cichocka. 

 
Z kolei w czwartek, 26 października, uczniowie 

klas VA, VIA, VID uczestniczyli w warsztatach 
kulturoznawczo – artystycznych w Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej 
w Wejherowie. Organizatorką warsztatów była pani 
Justyna Miszke-Redman, opiekunką wycieczki pani 
Justyna Kurlapska. 

Dzieci 
miały możliwość 
sprawdzenia 
swoich 
zdolności 
plastycznych. 
Na czystych 
torbach nanosiły 
swoje obrazki 
o tematyce 
związanej 
z naszym 
patronem szkoły – Mikołajem Kopernikiem. Specjalnymi 
farbami uczniowie wypełniali kontury swoich malunków 
i powstały jedyne w swoim rodzaju torby hand-made. 
Naprawdę, zdolną mamy młodzież! 

 

 
7 listopada 2017 uczniowie kl. IVa i Ve 

uczestniczyli w warsztatach rzeźbienia w glinie. 
Warsztaty zorganizowano w ramach projektu „Wokół 
sama glina. Warsztaty czas zacząć!” – dofinansowanego 

przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Kulturowego, 
a realizowanego przez Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie. 

Tam uczniowie lepili z gliny. Mieli do wyboru 
wykonać aniołka, bałwanka lub renifera. Mogli też zrobić 
coś innego, ale musiało być to związane ze świętami 
Bożego Narodzenia. Dużo dzieci ulepiło aniołki.  

Prace uczniów zostaną wypalone w piecu 
i zaprezentowane na wystawie, która odbędzie się 
6.12.2017r. w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. 

To były bardzo interesujące zajęcia. Dzieci pełne 
wrażeń wracały do domów. 

Agnieszka Gulcz, kl. IVa 

 

 
Dnia 27.10.2017 r. uczniowie klas VI a, VI b i Vb 

SP w Bolszewie pojechali do Fabryki Porcelany Stołowej 
„Lubiana”. Wycieczka zrealizowana została w ramach 
projektu „Wokół sama glina. Warsztaty czas zacząć!”. 



Ale NEWS! LISTOPAD 2017  SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BOLSZEWIE 

 

  7   

 
Książką, którą polecam, jest utwór Juliusza 

Verne’a pod tytułem „W 80 dni dookoła świata”. 
Lektura ta na pewno spodoba się osobom lubiącym 
przygody i akcję. Opowiada ona o przygodach 
Phileasa Fogga, jego 
służącego Passepartout 
i podstępnego Fixa. 

Phileas Fogg 
zakłada się z kolegami, że 
opłynie cały świat w 80 dni. 
Fix śledzi go, chcąc 
zatrzymać podróżnika. W 
jednej z licznych przygód  
Phileas Fogg, Passepartout 
i sir Francis ratują śliczną 
Audę z rąk braminów. 

Bardzo polecam tę 
książkę, ponieważ jest pełna 
przygód i akcji. 

Agnieszka Gulcz, kl. IVa 
 

 

Kalendarz świąt nietypowych  
- grudzień 

 
3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień 

Osób Niepełnosprawnych. Celem święta 
ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 
w 1992 roku jest przybliżenie społeczeństwu 
problemów osób niepełnosprawnych. 

4 grudnia świętujemy „Barbórkę”, czyli Dzień 
Górnika. To jedno z najbardziej znanych i hucznie 
obchodzonych świąt w naszym kraju. Wypada 
4 grudnia, w dzień św. Barbary z Nikomedii patronki 
dobrej śmierci i trudnej pracy. 

5 grudnia to Międzynarodowy Dzień 
Wolontariusza. Praca, którą wykonuje się za darmo, 
z potrzeby serca, jest istotnie bezcenna. W celu 
wyrażenia uznania dla trudu wolontariuszy na całym 
świecie z inicjatywy ONZ obchodzony jest od 1986 
roku Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. 

6 grudnia to nie tylko popularne mikołajki, ale 
też Dzień Anioła. 

10 grudnia obchodzimy Dzień Praw 
Człowieka. To święto, które upamiętnia podpisanie 
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka 10 grudnia 
1948 roku. Tego samego dnia przypada też Światowy 

Dzień Futbolu. Ze 
wszystkich nieważnych 
rzeczy futbol jest 
zdecydowanie 
najważniejszą. W święto 
futbolu nie ma nawet co 
polemizować, tylko 
trzeba wyjść na orlika 
i pograć z chłopakami. 

Dzień później 
świętujemy 
Międzynarodowy Dzień Tanga. Tango to jeden 
z głównych symboli Argentyny. Święto obchodzone 
jest w rocznicę urodzin Carlosa Gardela i Julio de 
Caro, dwóch artystów, którzy przyczynili się do 
popularności tanga w Argentynie i na świecie. 

13 grudnia swoje święto mają księgarze. 
To także Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego. 13 
grudnia 1981 roku w Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej wprowadzono stan wojenny. W trakcie jego 
trwania życie straciło około 40 osób, internowano 
ponad 10 tysięcy działaczy związanych 
z „Solidarnością”. W rocznicę tego wydarzenia 
upamiętniamy wszystkich, którzy ponieśli ofiary na 
rzecz niepodległości naszego kraju oraz swobód 
narodowych i obywatelskich. 

15 grudnia to Dzień Herbaty. Pierwsze święto 
herbaty odbyło się w Nowym Delhi (Indie) 15 grudnia 
2005 roku. To także Dzień Zamenhofa (Dzień 
Esperanto). Tego dnia cały świat oddaje hołd twórcy 
języka esperanto Ludwikowi Zamenhofowi. 

17 grudnia wspominamy Braci Wright. 
Są uważani za pionierów lotnictwa, twórców 
pierwszego samolotu. 

20 grudnia to Międzynarodowy Dzień 
Solidarności. To święto, które odwołuje się do 
jednych z najważniejszych wartości w relacjach 
międzyludzkich, a więc solidarności. Tylko wspólne 
działania mogą skutecznie niwelować ubóstwo 
i nierówności społeczne na świecie. Święto ustanowiło 
Zgromadzenia Ogólne ONZ w 2005 roku. 

 
 
 
 
 

https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-osob-niepelnosprawnych
https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-osob-niepelnosprawnych
https://www.kalbi.pl/dzien-gornika
https://www.kalbi.pl/dzien-gornika
https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-wolontariusza
https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-wolontariusza
https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-wolontariusza
https://www.kalbi.pl/dzien-aniola
https://www.kalbi.pl/dzien-praw-czlowieka
https://www.kalbi.pl/dzien-praw-czlowieka
https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-tanga
https://www.kalbi.pl/dzien-pamieci-ofiar-stanu-wojennego
https://www.kalbi.pl/dzien-herbaty
https://www.kalbi.pl/dzien-zamenhofa-dzien-esperanto
https://www.kalbi.pl/dzien-zamenhofa-dzien-esperanto
https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-solidarnosci
https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-solidarnosci
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Kronika sportowa 
Brąz dziewcząt w unihokeju 

W piątek, 13 października, w Orlu odbywały 
się Gminne Igrzyska Dzieci w Unihokeju Dziewcząt. 
Trzynastka okazała się pechowa dla dziewcząt 
z Bolszewa, bo mimo niezłej postawy zajęły dopiero 
3. miejsce. W reprezentacji szkoły znalazły się: 
Wiktoria Baranowska, Oliwia Wiczling, Roksana 
Wiczling, 
Oliwia Czepik, 
Aleksandra 
Treder, Kinga 
Medowska, 
Julia 
Penkowska, 
Agata 
Kujawska 
oraz Karolina 
Neubauer. 
Opiekunem drużyny była Małgorzata Białk. 
 

Gminne Igrzyska Dzieci w Biegach 
Przełajowych 

W piątek, 6 października, w Bolszewie 
odbywały się Gminne Igrzyska Dzieci w Biegach 
Przełajowych. Zarówno w kategorii dziewcząt, jak 
i chłopców, zwyciężyła szkoła z Gościcina. 
Dziewczęta z Bolszewa zajęły trzecie miejsce, chłopcy 
wrócili tym razem bez medalu, zajmując miejsce 
czwarte. Reprezentacja dziewcząt wystąpiła 

w składzie: Treder 
Aleksandra, Gaffke 
Julia, Lesnau 
Zuzanna, Kujawska 
Agata, Stanicka 
Nikola, Lidzbarska 
Antonina, Raczko 
Andżelika, Konkol 
Jowita, Ciesielska 
Agata, Kosyn Maja, 

Zielonko Małgorzata oraz Cilińdź Marta. Skład 
chłopców: Lesner Kamil, Lademann Konrad, Reiter 
Paweł, Kujawski Wojciech, Lezner Mateusz, 
Stefanowski Bartłomiej, Roksz Szymon, Wolter Adrian, 
Mielewczyk Jakub, Dzieweczyński Mateusz, 
Baranowski Maciej, oraz Jakub Marzec. Drużyny 
poprawadziła Dorota Olszewska oraz Przemysław 
Kadula. 
 

Bolszewo mistrzem powiatu 
w badmintonie drużynowym 

We wtorek, 17 października, w Szemudzie 
odbywały się Powiatowe Igrzyska Dzieci 
w Badmintonie Drużynowym. Wielki sukces odniosły 
w tym turnieju dziewczęta z Bolszewa, które sięgnęły 
po złote medale, pozostawiając w pokonanym polu 

całą konkurencję i awansując do półfinałów 
wojewódzkich. Szkołę reprezentowały: Oliwia Czepik, 
Oliwia Wiczling oraz Agata Kujawska. Opiekunem 
drużyny był pan Sławomir 
Toruńczak. 

 

Półfinały 
Wojewódzkie 

w Badmintonie 
Drużynowym 

W środę 25.10.2017r. 
w Helu odbywały się 
półfinały wojewódzkie 
Igrzysk Dzieci w 
Badmintonie Drużynowym. 
Dziewczęta reprezentujące szkołę z Bolszewa 
w składzie Agata Kujawska, Oliwia Czepik i Oliwia 
Wiczling zajęły drugie miejsce. 

Warto dodać, że wynik (drugie miejsce w półfinale 
wojewódzkim) to najlepsze sportowe osiągnięcie tego 
roku dla Szkoły Podstawowej w Bolszewie. 
Gratulujemy dziewczętom i życzymy dalszych 
sukcesów. Opiekunem drużyny był Sławomir 
Toruńczak. 

 

Tenis stołowy – złoto dziewcząt, srebro 
chłopców 

27 października w Orlu odbyły się Gminne 
Igrzyska Dzieci w Tenisie Stołowym. Dziewczęta 
wróciły z turnieju ze złotymi medalami, pokonując 
gospodynie po zaciętym pojedynku 3-2. Mniej 
gościnni byli natomiast chłopcy, którzy nie dali szans 
naszej reprezentacji, wygrywając 3-0. Szkołę 
reprezentowali: Agata Kujawska, Dominika 
Dereżkiewicz, Maja Zielonka, Karol Gryczewski, 
Paweł Reiter i Kamil Lesner. Opiekunem była Dorota 
Olszewska. 

Reprezentanci szkoły zostali wyłonieni 
w szkolnym turnieju tenisa stołowego, który 
25 października zorganizowali pan Dawid Szymański 
i pan Sławomir Toruńczak. 

W klasach IV-VI ruszyła akcja wolontariatu: 

„Zbieramy karmę i  koce dla 

schroniska w  Dąbrówce”.  

Kto tylko może, niech wspomoże naszego 

pieska, który czeka na smaczną i zdrową 

karmę oraz ciepły kocyk na zimę. Może 

macie propozycję imienia dla pieska 

wolontariusza? Jeśli tak, wrzucajcie swoje 

pomysły do skrzynki samorządu. 
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Mikołaj Kopernik - wielki astronom polski, twórca teorii 
heliocentryzmu. Udowodnił, że Ziemia i planety krążą 
wokół nieruchomego Słońca. 

Urodził się w Toruniu 19 lutego 1473 roku. Był on 
astronomem, matematykiem, prawnikiem, ekonomistą, 
strategiem, lekarzem, astrologiem, kanonikiem warmińskim 
i duchownym katolickim. Jego najważniejszym dziełem jest 
„O obrotach sfer niebieskich”, w którym opisał 
heliocentryczną wizję świata w sposób wystarczająco 
szczegółowy, by mogła stać się naukowo użyteczna. Na 
podstawie obserwacji nieba stwierdził, że Ziemia krąży wokół 
Słońca. Było to odkrycie przełomowe dla rozwoju 
nowoczesnej nauki. Wcześniej sądzono bowiem, że inne 
planety obiegają nieruchomą ziemię. To właśnie dzieło zostało 
umieszczone na "CZARNEJ LIŚCIE", ponieważ kościół 
katolicki pozostawał przy swoim twierdzeniu, że Ziemia jest 
centrum wszechświata. Przez takie właśnie twierdzenie i 
przypuszczenie o tym, iż Ziemia obraca się wokół Słońca 
Galileusz został spalony na stosie. Mikołaj Kopernik był 
nowoczesnym uczonym i odważnym człowiekiem szukającym 
prawdy o Wszechświecie. Ogłoszone drukiem dzieło 
przyniosło światu nową ideę. Mikołaj Kopernik zakończył życie 
24 maja 1543 roku na skutek wylewu krwi do mózgu. Mikołaj 
Kopernik został pochowany pod posadzką katedry 
fromborskiej. Po śmierci najsłynniejszego, polskiego 
astronoma ludzie na całym świecie zaczęli mówić, iż Kopernik 
"Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię". 

Ola Marchewicz 

  

 
24 listopada odbył się w naszej szkole konkurs 

„SPELLING COMPETITION”. Celem zabawy było 
doskonalenie umiejętności poprawnego pisania 
i literowania w języku angielskim oraz inspirowanie 
i motywowanie uczniów do poszerzenia swojej wiedzy 
w zakresie tego przedmiotu. 
                   W konkursie wzięło udział dwunastu uczniów 
klas VII, którzy musieli wykazać się znajomością alfabetu 
i słownictwa oraz pisownią w języku angielskim. Konkurs 
składał się z czterech etapów. Pierwszy etap polegał na 
losowaniu trzech kartek ze słowami, które należało 
poprawnie przeliterować. W drugim etapie uczniowie 

zmagali się z literowaniem wyrazów wylosowanych przez 
nauczyciela w określonym czasie. Podczas emocjonującej, 
dwu godzinnej rozgrywki pytania zadawane były po kolei 
każdemu z uczestników. Zadaniem uczniów w trzecim 
etapie było ułożenie jak największej liczby wyrazów 
z podanych liter, wybranych losowo przez komputer. 

W ostatnim etapie uczniowie musieli napisać dyktando. 
W finale znalazło się trzech uczniów, walczących 
o największą liczbę punktów. Najlepsza okazała się Sofia 

Gawrylak z klasy VII e, która poradziła sobie 
z najtrudniejszymi zadaniami. Drugie miejsce 
zajęła Małgorzacie Szyc VII e, a trzecie Emilia Wojdylak 
również z klasy VII e. Po zakończeniu konkursu nastąpiło 
uroczyste wręczenie dyplomów i nagród zwycięzcom. 
Organizatorki konkursu p. Katarzyna Kruszyńska i p. Hania 
Honik - Hewelt nagrodziły również wszystkich pozostałych 
uczestników dyplomami i nagrodami pocieszenia. 
                                                                                              

                              Katarzyna Kruszyńska 
 
 

 

Po raz drugi w Powiatowym Zespole Szkół Specjalnych 
w Wejherowie odbyły się Integracyjne Spotkania Dzieci 
i Młodzieży „Kaszubiada”. Uczniowie szkoły podstawowej 
i oddziałów gimnazjum - klasa II d SP z Bolszewa spędzili 
aktywnie dzień poświęcony poznawaniu kultury Kaszub 
pod fachowym okiem twórców kaszubskich. „Kaszubiadę” 
otworzył występ zespołu „Dżibasy”.  Zebrani obejrzeli 
również prezentację „Edukacja regionalna w PZKS 
w Wejherowie”, w której przedstawiono historię 
„Regionaliów” i „Kaszubiady”. Po spotkaniu inaugurującym 
uczniowie rozpoczęli działalność w poszczególnych 
warsztatach: ceramiki, „kaszubskiej kuchni, wypalania 
wzorów kaszubskich, projektowania wzorów kaszubskich. 

         W roli wolontariuszy wspierających pracę uczniów 
doskonale spisali się uczniowie ZSP nr1 (LO „Sobieski”), 
ZSP nr2 („Elektyk”), ZSP nr 3 („Budowlanych”), ZSP nr4 
(„Samochodówka”) oraz nasi uczniowie Szkoły 
Podstawowej (oddziały gimnazjum) w Bolszewie pod 
opieką nauczyciela plastyki Bożeny Reszke. Było 
twórczo, integracyjnie i smacznie, a „kaszubski duch” 
imprezy będzie nam towarzyszył jeszcze długo. 

B.R. 

Nowy Patron Naszej Szkoły  

SPELLING COMPETITION  

„Kaszubiada”  z  wolontar iuszami  
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Red.: Jak zaczęła się Pana przygoda z muzyką? 
Tomasz Szczepanik: Moja przygoda z muzyką zaczęła się w 
Małopolsce w Bogoniowicach, taka maleńka miejscowość, 
niedaleko Tarnowa, Nowego Sącza. To taka malutka 
miejscowość, gdzie się urodziliśmy i tam brat naszej babci był 

takim prekursorem w naszej rodzinie. Założył orkiestrę 
strażacką w Ochotniczej Straży Pożarnej. Te wszystkie geny 
muzyczne z jego strony przypłynęły do nas. Ja jako 
najmłodszy z braci pierwszy ćwiczyłem grę na pianinie. Potem 
wyjechałem na studia muzyczne do Rzeszowa. Bracia też 
poszli w moją stronę. I tak się złożyło, że od 2011 roku 
w zasadzie tworzymy taki braterski zespół, i przyjeżdżamy do 
różnych miast. 
Red.: Skąd pomysły na Wasze piosenki i kompozycje? 
T.S.: To wszystko to są zdarzenia z życia. Jesteście 
dziewczyny bardzo młode, ale na pewno będziecie na swojej 
drodze spotykać różne przygody, różne życiowe zakręty 
i fajnych ludzi, a czasem mniej fajnych. Z tego rodzą się 
właśnie te wszystkie historie, które niektórzy przelewają na 
papier w postaci wierszy, niektórzy w postaci piosenek, 
a niektórzy malują obrazy. Jakoś chcą utrwalić takie ważne 
momenty w życiu każdego z nas. Dużo mówimy o rodzinie, 
dużo o tożsamości, skąd pochodzimy, że można spełniać 
swoje marzenia, nawet jeśli się mieszka w małej 
miejscowości, na wsi czy w maleńkim domku, więc to jest dla 
nas naprawdę bardzo cenne, że możemy też tworzyć taki 
zespół złożony z braci i będziemy dalej to kontynuować 
i pracować nad tym. 
Red.: Jak się potoczyła Wasza kariera, ktoś Was odkrył 
czy raczej sami dążyliście powoli do celu? 
T.S.: Nasz zespół nigdy nie pojawiał się w programach typu 
Talent show, czyli w takich, które dzisiaj można oglądać. 
Tylko zawsze staraliśmy się jakoś tak bardzo mocno 
pracować                na próbach, tam gdzie nie ma kamer, 
gdzie nie widać tej pracy, w garażu. Każdy zespół zaczyna 
swoją przygodę gdzieś w warunkach takich, bardzo 
skromnych i my postanowiliśmy, że od razu już po założeniu 
zespołu będziemy chcieli tworzyć swoje piosenki, pisać swoje 
teksty  i komponować muzykę. Udało nam się to w 2006 roku. 
Zespół powstał w 2005 roku, a w 2006 wygraliśmy już jeden 
taki duży konkurs dla młodzieży Międzynarodowy Carpathia, 

który się odbywa do 
dzisiaj. Wygraliśmy tam 
jako pierwsi z autorską 
piosenką. Napisaliśmy 
specjalnie piosenkę               
do tego konkursu i tak się 
zaczęło, zdobyliśmy 
pierwsze 4tys., które 

przeznaczyliśmy 
na stronę internetową 
i sesję zdjęciową. I tak 
się potoczyło, że 
zakwalifikowaliśmy się do 
festiwalu w Opolu do 
debiutów. Trzeba było 
próbować. 
 
 
 
 

Ciąg dalszy wywiadu na 
stronie kolejnej. 

 
 

Tomasz Szczepanik - gitara akustyczna, fortepian, śpiew 
w zespole Pectus. Podczas wywiadu powiedział nam 
trochę o swojej przygodzie z muzyką i interesujących 
początkach zespołu. Zainspirował nas także słowami: 
„Można spełniać swoje marzenia, nawet jeśli się mieszka 
w małej miejscowości, na wsi czy w maleńkim domku”. 
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Red.: Tak w temacie 
występów, ma Pan jakiś 
swój ulubiony, z którego 
jest Pan najbardziej 
dumny?  
T.S.: Występy? Każdy jest 
inny tak naprawdę. 
Oczywiście bardzo 
niezwykle wzruszające są 
Festiwale, bo jest to 
impreza, taka największej 
rangi, jest telewizja, ludzie 
w amfiteatrze i taka  
podniosła atmosfera. Na 
pewno te udziały 
w festiwalach to jest duże 
wyzwanie, taka przygoda. 
Natomiast dla nas każdy 
koncert w innym mieście 
jest innym przeżyciem, inna publiczność, inne emocje, 
czasem ludzie reagują niezwykle żywiołowo, a czasem są 
bardzo wsłuchani. Także przede wszystkim my musimy dać      
z siebie bardzo dużo i do każdego występu przygotowujemy 
się bardzo rzetelnie, ale to spotkanie z publicznością                    
za każdym razem gdzie indziej, to jest też bardzo fajne i takie 
motywujące, żeby ten poziom jednak nie spadał, żebyśmy się 
rozwijali.  
Red.: Czyli właśnie bycie takim muzykiem 
rozpoznawalnym jest dla Pana taką rzeczą, z której jest 
Pan dumny? 
T.S.: Tak, jestem zadowolony, że publiczność przychodzi na 
nasze koncerty i chce słuchać naszych piosenek, chce 
słuchać tego, co mamy do powiedzenia właśnie o tych 

naszych przeżyciach, o rodzinie, o naszych wartościach. 
Przede wszystkim o wartościach; o szacunku, o miłości, 
o przyjaźni, spełnianych marzeniach. To jest fajne i cieszę 
się, że docieramy do szerokiego grona odbiorców, że na 
nasze koncerty też przychodzą zarówno młodzi, jak 
i troszeczkę starsi. Myślę, że muzyka nie powinna mieć 
granic i po prostu, jeśli komuś nasza estetyka grania i to co 
mamy do powiedzenia się podoba to przychodzi i jakoś 
odwzajemnia naszą energię i z tego się ogromnie cieszymy, 
przecież nie gramy dla siebie  tylko dla Was. 
Red.: Ma Pan jakiś swój ulubiony utwór, który Panu 
podoba się jakoś bardziej od reszty? 
T.S.: Na pewno jest kilka takich piosenek, które zaznaczyły 
na przestrzeni tych kilku lat swoją obecność. Mam tutaj 
na myśli na przykład piosenkę „Spacer” z Carpathii. Z 
festiwalu gdzie właśnie zdobyliśmy pierwszą w życiu 

nagrodę. Potem było „To co 
chciałbym Ci dać”. Zresztą 
z gminą Wejherowo jesteśmy 
związani, ponieważ producent, z 
którym wtedy pracowałem w 2007 
roku to był producent, który 

mieszkał                    
w Wejherowie. I tutaj bardzo 
często przyjeżdżałem                               
i nagrywałem piosenkę, z którą 
później wygrałem na festiwalu w 
Sopocie, właśnie z piosenką „To 
co chciałbym Ci dać”, która była 
tutaj produkowana w Wejherowie. 
Na pewno „Jeden Moment”, który 
dał nam po tej piosence też wiatr                        
w żagle. „Barcelona” oczywiście, 
która mówi o historii osób mi 
bardzo bliskich, więc bardzo 

fajnie, że się podoba taka słoneczna wersja Hiszpańska 
nieco. Teraz na przykład nagraliśmy piosenkę, którą dzisiaj 
też zagramy dla was. To jest utwór nowy, który nosi tytuł „Do 
góry nogami”, nagraliśmy ją z pianistą Włodkiem Pawlikiem, 
który zdobył Grammy,                  w Stanach Zjednoczonych. 
To taki muzyczny Oscar, nagroda bardzo wyjątkowa i Włodek 
z nami od jakiegoś czasu współpracuje, więc mam nadzieję, 
że będzie trasa koncertowa: Włodek Pawlik i Pectus. 
Red.: A jakieś porady dla młodych muzyków? 
T.S.: Ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć! Nie zrażać się, 
też zaczynaliśmy jako młodzi ludzie. Często nie ma tych 
takich wielkich możliwości technologicznych, technicznych, 
żeby móc swobodnie złożyć zespół. Oczywiście można być 
indywidualistą, kupić sobie sprzęt. Chociaż ze sprzętem nie 
ma wielkich trudności. Obecnie można kupić naprawdę 
bardzo dobre instrumenty w każdym większym mieście                   
w Polsce. Więc z tym nie ma problemów.  Mówię tutaj                    
o takim zapleczu zespołu muzycznego, gdzie kilka osób się 
skrzykuje i plan to; będziemy robić muzykę, będziemy robić 
swoje piosenki. To tutaj trzeba naprawdę wiele determinacji, 
bo utrzymać w ryzach kilka osób obcych sobie, no jest to 
wyzwanie i tylko nieliczne zespoły mogą przetrwać przez 
długie lata, także dużo wytrwałości. 
Red.: Dziękujemy serdecznie za wywiad. 
 

Wywiad przeprowadziły: Aleksandra Marchewicz, Anna 
Szczypior, Marta Roszman 

Opracowała: Aleksandra Marchewicz 
Foto z wywiadu: 

Foto z koncertu: http://ugwejherowo.pl 
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 Dnia 25 października  uczniowie klas siódmych oraz 

drugich i trzecich oddziałów gimnazjalnych wraz 
z  organizatorkami, Katarzyną Smentoch, Bożeną Reszke, 

Wiesławą Żywicką, integrowali się z wychowankami 
Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego 
w Wejherowie.  Uczniowie naszej szkoły 
współorganizowali imprezę z okazji „Święta Latawca”.   
Po przywitaniu wszystkich przez Panią Dyrektor, cztery 
gimnazjalistki zaśpiewały przy akompaniamencie  gitar. Krótki 
koncert podobał się, o czym świadczyły gromkie brawa. 
Następnie utworzono 15 zespołów,  które w salach,  wraz z 
opiekunami Ośrodka, rozpoczęły prace przy konstruowaniu 
latawców. Grupom konkursowym towarzyszyła muzyka 
i wspólne śpiewanie, oraz słodki poczęstunek w postaci 
cukierków, o który zadbali nasi uczniowie uczestniczący                   
w imprezie i organizatorki. 
Gotowe prace zaprezentowano w auli szkolnej. Poziom prac, 
jak co roku, był bardzo wysoki, dlatego jury postanowiło 
przyznać tytuł zwycięzcy  i nagrodzić wszystkie zespoły. 
 Słodycze, czekolady, gry, przybory szkolne, zabawki i inne 
upominki, możliwe były dzięki corocznej  akcji „Namaluj 
Dzieciom Uśmiech”. Z relacji uczniów, którzy po raz pierwszy 
wzięli udział  w imprezie integracyjnej wynika, że byli bardzo 
pozytywnie zaskoczeni radością, otwartością i serdecznością 
wychowanków Ośrodka. Wszyscy byli wobec siebie uprzejmi     
i służyli pomocą. Jedna z uczestniczek powiedziała, że dawno 
nie  widziała osób tak szczęśliwych i pełnych energii.  Pomimo 
że są to osoby niepełnosprawne, potrafią cieszyć się i bawić 
przy wspólnym budowaniu latawców.                                            
Na zakończenie,  bardzo miłym akcentem były słowa 
podziękowania skierowane do naszych uczniów, które padły 
 z ust opiekunów Ośrodka. Dodatkowo wyróżnieni zostali 
chłopcy, którzy zostali zaproszeni na najbliższe Mikołajki i Bal 
Karnawałowy. Młodzież po raz kolejny wykazała się 
dojrzałością, tolerancją i zrozumieniem  w stosunku do 
sprawnych inaczej. Oprócz rozwijania zdolności przy 
wspólnym konstruowaniu latawców uczniowie  mieli okazję 
mile spędzić czas oraz nawzajem lepiej się poznać. Głównym 
celem imprez  w PZKS jest  integracja dwóch różnych 
środowisk szkolnych. 

Niestety, ze względu na pogodę,  nie można było spotkać się 
 na boisku szkolnym, przy puszczaniu latawców i pieczeniu 
kiełbasek przy ognisku. W zamian, na stołówce przygotowano 
 wspólny posiłek.  W tym roku szkołę reprezentowali: 
 Aleksandra Marchewicz III d oraz Martyna Bobkowska II f - 
oprawa muzyczna, Marceli Płotka II j, Robert Gosz II j, Natalia 
Kolodziejska II e, Maciej Mitrowski II e, Roksana Wołoszyk II 
h, Martyna Wioska II h , Martyna Zyra II j, Julia Gehrmann II 
a, Jagoda Skrzypkowska II a, Iza Osowicka II j, Maciej Wójcik 
7 b, Jakub Brylowski II d, Paweł Milewczyk II d, Kinga Grubba 
II d, Amelia Wensierska II d, Karolina Kandziora II d, Piotr 
Damps II d,  Dagmara Zybała II d, Paweł Gruba II d, Maria 
Boyke 7 e, Sofia Gawrylak 7 e, Paulina Stencel II a, Olga 
Woźniak IIa.    
                                                                               W. Ż  
 

Dmuchawce, latawce, wiatr...    
“Integracyjne 

 Święto Latawca 2017” 
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 „ Ż y c i e  n a b i e r a  s e n s u  w t e d y ,  k i e d y  m o t y w u j e s z  s i ę ,   

w y z n a c z a s z  s o b i e  c e l e  o r a z  n i e u s t a n n i e  z a  n i m i  g o n i s z ” .   
 

D z ia ła n i a  i n t eg r ac y j n e  d o da ją  na m „ s k r z yd e ł ”   
o r az  mot ywa c j i  do  da l s z eg o  dz ia ł a n i a .   

i  n i es i en ia  do b r a !   
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„Kaszëbë na walë”  to projekt całkowicie 

finansowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, który stanowi unikalną formę edukacji 
przyrodniczo-językowej, polegającej na tym,                                 
że  w regionalnym kaszubskim języku uczestnicy zajęć 
poznają morską przyrodę, ciągle narażoną na dewastację.  

                9 października młodzież uczestnicząca w zajęciach 
języka kaszubskiego wybrała się do Akwarium Morskiego  
w Gdyni. Uczniowie zwiedzili obiekt, poznając niezwykłe 
gatunki    ryb, płazów i gadów pochodzących z różnych stron 
świata, np. z Afryki, Ameryki czy północy naszego kontynentu. 
Akwarium jest niezwykłą placówką, która nie tylko prezentuje 
ciekawe okazy, ale także przekazuje wiedzę naukową na 
temat fauny wodnej. W budynku, mającym status ogrodu 
zoologicznego, znajdują się cztery główne biotopy 
występujące w świecie: rafy koralowej, toni oceanicznej, 
gęstych tropików Amazonii i Morza Bałtyckiego. Ich 
mieszkańców można spotkać na trzech piętrach w 68 
akwariach ekspozycyjnych mieszczących ok. 1500 żywych 
organizmów z około 250 gatunków. 
       Kolejną godzinę zajęć młodzież spędziła w laboratorium 
biologicznym i multimedialnej Sali Ekologii Morza, gdzie miała 
okazję obserwować krewetkę i ciernika pod mikroskopem 
i wykonywać kartę pracy. Dla większości były to pierwsze 
takiego rodzaju  ćwiczenia z mikroskopem zwłaszcza, 
że prowadziła je nauczycielka w języku kaszubskim. 
       Na koniec uczniowie zawędrowali na najwyższe piętro 
budynku, gdzie w Sali Bałtyckiej uzupełniali kartę pracy 
dotyczącą  topografii Bałtyku, np.  szukali najgłębszego 
miejsca Głębi Landsort 459 m oraz odgadywali nazwy 
narysowanych przedstawicieli fitoplanktonu. 

Młodzi ludzie nie tylko poznali piękno kaszubskiej 
przyrody, ale także uświadomili sobie zagrożenia dla fauny 
i flory bałtyckiej powodowane przez człowieka. Tego rodzaju  
zajęcia nie tylko zaciekawiają, lecz promują właściwe postawy 
ekologiczne i na długo pozostają w pamięci. 

H.D. 
 

 

 

Chemia to nie tylko trudne wzory chemiczne 
zapisywane w książkach czy na tablicy, ale przede 
wszystkim eksperymenty badające to, co w naszym 
codziennym życiu interesujące, kolorowe często 
zaskakujące.  

7 października  grupa uczniów naszej szkoły, 
zainteresowanych chemią, wraz z p. Joanną Jagnow-Merchel 
wzięła udział w otwartych pokazach chemicznych                            

w audytorium na Uniwersytecie Gdańskim. Poprzez 
przeprowadzane doświadczenia tłumaczono 
eksperymentalnie, np. dlaczego niektóre grzyby po zerwaniu 
niebieszczeją, przedstawione zastały opłakane skutki 
nadmiernego opalania się czy efekt spalania tworzyw 
sztucznych. Dla pasjonatów muzyki a nie przepadających 
za matematyką zdradzono, jak wyznaczyć masę 
cząsteczkową substancji za pomocą gwizdka. Nie zabrakło 
również efektów specjalnych, jak zabawy fenoloftaleiną,  
„wytrysku Ludwika" czy znikającego atramentu. Pod koniec 
zajęć, które trwało ponad trzy godziny, uczniowie mogli 
zobaczyć, a właściwie usłyszeć, efekt spalania mieszaniny 
wybuchowej wodoru i tlenu.  

Był to wstęp do pokazów wybuchowych, które odbędą 
się za miesiąc, a na które zaproszeni są wszyscy choć trochę 
interesujący się chemią. 

 J.J.–M. 

Niezwykła zajęcia w ramach projektu 
„Kaszuby na fali”  „Kaszëbë na walë” 

Otwarte pokazy chemicznych  

w audytorium na Uniwersytecie Gdańskim  

https://mac.gov.pl/
https://mac.gov.pl/
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Zmienne obuwie 

Wybór zawodu i szkoły   
 

16 listopada 2017  roku, w ramach orientacji 
zawodowej, w naszej szkole odbyło się spotkanie 
uczniów klasy III j  z leśniczym Leśnictwa Luzino 
Panem Krzysztofem Bober oraz ze stażystą 
Łukaszem Dybowskim z Nadleśnictwa Strzebielino.  

Głównym celem spotkania było poznanie pracy leśnika, 
ale przede wszystkim drogi jaką należy przejść, aby 
pracować w tym zawodzie. Zajęcie to wymaga 
umiejętności z różnych dziedzin nauki, ale przede 
wszystkim, aby przynosiła satysfakcję, musi być 
powołanie, zamiłowanie oraz predyspozycje, co                  
wiąże się z wysoką sprawnością fizyczną. Przez szereg 
lat zdobywa się wiedzę przyrodniczą, która pozwala 
leśnikowi lepiej zrozumieć zjawiska zachodzące                    
w przyrodzie. Dzięki temu precyzyjnie określa m.in. jaki 
gatunek drzewa posadzić w danym miejscu, gdzie 
powiesić budkę lęgową lub które drzewo wyciąć, aby 
nie zachwiać trwałości lasu. Spotkanie wzbudziło 
ogromne zainteresowanie wśród uczniów, a odbyło się 
dzięki inicjatywie Pani Joanny Domarus z rady 
klasowej rodziców, za co klasa bardzo dziękuje.  

J. – J.- M 

 

 

   
 
           Od początku bieżącego roku szkolnego wiele 
się zmieniło. Obowiązują nowe przepisy i zasady. 
Przedstawię Ci bliżej jedną z nich. 
            M usimy zmieniać  obuw ie !  Robimy to 
przede wszystkim w trosce o nasze zdrowie. Dużo 
bardziej higienicznym (zwłaszcza zimą) jest przebieranie 
obuwia. Dzięki temu także nie brudzimy szkolnych 
podłóg. Szanujemy pracę innych. Wiele osób nie 
wyraziło zgody na noszenie zmiennego obuwia. Ale o co 
tyle szumu? Przykładem dobrego podejścia do tematu 
jest zachowanie ucznia naszej szkoły z klasy 7a. 
Stwierdził, że jest wiele na to sposobów. Franek nałożył 
na obuwie foliowe reklamówki znanej „sieciówki”. Tym 
sposobem cały czas może nosić swoje ulubione buty.  

 
Pamiętajmy! Zamiast stresować się nowymi regułami, 

podejdźmy do tematu spokojnie i humorystycznie. 
Zadbajmy o to, aby w naszej szkole było czysto! 

 
Marysia 

 Niedawno odbył się Światowy Dzień Zwierząt. Jest 
to święto obchodzone corocznie                                 
4 października w dzień wspomnienia w Kościele 
powszechnym św. Franciszka z Asyżu, patrona zwierząt, 
ekologów i ekologii. Światowy Dzień Zwierząt został 
ustanowiony w 1931 roku  na konwencji ekologicznej we 
Florencji i rozpoczyna Światowy Tydzień Zwierząt (World 
Animal Week) trwający do 10 października. Obchody 
tego Dnia mają na celu zmianę zachowania ludzi 
w stosunku do zwierząt i uświadomienie  im, że zwierzę 
to istota żywa, a nie rzecz i ma swoje prawa. Zwierzę 
także zasługuje na szacunek. Dlatego nie rozumiem 
ludzi, którzy zwierzętom robią krzywdę. Chciałabym się 
odnieść do ostatnich wydarzeń, o których było głośno                   
w mediach - nastolatki rzucały w jeża przeróżnymi 
przedmiotami. Zwierzątko zostało przez nie poturbowane 
szklanymi butelkami, a następnie podpalone żywcem.. 
Nie będę tego komentować. Brak słów… A po co to 
zrobiły? Dla zabawy. Dla żartu. Nie jestem w stanie sobie 
wyobrazić, co to zwierzątko musiało czuć. Dlatego to 
święto jest po to,  by je chronić przed takimi sytuacjami. 
KIEDY WIDZIMY OSOBĘ KTÓRA ZNĘCA SIĘ NAD 
BEZBRONNYM ZWIERZĘCIEM, REAGUJMY! NIE 
POZWÓLMY ROBIĆ MU KRZYWDY! Rozglądajcie się, 
bo być może jakieś niewinne zwierzątko w Waszej 
okolicy też potrzebuje pomocy! 

 Paulina Stenke 
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 Ogromny sukces osiągnęły dziewczęta oddziałów 
gimnazjalnych oraz ze Szkoły Podstawowej z Bolszewa. 19 
października 2017 r. wróciły z Finału wojewódzkiego ze złotym 
medalem. Pokonały 18 drużyn szkół województwa 
pomorskiego. Zawody rozgrywane były w sztafecie 10X800m. 
Początek był ciężki, po pierwszej zmianie byłyśmy na 

5 miejscu, jednak stopniowo dziewczęta przesuwały się coraz 
wyżej. Na 5 zmianie Oliwia Szargiej przesunęła się 
na 1 miejsce i już do końca uczennice z Bolszewa nie oddały 

prowadzenia.  
Na zakończenie zawodów 
najlepsze zawodniczki 
zostały nagrodzone 
pucharem, dyplomem 
i każda otrzymała medal. 
Oto skład drużyny: Karolina 
Witt 2j, Szczypior Martyna 

2j, Ewelina Wojciechowska 3g, Maja Puzdrowska 2h, Szargiej 
Oliwia 3f, Wiktoria Kos 3g, Oliwia Puzdrowska 2h, Agata 
Syska 2f, Natalia Mathea 3g, Natalia Klas 2h – rezerwa 
Patrycja Gajewska i Aleksandra Skarbek. Gratuluję 
dziewczętom i życzę dalszych sukcesów, możliwe że 
w zawodach ogólnopolskich. Opiekunem dziewcząt była 
Celina Czarnecka. 

C.C. 

 

 
 
 
Uczennica klasy II f ( profil medyczny ) trenująca 

w UKS team DRAGON Wejherowo ,reprezentująca KS 

AZS-AWFiS Gdańsk AGATA SYSKA wywalczyła 
w pięknym stylu srebrny medal MISTRZOSTW POLSKI 
MŁODZICZEK W JUDO, które odbyły się 14-15.10.2017 r. 
w Poznaniu. 

Jest to historyczny sukces Agaty, która jako pierwsza 
Wejherowianka może się poszczycić medalem z Mistrzostw 
Polski w Judo i jednym z niewielu medali zdobytych w naszym 
Powiecie w dyscyplinie rozgrywanej na IGRZYSKACH 
OLIMPIJSKICH. 

Agata po solidnie przepracowanych wakacjach na 
obozach kadry Wojewódzkiej i treningach klubowych, już 

na początku września pokazała, że będzie się zaliczać do 
najlepszych judoczek w Polsce. Najpierw zdobyła 
w Koszalinie  srebrny medal MIĘDZYWOJEWÓDZKICH 
MISTRZOSTW MŁODZIKÓW, a następnie po dwóch 
tygodniach wywalczyła 7 miejsce ( najlepsza Polka w kat 
44kg) w WARSAW JUDO OPEN , jednym z najmocniejszych 
turniejów na świecie, który zgromadził w tym roku ponad 1800 
zawodników z 31 państw. 
 W drugim dniu Poznańskich Mistrzostw Polski 
Młodziczek, Agata wygrała wszystkie swoje walki eliminacyjne 
przed czasem, a następnie w walce półfinałowej pokonała 
znajdującą się wyżej w rankingu PZJudo zawodniczkę UKJ 

Juko Józefów i awansowała do finału kategorii wagowej -
44kg. W finale musiała jednak uznać wyższość zawodniczki 
Gwardii Koszalin i zakończyła turniej na bardzo dobrym 
drugim miejscu, co jest największym dotychczasowym 
sukcesem Agaty. 
 Judo w Wejherowie można trenować już od 
najmłodszych lat w klubie UKS Team Dragon Wejherowo do 
czego namawiają trenerzy- www.judodragon.pl i zapraszają 
na zajęcia. 
 

Więcej na www.pzjudo.pl 
J.S. 

 Złotka z  Bolszewa  

HISTORYCZNY MEDAL MISTRZOSTW POLSKI  
W JUDO UCZENNICY GIMNAZJUM W BOLSZEWIE 

AGATY SYSKA, 
 KTÓRA ZOSTAŁA VICE - MISTRZYNĄ POLSKI 

 

http://www.judodragon.pl/


Ale NEWS! LISTOPAD  2017  SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BOLSZEWIE 

17   

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dla klas III 

nadszedł  czas 
podjęcia ważnej 
decyzji o wyborze 
przyszłego zawodu 
i dalszej drodze 
kształcenia.  Aby ta 
decyzja była trafna, 
uczeń musi zostać 

odpowiednio przygotowany do jej podjęcia. W takim 
momencie życia szczególnie ważna jest aktywność zarówno 
rodzicielska jak i nauczycieli. 
W dniu 9 listopada klasa III j, w ramach lekcji wychowawczej, 
wzięła udział w spotkaniu z Panią Anettą Potrykus - Oficerem 
Prasowym Wejherowskiej Policji.  
Uczniowie podczas wizyty gościa mogli dowiedzieć się, jakie 
wymagania należy spełnić, by pracować w tym zawodzie 
i ścieżce edukacyjnej. Poznali przepisy ograniczające 
dostęp do niektórych stanowisk ze względu na wymóg 
niekaralności. Zaświadczenie potwierdzające ten fakt 
muszą zdobyć m.in. kandydaci na policjantów, 
nauczycieli, prokuratorów,  licencjonowanych pracowników 
ochrony oraz osób w innych służbach publicznych. 
Zaznaczony został fakt, iż taki wymóg może mieć również 
każdy pracodawca. Uczniowie mieli okazję również 
porozmawiać na temat cyberprzemocy oraz kar nakładanych 
za wykroczenia.  

J.J.-M. 

NAMALUJ DZIECIOM UŚMIECH! 

KONKURS ŚWIĄTECZNY!!! 
 

XVIII Edycja Akcji Szkolnej  
pod hasłem: 

 „Namaluj Dzieciom Uśmiech” 
20.11.2017r.- 20.12.2017r. 

 

„W każdym małym, życzliwym 
geście zaklęta jest dobra 

energia”.  
 

KONKURS INDYWIDUALNY 
 

Przynieś maskotki, układanki, gry, przybory szkolne, 
gadżety firmowe. Czekamy na Was, każdy może wziąć 

udział  w naszej zabawie. Pamiętaj, zabawki muszą być 
niezniszczone, tylko wtedy będą mogły sprawić 

radość innym! 

 
Miejcie odwagę żyć dla miłości” – 

Namalujmy Dzieciom Uśmiech! 
 

KONKURS KLASOWY: 
 

Każda klasa może wziąć udział także w konkursie 

„CZEKOLADA” 

Klasa, która zbierze największą ilość tabliczek 
czekolady, zostanie zwycięzcą konkursu. 

Przewidziana nagroda!!! Zostańcie najlepszą z klas!! 
 
 

Upominki i czekolady prosimy składać do sali B104 
(pracownia informatyczna) lub czytelni szkolnej. 

 
„Rekordzista”- zwycięzca indywidualnego konkursu 
oraz reprezentacja zwycięskiej klasy wyjadą razem  
z nami na Mikołajki i Integracyjny Bal Karnawałowy  

do Fundacji „Mimo Wszystko” w Lubiatowie                                 
i Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego  

Wejherowie. 
 

 
Masz szansę na zajęcie I miejsca 

indywidualnie i klasowo! 
Czekamy na rekordzistów oraz na zaangażowanie 

poszczególnych klas,  
nauczycieli i pracowników gimnazjum 

 

 
Miej radość z dawania! 

 
 

Organizatorzy: Katarzyna Smentoch, Wiesława Żywicka, 
Bożena Reszke 

 

Wybór zawodu i szkoły  
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 Pierwszy dzień - Może i piątek 13-stego, ale my w tego pecha nie wierzymy. Nasza grupa była w Krakowie już 

od rana i rozpoczęła dzień długim spacerem po Krakowie. Oficjalnie SMP pod hasłem: „Co Mu dasz” rozpoczęło się po 

kolacji, czyli o godzinie 20:00. Podczas kolacji oczywiście dużo osób się ze sobą witało. Tego dnia było dużo rocznic 

przyjaźni z zeszłego roku. Sama takie „obchodziłam”. Potem był czas na prezentacje grup. Każdy miał przedstawić 

wylosowanego Błogosławionego. Naszym był bł. Emanuel Segura López. Przedstawiliśmy go napisaną przez nas 

piosenką. Wysłuchiwaliśmy także wielu innych grup, każde przedstawienie było bardzo interesujące. Nasz pierwszy dzień 

SMP zakończyliśmy Konferencją 

prowadzoną przez gościa 

przybyłego z zagranicy o. Jean’a de 

Dieu Tagne i modlitewnym 

czuwaniem przed Najświętszym 

Sakramentem. Potem nadszedł 

czas na sen i zregenerowanie sił 

przed następnym dniem .  

Dzień drugi - Dzień rozpoczęty 

modlitwą w grupach i śniadankiem 

oczywiście. Następnie Konferencja 

o. Jean’a de Dieu. Ojciec opowiadał 

nam dużo o projekcie Święta 

Dorota realizowanym 

w Demokratycznej Republice 

Konga. Zachęcił nas, byśmy 

konkretnie odpowiedzieli                            

na pytanie, które jest hasłem: Co 

Mu dasz? Drugą część konferencji 

poprowadził o. Tomasz Jędruch, który 17 lat temu zainicjował Spotkania Młodzieży Pijarskiej. Opowiadał nam o trzech 

drogach, które prowadzą do Świętości. Potem odbyły się spotkania w grupach. Ja byłam w grupie numer 6, ale rozmowy 

każdej z grup miały ten sam temat: sposób na pijarskie dojście do Świętości. O jedenastej odbyły się „Targi Świętych”. 

Była to wymiana zdań na temat wylosowanych przez nas i przedstawionych pierwszego dnia Świętych. Przy obiedzie 

dyskutowaliśmy jeszcze z przyjaciółmi na temat naszej Świętości i naszych Patronów. Potem czas na pielgrzymkę 

Śladami Kalasancjusza. Odwiedziliśmy trzy kościoły, w każdym z nich dowiedzieliśmy się czegoś ciekawego, co na 

pewno pozostanie nam w pamięci. Mi najbardziej podobało się w ostatnim, gdzie dowiedzieliśmy się trochę o Pauli 

Montal. Po powrocie odbyła się Eucharystia na holu w liceum. Potem czas na radosne słuchanie śpiewów- Przegląd 

Piosenki Religijnej. A tuż po niej Zabawa Chrześcijańska. Czas na taniec i świetną zabawę! Po czasie na taniec był czas 

na wyciszenie się i czuwanie modlitewne. O. Mariusz Siódmiak wygłosił refleksję na temat wiary, „która jest światłem”. 

Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu prosiliśmy Boga o indywidualne błogosławieństwo, a także modliliśmy się 

słowami Litanii do świętych i błogosławionych rodziny Kalasantyńskiej. Po tak pięknych odczuciach jakie towarzyszą 

podczas czuwania, poszliśmy spać. 

Dzień Trzeci…-  Dzień, którego nienawidzi każdy z nas, dzień pożegnań, dzień łez, dzień podsumowania wyjazdu. Przed 

godziną ósmą spotkaliśmy się na modlitwę w grupach. Zaraz po niej śniadanie podczas, którego odbywało się wiele 

rozmów na temat 17ego SMP. Ja z przyjaciółmi stwierdziliśmy, że warto tu przyjeżdżać, te przeżycia pozwalają nam 

umocnić się w Wierze i dzielić się z innymi refleksjami na jej temat, a przy okazji poznaliśmy wiele ciekawych osób, 

z którymi kontakt zostaje nawet po wyjeździe. Po śniadaniu poszliśmy do Kościoła pw. MB Ostrobramskiej na 

Eucharystię. Na koniec Mszy od naszych gości z zagranicy dostaliśmy zaproszenie na PYM, który odbędzie się u nich, na 

Węgrzech. O 11:30 zakończenie 17tego SMP . Po obiedzie nastąpił czas pożegnań, podczas których padało dużo 

pytań typu: „Ale za rok też się widzimy? W końcu za rok SMP ma osiemnastkę ” , „A jedziesz może w tym roku na 

Lednicę lub Sylwester Pijarski?”. Tak, nikt nie lubi pożegnań… Czas już odjechać, czas już otrzeć łzy, na pewno 

będziemy tęsknić za tym pięknym czuwaniem, za atmosferą, za rozmowami, za Krakowem i za przyjaciółmi, tymi, których 

dzięki SMP zyskaliśmy, których dalej mamy mimo dzielących nas kilometrów. 

 Całą drogę ,  gdy wracal iśmy ,  myślałam o tym wszystkim, przeglądałam zdjęcia, mimo  że 

to było moje drugie SMP w życiu.  Ja chce tam wracać, dla takich emocji i  atmosfery warto.  

Ola 

17-ste Spotkanie Młodzieży Pijarskiej (SMP)  
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Wojtek R. II f 

Obowiązek jazdy po drodze dla rowerów: 

Rowerzysta ma obowiązek korzystać z drogi dla rowerów, 
jeżeli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym się 
porusza. 
Jeśli wzdłuż jezdni jest wyznaczona droga dla rowerów 
jednokierunkowa, to obowiązek poruszania się nią jest tylko 
w jednym kierunku . Rowerzysta jadący w przeciwnym 
kierunku musi poruszać się po jezdni. Kierujący rowerem, 

korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany 
zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca 
pieszym. 

Rowerzysta na chodniku: 
Generalna zasada brzmi: rowerem po chodniku jeździć 
nie wolno. Od tej zasady istnieją jednak trzy wyjątki. 

 

 Skręt w prawo: 

 Upewnij się, że możesz wykonać manewr 

 Wyciągnięciem prawej ręki zasygnalizuj skręt 

 Zbliż się do prawej krawędzi jezdni 

 Wykonaj skręt, ustępując pierwszeństwa pieszym                  
na przejściu drogi poprzecznej 

 Kontynuuj jazdę wzdłuż prawej krawędzi jezdni 

 Skręt w lewo: 

 Wyciągnięciem lewej ręki zasygnalizuj zamiar 
wykonania skrętu 

 Ponownie upewnij się, czy droga jest wolna 

 Zbliż się do środka jezdni (osi jezdni) 

 Ponownie upewnij się (oglądając się do tyłu), czy droga 
jest wolna (np. czy nikt cię nie wyprzedza) i czy 
przeciwny pas ruchu też jest wolny 

 Wyciągnięciem lewej ręki zasygnalizuj zamiar 
wykonania skrętu 

 Gdy droga za Tobą (na twoim pasie) i przed Tobą (na 
przeciwnym pasie) jest wolna, wykonaj skręt 

 Wjedź na właściwy pas ruchu – prawą część prawego 
pasa – uważaj na pieszych na przejściu drogi 
poprzecznej 

 
Mateusz 7d 

       

  W sobotę odbyło się kolejne spotkanie uczniów 
klas gimnazjalnych na Uniwersytecie Gdańskim. 
Uczniowie uczestniczyli w pokazach chemicznych 
przedstawiających gwałtowne reakcje w pracy chemika.  

 Wielu reakcjom towarzyszyły efekty świetlne oraz 
wydzielenie ogromnej ilości energii i dymu. Można było 
sprawdzić moc wybuchu gazu ziemnego, usłyszeć 
piszczenie wodoru w piszczałce wodorowej oraz wybuch 
mieszaniny wodoru z tlenem. Można było „połaskotać” 
piórkiem trójjodek azotu, czego efektem było wiele huku                    
i dymu. Podczas zajęć, które trwały około dwóch godzin, 
uczniowie zobaczyli również wiele innych niebezpiecznych, 
wybuchowych reakcji. 
 

 
J.J.- M. 

ZASADY BEZPIECZNEJ JAZDY ROWEREM cz. 2 

Uczniowie na Uniwersytecie Gdańskim 
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      W dniu 15.11.17r. uczniowie kl. II i III SP im. Mikołaja 
Kopernika w Bolszewie mieli okazję poznać autora 
„Pruskiej zagadki” Piotra Schmandta. Gospodarzem 
rozmowy o  książkach był pan Bartosz Wiszowaty 

z Biblioteki  i Centrum Kultury Gminy Wejherowo  przy 
ul. Reja. Pan Piotr Schmandt z wykształcenia jest polonistą 
i teologiem. Jego hobby, to czytanie i podróże 
samochodowe. Interesuje się średniowieczem i XX wiekiem, 
lubi dzieje zegarmistrzostwa, piłkę nożną oraz politykę. Jest 
bibliofilem zafascynowanym przyrodą, zabytkami a przede 
wszystkim kuchnią krajów byłej monarchii austro – 
węgierskiej. Pan Schmandt wraz z żoną Olgą pracuje nad 
kolejną książką. 

K.B.- Z. 

 

Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj 

przychodzę do Was z tematem pewnie 

dla Was znanym. Otóż chodzi o nic 

innego niż o Narodowe Święto 

Niepodległości. To Święto obchodzimy oczywiście                       

11 listopada. Na początku dla przypomnienia warto byłoby 

napisać, dlaczego obchodzimy to święto. Otóż,                            

aby upamiętnić odzyskanie przez Polskę niepodległości                         

w 1918 roku. 99 lat temu Polska odzyskała niepodległość.  

11 listopada 1918r. Rada Regencyjna przekazała Józefowi 

Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo 

podległych jej wojsk polskich. Tego samego dnia Niemcy 

podpisały zawieszenie broni kończące I wojnę światową. 

Dziękuję za uwagę i serdecznie pozdrawiam. P.S. II f 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie z autorem powieści kryminalnych  
o Wejherowie i okolicach 

Narodowe Święto Niepodległości  

Uroczystości w Białej i Piaśnicy 

Harcerstwo to m. in. wychowywanie w duchu 

patriotyzmu dlatego, jeśli oglądacie relacje z różnego 

rodzaju świąt i rocznic państwowych, prawie zawsze wśród 

pocztów widać proporce harcerskie. Oczywiście tak samo 

jest w naszej 81 Drużynie. W tym roku szkolnym byliśmy 

już w Białej i Piaśnicy. W Białej, niedaleko Wejherowa, 

pochowanych jest 24 żołnierzy, którzy polegli w pierwszych 

tygodniach II wojny światowej. Byli to żołnierze I Morskiego 

Pułku Strzelców. Na uroczystościach poza pocztami 

harcerskimi i delegacjami był też Pan Aleksander  Pawelec 

– porucznik w stanie spoczynku i świadek hitlerowskiej 

okupacji.  Jak co roku w październiku w lasach 

piaśnickich odbyły się uroczystości ku pamięci 

pomordowanych przez hitlerowców. Wzięły w nich udział 

nie tylko samorządy i delegacje, ale także bardzo licznie 

zgromadzone rodziny ofiar.  Piaśnica to miejsce 

szczególne. Hitlerowcy dokonywali w lasach masowych 

egzekucji, które stanowiły element tzw. akcji „Inteligencji”. 

Historycy oceniają, że ofiarą ludobójstwa padło nawet 

14 tys. ludzi. Ofiarami byli głównie przedstawiciele 

inteligencji z Pomorza Gdańskiego. Jest to największe, po 

obozie Stutthof, miejsce kaźni na Pomorzu, z okresu II 

wojny światowej, dlatego Piaśnica jest często nazywana 

„Pomorskim Katyniem” lub „Kaszubską Golgota”.  

Dla harcerza, którego główne cnoty to: Bóg, honor 

i Ojczyzna, udział w uroczystościach patriotycznych jest 

nie tylko obowiązkiem, ale też przywilejem.  

Mikołaj 
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