
 Życie  uczniów w szkole nabiera tempa…. Zimą zapraszamy skrzydlatych przyjaciół na posiłki 

do ptasich stołówek! – Brawo! Potem szybciutko przebieramy się na bal karnawałowy i bawimy się razem 

z podopiecznymi szkoły w Wejherowie! – Brawo! Zaraz potem pakujemy się do Londynu, by szlifować język 

i zobaczyć to wszystko, o czym mowa była na lekcjach! – Brawo! Jeszcze udana wizyta wolontariuszy 

w szpitalu i zabawa z chorymi pacjentami! – Brawo! No i konkursy – od szkolnych, gminnych, powiatowych, 

aż  po wojewódzkie! - Brawo! Po drodze trzeba jeszcze myśleć o wyborze szkoły i planować przyszłość! – 

Brawo! A przy tym wszystkim jest jeszcze czas na wywiady z nowoczesną Babcią, spotkania, podróże i sport. 

J e s t  t e m p o !  J e s t  m o c !  B r a w o !  

Redakcja 
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 1 lutego 2019 roku odbyły się szkolne eliminacje 
do Gminnego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy 
Polskiej. W konkursie wzięli udział uczniowie klas IV-VI, VII-
VIII i III gimnazjum. Recytatorzy zaprezentowali po dwa 
utwory poetyckie lub fragment prozy. Celem konkursu była 
popularyzacja polskiej literatury pięknej, kształtowanie 
wrażliwości na piękno języka i mowy ojczystej oraz stwarzanie 
okazji do pracy nad kulturą mowy oraz sztuką interpretacji. 
 Komisja w składzie: Maria Treder, Justyna Kurlapska 
i Maria Matysek przyznała następujące wyróżnienia: 

 Lena Węska - I miejsce w kategorii klas IV-VI, 

 Julia Dzięgelewska – II miejsce w kategorii klas IV-VI, 

 Sofia Gawrylak – I miejsce w kategorii klas VII-VIII, 

 Oliwia Plichta – I miejsce w kategorii kl. III gimnazjum. 
 Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali 
nagrody książkowe i dyplomy. Gratulujemy wszystkim 
laureatom i uczestnikom konkursu! 

       
   M.M. 

 

 

 

Dnia 4 marca 2019 roku w Szkole 
Podstawowej w Bolszewie odbyły się eliminacje 
gminne do Powiatowego Konkursu 
Recytatorskiego Poezji  i  Prozy Polskiej .   

W kategorii klas I- III zwyciężył Jakub Sołtys klasa II SP 
Gowino, II miejsce zajęła Nicola Jankowska  klasa II SP 
w Bolszewie,  III miejsce: Aneta Baranowska klasa I SP 

Góra. Wyróżnienie: Martyna Kozłowska klasa II SP  

Gościcinie, Marika Roszman klasa II SP w Orlu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

W kategorii klas IV-VI zwyciężyła Lena Węska klasa V z SP 
w Bolszewie, II miejsce zajęła Kornelia Garstka klasa V SP 
Góra, III miejsce: Julia Dzięgelewska klasa VI z SP 
w Bolszewie. Wyróżnienie: Aleksandra Schulz klasa VI.                                                                                                                                                          

Wśród najstarszych recytatorów z klas VII – VIII 
i oddziałów gimnazjalnych jury przyznało następujace 
lokaty: I miejsce - Oliwia Plichta klasa III gimnazjum, 
II miejsce - Sofia Gawrylak klasa VIII SP Bolszewo, 
III miejsce - Aleksandra Skwiercz klasa VII SP Gościcino                                                                                                             
Wyróżnienie - Wiktoria Damaszk klasa VIII SP Gowino. 

W kategorii poezji śpiewanej jury przyznało 
 II miejsce - Zofii Pałasz, uczennicy kl. 8 SP w Orlu. 

Zdobywcy I  i  I I  m iejsca będą reprezentować Gminę 
Wejherowo w el im inacjach powiatowych 
Wojewódzk iego Konkursu Recytatorsk iego Poezj i  
i  Prozy Polsk iej .                              H. D., foto: K.S. 

SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI 

POEZJI I PROZY POLSKIEJ 

Gminny Konkurs  Recytatorsk i  

 Poezji  i  Prozy Polskie j  



 

Ale NEWS! LUTY/MARZEC 2019  SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BOLSZEWIE 

3 
 

 
 6 lutego 2019 roku w Szkole 
Podstawowej w Bolszewie odbył się 
apel podsumowujący wyniki w nauce 
oraz sukcesy uczniów w konkursach 
w I półroczu roku szkolnego 2018/2019. 
Pani dyrektor Katarzyna Paczoska 
zaprezentowała wyniki klasyfikacji 

śródrocznej oraz wręczyła dyplomy i nagrody laureatom 
konkursów przedmiotowych. 

W s z ys t k i m  n a g ro dzo n ym  s e r d e c zn i e  
g r a t u lu j e m y s u k c e sów  i  ż yc z ym y p ow od z e n i a  

w  d a l sz ym  z do b yw an i u  w i e dz y.  
 Szkoła nie tylko uczy, ale również dba 
o bezpieczeństwo uczniów zwłaszcza w drodze do i ze szkoły, 
ale również podczas czasu wolnego. Samorząd Uczniowski 
pod kierunkiem p. Anny Muttke przygotował inscenizację nt. 
zachowania bezpieczeństwa podczas ferii zimowych. Scenki 
zaprezentowane przez uczniów uświadomiły wszystkim, jak 
ważne jest zachowanie rozwagi w czasie zabaw zimowych. 
Dodatkowo uczniowie wszystkich klas razem 
z wychowawcami przygotowali w swoich salach lekcyjnych 
gazetki pod hasłem „Bezpieczne ferie". 

       M.M. 

 
 

Nie jest 
zagadką to, iż 
zbliżający się 
nieubłaganie kwiecień, 
będzie miesiącem 
stresu zarówno dla 
gimnazjalistów jak 
i ósmoklasistów. Cóż, 
trzeba to w końcu 

powiedzieć: 
EG Z AM I N . To słowo budzi postrach i niepokój u mnie oraz 
rówieśników, ale ku naszemu zdziwieniu, nawet niektórzy 
nauczyciele, widząc poziom naszej wiedzy chodzą przerażeni, 
robią nam „powtórki” z poprzednich lat. Nie warto się 
oszukiwać, przygotowanie do tego momentu po 3 latach nauki 
po prostu wypada zrobić, szczególnie gdy zależy nam 
na bardzo dobrych wynikach. Najlepiej poświęcić czas 
na powtórzenie prac pisemnych z języka polskiego, a także 
angielskiego. Matematyka natomiast będzie łatwa 
w momencie skupienia i opanowania wzorów. Historia? 
Znajomość dat oraz wiedza zdobyta na przestrzeni lat jest 
tutaj niezbędna! Mimo, że WOS wydaje się straszny na 
samym początku, po przeczytaniu dokładnie poleceń 
znajdziesz odpowiedź na większość pytań. Reszta 
przedmiotów polega dokładnie na tym samym. Nie taki diabeł 
straszny! Masz jeszcze miesiąc, powtórz sobie najważniejsze 
informacje i nie stresuj się jeśli nie zrozumiesz jakiegoś 
zadania od razu; przejdź do kolejnego, a do tego wrócisz. 
P O W O D Z E N I A !  

Klaudia 
 

Z przyjemnością informujemy, że  Wiktoria Bojke 
uczennica klasy 3e oddziały gimnazjalne zajęła III miejsce 
w Polsce w finałach Ogólnopolskiego Konkursu 
Matematyczno - Plastycznego „Matematyczne 
Przeboje" (w kategorii klas V – VIII szkoły podstawowe oraz 
oddziały gimnazjalne).  Szkolnym koordynatorem konkursu 
były p. Bożena Reszke oraz p. A. Dzięcielska. 

Serdecznie gratulujemy!  

  
 Dnia 15 Marca w polskich szkołach odbędzie się 
strajk szkolny dla klimatu. Akcję zapoczątkowała młoda 
szwedka, Greta Thunberg, która zrozumiała, że aby uniknąć 
katastrofy klimatycznej należy podejmować konkretne 
działania już teraz. Nie możemy dłużej czekać na opieszałych 

polityków, 
którzy nie 
dbają o naszą 

przyszłość. 
Należy brać 

sprawy 
w swoje ręce. 

Nastolatka 
zainspirowała 

tysiące 
młodych ludzi 
na całym 

świecie. Jak podaje organizacja Greenpeace „Na zmianę 
klimatu wpływ mają różne czynniki, ale to spalanie paliw 
kopalnych w największym stopniu przykłada się do ocieplenia 
klimatu. Każdy kolejny stopień, o który ociepli się Ziemia, 
oznacza bardzo poważne konsekwencje: ekstremalne 
zjawiska pogodowe, długotrwałe fale upałów, 
rozprzestrzenianie się chorób, masowe migracje i wysoce 
prawdopodobne ryzyko konfliktów zbrojnych. 
Żeby zatrzymać katastrofę klimatyczną, musimy odejść od 
węgla w ciągu niespełna 12 lat.” Jako nastolatek, swoje 
wsparcie dla klimatu nie musisz okazywać poprzez 
opuszczenie zajęć szkolnych tego dnia. Jednym z pomysłów 
na aktywne uczestniczenie w strajku jest przeprowadzenie 
lekcji o klimacie. Porozmawiaj ze swoim 
nauczycielem/nauczycielką i zastąp godzinę wychowawczą, 
geografię lub wiedzę o społeczeństwie, lekcją poświęconą 
klimatowi. Oprócz tego, za pozwoleniem Pani dyrektor, wraz 
z rówieśnikami możesz wywiesić w oknie lub na ogrodzeniu 
szkoły transparent zrobiony przez uczniów i uczennice. 
Jednym z takich symboli może być napis „strajk dla 
klimatu”, czy nawet niebieskie serce lub kula ziemska. 
 Już jako uczeń szkoły podstawowej  lub 
g imnazjum możesz walczyć o dzień jut rzejszy.  
Każdy transparent, każdy post na Facebook’u, każde 
niebieskie serce ma znaczenie. Przyszłość jest w rękach 
młodych ludzi. Bo jak nie my ją zafundujemy, to kto? 

 
 

Sofia 

M AR Z E C  M I E S I ĄC E M  PR Z Y G O TO WAŃ  💫  

Apel podsumowujacy wyniki  w nauce  

oraz sukcesy uczniów w konkursach 

SUKCES W KONKURSIE  
 „MATEMATYCZNE PRZEBOJE” 

Walcz o swoją przyszłość!  
- strajk szkolny dla klimatu 
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 W sobotę 16.02.2019r. o godzinie 22

00
 z parkingu 

przy Szkole Podstawowej w Bolszewie przy ul. Leśnej 35, 
ja z grupą uczniów naszej szkoły oraz  nauczycielami: 
Krystyną Gelo, Markiem Góralskim, Dawidem 
Kaczmarkiem pojechaliśmy na zimowisko do Z a w o i . 
Na miejsce dotarliśmy w niedzielę w godzinach porannych. 
Dzień ten poświęciliśmy na odpoczynek po podróży. 
Pierwszego dnia pobudka odbyła się o  godzinie 8

00 

(w kolejnych dniach było tak samo). W tym dniu, o godzinie 
18

00
 poszliśmy na halę sportową. Następnego dnia we 

wtorek 19 lutego udaliśmy się na basen, a następnie 
do Wadowic. Tam  poszliśmy do muzeum, a że byliśmy 
za wcześnie, udaliśmy się do pobliskiej kawiarni 
na przepyszne Papieskie kremówki. Trochę później  
zwiedzalismy Muzeum Jana Pawła II. Po południu 
pojechaliśmy wypożyczyć narty. Wieczorem odbyło się 
karaoke, każdy z nas śpiewał różne piosenki. Kolejnego 
dnia udaliśmy się na narty. Dużo osób było na nich 
pierwszy raz, więc mieli dwugodzinną lekcję z instruktorem. 
Po południu każdy sam już zjeżdżał na nartach. W czwartek 
udaliśmy się na Termy Chochołowskie, gdzie byliśmy trzy 

godziny. Były one bardzo fajne, wszystkim się spodobały. 
Po powrocie do pensjonatu zjedliśmy obiad, po którym 
mieliśmy chwile odpoczynku a zaraz po nim odbył się 

trening oraz  ćwiczenia rozciągające. Wieczorem tego 
samego dnia odbyła się dyskoteka. Wszyscy dobrze się 
bawili. W piątek szykowalismy się już do powrotu do domu.  
Po południu mileliśmy jeszcze trening z użyciem skakanek, 
a następnie na hali sportowej odbyły się ćwiczenia 
z użyciem piłki lekarskiej oraz sztafeta.  Wieczorem odbył 
się konkurs „Kocham Cię Polsko”,  w którym wzięły udział 
dwie drużyny z Bolszewa i Redy. W ostatni dzień pobytu 
(sobota) odbył się trening wytrzymałościowy - biegi, po 
którym każdy już musiał się spakować. Po południu 
poszliśmy do pobliskiej kawiarni na gofry, a już wieczorem 
o godzinie 20

00
 wracaliśmy do domu. W drodze powrotnej 

wjechaliśmy do McDonald’s. W niedzielę byliśmy 
w Bolszewie przy szkole o 6

00
 rano, skąd zabrali nas 

rodzice. To były bardzo udane ferie! 
Maciej Naczk 8B 

Uczniowie naszej  szkoły  

na zimowisku w Zawoi  
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Gdy miałem 2,5 roku wyjechałem z rodzicami do    
 
 
 
 
 

 
W Korei 

Południowej. 
mieszkaliśmy 

w mieście 
Jinhae, jest to 
miasto należące 
do metropolii 
Busan. 
Spędziłem tam 
prawie dwa lata. 

Chodziłem 
wtedy do 

koreańskiego 
przedszkola „Kyn-Na-Mu”, co znaczy „Wielkie Drzewo”. 
Mimo, że byłem tam jedynym cudzoziemcem, jakoś 
dogadywałem s ię z moimi koreańsk imi 
rówieśnikami.  
  
  Korea Południowa jest bardzo ciekawym krajem, ponieważ 
leży w Azji. Jej kultura, architektura, zabytki oraz mentalność 
ludzi bardzo różnią się od europejskich. Jest to państwo 
bardzo rozwinięte. Miasta są bardzo nowoczesne, mają 

bardzo dobre drogi, po ulicach jeżdżą praktycznie same nowe 
samochody. Język Koreański jest bardzo trudny i mało, 
któremu obcokrajowcowi udaje się go opanować. Kuchnia 
koreańska jest bardzo specyficzna i wbrew temu, co wielu 
ludzi myśli, różni się od kuchni chińskiej i japońskiej. 
Podstawą tej kuchni są ryż, wołowina, owoce morza oraz 
warzywa. Klimat w tej części Azji jest bardzo niedogodny dla 
Polaków, ponieważ lato jest ciepłe, ale bardzo wilgotne, 
a zimą jest bardzo sucho. Najlepszą porą roku na zwiedzanie 
Korei jest jesień. 

Niewiele pamiętam z pobytu w tym państwie, 
ponieważ byłem bardzo mały, ale rodzice często mi o nim 
opowiadają, oglądamy zdjęcia oraz filmy, których 
przywieźliśmy bardzo dużo. 
 

Szymon Bury  

Korea  to kraj, który na pewno zaskoczy Was brakiem 
powszechnej znajomości angielskiego, niesamowicie 
smaczną i oryginalną kuchnią, a także specyficznym 
strojem mieszkańców. Każdy chętnie robi sobie tu 
popularne „selfie”, przebiera się w tradycyjne stroje 
i zajada ostre kimchi. 

Wspomnienia  Szymona…  
jako dz iecko chodzi łem 

do koreańskiego przedszkola…  
 

Przy jac ie l  

Na naszym malutkim świecie nie ma osoby, która 
nie miałaby swojego najlepszego przyjaciela, tej wyjątkowej 
osoby, do której możesz zwrócić się z problemem, która 
potrafi sprawić, że dzień staje się lepszy i nabiera kolorów. 
Nieraz zdarzyło się, że się pokłócimy, posprzeczamy i nie 
zgadzamy w wielu sprawach, ale zawsze do siebie 
wracamy i uwielbiamy spędzać ze sobą czas. Jestem 
zdania, że powinno się szanować osoby, które cię lubią, 
takim, jakim jesteś, a nie tego, którego udajesz. 
Zauważyłam, że rówieśnicy próbują popisywać się do 
takiego stopnia, że czasami zapominają o bezpieczeństwie 
własnym i innych. Są w stanie zrobić wszystko, by 
zaimponować innym, nie mając na to nawet najmniejszej 
ochoty. Robią to tylko dlatego, aby przypodobać się innym, 
zwrócić na siebie uwagę. Ja sama doświadczyłam tego 
ostatnimi czasy na własnej skórze. Z początku wspólnie się 
bawimy, zapominając o normach bezpieczeństwa, po czym 
żałujemy, gdy wydarzy się coś, czego byśmy nie chcieli, 
a kiedy próbujemy wszystko naprawić, nic nam się nie 
udaje. W takie dni potrzebna jest nam ta ważna osoba - 
przyjaciel. Przyjaciel jest dobry na wszystko: na pogodę 
i niepogodę, na sukcesy i porażki, na choroby i nudę, na 
radość, a najbardziej na smutek. Jeżeli go masz, jesteś 
szczęśliwy pomimo tego, że czasami nie wszystko układa 
się po twojej myśli. Dobrze mieć przy boku przyjaciela, ale 
należy pamiętać, że przyjaźń zobowiązuje. Gdy nasz 
przyjaciel ma problemy, musimy znaleźć dla niego czas 
i być przy nim. O przyjaźń trzeba dbać i ją pielęgnować, 
wtedy przetrwa wszystko, nawet te najtrudniejsze chwile, 
które wydawałyby się nie do pokonania. 

Zuzanna Lesnau klasa VI c 
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         W dniu 7.02.2019r. w PZKS w Wejherowie, odbyła się 
impreza integracyjna, która na dobre już wpisała się 
w kalendarz imprez tej placówki. Jak co roku, uczniowie 
naszej szkoły wzięli udział w Balu Karnawałowym, zabawie, 
która pomaga uczniom zdrowym poznać dzieci i młodzież                
z innymi potrzebami edukacyjnymi. Współpraca z Ośrodkiem 
trwa już od lat, nasza placówka współorganizuje szereg 
imprez, mających na celu wprowadzić tematykę 

niepełnosprawności wśród uczniów, jednocześnie integrując 
te dwa, jakże różne środowiska szkolne. Imprezy możliwe są 
dzięki akcji, które organizatorki p. Katarzyna Smentoch, 
p. Wiesława Żywicka oraz p. Bożena Reszke 
przeprowadzają na przełomie listopada i grudnia. Akcja 
„Namaluj Dzieciom Uśmiech” oraz konkurs „Czekolada” 
pozwalają  na zebranie  maskotek, gier, zabawek oraz 
słodyczy,  które wspomagają i umilają czas spędzony  
z wychowankami Ośrodka. Korzyści z tego typu akcji  są duże 
- nasza społeczność uczniowska bierze udział w działaniach 
charytatywnych mających ich uczulić na los osób 
niepełnosprawnych. Uczniowie w konkursie „Czekolada”, 
zbierając czekolady, sprawdzają się jako klasa, mają 
możliwość udziału w zdrowej rywalizacji z innymi klasami. 
Najlepsze klasy, uczniowie, w nagrodę  uczestniczą 
w zabawach integracyjnych w zaprzyjaźnionej placówce. 
W tym roku w Balu wzięły udział klasy: 5d, 6f, 8d wraz 
z wychowawcami: p. Katarzyną Jankowiak, p. Anną 
Dzieweczyńską oraz p. Katarzyną Nikrant i p. Aleksandrą 

Budnik – Taszek. Na początku, przed wychowankami 
Ośrodka wystąpił nasz teatr JBT pod opieką p. Mai 
Falkiewicz z przedstawieniem „Czerwony Kapturek”, 
a także grupa taneczna z klasy 8d, która rozochociła 
wszystkich do pląsów na parkiecie. Przerywnikami były 
zagadki oraz konkursy, które nagradzane były słodyczami 
i maskotkami. Zarówno młodsi jak i starsi bawili się 
wyśmienicie. Parkiet mienił się od przeróżnych, wymyślnych, 
pięknych strojów, w które przebrani byli uczestnicy balu. 
Na koniec zabawy, uczniowie zintegrowali się na stołówce 
przy wspólnym posiłku. Dzień ten był pełen wrażeń zarówno 
dla gospodarzy jak również dla gości. Dla tych ostatnich był 
dniem szczególnym, ponieważ niektórzy z nich, po raz 
pierwszy zetknęli się z niepełnosprawnością. Jednak jak sami 
stwierdzili, chcieliby wziąć udział w kolejnych imprezach 
integracyjnych, mają nadzieję, że organizatorki wezmą to pod 
uwagę. Następna impreza w PZKS to „Festyn Rodzinny”, 
który planowany jest w czerwcu. 

W.Ż. & K.S. 

Karnawałowe szaleństwo…  
czyli Integracyjny Bal Karnawałowy  

w PZKS w Wejherowie 
 



      Ale NEWS! LUTU/ MARZEC 2019  SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BOLSZEWIE 
 

                                                          

 
 

 

 organizatorki 
                   



      Ale NEWS! LUTY/MARZEC 2019  SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BOLSZEWIE 
 

                                                         8 

  
    
 
 

Ostatnio wszyscy mówią tylko o wyc ieczce do Londynu. Jak było? Co widzie l iśc ie? Podobało 
s ię? Chc ia łabym przedstawić ją moim, n ieco subiektywnym ok iem…  
W dniach  24.03 - 01.03.2019r. nasza szkoła, przy wsparciu Wójta Gminy Wejherowo, zorganizowała dla uczniów 
wycieczkę do Londynu. Jest to miasto z interesujące, z przyjemną architekturą oraz wyjątkowymi zabytkami 
i muzeami, np.: Tower of London lub Natural History Museum. Większość atrakcji jest bezpłatna i otwarta dla 
zwiedzających. Moje oczekiwania na pewno o wiele różniły się od rzeczywistości, niemniej po jakimś czasie 
zakochałam się w tym mieście. R ó żn o r o d n o ś ć  – to słowo idealnie opisuje cel naszej podróży. Już stawiając 
pierwsze kroki na lotnisku widziałam tysiące twarzy, kolorów, stylów, fryzur, słyszałam tak wiele języków… Byłam 

oczarowana! 
Hostel przy 
King ‘s Cross – 
Prestiż. Czy 
aby na pewno? 
Pokoiki tak 
ciasne, że 

pomiędzy 
łóżkami był 
może metr. 
Łazienka jedna 
na całe piętro. 
Całą dobę 
dobiegają do 
nas odgłosy 
miasta – krzyki, 

rozmowy, 
warkot 

samochodów… 
. To wszystko 
zdaje się mało 
ważne – 

przecież 
mieszkamy przy 
King‘s Cross, 

jesteśmy bogami. Wyobrażając sobie Londyn, zawsze myślałam o Tamizie, dostojnych Angolach z przecudownym 
akcentem, herbacie, starej architekturze. Czy to znalazłam? Może i tak, ale na pewno nie na pierwszy rzut oka i nie 
bez poszukiwań. Raczej na pocztówkach niż na ulicy. Szczerze mówiąc, zawiódł mnie Big Ben – nie dość, że 
zabudowany, to wokół pełno szklanych wieżowców, które przytłaczają dawną dumę brytyjskiej stolicy. „Starą” Anglię 
poczułam dopiero w Towr, to miejsce zdecydowanie zasłużyło na moje uznanie. Zmiana warty przed Pałacem 
Buckingham odbywa się co pół godziny i składała się z przemarszu 
orkiestry i nowych strażników wokół pałacu. Jednakże dojrzeć cokolwiek 
było ciężko, ponieważ tłum otaczał pałac ze wszystkich stron i jak ściana 
oddzielał nas od wydarzeń na pałacowym dziedzińcu.  

 Jako miłośniczka bajkowych, magicznych historii poza twierdzą 
Tower polecam z całego mojego dziecięcego serduszka, Shrek 
Adventure. W wielkim skrócie – portal do świata bajek! W życiu nie 
bawiłam się tak dobrze jak tam.  A ostatnia twarz Londynu? 
Najważniejsza moim zdaniem rzecz, czyli ulice, na których toczy się 
zwykłe, codzienne życie.  Piccadilly Circus, metro, China Town. 
Dzielnice pełne kolorów, ludzi, świateł, muzyki. Widzieliśmy ogrom 
artystów, od mimów, przez malarzy, aż po tancerzy i wokalistów. 
Wszystko to tworzy niezwykłą, wyjątkową atmosferę jakiej nie znalazłam 
nigdzie indziej.  

 

Jagoda Błażejewicz, 3e & Maria Hadam, 3e 



Ale NEWS! LUTY/MARZEC  2019  SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BOLSZEWIE 

 

Karnawałowo ,  w rytmie disco! Tak się bawiły dzieci  z  k las I - I I I  



Ale NEWS! LUTY/MARZEC  2019  SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BOLSZEWIE 
 

                                                    
 

 
   

m …  

 

Babciu 

jesteś tylko 

moja! 

Tworzymy portrety! Klasa III B i III D bierze aktywny udział w tworzeniu prac 

na Szkolny Konkurs Dziennikarski pt. „Moja babcia jest COOL, czyli nowoczesna babcia” 

 

Zawsze 

jesteś 

aktywna! 

Moda jest 

dla Ciebie 

ważna! 
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Redakcja: Ile lat pracuje Pan w szkole ? 

Marek Czoska : Pracuję w szkole 23 lata  

 W dniu 12 marca 2019r. rozstrzygnięto konkurs, 
w wyniku którego wyłoniona najlepsze wywiady, sesje 
zdjęciowe, portrety oraz Babcię „COOL”. Babcią ROKU 
2019 została Danuta  Now acka . Wybór przysporzył jury 
niemało problemów, niemalże wszystkie wywiady 
przeprowadzone były w sposób profesjonalny. Z pytań 
a późniejszych odpowiedzi wyłania się obraz współczesnej 
babci. Sporo z nich pracuje jeszcze zawodowo, niektóre są 
już emerytkami. Te ostatnie, podobnie jak pierwsze twierdzą, 
że brakuje im czasu na „bezczynne siedzenie”. Wszystkie 
babcie wolą spełniać i realizować swoje marzenia oraz pasje, 
nie obca jest im na co dzień technologia komputerowa, 
starają się nadążać za nowinkami współczesności, ze świata 
mody. Wiele z nich stara się dbać o swój wizerunek, ubierać 
się schludnie a nawet umalować. Moda jest dla nich ważna! 
Kochają podróże, oraz aktywny odpoczynek na łonie natury. 
Niektóre, pomimo wieku, starają się jeszcze uprawiać 
ulubione dyscypliny sportowe, oraz od czasu do czasu wyjść 
na uroczyste spotkania rodzinne bądź ze znajomymi. 
Pomimo „napiętego harmonogramu zajęć”  babcie oczywiście 
poświęcają się swoim ukochanym wnukom, wychodzą z nimi 
do kina, teatru, na basen,  pomagają w lekcjach, grają w gry, 
obsługują pocztę elektroniczną, oglądają filmy na You Tube, 
słuchają muzyki, korzystają z portali społecznościowych 
(Facebook, Skype, Messenger, WhatsApp)  wyjeżdżają 
na wspólne wycieczki.  
 Współczesna babcia to kobieta zadbana, 
o całym wachlarzu zainteresowań, babcia odważna, 
jeżdżąca samochodem, rowerem, a nawet motorem. 
To kobieta dojrzała, mająca wiedzę, lubiąca podróże, 
nawet te samolotem, radząca sobie z technologią 
komputerową. Babcia, która nade wszystkim kocha 
swoje wnuki. 

Wiesława Żywicka 

Wynik i  oraz  podsumow anie  Szkolnego Konkursu Dz iennikarsk iego  

p t .  „M o j a  B a bc i a  j es t  CO O L ! ,  cz yl i  w sp ó ł c z e s na  b a bc i a ”  

Babcią  Roku 2019 została Danuta Nowacka  
(babcia Igora Nowackiego z klasy II e) 

 

klasy I - III  
Kategoria - portret babci  

I miejsce: Andrzej Turkevych III D, Jakub Bach III D. 
II miejsce: Dorian Pranczk III D, Zofia Kubińska III D 
III miejsce: Wiktoria Bach III B, Gabryś Burda III D 
Wyróżnienia: 
Martyna Ciesielska III B, Roksana Bąk III B. 
 
Kategoria - wywiad oraz sesja zdjęciowa 

GRAND PRIX –  Igor Nowacki II e 
 
klasy VI-VIII oraz oddziały gimnazjalne 
 

Kategoria - wywiad  
 

I miejsce  - Wojciech Słowińki III c gimimnazjum 
oraz Julia Klein VIII e   
II miejsce  - Izabela Wawrzyniak VI b  
III miejsce - Nikola Macholl VIII a, 
Kornelia Okoń III d gimnazjum  

 

Wyróżnienie:  
Maciej Naczk VIII b 
Małgorzata Szreder VIII c 
Marta Lewińska III b gim. 
 
Kategoria - sesja zdjęciowa 
I miejsce - Wojciech Słowińki III c gim. 
II miejsce - Kornelia Okoń III d gim. 
III miejsce - Jakub Drozdowski 7b 
Wyróżnienie: 
Marcin Pawlicki 6b 
 
Laureaci  konkursu otrzymyją: dyplomy, nagrody 

rzeczowe oraz pochwały.  Gratulujemy! 

Mona Lisa - Leonardo da Vinci 
Prace uczniów klas VII, VIII oraz III gimnazjum 

pod kierunkiem p. Bożeny Reszke 
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Dnia 08.01.2019 roku uczniowie klasy 6B tworzyli 
projekt w programie SCRATCH pt. „Bezpieczne ferie”. 
Wcale nie było to łatwe zadanie! Ten projekt  podsumował 
całe pierwsze półrocze. Zawierał on motyw świąteczny oraz 
uświadomił uczestników o czyhających w czasie odpoczynku 
zimowego niebezpieczeństwach. Liczył  s ię oczywiśc ie 
dobry pomysł!  
 

Młodzież zastosowała w projekcie: przesunięcie 
postaci w prawo i w lewo, obroty, odpowiedni dźwięk, dialogi 
i komunikaty, więcej „duszków’’, oczekiwanie, powtarzanie 
czynności, ukrywanie i odkrywanie postaci, zmianę rozmiarów 
„duszka’’, aktywowanie „duszka” po kliknięciu, uruchomienie 
programu, opracowanie własnego tła pasującego do tematu. 
„Mistrzowie” mieli za zadanie: zmienić kostium „duszka” oraz 
użyć bloku „idź do”. 
 Większości osób, zadanie to sprawiało duże kłopoty. 
Nie było ono wcale takie łatwe. Trzeba było umieścić 
w projekcie dużo szczegółowych elementów, ale przede 
wszystkim pobudzić wyobraźnię w każdym uczniu. Zadania 
były bardzo zróżnicowane, co wymagało od uczestników 
dużej mobilizacji i wytrwałości. Najważniejsze jednak jest to, 
aby się dobrze bawić, oraz aby atmosfera w klasie była 
sprzyjająca. Z zachwytem podziwialiśmy wzajemnie swoje 
programy. 

G r a t u l u j e m y !  
 
 

Iza Wawrzyniak  6B 
 

 
29 stycznia rozstrzygnięto konkurs na najciekawszy karmnik 
dla ptaków. Konkurs był przeznaczony dla uczniów I-III i ich 
rodzin. Ku zdumieniu organizatorów i komisji na konkurs 
wpłynęło aż siedemnaście niesamowitych konstrukcji, 
zarówno drewnianych, jak i wykonanych z tworzyw 
sztucznych. Wszystkim uczestnikom gratulujemy 
pomysłowości, wyobraźni, a przede wszystkim wrażliwości 
na los ptaków, które zimową porą potrzebują pomocy 
człowieka. Z uwagi na duże zainteresowanie konkursem 
i trudność w podjęciu decyzji, wszyscy uczestnicy zostali 
nagrodzeni. Komisja konkursowa dodatkowo wyróżniła aż 
ośmiu uczestników:  

I miejsce- MARCELINA DREWA 2D, KACPER KLEIN 1A  
II miejsce - ALEKSANDRA DOPKE 2A, IGNACY KRAUZE 1A 

III miejsce  -  FILIP SZCZYGIEŁ 1B, MILENA GRUBA 1A 
Wyróżnienie - WIKTORIA SELONKE 1A, 

 NATALIA NACZK 1B 

Uczniowie klasy integracyjnej 2 d zadbali o to, aby 
wszystkie karmniki przekazane na konkurs zostały 
umieszczone na terenie szkoły przy ulicy Szkolnej 13. 
Niektóre z nich stanęły na parapetach, inne zostały 
powieszone na drzewach wokół szkoły, a pozostałe są 
zamontowane na specjalnie przygotowanych brzozowych 
słupkach. Uczniowie w porze zimowej, gdy mróz i pokrywa 
śnieżna uniemożliwia samodzielne znalezienie pokarmu przez 
ptaki, dosypują im pożywienie i dbają o to, aby każdy ptaszek 
znalazł coś pysznego dla siebie w ptasich stołówkach.  

Dziękujemy wszystkim uczniom i rodzicom 
za karmniki oraz za pokarm dla ptaszków. Zachęcamy do 
codziennej obserwacji naszych skrzydlatych przyjaciół.  

 

 
Dorota Kołacz 

Lekcja informatyki – 
programujemy…  

 Scratch - bezpieczne ferie! 

PTASIE STOŁÓWKI NA TERENIE SZKOŁY 

Mistrzem 
Scratch’a 

została 
Am el ia  
Deyk  – 

najlepszy 
pomysł 

i realizacja!  
 

BRAWO 

AMELIA!!! 
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Nie marnuj swojego życia na to, 
by zaimponować innym ludziom. Po prostu rób 

to, co kochasz i kochaj, to co robisz. 

 
Witam Was Drodzy 
Czytelnicy!  Nadszedł 
czas na wybór nowej 
szkoły? Być może, jest to 
pierwsza samodzielna 
i trudna decyzja, jaką 
musimy podjąć.  Jaką 
szkołę mamy wybrać: 
liceum, technikum, a może 

szkoła zawodowa? Co powiedzą rodzice/znajomi? Czym mamy 
się kierować przy wyborze nowej szkoły? To pytania, jakie 
mogą nam towarzyszyć przy podejmowaniu decyzji, która nie 
zawsze jest prosta. Szkoła ponadgimnazjalna to miejsce, w 
którym będziemy się przygotowywać do dalszego kształcenia. 
Warto więc się zastanowić, jakie mamy plany na przyszłość. 
Jeśli mamy już sprecyzowane plany na przyszłość, to warto na 
początek dowiedzieć się, jakie przedmioty będą brane pod 
uwagę przez dane uczelnie. Możemy wówczas wybrać szkołę, 
w której są profilowane klasy, które w odpowiedni sposób 
przygotują nas do zdawania matury. Lubisz majsterkować 
i naprawiać różne rzeczy? Przejrzyj ofertę Zasadniczych Szkół 
Zawodowych i Techników. Interesują Cię studia medyczne? 
Warto poszukać szkoły, w której jest profil biologiczno-
chemiczny. Ważne, żebyśmy zastanowili się, jakich 
przedmiotów chętnie się uczymy i czym się interesujemy. 
Być może właśnie nasze pasje i hobby bardzo ułatwią nam 
podjęcie decyzji związanej z wyborem nowej placówki. 

Wielu młodych osób sugeruje się opinią znajomych, szuka 
porady u rodziców czy nauczycieli. Warto jest porozmawiać 
z kimś na ten temat i rozważyć ich opinię. Pamiętajmy jednak, 
że ostateczną decyzję warto przemyśleć samodzielnie. 
Moim zdaniem, nie warto szukać szkoły w sporej odległości od 
miejsca zamieszkania, tylko wziąć pod uwagę kilka 
w najbliższej okolicy, zorientować się jakie krążą o nich opinie. 
Dziękuję za uwagę i zapraszam do czytania następnych 
artykułów.... 

 Patrycja IIIF 

 

 
Otaczający mnie najbliżsi mama, tata, ciocia, wujowie, 

a czasem jeszcze babcia, czy dziadek chodzą do pracy – 
ciągle są  zajęci, tak  dokładnie to nie wiem co oni robią?                                                                                                                      

Myślę i myślę i sam nie wiem, gdzie ja chciałbym pracować?                          
Jest bardzo wiele ciekawych zawodów, ale gdy teraz muszę  
wybrać coś dla siebie, to jest mi bardzo trudno. 
  
M o ż e  C i  p o m o g ę ?  
  
Przedstawię jeden z nich. Wyobraź sobie, że chodząc po plaży, 
nad brzegiem morza widzisz w oddali pływające statki. Czasem 
z bliska widziałeś jachty, może nawet pływałeś po  zatoce 
statkiem pasażerskim lub jadłeś pyszną rybę na kutrze 
rybackim w Gdyni? 
Może tutaj, mieszkając nad morzem, chciałbyś takie statki 
budować? Różnego rodzaju statki - małe holowniki, duże do 
przewozu np. kontenerów, pasażerskie promy, a może 
chciałbyś budować prawdziwe okręty wojenne? 
Dla Twojej ciekawości i wyobraźni przedstawiam Ci na zdjęciu 
poniżej, jeden z takich  okrętów wojennych wybudowanych 
w Polsce. 
To TY możesz budować takie prawdziwe okręty wojenne 
i wszystkim powiedzieć, że ten okręt, właśnie ten, to 
budowałem JA. 
Żeby spełnić swoje marzenia i wykonywać taki ciekawy zawód, 
zostań monterem kadłubowym lub elektrykiem okrętowym. 
Monterzy kadłubowi są g łównymi  wykonawcami 
poszyc ia kadłuba ,  budowy i  montażu nadbudówki ,  
sterówki  oraz całego okrętu.  Potraf ią  spawać  
b lachy okrętowe w duże p łaty,  montować  na n ich 
usztywnienia tzw.  wręgi .  Są  fachowcami,  którzy 
znają zasady,  jak  podnieść tak i duży okręt na ląd ,  
lub jak   go ponownie spuśc ić  do wody czyl i  
dokować lub wodować.  Posiadają jeszcze wiele więcej 
wiedzy, w zakresie swojej pracy zawodowej. Elektrycy okrętowi 
to nie tylko instalatorzy oświetlenia, ale również uruchamiają 
całą elektrownię okrętową dostarczającą prąd do wszystkich 
urządzeń. 
Zdobywając zawód montera kadłubowego lub elektryka 
okrętowego, będziesz poszukiwanym i bardzo cenionym 
pracownikiem. 

Zaprasza m y Cię :  
 

 
 

Bogusław Krajewski – „Dziadek Roku 2018”  
(dziadek Uli Krajewskiej z klasy III B) 

 

Rób to, co kochasz, nieważne,  
jak dobrze to robisz, 

 ważne, ile radości ci to sprawia! 

 

MÓJ ZAWÓD   

-  MOJA PRZYSZŁOŚĆ  

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1                               
ul.  Morska  79                                                                                   

81-222 Gdynia, tel.  58 621 68 91 
Prak t yczne j  budow y i  remontu  okrę tów  

możesz  s ię  uczyć  np .  w  Stoczn i  Wojenne j   
w  Gdyn i -Oksyw iu .  

Z b l i ż a  s i ę  c z a s  w y b o r u .  M u s z ę  p o s t a w i ć   
s o b i e  b a r d z o  d o r o s ł e  p y t a n i e …  
C o  c h c i a ł b y m  w  ż y c i u  r o b i ć ?  
K i m  c h c i a ł b y m  b y ć ?  
J a k i  z a w ó d  w y k o n y w a ć ?  
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30 stycznia 2019r. uczniowie kl. IV-VI uczestniczyli 
w spotkaniu z przedstawicielem policji. Tematem 
pogadanki było przede wszystkim bezpieczeństwo, 

zagrożenia internetowe, 
przeciwdziałanie agresji 
i przemocy, konsekwencje 
prawne niewłaściwych 
zachowań oraz 
profilaktyka używek. 

Na spotkaniu uczniowie 
dowiedzieli się, kto i kiedy 
ponosi odpowiedzialność 
prawną oraz jakie 

postawy powinni przyjmować uczniowie, gdy są namawiani do 
czynu zabronionego przez prawo. Prowadząca pogadankę 
uświadomiła uczniom, jakie zagrożenie niesie zażywanie 
dopalaczy, oraz z czego są zrobione te substancje. Są to 
w większości środki stosowane w gospodarstwie domowym 
tzw. chemia gospodarcza lub przeterminowane leki. 
Policjantka poruszyła także temat cyberprzemocy i skutków 
jakie może nieść za sobą niewłaściwe korzystanie 
z Internetu. Uczniowie często nie zdają sobie sprawy z tego, 
że nie są anonimowi w Internecie. Podczas prowadzonej 
pogadanki policjantka wskazywała również na czyny karalne 
i wykroczenia popełniane przez młodych ludzi z użyciem 
agresji i przemocy i przestrzegała przed konsekwencjami 
negatywnych zachowań. 

Poruszane tematy cieszyły się dużym 
zainteresowaniem wśród uczniów, o czym świadczyły liczne 
pytania kierowane do policjantki. Miejmy nadzieję, że 
pogadanka profilaktyczna w dużym stopniu przyczyni się 
do wzrostu świadomości wśród dzieci na temat zagrożeń 
w realnym, jak i wirtualnym świecie. 

M.M. 

 
Jakie niebezpieczeństwa czyhają na dzieci 

w domu? Jak sprawdzić, czy ktoś jest przytomny i wezwać 
pomoc? Co zrobić, gdy ktoś się dusi? Tego uczyli się 
uczniowie wszystkich klas pierwszych podczas warsztatów 
udzielania pierwszej pomocy.  W trakcie zajęć uczniowie 
drużyny  PCK pod kierownictwem pana Sławomira 
Czarneckiego uczyli młodszych kolegów, co robić 
w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu.  Uczniowie mieli 
okazję ćwiczyć postępowanie podczas udzielania pierwszej 

pomocy min. wzywanie  
pomocy, sprawdzanie 
przytomności, układanie 
poszkodowanego w pozycji 
bocznej ustalonej oraz 
opatrywanie  rany. 
Uczestnicy warsztatów 
poznali również zasady 
prawidłowej resuscytacji 
u dzieci i dorosłych oraz 

postępowanie w sytuacji zadławienia.Zajęcia odbyły się 
w ramach realizacji projektu edukacyjnego „Z pierwszą 

pomocą za pan brat” opracowanego i realizowanego przez 
panie Violettę Turczyn  i Annę Sulik-Wysiecką. 

 

 
   

Dnia 6 lutego 2019 r. uczniowie klas VII, VIII 
i oddziałów gimnazjalnych uczestniczyli w spotkaniu 
z Policjantem Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie. 
Podczas spotkania została poruszona tematyka 
bezpieczeństwa uczniów i odpowiedzialności karnej 
nieletnich. Uczniowie otrzymali ważne informacje 
o zagrożeniach dotyczących przemocy rówieśniczej, 
przemocy domowej, uzależnieniach, narkomanii oraz 
o niebezpieczeństwach płynących z sieci. Tym ostatnim 
zagrożeniom poświęcono szczególnie dużo uwagi. 
W nawiązaniu do zbliżających się ferii, Pani Policjantka 
przypominała uczniom również o zasadach bezpieczeństwa 
podczas wypoczynku zimowego. 

Spotkanie  z  pol ic jant ką  

Wa r s z ta t y  z  r a to w n i c tw a  
m e d yc zne go  

SPOTKANIE Z POLICJĄ   

KLAS VII, VIII I ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH 



Ale NEWS!  LUTY/MARZEC  2019  SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BOLSZEWIE 

 

15 

Walentynki można ukradkiem włożyć do kieszeni, 
wsunąć do skrzynki lub wysłać pocztą. Otrzymują je najczęściej 
osoby, które darzymy ciepłym, przyjaznym uczuciem. Mogą się 
więc obdarowywać starzy i młodzi, krewni, przyjaciele i znajomi. 
Nie są wykluczeni z tej zabawy szefowie, nauczyciele, nawet Ci 

groźni i pełni powagi. Nie wolno nam zapomnieć o dowodach miłości dla swoich czworonogów. Im w końcu 
też się coś należy.  

P a m i ę t a j c i e !  W  t y m  d n i u  n i e  r ó b c i e  n i k o m u  z ł o ś l i w y c h  l u b  g ł u p i c h  
d o w c i p ó w .  J e s t  t o  d z i e ń  d o b r y c h  u c z u ć !  

Ten dzień szczególnie sprzyja nieśmiałym zakochanym, którym brakuje odwagi lub nie potrafią wyznać 
swoich uczuć. Cudownie jest być zakochanym i kochanym!  A Dzień Zakochanych jest właśnie po to, aby o tym mówić. 
Jeśli wiec jesteście beznadziejnie zakochani, a nie macie odwagi powiedzieć o tym obiektowi Waszych westchnień, 
właśnie 14 lutego jest okazją, aby zakończyć Wasze „męki". Wystarczy kartka papieru, długopis, koperta, znaczek 

i oczywiście adres, pod którym wyślecie wiązankę najczulszych wyznań swojemu „Ktosiowi”.  A jak  to  z  walentynkam i  

było? Początki walentynek sięgają średniowiecza, a wywodzą się z Anglii. W Polsce są obchodzone od zaledwie kilku lat. 
Obchodzi je każdy, bez względu na to, ile ma lat i jakiej jest płci. Przodkiem tego święta w Polsce były „Kupały". W tym 
czasie panny na wydaniu, aby zwrócić uwagę kawalerów, stosowały magiczne sposoby np. wrzucały im do herbaty kostkę 
cukru, którą wcześniej przez 9 dni nosiły pod pachą. Z całego serca odradzam Wam stosowania takich metod! 

Natalia Mordyl

Zr a n i one  uc zuc i a ,  k tó r yc h  n i e  o dz ys k a m y. . .  
W życiu najważniejsze są pieniądze? Na pewno nie. Zanurzając się głębiej w dany temat, jesteśmy w stanie 

dokonać rzeczy z pozoru niemożliwych. Dlatego najważniejsze jest wsparcie bliskiej dla nas osoby i uczucie. A przede 
wszystkim zaufanie na którym powinien zostać zbudowany każdy związek i etap naszego życia. Bez tego daleko nie 
zajdziemy. To co stracimy... Tego już nie odzyskamy. Jeśli na kimś nam zależy, walczymy do samego końca, a nie 
poddajemy się przy pierwszej potyczce. Łatwo stracić zaufanie... Ranić potrafi każdy i to bardzo szybko. Ale czy po całej 
sytuacji potrafi wypowiedzieć słowo „przepraszam"? Na to pytanie powinno odpowiedzieć sobie wiele z nas. Bo to w końcu 
my jesteśmy odpowiedzialni za swoje zachowanie. Zawsze mamy dużo pretensji do drugiej osoby. To na nią przelewamy 
całe swoje złe emocje. Każdy z nas wie, co robi źle, ale sie nie przyzna.. Czasem mamy bardzo wiele do stracenia. 
Chcemy zyskać na czasie, tak jakby miało to  coś w nas pozmieniać. Nabieramy dystansu do siebie. Z czasem zacznamy 
mieć dosyć.. Ta rutyna... Szarość, która nas otacza. Po co to wszystko? Każdy ma trochę wad. W każdym z nas siedzi coś 
złego. Każdy potrafi kłamać. Powiedz mi tylko po co ci maska? Będziesz tylko czuł strach, że nagle wszytko wyjdzie na 
jaw. Sami sobie robimy pod górkę. Po co szukać wad w drugim człowieku, skoro ma on także zalety? Naprawdę nie ma 
w nim nic, co ma jakąś wartość? Czy warto mieć pretensje? Po co wprowadzać niepotrzebne kłótnie? Nie ma ideałów.. 
Fakt.. Nigdy ich nie było i nie będzie. Każdy z nas popełnia błędy. Możemy mówić, że nie. Zapierać się rękami i nogami.  

Dlaczego zostawiamy nieodwracalne ślady na życiu drugiej osoby? Jak to się mówi potocznie: „Jedziemy po niej 
jak tylko możemy”. Postawmy się w jej sytuacji. Co ona musi czuć? Chcielibyśmy być potraktowani tak jak ona? Nie ma 
człowieka ze stali. Dlatego każdy  dzień jes t  wyjątkowy.  To co naprawdę ma niesamowitą wartość masz 
zazwyczaj  przed sobą każdego dnia, a le n ies tety tego n ie dostrzegasz. Może warto zacząć s ię 
starać?  

                                                    Paulina S. IIIF 

 
 

Witam Was serdecznie drodzy Czytelnicy!  Ten artykuł dotyczyć będzie Ogólnopolskiego Dnia 
Walki z Depresją. Na początek warto wytłumaczyć, co to właściwie depresja. Otóż jest to  choroba 
psychiczna, a osoba na nią cierpiąca postrzega rzeczywistość w czarnych barwach. Z obecnych badań 
wynika, że depresja stanowi obecnie czwarty, najpoważniejszy problem zdrowotny na świecie. Kto jest 
najbardziej narażony na depresję i jakie są objawy depresji? Gdzie szukać pomocy? Na te pytania 

znajdziecie odpowiedź poniżej. Z badań wynika, że na depresję bardziej narażone są kobiety niż mężczyźni. Objawami 
depresji są między innymi: obniżony nastrój, czyli depresja jako objaw, brak radości (anhedonia), brak energii (anergia),  
negatywna własna ocena,  poczucie winy, myśli i zachowania samobójcze, niesprawność intelektualna, zaburzenie 
aktywności, zaburzenia snu, zaburzenia apetytu i masy ciała.  Depresja staje się prawdopodobna, o ile ujawnią się 
równocześnie co najmniej cztery objawy z tej listy, w tym co najmniej dwa podstawowe i będą utrzymywać nieprzerwanie  

przez okres co najmniej dwóch tygodni. A n t y d e p r e s y j n y  Te l e f o n  F o r u m  P r z e c i w  D e p r e s j i  –  
2 2  5 9 4  9 1  0 0 .  Telefon jest skierowany zarówno do osób dotkniętych depresją, jak i ich bliskich. Można dzwonić 

w środy i czwartki od 17
00

 do 19
00

. Przy telefonie dyżuruje lekarz specjalista – psychiatra, a udzielane porady są bezpłatne. 
Podczas rozmowy nie trzeba podawać ŻADNYCH danych osobowych. 

        Patrycja IIIF 

JUŻ PRZEMINĄŁ CZAR CHOINKI, 
CZAS  WYSYŁAĆ WALENTYNKI 

 (14 luty Dzień Zakochanych,  
Dzień Walentego) 

Tr u d n y  t e m a t  –  D E P R E S J A !  
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Od stycznia w każdej 
klasie można 
zaobserwować plakaty ze  
wskazówkami dla 
nauczycieli, jak pracować 
z uczniami 

ze specyficznymi 
trudnościami w nauce. 

Jest to zbiór 
dobrych, prostych 
rad, które 

pomagają 
nauczycielom 
w organizacji 

pracy, tak aby 
treści 

przekazywane na 
zajęciach były 
jasne i czytelne. 
Poza plakatem, 
każdy nauczyciel 
otrzymał również 
mniejszą wersję 
plakatu w formie 
naklejki, którą 
można przykleić 

w dowolnym 
miejscu np. 
na biurku bądź 
kalendarzu, tak 
aby „dobre 

rady”  były zawsze pod ręką.  
Pomysł ten jest częścią projektu Erasmus+ 
pt. „Zdobywanie kompetencji językowych i dydaktyczno- 
metodycznych w dobie zmian oświatowych”  nr 2017-1-PL01-
KA101-037604 realizowanego od września 2017r. w naszej 
szkole. W ramach tego projektu Panie anglistki Pani Alicja 
Buczyło – Lniska oraz Pani Hanna Honik – Hewelt 
wyjechały w maju 2018r. do Barcelony na szkolenie pt. 
„Identifying Barriers to Learning – A Special Educational 
Needs”, gdzie dokształcały się w temacie dysfunkcji takich jak 
dysleksja, dyspraksja, dyskalkulia, ADD i ADHD. 
Na podstawie szkolenie został również opracowany przez 
nauczycielki Panie: Hannę Honik-Hewelt, Alicję Buczyło – 
Lniską oraz Monikę Walkowiak program pracy z uczniem 
z dysleksją i trudnościami w nauce pt. „Dysleksja - element 
integrujący środowisko szkolne.” 

Monika Walkowiak 

 

 
Moje drzewo genealogiczne powstawało przez 

dłuższy czas. Najpierw długo, długo w myślach rodziły się 
różne pomysły, z których jeden został wybrany. Drzewo miało 
powstać z pnia drzewa, a gałęzie miały być wykonane z drutu. 
Wykonany został projekt drzewa, aby wiedzieć ile trzeba 
wykonać gałęzi. Podczas prac wykonawczych zmienił się plan 

i drzewo zostało wykonane  tylko z drutu miedzianego, 
ponieważ łatwiej można było to ukształtować. Tata pomógł mi 
przygotować podstawę, aby drzewo było stabilne. Do tego 
wykorzystana została ceramiczna doniczka, która została 

umocowana na 
okrągłej drewnianej 

podstawce 
z przymocowaną 

szpilką gwintową. 
Podstawka 

i doniczka zostały 
dodatkowo 

przymocowane śrubą 
z dołu pod 
podstawką i z góry 
na dnie doniczki. Po 
zliczeniu gałęzi 

została 
przygotowana 

odpowiednia ilość 
drutów z miedzi, 
wszystkie zostały 
skręcone razem a na 

odpowiedniej 
wysokości nastąpiło ich rozdzielenie w odpowiednim kierunku. 
Kiedy drzewo zostało już uformowane nastąpiło obwijanie go 
szarym sznurkiem. Tak przygotowane drzewo czekało tylko 
na zawieszenie serduszek ze zdjęciami i datą urodzenia. 
Gotowe serduszka zostały zakupione. Na te serca przyklejone 
zostały zdjęcia i karteczki z datą urodzenia danej osoby. 
Dodatkowo zostały powieszone drewniane gołąbki, tam gdzie 
były małżeństwa. Przy gołąbkach zostały zamieszczone kartki 
z datami ślubu małżeństw. Informacje na temat dziadków, 
pradziadków i pozostałych członków rodziny i wszelkie daty 
zostały uzyskane od moich rodziców i dziadków, a nawet, jeśli 
trzeba było, to od dalszych członków rodziny. Nie powiem, 
wykonanie takiego drzewa pochłonęło sporo pracy i czasu, ale 
uważam, że warto i mam chęć w przyszłości zająć się 
poszerzeniem mojego drzewa. 

Maciej Naczk 8B 

 

 

Nasz szkoła wspiera uczniów z dysleksją 

Jak powstawało  
moje  drzewo genealogiczne? 

 

WIOSNA 
 

Słoneczko dzisiaj mnie obudziło ,  

Jakoś tak ,  jaśniej, cieplej świeciło .  

Ptaszki latając głośno śpiewały,  

Chyba po drodze kogoś spotkały.  

I…nasza rzeczka ,  Bolszewka mała ,  

Szumiąc ,  pluskając ,  też coś wiedziała .  

Maleńkie kwiatki  na całej  łące  

Mówiły dzieciom przyjdą zające  

Lecz wszystkie dzieci sekret ten znały ,  

Na WIOSNĘ całą zimę czekały.  

Marzannę poszły topić do rzeczki  

I  … rozpoczęły się szkolne  wycieczki .  

I w ganianego i w piłkę gramy,  

Bo …. Naszą WIOSNĘ bardzo kochamy! 

 

Bogusław Krajewski  
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Amelia: Od kiedy ciocia mieszka w Anglii i w jakim 
mieście? 
Ciocia Marta: Mieszkam w Anglii od 15 lat, mieszkam 
w Slough pod Londynem. Około 20km od Londynu. 

Amelia: Dlaczego ciocia 
postanowiła zamieszkać 
w Anglii?  
Ciocia Marta: Moja 
kuzynka zadzwoniła 
kiedyś do mnie i się 
zapytała, czy chciałabym 
pojechać z nią na 
wakacje na dwa miesiące 
do Anglii. Stwierdziłam, 
że będzie to nowe 
doświadczenie i czemu 
nie. I tak już tam 
zostałam. 

Amelia: Jaką walutą płaci się w Anglii? 
Ciocia Marta: W funtach. 
Amelia: Gdzie ciocia pracuje? 
Ciocia Marta: Pracuję jako kierowniczka sklepu. 
Amelia: Jakie różnice zauważyła ciocia między Polską 
a Anglią? 
Ciocia Marta: W Anglii jeździ się lewą stroną ulicy, są dwa 
krany, jeden z zimną wodą a drugi z ciepłą, nie ma kontaktów 

w łazienkach, światła włącza się tylko sznurkiem, dozwolone 
jest przechodzenie na czerwonym świetle (nie dostanie się 
za to mandatu), nie dostaniesz mandatu na siedzeniu na 
oparciu ławki, są inne gniazdka elektryczne (trzy dziurki), jest 
więcej szeregowców i bloków niż domów jednorodzinnych, 
jest więcej osób innej narodowości niż w Polsce, jak spadnie 
chociaż trochę śniegu to nie jeżdżą autobusy, nie latają 
samoloty. Anglicy nie zmieniają opon samochodowych 
na zimowe. Wiewiórki nie są rude tylko szare. 
Amelia: Jak wyglądają Święta Bożego Narodzenia 
w Anglii? 
Ciocia Marta: Ludzie nie obchodzą Wigilii, obchodzą święta 
25 grudnia, mają całego indyka do upieczenia. Przeważnie 
26 grudnia każdy Anglik idzie na wyprzedażowe zakupy. 
Amelia: Czy są jakieś inne tradycje Bożonarodzeniowe? 
Ciocia Marta: Wiesza się duże skarpety na kominku lub 
ścianie, do których wkłada się małe podarunki. 
Amelia: Jak wygląda zwykły dzień w szkole angielskiej? 
Ciocia Marta: Uczniowie zaczynają lekcje o 8

00
, a kończą 

o 15
00

 we wszystkich szkołach. W czasie lekcji są tylko dwie 
przerwy, jedna półgodzinna, a druga godzinna. W szkole 
każdy nosi mundurek. Przeważnie dziewczynki noszą 
spódniczkę i marynarkę, a chłopcy spodnie, koszulę 
i marynarkę. Najlepsza ocena to A z gwiazdką, a najgorsza to 
U czyli niedopuszczająca. Są też B, C, D, E, F. Jak ktoś źle 
postąpi, to musi zostać po lekcjach. Może też być tak, że jak 
uczeń źle postąpi, to może zostać zawieszony i przez na 
przykład tydzień nie chodzić do szkoły. Są obiady i można 
sobie wybrać, co się chce jeść, ale trzeba zapłacić. 
Amelia: Czy są tradycyjne potrawy angielskie, a jeśli tak 
to jakie? 
Ciocia Marta: Są. Na przykład frytki i ryba (fish and chips), 
frytki z octem, mięso mielone z warzywami na to nakłada się 
ziemniaki i zapieka z serem (cottage pie), ziemniaki z kiełbasą 
(mash and sausage), kiełbasa z ziemniakami(bangers and 
mash), jajka smażone z kiełbasą z fasolką z pieczarek 
podsmażanych, do tego bekon(englishbreakfast), wołowina 
lub indyk pieczony plus ziemniaki, marchew i groszek 
(Sundayroast), małe ciastko (yorkshire),  
Amelia: Czy dzieci tak jak my mają zajęcia dodatkowe? 
Ciocia Marta: Tak, są to zjęcia przeważnie sportowe. 
Amelia: Czy kiedykolwiek ciocia myślała o powrocie do 
domu? 
Ciocia Marta: Kiedyś tak, ale teraz już nie, bo za długo jestem 
w Anglii. 
Amelia: Jaka jest różnica czasowa i czy Anglicy zmieniają 
czas z letniego na zimowy i odwrotnie i w jakich 
miesiącach? 
Ciocia Marta: Różnica czasowa jest - godzinę do tyłu- 
i zmieniamy czas tak samo jak w Polsce w tych samych 
miesiącach, czyli w marcu i październiku. 
Amelia: Co warto zobaczyć w Anglii? 
Ciocia Marta: Londyn - w Londynie London Eye, Twierdzę, 
Big Ben i muzea. Pałac Buckingham, plaże z kamieni, 
Stonehenge, Legoland, Windsor. 
Amelia: Czy w Anglii jest dużo Polaków i czy ciocia ma 
więcej znajomych Polaków, Anglików czy innej 
narodowości? 
Ciocia Marta: Jest bardzo dużo Polaków. Mam koleżanki ze 
Słowacji, mam znajomych, którzy urodzili się w Anglii i tak 
samo mam koleżanki z Polski. 
Amelia: Czy jakby ciocia mogła cofnąć się w czasie 
to podjęłaby tą samą decyzje o zamieszkaniu w Anglii? 
Ciocia Marta: Chyba tak. 
 

 Amelia Deyk 6 B 

Wywiad z ciocią Amelii, 
która mieszka i pracuje w Anglii 

W styczniu odwiedziła mnie moja ciocia Marta. Ma 
35 lat i od dawna mieszka i pracuje w Anglii. Jest to siostra 
mojej mamy. Nie ma swojej rodziny i pewnie smutno jej 
czasami być samej w innym kraju, ale często nas 
odwiedza. Ja też kiedyś ją odwiedziłam i zwiedziłam 
Londyn, bardzo ciekawe miejsce. Poniżej przedstawiam 
Wam mały wywiad, który z nią przeprowadziłam 
i dowiedziałam się wielu ciekawych rzeczy, którymi 
chciałabym się z Wami podzielić. 
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Fotorelacja z działań integracyjnych…  
czyli 8 D z wizytą na odziale pediatrii w Specjalistycznym Szpitalu w Wejherowie 

 

Po takich spotkaniach mamy więcej radości w sercu!  
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Paryż to miasto, które powinno się odwiedzić 
przynajmniej raz w życiu. To miejsce nadaje się zarówno na 
romantyczny weekend, ale także na rodzinne wakacje. Ilość 
atrakcji jest niezliczona, więc będąc nawet 2 tygodnie trzeba 
dokonać wyboru co chcemy zobaczyć. A jest w czym 
wybierać: słynne na całym świecie muzea, zabytki 
architektoniczne, piękne parki, ale i najsłynniejszy park 
rozrywki w Europie. 

Niektórzy turyści jeżdżą do Paryża właśnie dla Disneyland 
Paris. I nie ma w tym nic dziwnego. Każdy, kto odwiedzi ten 
park, będzie wiedział o czym mowa. To raj zarówno dla dzieci, 
jak i dla dorosłych. Disneyland składa się z dwóch parków 
tematycznych: Disneyland Park i Walt Disney Studio. 
W tym drugim można odkryć magiczny świat filmów i bajek 
Disneya. Niesamowitym przeżyciem jest wielka parada 
gwiazd, a także bajeczny pokaz sztucznych ogni. Już dla 
samego pokazu fajerwerków i laserów warto odwiedzić 
to miejsce. 

Paryż jest idealnym miejscem, aby zaznajomić s ię 
ze sztuką. Oczywistym wyborem będzie Luwr, czyli jedno 
z najsłynniejszych muzeów sztuki na świecie, gdzie znajduje 
się Mona Lisa - Leonarda Da Vinci. Jednak na mnie 
największe wrażenie zrobiło muzeum sztuki współczesnej - 
Centrum Pompidou. Jest niesamowite już od samego 
początku. Budynek muzeum ma bardzo oryginalny wygląd. 
Jest dosłownie opleciony kilometrami, kolorowych rur. 
Naprawdę trzeba to zobaczyć.   

Po wielu godzinach w ścianach muzeów, warto wybrać się 
na spacer. I tu też mam kilka propozycji. Na przykład, lubiane 
przez turystów - Pola Elizejskie. To najbardziej znana aleja 
Paryża (ok.2km długości). Warto też pospacerować brzegiem 
Sekwany, ponieważ można wtedy obejrzeć największe 
atrakcje miasta. Jednak osobiście polecam spacer po 
najbardziej znanej nekropolii, czyli cmentarz Pere-Lachase. 
Można tu uciec od tłumów turystów i jednocześnie podziwiać 
piękne nagrobki, między innymi nagrobek Fryderyka 
Chopina. Niektóre atrakcje Paryża są niemal zadeptane 
przez turystów z całego świata. Tak też jest 

z niekwestionowanym symbolem stolicy Francji, Wieżą Eiffla. 
Niestety, aby wjechać windą na górę, trzeba odstać sporo 
czasu w kolejce. Mimo tego warto poczekać ze względu 
na niesamowity widok, jaki roztacza się z wieży na cały Paryż.  

Będąc w mieście miłości, jeden dzień należy zarezerwować 
na zwiedzanie Wzgórza Męczenników, czyli dzielnicę 
Montmartre. To najbardziej romantyczna dzielnica Paryża, 
skupiająca artystów: pisarzy, malarzy. Głównymi atrakcjami tej 
dzielnicy są: Bazylika Sacre-Coeur a także Plac Du Tertre, 
gdzie możemy kupić reprodukcję znanych obrazów, albo 
skusić się na własny portret lub karykaturę. Będąc w Paryżu 
koniecznie trzeba też skosztować francuskich smakołyków. 
To właśnie tutaj jadłem najlepsze na świecie chrupiące 
bagietki i croissanty. Godnymi polecenia deserami są też 
Creme Brulee i Crepe Suzette. Również miłośnicy serów 
pleśniowych będą w raju. Koniecznie należy spróbować 
najpopularniejsze francuskie dania, czyli ślimaki i żabie udka. 

Oczywiście Paryż ma jeszcze mnóstwo atrakcji, dosłownie 
na każdym rogu, jak choćby słynna katedra Notre-Dame, czy 
Łuk Triumfalny, stojący na tzw. Placu Gwiazd. Nie jesteśmy 
w stanie zobaczyć tego wszystkiego podczas krótkiego 
pobytu. Każdy musi sam zdecydować, co chciałby zobaczyć, 
co jest dla niego większą atrakcją turystyczną. Pewne jest 
jedno. Każdy powinien zobaczyć Paryż na własne 
oczy,  bo jes t n iepowtarzalny i  wyjątkowy.  

 

Cykl  podróżnicz y Wojtka:  
 byłem, zwiedzi łem,  polecam…  

P a r y ż  -  f rancuska  s to l ica  św ia ta  

Przydatne Informacje: 

Podróż - najwygodniejszym sposobem i chyba najtańszym 
jest lot z Gdańska tanimi liniami lotniczymi. Kiedy wyjazd 
zaplanujemy wcześniej, możemy upolować loty od 59zł. 

Noclegi- baza noclegowa w Paryżu jest też ogromna, 
jednak ceny hoteli są jedne z najdroższych w Europie, 
a ich standard jest na dość niskim poziomie. Możemy 
jednak wynająć mieszkanie tzw. apartament za który 
zapłacimy znacznie niższą cenę. 

Komunikacja Miejska - Paryż ma świetnie rozbudowaną 
sieć metra (posiada 16 linii), którą dotrzemy niemalże 
wszędzie. Co ważne BEZ KORKÓW! 

Paris City Pass - To karta turystyczna, która umożliwia 
nam wstęp do ponad 60 atrakcji turystycznych, a także 
daje nam możliwość podróżowania metrem, autobusami 
i pociągami. Kiedy chcemy intensywnie zwiedzać Paryż, 
naprawdę warto ją kupić. Zaoszczędzimy wtedy sporą 
sumkę. 

Wojtek Słowiński III c - gimnazjum 
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Redakcja: Kim chciał Pan zostać w dzieciństwie? 
Cezary Pazura: Miałem kilka pomysłów. Mój tata był 
nauczycielem. Najpierw chciałem nim zostać, ale 
zobaczyłem, jak ciężka jest to praca i mało płatna. 
Co roku słyszałem, jak matka błagała ojca „Zdzisiu, 
zmień pracę, bo my tak mało pieniążków mamy”, a ojciec 
na to: „Spokojnie Jadziu, pan minister oświaty obiecał od 
przyszłego roku podwyżki”. Słyszę to już pięćdziesiąt lat! 
Bardzo szybko się zorientowałem, że ciągnie mnie 
w aktorstwo. Miałem takie wrażenie, jak oglądałem filmy 
albo spektakle teatralne w telewizji. Pierwszy raz w  
teatrze byłem, jak miałem osiemnaście lat. Wydawało mi 
się, że też bym tak umiał grać. Oczywiście każdy ma 
takie wrażenie, jak ogląda.... Ja też miałem takie 
odczucie…  Zamarzyłem, żeby zostać aktorem.  
Red.: Jakie wartości przekazali Panu rodzice? 
C.P.: Podstawowe, że rodzina jest najważniejsza, 
że relacje rodzinne są absolutnie numerem jeden. Jak 
zawsze mówiłem w wywiadach, że stół na trzech nogach 
się nie chwieje, a na czterech już tak. Zauważcie nawet, 
jak krzywe będą te nogi, to będzie stał, może być krzywy, 
ale nigdy się nie będzie chwiać. Takie trzy moje nogi to 
była rodzina, szkoła i kościół. To był taki mój „trójkąt 
wartości”, którymi kieruję się do dnia dzisiejszego.  
Red.: Jakie były Pana ulubione przedmioty w szkole?  
C.P.: Lubiłem wszystkie przedmioty, byłem bardzo 
ciekawy świata i życia. Z żadnym z przedmiotów nie 
miałem problemu. Mówili, że jestem „kujonem”, bo byłem 
uczniem bardzo dobrym. Miałem najwyższą średnią 
w klasie. Nie musiałem „kuć”, tak samo mi jakoś 
wchodziło. Nie robiłem tego błędu co koledzy… zawsze 
byłem skupiony na lekcjach. Jak oni wracali do domu, to 
dopiero zaglądali do książek i sprawdzali, co było na 
lekcjach, bo byli kompletnie zdezorientowani, a ja już 
miałem to dawno zrobione i wszystko wiedziałem, więc 
miałem wolne. To ja ich namawiałem, żeby w piłkę 
pograć, coś zrobić, a oni musieli lekcje odrobić. Teraz też 
staram się moje dzieci tego nauczyć, ale jakoś są 
oporne. Na lekcjach jest tyle ciekawszych zagadnień. 
Często im mówię: „Kurczę, tracicie czas”. Mnie to zawsze 

było szkoda czasu. 
Miałem dużo 

obowiązków. 
Dlatego, że mój tata 
ciężko chorował 
i musiałem się 
zajmować młodszym 
bratem.  
Wiedziałem, że 
wszystko muszę 
zrobić w szkole i do 
domu wrócić już tak 
jakby „po robocie”.  
 
 

Ciąg dalszy na stronie 

następnej.  

Sobota  z  Kul turą …  
Redaktorzy „Ale NEWS!” po raz kolejny 

rozmawiali z Cezarym Pazurą! 

 

9 marca 2019 roku odbył się występ znanego 
aktora Cezarego Pazury. Stand-up miał miejsce w hali 
widowiskowo - sportowej w Bolszewie. Nasza redakcja 
„Ale NEWS!” długo przygotowywała się do tego 
spotkania. Redaktorzy w składzie: Weronika 
Zaborowska, Maria Boyke, Maciej Mitrowski, 
Krzysztof Jakoniuk oraz opiekunowie: p. Katarzyna 
Smentoch i p. Aneta Mitrowska przeprowadzili już 
z aktorem drugi wywiad w tym roku. Wywiad zostanie 
opublikowany w marcowym numerze gazetki szkolnej. 

Wystąpienie nawiązywało do Dnia Kobiet oraz do tego, 
jak mężczyźni postrzegają świat. W żartach poruszał 
poważne tematy, a poczucie humoru aktora jest 
znakomite. Warto wspomnieć, że na stand-up przybyło 
wiele osób. Aż brakowało miejsc! Humor dopisywał 
wszystkim.  Występ był bardzo udany. Publiczność 
znakomicie się bawiła. 

Maria Boyke 
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C.P.: Jeżeli w starszych klasach, liceum 
był jakiś sprawdzian, klasówka czy 
kartkówka to wiadomo, kiedy malutki brat 
poszedł spać, to sobie wszystko 
powtarzałem, albo robiłem to 
w autobusie. W liceum byłem w klasie 
humanistycznej, ale brałem udział 
w olimpiadzie matematycznej. Byłem 
dobry też z matematyki, mój Pan 
profesor był zachwycony. Mówił, że po 
raz pierwszy w historii szkoły uczeń 
z klasy humanistycznej startował              
w olimpiadzie matematycznej.  
Red.: Przechodząc do czasów 
aktorstwa, czy jest jakaś postać, którą 
chciałby Pan zagrać albo 
zdubbingować? 
C.P.: Ja zawsze marzyłem, żeby zagrać 
Hamleta, bo to jest rola, o której marzy 
zawsze każdy aktor. Tylko Hamleta 
można grać, kiedy jest się młodym, bo 
Hamlet miał trzydzieści lat. To jest dobry czas, żeby zagrać 

w okresie trzydziestu, czterdziestu lat, ale ja 
wtedy robiłem najwięcej filmów w swoim życiu 
i miałem urlop bezpłatny. Tak przeszło to koło 
nosa. A dubbing? Nie mam marzeń 
dubbingowych. To się po prostu zdarza, ktoś 
robi film, jest ładna postać i można ją 
zdubbingować, to się to robi. 

 
Red.: Czy jako osoba z tak dużym 
dorobkiem artystycznym dalej uczestniczy 
Pan w castingach?  
C.P.: Tak, castingi w tych czasach są 
obowiązkowe. Kiedyś to nazywało się zdjęcia 
próbne, a w tej chwili są różne rodzaje castingu 
albo się chodzi bezpośrednio, albo tak jak teraz 
dostałem rolę w filmie szwajcarskim. Gdy 
byłem z rodziną w górach na nartach, 
zadzwoniła do mnie agentka. Trzeba nagrać 
taką selftape, czyli samemu taśmę. Przysłała 
mi mailem tekst niemiecki, ja przetłumaczyłem 

na polski dla żony, która za kamerą, 
nagrywała mnie komórką. Teraz komórki 
mają taką fantastyczną rozdzielczość, że 
podrzucała mi tekst po polsku, ja 
odpowiadałem po niemiecku. Ponieważ 
mamy małe dziecko, które nie pozwalało 
nam nagrać ostatniej sceny, 
zaaranżowaliśmy całą scenę. Była taka, 
że moja dziewięcioletnia córka nagrywała 
tę scenę i mówiła do mnie zza kamery, że 
jest w ciąży. To było bardzo śmieszne, bo 
nagle słyszę głos dziewięciolatki „Tato, 
jestem w ciąży!”. Ci ze Szwajcarii nie 
wiedzieli, kto podrzuca głos, a my z żoną 
mieliśmy ubaw, bo musiałem nauczyć jej 
kwestii i oprócz tego, że mnie nagrywała, 
to podrzucała kwestię. Na podstawie 
takiej selftape właśnie dostałem rolę. 
Jeszcze się nie widziałem z reżyserką, 
ale rozmawialiśmy poprzez Skype’a. 
Teraz 24 marca jadę tam nam przymiarki, 
próby charakteryzacji, bo w kwietniu 

zaczyna film i to tak wygląda. Ja znam też aktorkę, bardzo 
młodą Polkę, która robi 
wielką karierę w Hollywood 
i ona w ten sposób dostała 
rolę, że odpowiedziała na 
casting w Internecie filmu 
hinduskiego i jest tam 
gwiazdą – 
Erika Karkuszewska. Grałem 
z nią zresztą, grała moją 
synową w serialu „Aż po 
sufit”. 

 
Wywiad przeprowadzili: 

Maria Boyke, Maciej 

Mitrowski, Weronika 

Zaborowska 

Opracowała: Weronika 

Zaborowska 

Foto: absolwentka, Julia 

Smentoch 
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MUZYKA 

Życie staje się lepsze i bogatsze! 

 
Prawdziwi 

przyjaciele to tacy, 
którzy są przy nas 
zawsze, gdy 

potrzebujemy wsparcia. Prawdziwy przyjaciel zawsze powie 
prawdę, nawet taką, którą niekoniecznie chcielibyśmy 
usłyszeć.  
Przyjaźń. Jedno słowo. Jest to więź, która rodzi się pomiędzy 
ludźmi. Tej szczególnej więzi, którą jest miłość, nie da się 
wytłumaczyć przez podanie definicji. Dla każdego człowieka 
znaczy to coś innego. Może to być pomoc, bliskość, zwierzenie 
z problemów, ale też wspólny „wypad" za miasto, czy wyjście 
do kina.  
Przyjaciel, to ktoś w kim czujemy wsparcie, pomoc, który 
wysłucha nas niezależnie od tego, czy w danej chwili ma czas. 
Jest zawsze obok nas, czujemy jego bliskość, jego 
zaangażowanie w to, byśmy byli szczęśliwi. Prawdziwi 
przyjaciele nie oczekują niczego w zamian za przyjaźń, którą 
nas podarowują. Pomaga nam przyjaciel, wspiera nas 
bezinteresownie, wie że my na jego miejscu postąpilibyśmy tak 
samo.  
Tylko dzięki zaufaniu możemy mówić o jakiejkolwiek przyjaźni. 
Bez tej cechy przyjaźń nie ma szans na przetrwanie. Więź tą 
budują również: bezinteresowność, ofiarność, współczucie, 
wzajemna pomoc, wsparcie, słuchanie siebie nawzajem. Jeśli 
się z kimś przyjaźnimy, traktujemy tę osobę jako bardzo ważną.  
Przyjaźń pomaga nam w życiu. Człowiek z natury potrzebuje 
kontaktu z ludźmi, nie może być samotny. Musi czuć, że ma 
w kimś wsparcie, że nie jest sam. Dzięki takiemu uczuciu, 
każdy z nas staje się silniejszy i umie stawić czoła wszystkim 
problemom.  

Natalia Mordyl 

 
          We współczesnym świecie, w którym żyjemy, 
Internet jest nieodłączną częścią naszej codzienności. 
Budzimy się, i zasypiamy z nosem w telefonie czy tablecie. 
Kto z nas po przebudzeniu nie bierze to ręki smartfona i nie 
sprawdza wiadomości, lub leżąc w łóżku ogląda film czy słucha 
muzyki? 
 
     Jak się rozejrzymy dookoła, to każdy z nas, począwszy od 
małych dzieci, aż po starsze osoby, potrafi w jakimś tam 
stopniu poruszać się po sieci.  Pozwalając młodszemu dziecku 
na korzystanie z Internetu, odpowiedzialność 
za bezpieczeństwo w sieci spada na rodzica. To On, gdy 
decyduje się na taki krok MUSI przekazać swojemu dziecku na 
co może być narażone. Pamiętam jak zaczynałam korzystać z 
gier, w których również można było porozumiewać się za 
pomocą „czatów”. Zawsze mi powtarzano: „Nie podawaj 
swoich danych, jeżeli ktoś o to Ciebie poprosi”, „Nie 
obrażaj nikogo”, „Nie odpowiadaj na wulgarne słowa,” itd. 
Było to tak często mówione, że czasami aż mnie denerwowało. 
Jak się jest dzieckiem, traktuje się takie słowa trochę 

z przymrużeniem oka, przecież mi na pewno nic nie grozi. 
Z czasem, gdy dorastamy zaczynamy się stykać z coraz 
brutalniejszym językiem, osądzaniem i wyśmiewaniem. 
Dopiero wtedy słowa te mają sens. Myślę, że bardzo sporo 
uczniów doświadczyło hejtu w sieci. Jedni są bardziej odporni, 

drudzy zamykają się w sobie, przestają się spotykać 

ze znajomymi, ponieważ ich samoocena spada mocno w dół. 
Zdarza się, że zaczynają wierzyć w to, co ktoś o nich pisze i się 
z tym utożsamiają.  

Młodzież, czyli MY, jesteśmy  tą grupą społeczną, która 
najczęściej  spotyka się z hejtem. Jesteśmy bardzo podatni 
na krytykę. Skutkiem tego jest m.in. depresja, która dotyka 
coraz  więcej dzieci. Depresja z kolei prowadzi również 
do samobójstw.  
 

Po ostatnich wydarzeniach w Gdańsku jeszcze 
bardziej wybrzmiały słowa: STOP DLA HEJTU . Niestety 
m.in. w sieci z jednej i drugiej strony naszego społeczeństwa 
można było przeczytać jakim brutalnym językiem posługują się 
ludzie o różnych poglądach. 
    Podsumowując, dla NAS, dla MNIE czyli NASTOLATKÓW, 
HEJT  jest głównym niebezpieczeństwem, które czyha  na 
 nas w dobie wszechobecnego Internetu. Nie pozwólmy, aby 
obrażanie czy nękanie było naszą codziennością. 
Postarajmy się zrozumieć drugą osobę, zanim ją osądzimy. 
Szukajmy w niej to, co jest najlepsze. Ktoś powie, że to tylko 
słowa, ale należy pamiętać, że od słów do czynów jest 
naprawę krótka droga. To JA i  TY zdecydujesz dokąd 
chcesz zm ierzać.  Do SZACUNKU ,  czy do 
NIENAW IŚCI wobec drug iego człowieka.   
 

                                                                                                                                              
Maja Gelińska 

Muzyka to nie tylko rytm i melodia - to przekaz 
i  idea. Sądzę, że dzięki temu życie staje się lepsze,  
bogatsze. 

Rozmaite dźwięki towarzyszą 
nam już od wczesnego 
dzieciństwa. Sami również 
śpiewamy od najmłodszych lat. 
W przedszkolu na przykład na 
różnych uroczystościach. W tym 
także wieku zauważamy, jak 

muzyka nam się podoba - zaczynamy budować swój gust. 
Zaczynamy też poszukiwać możliwości słuchania, tego co nam 
się podoba. Gdy trochę podrośniemy i ustalimy nasz gust 
mamy marzenie, aby zbudować swój własny zespół muzyczny. 
Po pewnym czasie mamy już ustalony gust i słuchamy tylko 
tego co nam się podoba. To co nam się nie podoba nie 
słuchamy, chyba że musimy, na przykład w radiu. Najczęściej 
wybierane typy muzyki to rock, hip-hop, metal, techno lub pop. 

Muzyka towarzyszy nam teraz, kiedyś i na pewno 
w przyszłości. Każdy ma swój ulubiony utwór, który nuci 
w przyjemnych chwilach. Każdy kiedyś chciał posłuchać 
muzyki. 

D O P Ó K I  C Z Ł O W I E K  B Ę D Z I E  C Z Ł O W I E K I E M ,  

M U Z Y K A  B Ę D Z I E  P O T R Z E B N A .  

Natalia Mordyl 

Bezpieczeństwo w sieci - HEJT 

COŚ O PRZYJAŹNI? 
Świat bez przyjaźni musi 
być smutny…  
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21.01.2019 roku w MOSiR w Rumi odbyły się 

Igrzyska Młodzieży Szkolnej a halowej lekkoatletyce. 

W zawodach wzięło udział około 300 zawodników z powiatu 

wejherowskiego (Rumi, Redy, Wejherowa, Kostkowa 

i Bolszewa, Linii, Gniewina, Luzina). Nasi uczniowie wrócili  

z 7  medalami, zdobyli 4 złote, 3 srebrne. Zawodnicy na 

podium otrzymali medale i nagrody rzeczowe ufundowane 

przez władze  miasta Rumia. Tak przedstawiają się wyniki: 

I miejsce:  OLIWIA BIELSKA – skok wzwyż, skok w dal; 

JULIA GEHRMANN – kula, NORBERT CZERWIONKA - 

skok wzwyż. II miejsce  - FABIAN BACH – kula, 

BŁAŻEJ MIKLEWICZ - 30m, PATRYK PYSZKA - skok w dal. 

C.C. 

30 stycznia 2019 roku odbyły się Gminne Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej dziewcząt. Nasze 
uczennice pokonały zawodniczki z Orla, Nowego Dworu 
i Gościcina zdobywając złoty medal i przepustkę 
do Powiatowych Igrzysk. Wyniki spotkań: Bolszewo - Nowy 
Dwór (6:4), Bolszewo - Orle (11:4), Bolszewo - Gościcino 
(13:4). Skład naszego zespołu: W. Czernowałów, O. Gaffke, 
A. Gebhardt, M. Kandzorra, K. Katzor, N. Klas, 
M. Puzdrowska, J. Szymańska, M. Wioska, R. Wołoszyk – 
III H, A. Syska - III F, O. Czepik - VII A, J. Dosz - VIII B. 
Opiekun: Joanna Syska. I miejsce - SP BOLSZEWO, 
II miejsce - SP ORLE, III miejsce - SP NOWY DWÓR, 
IV miejsce - SP GOŚCICINO. 

J. S. 

W dniach 26 - 27.02.2019 roku w hali sportowej 
Szkoły Podstawowej w Bolszewie odbyły się Powiatowe 
Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce Ręcznej Chłopców. 
Zawody te były eliminacją do Półfinału Wojewódzkich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej, który odbędzie się w powiecie kartuskim. 
W rywalizacji wzięło udział 9 zespołów z różnych gmin 
Powiatu Wejherowskiego. Cieszy taka duża frekwencja 
na tych zawodach, co świadczy o olbrzymim zainteresowaniu 
tą dyscypliną sportu w naszym powiecie. Zwycięzcą turnieju 
został faworyt turnieju, czyli MY :-). Mecze były na dobrym 
poziomie i dostarczyły wielu emocji licznie zgromadzonym na 
hali kibicom. Wyniki uzyskane w dniu zawodów: 
I miejsce – Szkoła Podstawowa w Bolszewie (Fabian Bach, 
Karol Białk, Dawid Bujak,Szymon Gajewski, Dominik Gruba, 
Wiktor Klaman, Mateusz Klinkusz, Jakub Koss, Rafał 
Kowalewski, Michał Marszewski, Błażej Miklewicz, Michał 
Roda, Paweł Sobolewski, Marcin Żyłowski). GRATULUJEMY 
CHŁOPAKOM awansu na Półfinał Wojewódzki! 

J. Syska 

M I ST R Z O ST WA P O W I AT U  W  H AL O W E J  

L E K K O AT L ET Y C E  

ZŁOTO DLA PIŁKAREK RĘCZNYCH  
W GMINNYCH IGRZYSKACH MŁODZIEŻY 

Pow iatow e Igrzyska  Młodz ieży 

Szkolne j  w  Pi łce  Ręczne j  Chłopców  
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WICEMISTRZYNIE POWIATU!!! W dniach 04 - 05.03.2019r. 
w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Bolszewie odbyły się 
Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce Ręcznej 
Dziewcząt. Zawody te były eliminacją do Półfinału Wojewódzkich 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej, który odbędzie się w Wejherowie. 
W rywalizacji wzięło udział 9 zespołów z różnych gmin Powiatu 
Wejherowskiego. Cieszy taka duża frekwencja na tych 
zawodach, co świadczy o olbrzymim zainteresowaniu tą 
dyscypliną sportu w naszym powiecie. PO 7 LATACH 
ZOSTALIŚMY ZMUSZENI ODDAĆ MISTRZOSTWO 
zawodniczkom ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Wejherowie. 
Mecze były na dobrym poziomie i dostarczyły wielu emocji 
licznie zgromadzonym na hali kibicom. Uroczystego otwarcia 
zawodów dokonał: Referent ds. sportu i imprez sportowych 
w PZPOW w Wejherowie – Bartłomiej Woźniak. Najlepsze 
zespoły zostały nagrodzone pucharami, medalami oraz 
dyplomami które wręczali: Organizator zawodów – Joanna 
Syska oraz Referent ds. sportu i imprez sportowych w PZPOW 
w Wejherowie – Bartłomiej Woźniak. Organizatorami zawodów 
byli: Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo - Wychowawczych 
w Wejherowie oraz Szkoła Podstawowa w Bolszewie. Wyniki 
uzyskane w dniu zawodów: I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 6 
w Wejherowie II miejsce – Szkoła Podstawowa w Bolszewie 
w składzie: J. Gehrmann - III A, A. Syska - III F, W. Czernowałów, 
O. Gaffke, A. Gebhardt, M. Kandzorra, K. Katzor, N. Klas, M. 
Puzdrowska, J. Szymańska, M. Wioska, R. Wołoszyk - III H, 
J. Dosz - VIII B, O. Czepik - VII A, K. Chamerek - rezerwowa. 
Opiekun: Joanna Syska III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4 
w Redzie, IV miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 w Luzinie, 
V miejsce – Szkoła Podstawowa w Szemudzie VI miejsce - 
Salezjańska Szkoła Podstawowa w Rumi, VII miejsce - Szkoła 
Podstawowa w Bożympolu Wielkim, VIII miejsce – Szkoła 
Podstawowa w Choczewie, IX miejsce – Szkoła Podstawowa 
w Kostkowie.  

G r a t u l u j ę  w s z y s t k i m  z a w o d n i c z k o m ,   
a  z w ł a s z c z a  t y m  M O I M  K O C H AN Y M ! ! !  J . S .   

J.S. 
 

 

Powiatowe Igrzyska Młodzieży 
Szkolnejw piłce ręcznej dziewcząt  

 

Bądź bezpieczny w  s iec i !  Jeś l i  
potrzebujesz  pomocy. . .  Nie  czeka j !  
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Motto Redakcji Ale NEWS!: 
Myślę, tworzę i czuję, że żyję! 

Czekamy na Ciebie!  
Pisz artkuły i wysyłaj !!! 

alenewsbolszewo@gmail .com 
Kto pierwszy, ten lepszy…  
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Pamiętaj !  
Numery alarmowe 

 112 lub 999 

Wiosna, ach to Ty! 
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