
 
Wakacje dobiegły końca i błogie lenistwo już za nami. Wszystko, co piękne, szybko się kończy. Nowy rok 

szkolny już rozpoczęty z wielką radością i nowymi postanowieniami! Teraz czas na naukę, a jak wiadomo, 
„Nauka to pokarm rozumu”. Ten rok szkolny różni się od pozostałych, nasza gazetka otrzymała nową nazwę 
„Ale NEWS!”, a w tym roku nie powitaliśmy pierwszaków, lecz klasy siódme. Jestem przekonana, że będzie nam 
razem dobrze, że wspólnie stworzymy zgraną społeczność naszej szkoły. Tego Wam i sobie życzę!  

Złota jesień przybyła dużymi krokami, więc liście zmieniają kolor, rozweselając krajobraz dookoła, a my na 
dobre wróciliśmy już do naszych obowiązków i do nauki. Czas szybko ucieka, do wakacji już tylko osiem 
miesięcy! Powinniśmy więc pamiętać, by rozsądnie wykorzystać każdy dzień nauki.  
Wszystkim „nowym” życzymy powodzenia w zapoznaniu się z naszą szkołą. Natomiast klasom trzecim, aby 
ostatni rok w szkole był dla nich tym najlepszym. Klasom drugim, aby „pokazały klasę” jako ostatni rocznik 
oddziałów gimnazjalnych.  
 Niech nowy rok szkolny 2017/2018 będzie dla Was wielką motywacją do nauki, aby wakacje wróciły do nas 
z wieloma pomysłami na wiele ciekawych przygód i nowych znajomości.  

Aleksandra Marchewicz & Marta Roszman 
Grafika: Natalia Szotrowska I f 

Logo: Zofia Plichta II b 
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4 września odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku 
szkolnego 2017/2018. Jest to rok obfitujący w wiele 
zmian dla całej oświaty, a dla naszej szkoły 
szczególnie.  

Rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się w czterech 
turach. Rano, o godzinie 8.00, odbyło się rozpoczęcie 
nowego roku szkolnego w oddziałach gimnazjalnych. 
Następnie, o godzinie 9.00, po raz pierwszy w murach 
naszej szkoły spotkały się dzieci z oddziałów 
przedszkolnych, godzinę później rok szkolny rozpoczęli 

uczniowie klas młodszych.  
Najbardziej uroczysty moment nastąpił podczas 

Gminnej Inauguracji Roku Szkolnego 2017/2018  o godzinie 
12.00. Była to jednocześnie okazja do uroczystego 
otwarcia nowego skrzydła szkoły. Gospodarzem 
wszystkich spotkań była nowo wybrana dyrektor szkoły 
pani Katarzyna Paczoska.  

W inauguracji gminnej wzięli udział uczniowie klas 
starszych, rodzice, nauczyciele oraz zaproszeni 
goście: Wójt Gminy Wejherowo, Henryk Skwarło, zastępca 
Wójta, Maciej Milewski, sekretarz Gminy Wejherowo, 
Ryszard Stachurski, kierownik Referatu Oświaty i Spraw 
Społecznych, Krzysztof Sapieha. W uroczystości udział 
wzięła również Pani Beata Wolak – Dyrektor Wydziału 

Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Gdańsku, a także 
przedstawiciel głównego wykonawcy rozbudowy szkoły – 
firmy Skanska. Swoją obecnością uroczystość uświetnili 
także radni, sołtysi, dyrektorzy szkół Gminy Wejherowo, 
księża, przedstawiciele ZNP, a także emerytowani 
nauczyciele naszej szkoły.  

Podczas uroczystości wręczono akty nadania 
stopnia awansu nauczycielom, którzy latem tego roku 
uzyskali tytuł nauczyciela mianowanego. Wójt Gminy, 
Henryk Skwarło, wraz z Przewodniczącym Komisji 
Oświaty i Spraw Społecznych, Januszem Daniszewskim, 
wręczyli także nagrody uczniom i studentom z terenu 
Gminy Wejherowo, którzy zdobyli szczególne osiągnięcia   
w dziedzinie nauki, kultury i sportu. 

Kulminacyjnym momentem uroczystości było 
przecięcie wstęgi, a tym samym oficjalne otwarcie 
nowego skrzydła szkoły, które pozwoli uczniom klas 
starszych w komfortowych warunkach zdobywać nową 
wiedzę.  

Kalendarium roku szkolnego 2017/2018 

14 października 2017 – Dzień Edukacji Narodowej 

23 grudnia 2017 – 1 stycznia 2018 – zimowa przerwa 
świąteczna 

10 stycznia 2018 – wystawienie ocen za I semestr 

19 stycznia 2018 – zakończenie I semestru 

29 stycznia – 11 lutego 2018 – ferie zimowe 

19 – 21 marca - rekolekcje 

29 marca – 04 kwietnia 2018 – wiosenna przerwa 

świąteczna 

13 czerwca 2018 – wystawienie ocen końcowych 

22 czerwca 2018 – zakończenie roku szkolnego 

 

Gminna Inauguracja Roku 
Szkolnego 2017/2018 

http://sspbolszewo.szkolna.net/n,gminna-inauguracja-roku-szkolnego-2017-2018
http://sspbolszewo.szkolna.net/n,gminna-inauguracja-roku-szkolnego-2017-2018
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Późne lato 
i wczesna jesień 
kojarzą się 
z jabłkami. Ten 
owoc ma wiele 
zalet. Po pierwsze, 
jabłka pochodzą 
z Polski, po drugie, 
są tanie, po trzecie, 
są pyszne! To 
jeden z pierwszych 
owoców, które 
można podawać 

niemowlakom, 
dlatego polecam je 

absolutnie 
wszystkim. 

28 września 
w naszej szkole jabłko obchodziło 
swoje święto. Opiekunowie Samorządu 
Szkolnego kl. I-III, pani Sabina 
Kwidzińska i pani Anna Sulik-Wysiecka, 
wraz z paniami ze świetlicy panią 
Dagmarą Pach i panią Martą Urbańską 

zorganizowały „Dzień Jabłka”. Każde dziecko z klas I-III 
zostało poczęstowane pysznym, soczystym jabłuszkiem, 
do którego przyczepione były listki z wierszykiem 
zachęcającym do ich jedzenia. 

Panie nauczycielki poszły również z koszem 
jabłek w odwiedziny do oddziałów przedszkolnych, aby  
dowiedzieć się, co przedszkolaki wiedzą o jabłkach i czy 
je lubią. Owoce były prezentem od pana sołtysa, za co 
gorąco mu dziękujemy. 

 

Dnia 3 października odbyło się 
uroczyste ślubowanie uczniów klas 
pierwszych. Aż sto dwadzieścia siedem 
dzieci od tego dnia stało się już 
„prawdziwymi” uczniami Szkoły 
Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w 
Bolszewie.                               
Ślubowanie pierwszoklasistów to bardzo 
ważne przeżycie zarówno dla głównych 
bohaterów, jak i ich rodziców oraz 
krewnych. Mieliśmy przyjemność gościć również 
Kierownika Referatu Oświaty i Spraw Społecznych, 
Pana Krzysztofa Sapiehę. 

Wszystkich zebranych w pięknie 
przystrojonej sali powitała pani dyrektor Katarzyna 
Paczoska oraz przedstawiciele Samorządu 
Uczniowskiego: Julianna Białk i Maksymilian Topp. 
Uczniowie pod opieką wychowawców oraz rodziców 
przygotowali swój pierwszy poważny występ przed 
publicznością. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo 
przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich 
umiejętności. W pierwszej części mieliśmy okazję 
wysłuchać wierszy i piosenek specjalnie 
przygotowanych na ten dzień. Następnie 
pierwszoklasiści musieli zdać egzamin wiedzy 
z bezpiecznego i kulturalnego zachowania się w szkole. 
Wszyscy rodzice jednogłośnie stwierdzili, że dzieci są 
przygotowane do bycia uczniami. Przedstawiciele klas 
wypili specjalnie przygotowany przez rodziców napój 
mądrości, a po nim nastąpił akt ślubowania. Dzieci wraz 
z gospodarzami klas przed pocztem flagowym złożyły 
uroczyste przyrzeczenie. Najważniejszą częścią 
uroczystości było pasowanie na ucznia, którego dokonał 
dyrektor szkoły, pani Katarzyna Paczoska wraz 
z wicedyrektorem panią Sabiną Zimą. Ostatnią częścią 
był pokaz taneczny w wykonaniu uczniów klasy 1b. 

Po części oficjalnej najmłodsi otrzymali 
dyplomy, legitymacje oraz wspaniałe gry edukacyjne 
i upominki od rodziców. W imieniu uczniów 
serdecznie dziękujemy rodzinom za tak 
l iczne przybycie i  wsparcie swoich pociech 
w tym uroczystym dla nich dniu.  



 

Ale NEWS! WRZESIEŃ/PAŹDZIENIK 2017  SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BOLSZEWIE 

4 
 

Wycieczka integracyjna klasy 1c i 1d 

Apel na temat bezpieczeństwa 

 
Klasy 1 d i 1c w słoneczny i ciepły dzień wybrały się na 

wycieczkę integracyjną do Strusiej Farmy. Uczniowie spotkali 

się tam oko w oko ze strusiem afrykańskim – największym 

ptakiem na Ziemi.  

Przewodnik opowiadał różne ciekawostki o strusiach 

i zaprezentował sztuczki, jakie ten ptak potrafi wykonać. 

Kolejną atrakcją było karmienie zwierząt, a było ich niemało. 

Na Farmie oprócz strusi mieszkają lamy, emu, króliki, kozy, 

owieczki, osły, koń Kacperek, kaczki, gęsi, indyki i kury 

ozdobne. Największą atrakcją okazało się wspólne pieczenie 

kiełbasek przy ognisku.  

 

21 września klasa III c przedstawiła wszystkim 

uczniom klas I-III apel na temat BEZPIECZEŃSTWA.  

Uczniowie przypomnieli o zasadach ruchu 

drogowego i  o bezpiecznym zachowaniu na drodze 

do i ze szkoły. Zostały również odczytane regulaminy 

właściwego zachowania w szkole, na boisku, w szatni... i 

we wszystkich miejscach, z których uczniom wolno 

korzystać. Pani dyrektor Katarzyna Paczoska oraz 

pani wicedyrektor, pani Sabina Zima, podkreśliły 

wagę bezpieczeństwa dzieci  w szkole.  

Mamy nadzieję, że stosując się do zaleceń 

i przestróg, o jakich była mowa podczas spotkania, 

wszyscy uczniowie będą bezpieczni. 

 
29.09.2017r. odbyły się wybory do Rady Małego 

Samorządu 

Szkolnego,  

poprzedzone 

kampanią wyborczą. 

Kandydaci do 

Samorządu 

przygotowali bardzo 

ciekawe i oryginalne 

plakaty 

przedstawiające 

najważniejsze punkty 

swojego programu. 

W głosowaniu wzięło 

101 uczniów klas 

trzecich, którzy 

wybierali swoich 

przedstawicieli 

spośród 10 kandydatów. 

Po przeliczeniu wszystkich oddanych głosów 

wyłoniono następujące osoby do Rady SU klas I-III: 

 

 

 

 

 

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!! 

 Opiekunami Samorządu Szkolnego kl. I-III są panie: Anna 
Sulik-Wysiecka i Sabina Kwidzińska. 

Przewodnicząca: Oliwia Gosz  
z klasy III b 

Zastępca przewodniczącej: 
 Oliwia Block z klasy III e 

Zastępca przewodniczącej:  
Olga Górska z klasy III c 

 

Wybory do Rady Samorządu 
Uczniowskiego klas I - III 
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Dnia 11 i 12 września uczniowie naszej szkoły mieli 
okazję uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez 
Fundację: Towarzystwo Przyjaciół Szalonego Wózkowicza. 
W tym roku szkolnym program edukacyjny skierowany był do 

uczniów z klas trzecich, szóstych oraz do uczniów z klas 
integracyjnych. 

Celem warsztatów była zmiana świadomości 
i poszerzanie wiedzy na temat osób 
z niepełnosprawnością, głównie ruchową lub 
sensoryczną. Warsztaty propagowały działania włączające 
i integrujące społecznie m.in. osoby niewidome, niesłyszące 

czy też na wózkach. 

Podczas interaktywnych zajęć uczniowie mieli możliwość 
wcielić się w role osób z niepełnosprawnością, by móc lepiej 
zrozumieć osobę niewidomą, niesłyszącą czy poruszającą się 
na wózku. Ćwiczenia pomogły odczuć uczniom w praktyce, 
czym są bariery architektoniczne lub komunikacyjne.Ponadto 
prowadzący warsztaty zapoznali młodzież ze sposobami 
pomocy osobom z niepełnosprawnością. Przekonywali, że 
niepełnosprawność nie oznacza końca życia, działania 

i realizacji własnych pasji. Na potwierdzenie tej tezy 
wyświetlono krótkie filmiki ukazujące osoby 
z niepełnosprawnością ruchową, które uprawiają sporty 
ekstremalne i z uśmiechem stawiają czoła codzienności. 

Największą atrakcją spotkania okazał się gość o czterech 
łapach – labrador Spike Wiktor. Pies jest ambasadorem 
fundacji TPSW, a również głównym bohaterem reklamy 
papieru toaletowego Velvet. Na podstawie jego losów 
napisano książkę – lekturę uzupełniającą dla klasy czwartej. 
Obecnie Spike jest psem asystującym. Panowie prowadzący 
warsztaty wyjaśnili, na czym polega rola psa-asystenta. 
W odróżnieniu od psa-przewodnika, który prowadzi osobę 
niewidomą, asystent jest raczej pomocnikiem - przynosi 
potrzebną rzecz, zdejmuję rękawiczki itp. 

 

Serdecznie dziękujemy prezesowi fundacji, panu 
Markowi Sołtysowi i Karolowi Brzegowy za 
przeprowadzanie tak wartościowych i ważnych 
warsztatów w naszej szkole oraz uczniom za tak 
pozytywne przyjęcie naszych gości! Mamy nadzieję, że 
warsztaty były początkiem owocnej współpracy Szkoły 
Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie z fundacją 
TPSW. 

Dorota Kołacz 
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14 września 2017 roku mury naszej szkoły odwiedzili 

przedstawiciele Centrum Tańca „Szczepan". Celem spotkania 
było przybliżenie uczniom idei programu edukacyjno-
wychowawczego pt. „Ogólnopolska Szkółka Tańca i Dobrych 
Manier".  

Głównym zadaniem tego programu jest zapewnienie 
dzieciom jak najlepszych warunków dla rozwoju ich 
zainteresowań oraz przyczynianie się do prawidłowego 
kształtowania ich osobowości.  

 
Przy okazji tego spotkania dzieci miały okazję obejrzeć 

pokaz tańca w wykonaniu gości, a nawet przećwiczyć kilka 
prostych elementów tańca współczesnego. 
 

 

W sobotę 16 września 2017 r. uczniowie naszej 
szkoły pod opieką pań: Justyny Miszke – Redman, 
Justyny Kurlapskiej, Marzeny Hazuki – Beraś, Mirosławy 
Roszman, Ilony Szukieć oraz Pana Marka Czoski udali się 

na obchody Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego, 
które odbyły się tradycyjnie w Wejherowskim Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej. Temat 
tegorocznych obchodów EDD brzmiał następująco 
„Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu”. 

Po części oficjalnej uczniowie wylosowali trasy gier 
terenowych: „Stare i nowe w krajobrazie Wejherowa”, „Co 
szpeci obraz mojego miasta?”, „Roślinność w parku miejskim”, 
„Po co chodzimy do parku? (wywiady ze spacerowiczami)”, 
„Zapach miasta (poszukiwanie miejsc zapachowych: sklepy 
z ziołami i produktami ekologicznymi, produkcja żywności)”, 
„Woda w obrębie starego Wejherowa (sadzawki, stawy, 
fontanny)” Uczniowie z wielkim zaangażowaniem przystąpili 
do realizacji zadań przygotowanych przez organizatorów.                  
Po powrocie do muzeum każda z drużyn zaprezentowała 
efekty swojej pracy. Następnie dzieci udały się na warsztaty 
edukacyjno - artystyczne: malarstwa na szkle, ceramiki, 
a także zdobienia tradycyjnej rzeźby kaszubskiej. 

Dnia 26 września 2017 r. odbyła się wycieczka klas 4a              
i 4d pod opieką wychowawców: p. Katarzyny Jankowiak, 
p. Anny Jeziornej, p. Agnieszki Sitny oraz pani psycholog 
Aleksandry Lidke. Po przyjeździe na miejsce wszyscy 
uczestnicy skierowali się do grobu bł. siostry Alicji Kotowskiej, 
gdzie również zapalili znicze. Następnie udali się do ołtarza, 
by  usłyszeć o wydarzeniach, jakie miały miejsce w Piaśnicy     
w czasie II wojny światowej. Dzieci zapaliły też znicze przy 
symbolicznym grobie dzieci, które straciły życie w czasie 
wojny. 

Europejskie Dni Dziedzictwa  
Kulturowego 2017r. „Krajobraz dziedzictwa – 

dziedzictwo krajobrazu” 

Wycieczka do Lasów Piaśnickich 
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Dnia 28 września odbyła się pierwsza w tym roku 
szkolna dyskoteka organizowana przez Samorząd 
Uczniowski. Zabawę prowadził DJ, który oprócz włączania 
tanecznych melodii prowadził wesołe zabawy. Wszyscy 
tańczyli, śmiali się i nawet czasem śpiewali. 

Hasłem dyskoteki i równocześnie obowiązujących 
na niej strojów było „Disco z tamtych lat”. 

Przebrani uczniowie wzięli udział w konkursie                            
na najlepszy strój. Najciekawsze przebranie dla jednej 
dziewczynki i jednego chłopca wyłoniły Pani Dyrektor oraz 
Pani Pedagog. 

 
Podczas dyskoteki odbyły się konkurencje 

otrzęsinowe, kwalifikujące młodych czwartoklasistów do 
nauki w starszych klasach. Nasze „kotki” świetnie przeszły 
próbę na orientację, w której musiały dopasować przedmiot 
do nazwiska nauczyciela oraz próbę sprawnościową, 
w której z ciężkim plecakiem pokonywały biegiem slalom 
między słupkami. Na kolejne konkurencje nie starczyło 
czasu, a jeśli czas tak szybko upłynął, to oznacza, 
że dyskotekę można zakwalifikować do bardzo udanych :) 

Na zakończenie każda czwarta klasa otrzymała vizę 
Kota, dzięki której już legalnie może przebywać 
w części szkoły przeznaczonej dla klas IV-VI :) 

 

W słoneczny, październikowy poranek klasa VA (wraz 
z wychowawcą panią Justyną Kurlapską, opiekunkami: 

panią Mirosławą Roszman i panią Małgorzatą Trocką) udała 
się do Wejherowskiego Centrum Kultury. Za swój cel 
uczniowie klasy piątej obrali obejrzenie spektaklu 
teatralnego pt: „Tymoteusz wśród zwierząt”.  Opowieść 
ta pokazuje, że nawet mały miś może stać się 
odpowiedzialnym za kogoś jeszcze mniejszego od siebie. 
W bardzo ciepły i mądry sposób szuka uczy najmłodszych 
empatii. Tymoteusz łamie zasady rządzące lasem, aby 
pomóc wykluć się pisklaczkowi, a tym samym daje piękną 
lekcję miłości tym, którzy chcieli trzymać się utartych praw              
i zapomnieli na chwilę o współczuciu. Problemy dziecka są 
ukazywane z wielką wrażliwością i znajomością sposobu 
myślenia najmłodszego człowieka. Nie bagatelizuje się ich , 
ani umniejsza. Może to właśnie pełne zrozumienia i troski 
spojrzenie sprawia, że nasi uczniowie tak entuzjastycznie 
przyjęli ten spektakl!  

Justyna Kurlapska 

 
3 października uczniowie z koła plastycznego wybrali 

się do Muzeum Sztuki w Gdańsku na lekcję „Parasolki, 
parasolki-happenning”. Najpierw zajechali do Wejherowa, 
gdzie wybrali się do Filharmonii Kaszubskiej i przy okazji 
dalszej podróży odwiedzili wystawę Zdzisława 
Beksińskiego. Wystawa obejmowała głównie prace 
fotograficzne oraz grafikę komputerową. Po obejrzeniu 
ekspozycji uczniowie wyruszyli w dalszą podróż                           
do Gdańska. Pałac Opatów mieści się w pięknym Parku 
Oliwskim. W muzeum czekała już na uczniów pani, która 
poprowadziła zajęcia. 

Podczas 
prelekcji uczniowie 
dowiedzieli się, 
czym jest 
happening , 
poznali jego 
ciekawą historię 
oraz sami stworzyli 
swoje dzieło, 
niczym Jackson 
Pollock - action 
painting. 

 

Wycieczka do Wejherowskiego 
Centrum Kultury w Wejherowie 

Wycieczka dzieci z koła plastycznego do Muzeum 
Sztuki Współczesnej Pałac Opatów w Gdańsku  
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W piątek, 15 września, uczniowie Szkoły Podstawowej 

w Bolszewie mieli okazję obejrzeć mecz piłkarskiej 
ekstraklasy Arka Gdynia – Zagłębie Lubin. Wyjazd 
odbywał się w ramach projektu edukacyjnego pt. "Bolszewo 
kibicuje".  

Przyodziani w żółto-niebieskie barwy uczniowie pod 
opieką grupy nauczycieli dotarli do 
jednego z najnowocześniejszych 
stadionów z Polsce. Po odbiorze 
wcześniej zamówionych biletów 
wszyscy przechodzili pojedynczo 
przez bramki. Na trybunach 
stadionu zasiedli dokładnie 15 minut 
przed pierwszym gwizdkiem 
sędziego. Była to świetna okazja, 

aby podpatrzeć rozgrzewających się zawodników.  
 
Gdy zaczął się mecz, uczestników spotkał bardzo miły 

zaszczyt. Spiker powiedział: "Bardzo serdecznie witamy               
na meczu wszystkie grupy zorganizowane i po chwili 
wyczytał: „Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika 
w Bolszewie..." Było to miłym zaskoczeniem, ale też 
wyróżnieniem.  

Pierwsza połowa nie przyniosła zbyt wielu emocji. Po 
45 minutach na tablicy świetlnej widniał wynik 0-0. 
Największą atrakcją dla kibiców z Bolszewa była maskotka 
klubowa Arki, czyli śledzik. Przyszedł do ich sektora i robił 
z nimi zdjęcia.  

Tuż po zmianie stron mecz zdecydowanie się ożywił. 
Obie drużyny zaczęły odważniej atakować i stwarzać coraz 
dogodniejsze sytuacje bramkowe. Na pierwszego gola 
młodzież musiała czekać do 62. minuty. Wtedy to Damian 
Zbozień, strzałem zza pola karnego, pokonał bramkarza 
przyjezdnych. Na trybunach nastąpiła eksplozja radości, 

jednak trwała ona jedynie 17 minut. Tyle bowiem czasu 
potrzebowało Zagłębie, aby wyrównać stan rywalizacji. Do 
końcowego gwizdka sędziego wynik już nie uległ zmianie 
i mecz zakończył się podziałem punktów.  

W dobrych humorach i pełni wrażeń uczniowie wrócili 
do Bolszewa, gdzie na swoich małych kibiców czekali już 
rodzice. Dziękujemy serdecznie Klubowi Arka Gdynia        
za bezpłatne wejściówki na mecz oraz opiekunom (Ilona 
Szukieć, Anna Madej, Anna Mutke, Anna Dzieweczyńska 
i Sławomir Toruńczak), którzy zorganizowali wyjazd. 

 
 
 

 
 
W środę, 27 września,  w Gowinie 

odbywały się  Gminne Igrzyska Dzieci w Pi łce 
Nożnej Halowej Szkół Wiejskich.  Frekwencja 
na zawodach była stuprocentowa, bowiem wszystkie szkoły 
z gminy Wejherowo zgłosiły się do turnieju.  

Rywalizacja była niezwykle zacięta, a mecze bardzo 
wyrównane. Ze względu na dużą liczbę drużyn 
organizatorzy wspólnie z trenerami ustalili, że mecze 
rozgrywane będą po 9 minut bez zmiany połów.  

W pierwszym meczu los skojarzył naszych chłopców 
z Gościcinem i padł remis 1:1. W drugim spotkaniu 
bolszewscy uczniowie niezasłużenie przegrali z Orlem 0-1, 
po bardzo dobrej grze. Porażka podziałała na zawodników 
motywująco i w meczu z gospodarzem turnieju szybko 
wyszli na prowadzenie. Chłopcy z Gowina niesieni 
dopingiem swoich kibiców nieustannie szturmowali bramkę 
przeciwnika i dopięli swego w samej końcówce. Szkole 
z Bolszewa nie udało się już odwrócić losów spotkania 
i mecz zakończył się remisem 1:1. Na zakończenie młodzi 
bolszewscy piłkarze odnotowali dwa zwycięstwa, kolejno 
z Nowym Dworem Wejherowskim 2:1 oraz Górą 3-0.  

Najwięcej emocji dostarczyło spotkanie Gościcina 
z Orlem, które decydowało o całym układzie tabeli. Aby 
pozostać w strefie medalowej, młodzież z Bolszewa 
musiała liczyć na to, że Gościcino nie wygra. Z kolei 
na porażkę Orla liczyli gospodarze, którym remis w tym 
meczu zapewniał zwycięstwo w całym turnieju.  

Pierwszy cios wyprowadziło Gościcino, obejmując 
prowadzenie już na samym początku meczu. Orle seryjnie 
marnowało dogodne sytuacje, ale dopięli swego w ostatniej 
minucie meczu. Najpierw doprowadzili do remisu, a kilka 
sekund przed końcową syreną „znokautowali” przeciwnika.  

Ostatecznie po złoto sięgnęli chłopcy z Orla, srebro 
odebrali gospodarze z Gowina, a na najniższym stopniu 
podium znalazło się Bolszewo. Najgorsze dla sportowca 
czwarte miejsce zajęło Gościcino, a tabelę zamknęły szkoły 
z Nowego Dworu Wejherowskiego i Góry.  

Naszą szkołę reprezentowali: Kamil Lesner 7e, 
Mateusz Baranowski 7e, Maciej Baranowski 6d, Norbert 
Szczypior 6d, Paweł Reiter 5b, Jakub Walaszkowski 5e, 
Mikołaj Gordziej 5f, Jakub Mróz 4b oraz Jakub Stenka 4d. 

 

Uczniowie SP Bolszewo  

na meczu piłkarskiej ekstrak lasy  

Brąz chłopców  
w halowej piłce nożnej 
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  We wtorek, 3 października, w Orlu 
odbywały się Gminne Igrzyska Dzieci w Unihokeju 
Chłopców. Nasza szkolna reprezentacja wróciła tym razem 
do Bolszewa „na tarczy". 

W pierwszych dwóch spotkaniach padły remisy. 
Najpierw 2:2 z Gowinem, później 1:1 z Gościcinem. 
Najjaśniejszym punktem w tych meczach był bramkarz, 
Paweł Reiter, który bronił tego dnia jak natchniony. Niestety, 
później chłopcy otrzymali dwie srogie lekcje unihokeja. 
Najpierw od Orla przegrywając 1:8, a później od Nowego 
Dworu Wejherowskiego 1:4. W efekcie Bolszewo uplasowało 
się na niechlubnej, ostatniej pozycji.  

Szkołę reprezentowali: Kamil Lesner, Mateusz 
Baranowski, Maksymilian Majkowski, Sebastian Reszka, 
Jakub Wilk, Jakub Bożeński, Norbert Szczypior oraz Paweł 
Reiter. 

 
5 l istopada  obchodzimy Dzień Postaci z Bajek.  
7 l istopada  swoje święto ma kotlet schabowy, zaś 

dzień później, 8 l istopada  świętujemy Europejski Dzień 
Zdrowego Jedzenia i Gotowania.                                                              
Z kolei 9 listopada obchodzimy Europejski Dzień Wynalazcy. 
Gdyby nie wynalazcy, można tylko zastanawiać się, jak dziś 
wyglądałoby nasze życie bez radia, samochodu czy 
komputera. Data 9 listopada została wybrana dla uczczenia 
urodzin Hedy Lamarr, która wynalazła system transmisji fal 
radiowych. 

10 l istopada  uczcić możemy Dzień Młodzieży, Dzień 
Jeża oraz Światowy Dzień Nauki dla Pokoju i Rozwoju. 
To ostatnie święto ma za zadanie podkreślać zaangażowanie 
UNESCO w rozwój i propagowanie nauki. Ustanowiono je na 
Konferencji Generalnej ONZ do Spraw Oświaty, Nauki 
i Kultury w 2001 roku. 

12 l istopada  przypada Światowy Dzień Bicia 
Rekordów. W ten dzień niekoniecznie musimy pobijać 
rekordy na miarę Księgi Rekordów Guinnessa. Można jednak 
wyśrubować własne osiągnięcia – np. w biegu na 100 
metrów czy w układaniu Kostki Rubika. Tego dnia swoje 
święto mają też drwale. 

Z kolei 13 l istopada  świętować mogą miłośnicy 
placków ziemniaczanych. Tego dnia należy przyrządzić albo 
chociaż zjeść potrawę, która znana była już w XVII wieku. 

14 l istopada  pamiętamy o chorych na cukrzycę, tego 
dnia bowiem przypada Światowy Dzień Cukrzycy. 
Obchodzimy go od 1991 roku właśnie 14 listopada – 
w urodziny odkrywcy insuliny, Fredericka Bantinga. 

Dzień Tolerancji przypada 16 l istopada . Święto 
ustanowione przez UNESCO w 1995 roku ma na celu 
promowanie szacunku, akceptacji i uznania bogactwa 
różnorodności kultur na świecie. Jest to odpowiedź na 
rosnącą falę wszelakiej nietolerancji, takiej jak rasizm czy 
antysemityzm. 

Dzień później swoje święto mają studenci. 
17 l istopada  przypada też Dzień Czarnego Kota. Nawet 
ci, którzy nie wierzą w przesądy, są lekko wytrąceni 
z równowagi, gdy ich drogę przebiegnie ta ogromna, 
złowroga bestia.  Ale czy kiedyś udowodniono jej jakieś 
nieszczęście? Święto to wywodzi się z Włoch. 

19 l istopada  – Międzynarodowy Dzień Zapobiegania 
Przemocy Wobec Dzieci. Każdy kto podnosi rękę na dziecko, 
powinien zostać potępiony. W ten dzień warto to 
uświadamiać ludziom oraz zachęcać do bezzwłocznego 
reagowania, gdy najmłodszym dzieje się krzywda. Z kolei 
20 l istopada  przypada Międzynarodowy Dzień Praw 
Dziecka. Święto upamiętnia uchwalenie Deklaracji Praw 
Dziecka w 1959 roku, a także Konwencji o Prawach Dziecka 
w 1989 roku. To dokumenty, których celem jest zapewnienie 
jak najlepszej ochrony i opieki najmłodszym. 

21 l istopada  to Światowy Dzień Życzliwości 
i Pozdrowień. „Hallo World Day” to święto wywodzące się ze 
Stanów Zjednoczonych. Powstało z inicjatywy braci Briana 
i Michaela McCormacków.  

22 l istopada  obchodzimy Dzień Kredki, 
a 25 l istopada  – Dzień Pluszowego Misia. Tego dnia 
swoje święto mają również tramwajarze i kolejarze. 
To również Dzień bez Zakupów.  

Z kolei ostatniego dnia listopada przypada Dzień Białych 
Skarpetek.  

Mamy nadzieję, że te nietypowe święta 
ubarwią Wam nieco szare,  deszczowe 
l istopadowe dni .  

Redakcja 

Gminne Igrzyska Dzieci w Unihokeju 

Co nas czeka w listopadzie, czyli spis 
świąt nietypowych…  

https://www.kalbi.pl/dzien-mlodziezy
https://www.kalbi.pl/dzien-jeza
https://www.kalbi.pl/dzien-jeza
https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-nauki-dla-pokoju-i-rozwoju
https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-bicia-rekordow
https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-bicia-rekordow
https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-cukrzycy
https://www.kalbi.pl/dzien-tolerancji
https://www.kalbi.pl/dzien-czarnego-kota
https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-praw-dziecka
https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-praw-dziecka
https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-zyczliwosci-i-pozdrowien
https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-zyczliwosci-i-pozdrowien
https://www.kalbi.pl/dzien-kredki
https://www.kalbi.pl/dzien-bez-zakupow
https://www.kalbi.pl/dzien-bialych-skarpetek
https://www.kalbi.pl/dzien-bialych-skarpetek
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W ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek 
Szkolnych, jakim jest październik, biblioteka szkolna 
zorganizowała szereg przedsięwzięć czytelniczych. 
Jednym z nich były spotkania autorskie w bibliotece gminnej. 

Klasa VI a wzięła udział 
w spotkaniu 4.10.2017r. 
z panią Katarzyną 
Ryrych – poetką, 
pisarką, nauczycielką 
i malarką. Na samym 
początku pisarka 
w bardzo ciekawy sposób 
przedstawiła drogę, którą 
pokonuje książka od 
pisarza do czytelnika 
i jakie osoby uczestniczą 
w procesie jej tworzenia. 
Opowiedziała również 
o początkach swojej 
twórczości literackiej, 
które sięgają okresu 
szkoły podstawowej. 
Inspiracje do swoich 
powieści czerpie z życia, 

przyrody i opowieści innych ludzi. Na zakończenie pani 
Katarzyna odpowiedziała na różne pytania. 

 

 
Z kolei 5.10.2017r. klasy II b, III c i Id uczestniczyły 

w spotkaniu z panem Marcinem Pałaszem – autorem 
książek dla dzieci. W bardzo lekki i przystępny sposób 
opowiedział o sobie, swoim życiu i o tym, jak to się stało, 

że został pisarzem. Jak sam przyznaje, nie potrafi pisać 
książek na poważnie i w każdej z nich jest ogromna dawka 
dobrego humoru. Inspiracje do pisania czerpie najczęściej 
z życia codziennego. Dobrym przykładem jest Elf, pies pana 
Marcina, który doczekał się serii książek opowiadających 
o jego życiu i przygodach. Na niektórych uczestnikach autor 
wywarł tak dobre wrażenie, że jeszcze tego samego dnia 
wrócili do biblioteki, pytając o możliwość wypożyczenia 
książek pana Marcina Pałasza. W naszej szkolnej bibliotece 
również te książki są dostępne. 

 
 

„Każdy z nas nosi w sobie 
skrawek duszy podróżnika, odkrywcy 
dalekich lądów, zdobywcy dziewiczych 
szczytów, rozległych mórz i dzikich 

dżungli”. Te słowa przyświecają 
twórcom Festiwalu Przygody Wanoga 
oraz Panu Sławomirowi 

Toruńczakowi, który po raz kolejny 
zorganizował dla klas V-tych i VI-tych 

wizytę na festiwalu.  

W piątek, 6 października br., wybraliśmy się by 
poznać podróżników. Uczniowie klas Vb, Ve, Vf oraz VIa, 
przenieśli się do Stanów Zjednoczonych Ameryki                         
i do Sudanu Południowego dzięki opowieściom pani 
Agnieszki Zakonek oraz pana Piotra Horzela.                                    
Wyprawy busem.pl to projekt ośmioosobowej grupy 
znajomych z Rzeszowa, którzy od 2011 roku odbyli pięć 
wypraw. Ich celem było możliwie jak najtańsze podróżowanie 
po świecie. Podróżnicy są przykładem na to, że „można”! 
Pokazują, że przy odrobinie wysiłku można zwiedzać świat 
naprawdę tanio. Pani Agnieszka Zakonek z grupą przyjaciół 
podróżowała busem po bezdrożach Stanów Zjednoczonych 
Ameryki. „O spełnionych marzeniach za garść dolarów” 
to wyprawa, o której nam opowiedziała. Mogliśmy zobaczyć 
10 niesamowitych rzeczy w Stanach Zjednoczonych Ameryki 
Północnej: ludzi, niezwykłą przyrodę, to, co każdy zwiedzić 
musi w Ameryce, a dla Amerykanów też jest ważne. 
Podróżnicy mieli okazję zwiedzić wielomilionowe miasta, 
Wielki Kanion, odwiedzić Park Yellowstone, poznać 
prawdziwych Indian, nocować w najgorętszym miejscu na 
Ziemi, spotykać niedźwiedzie, największe drzewa na świecie 
i wiele innych…                                                                                      
Podróżnik, pan Piotr Horzela, spędził 2 lata w południowym 
Sudanie, najmłodszym państwie świata. W Afryce panują 
zupełnie inne zasady niż na kontynencie europejskim. Życie 
przeciętnego nastolatka w Afryce znacznie różni się od 
naszego. Jest ściśle związane z przyrodą, podlega regułom 
plemiennym. Niestety, również wojnom.  

W Sudanie wojna trwała 50 lat, nadal jest tam 
niespokojnie. W swojej podróży pan Piotr przeżył zabawne, 
zwyczajne, zadziwiające i smutne sytuacje. Wrażenie na 
uczniach zrobiła historia dzieci mieszkających  w tym 
państwie, Niektórzy pomyśleli, że proste wydaje się nasze 
życie w porównaniu z tym, co przechodzi rówieśnik 
z Sudanu… 

Spotkania czytelnicze w bibliotece 

gminnej WANOGA – VI Festiwal Przygody 
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Tegoroczne wakacje, choć są czasem radosnego 

odpoczynku, były dla harcerstwa bardzo tragiczne. 

Na letnim obozie w Suszku, podczas wichury, zginęły dwie 

harcerki. Ogromnie współczujemy ich rodzinom 

i przyjaciołom, ale też jesteśmy pełni podziwu dla odwagi, 

jaką wykazała się cała drużyna  podczas walki z żywiołem. 

Gdyby nie ich świetna organizacja i dyscyplina, skutki 

wichury mogły być dużo bardziej tragiczne.  

Nasza drużyna, czyli 81. KDH Kaszëba wraz 

z drużynami wejherowskimi oraz z Kwidzyna i Gorzowa 

w tym roku, podczas letnich wakacji, obozowała  

w Potęgowie. Rozbiliśmy namioty nad brzegiem jeziora 

Czarne. Są to przepiękne, kaszubskie lasy, pełne jagód, 

a woda w jeziorze jest bardzo czysta. 

 Ja, w tym roku po raz pierwszy, uczestniczyłem 

w tzw. kwaterce, tzn. wraz z grupą starszych, bardziej 

doświadczonych harcerzy, budowałem infrastrukturę obozu 

przed przyjazdem wszystkich uczestników. Wierzcie mi, że 

nie jest to lekka praca i całe 3 dni mieliśmy ręce pełne roboty. 

Trzeba  wybudować stołówki, kuchnię, myjnie i latryny (dla 

niewtajemniczonych – to takie leśne toalety ). Wszystko 

budujemy sami, własnymi rękami i wedle własnych 

projektów. Dobry harcerz musi być po trochu planistą, 

architektem  i stolarzem.  

Trzy tygodnie obozu minęły bardzo szybko. Mimo 

paru dni deszczowych mieliśmy mnóstwo zajęć na świeżym 

powietrzu. Były ćwiczenia musztry, samarytanka, nasze 

ulubione gry terenowe, no i wieczorne spotkania przy 

ognisku. Dla naszej Drużyny najważniejszym wydarzeniem 

było oczywiście wręczenie Krzyży Harcerskich. Na tę ważną 

uroczystość udaliśmy się do Będomina, by być świadkami, 

jak pięciu naszych kolegów składa uroczyście  Przyrzeczenie 

Harcerskie przed flagą Kaszëby.  Bardzo cieszymy się, że 

nasza drużyna powiększa się o nowych harcerzy, 

a wszystkich zainteresowanych chłopców w wieku 

powyżej 11 lat serdecznie zapraszamy na zbiórki.  

 
 
 
 
 
 

  

 

Teraz, kiedy minął już szok związany z rozpoczęciem 

nowego roku szkolnego i każdy siódmoklasista nauczył się 

rozróżniać blok B1od bloku B2; przychodzę do was z artykułem 

o bardzo aktualnym temacie, jakim jest szkoła! 

        Pozwolę sobie zwrócić się bezpośrednio do uczniów klas 2 

i 3, ponieważ zauważam drobne nieporozumienia między 

uczniami gimnazjum a szkoły podstawowej. Otóż pragnę 

przypomnieć Wam, oddziałom gimnazjalnym, że  też byliście                      

w tej szkole nowi z pewnością także trudno było odnaleźć się 

Wam przez pierwszych parę tygodni. Dlatego też nie rozumiem 

konfliktu między  nami. Ale spokojnie, pośmiejemy się też 

z zachowań „świeżych". Tak, świeżych; nieraz spotkałam się 

z określeniem 

 „Świeżynki", „Nowi", „Dzieci", „Podstawówa" itd. W sumie 

to w ogóle nie przeszkadza mi żadne z tych pseudonimów.  

Duża większość uczniów była dla nas nowych bardzo uprzejma. 

Niektórzy nawet pomogli znaleźć salę lekcyjną w budynku 

szkoły. Powiem Wam tak: Ani dla nas uczniów, ani dla 

nauczycieli reforma edukacji nie jest prosta; wprowadziła 

ogrom zmian i tylko czas pokaże, czy są one słuszne. 

 

       Póki co ,  powinniśmy się wzajemnie  

wspierać, bo kto inny zrozumie ucznia,  jak nie  

inny uczeń?  

Maria klasa 7 

Kontakt: Fb – 81 Kaszubska    Drużyna 

Harcerzy Kaszëba 

Tel. – Mikołaj 667 897 218 

H a r c e r z e m  B yć !  W AK AC J E  

A co słychać u 7 – klasistów? 
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 Cześć, mam na imię 

Patrycja. M oją pasją  jest  
tan iec.  Tańczę już siedem lat. 
Swoją przygodę z tańcem 
rozpoczęłam w zespole Bąbelki 
przy Wejherowskim Centrum 
Kultury. W czasie pięciu lat, kiedy 
tam tańczyłam, brałam udział 
w różnych konkursach 
i turniejach. Był to głównie taniec 
klasyczny, z elementami innych 
stylów tanecznych. Stawałam też 
na podium. Kolekcję pucharów 
mam całkiem niezłą. Od dwóch 
lat tańczę w szkole tańca Dora 
Dance, obecnie w grupie 
Crazy Dance. Musiałam zmienić 
zespół, ze względu na plan 
lekcji. Teraz ćwiczę tylko raz 
w tygodniu 1,5 godziny. Taki 
trening rozpoczynamy od 

rozciągania się. Są to dość trudne ćwiczenia. Potem 
ćwiczymy układ, który przygotowujemy na turniej. Ćwiczymy 
go tak długo, aż nasza trenerka będzie zadowolona. Pierwsze 
konkursy rozpoczynają się w lutym, czyli przez pięć miesięcy 
ćwiczymy ten sam układ. Mimo że wydaje się to monotonne, 
bardzo to lubię. Po pierwszym konkursie okazuje się, 
że trzeba coś poprawić, zmienić. I znowu ćwiczenia do 
następnego turnieju. Występ na turnieju, to świetna sprawa. 
Zawsze jest sporo osób, i oczywiście jury, które zauważa 
każde potknięcia.  Oczywiście potrzebny jest też strój, 
każdego roku musi być inny. Raz nawet byłam ubrana w strój 
króliczka. Byłam też Pippi. Przebieranie to też to, co lubię 
w tańcach. Można być przez chwilę kimś innym. Taniec 
to świetny sport, który polecam każdemu. 

 
Patrycja 

 
 
 

 
 

 
      Cześć!  Nazywam się 
Monika i jestem 
uczennicą siódmej klasy. 
Mam przyjemność 
opowiedzieć Wam o mojej 
pasji, którą jest 
jeździectwo.  Jeżdżę 
konno, odkąd pamiętam. 
Pierwszy raz wsiadłam na 
konia, mając 5 lat. 
Spodobało mi się to od 
razu i tak zaczęłam swoje 
początki w stajni Pegaz                    
w Redzie.                                    
Wyjeżdżając z rodzicami 
na wycieczki, gdy była 
tylko możliwość 
przejechania się na 

kucyku, korzystałam z niej byłam przeszczęśliwa .  
     Po roku zwykłych 
przejażdżek,  zaczęłam 
jeździć na lonży, czyli 
stawiałam coraz większe 
kroki w jeździectwie.    
Jeździłam bardzo długo 
rekreacyjnie i tak z miesiąca 
na miesiąc było coraz lepiej, 
aż pewnego dnia, 1,5 roku 
temu, wystartowałam 
na swoich pierwszych 
zawodach towarzyskich 
w Sarbsku - na siwym 
kucyku <3.  
     Zawody pojawiały się 
coraz częściej i zakochałam 
się w zawodach skokowych.  
Rok temu zdałam egzamin 
na Brązową Odznakę 
Jeździecką (BOJ). 

      W maju miałam możliwość w wystartowaniu 
na eliminacjach do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży                        
w ujeżdżeniu. Wystartowałam tam na dwóch wierzchowcach. 
W lipcu mój trener oficjalnie powiedział mi, że dostałam się na 
zawody Ogólnopolskie w Poczerninie koło Warszawy. 
Trenowałam bardzo ciężko prawie 5 miesięcy tylko 
ujeżdżenie.  Obecnie jestem zawodniczką KJ Pegaz Reda. 
Pod koniec lipca wystartowałam w Mistrzostwach Polski 
Północnej, gdzie zostałam II vice-mistrzem Pomorza                             
w ujeżdżeniu. Parę dni później zdałam egzamin na Srebrną 
Odznakę Jeździecką (SOJ).  Na chwilę obecną dzierżawię 
konia – o imieniu Norton, z którym razem dążymy do harmonii 
i zrozumienia się bez słów. Jeśli chcielibyście spróbować 
swoich sił w jeździectwie - to zachęcam Was do rozpoczęcia 
tej pięknej przygody. Pamiętajcie jednak, że jeździectwo jest 
jedynym sportem, gdzie od człowieka zależy tylko połowa 
sukcesu. To ciężka praca –  trzeba wykazać się cierpliwością 
i systematycznością, 
gdyż pracuje się 
z żywym zwierzęciem.  
Nie bójcie się spełniać 
swoich marzeń! 
Trzymam za Was kciuki!  

Monika   

Pasje naszych uczniów  

Hej!! 
        Nazywam się Wiktoria Kwiatkowska i  jestem 
uczennicą klasy 7b,  mam 13 lat. Uczę się w nowym 
budynku i z nowymi ludźmi. Nowi nauczycieli, znajomi,   
ale czuję się tutaj dobrze. Interesuję się głównie sportem                   
i tańcem. Bardzo lubię grać w gry zespołowe, w siatkówkę, 
koszykówkę, ręczną. Gram także na instrumencie, na 
gitarze. Dlaczego akurat gitara ? Sama nie wiem,                          
ale bardzo mi się podoba i zachęcam innych do nauki gry 
na instrumentach i do sportu! 

Wiktoria Kwiatkowska  
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A.M: Jak długo interesujesz się cosplayem? 

L.S: Już ponad jedenaście lat. Wszystko zaczęło się zaraz po 
maturze. Większość moich znajomych jest ode mnie młodsza, 
więc nadal uczęszczała na zajęcia w szkole, a ja, z nudy, 
postanowiłam sprawdzić, czy umiem coś zdziałać w sferze 
szycia. Szyłam ręcznie, przerabiałam swoje ciuchy albo szyłam 
jakieś małe dodatki. Nikt w mojej rodzinie nie wykazywał 
talentu do szycia, może trochę babcia, więc wszyscy byli 
w szoku, że umiem stworzyć cudo od zera bez żadnej 
wcześniejszej nauki. Tak bardzo mi się to spodobało, że szyję 
do dziś. 
AM: Jak rodzą się twoje pomysły na cosplay? 
 L.S.: Najczęściej wszystkiemu winni są moi znajomi, którzy 
mnie naciągają na zrobienie jakiegoś stroju im dla pary lub 
większej grupki. Czasem sama trafię na jakiś fajny design albo 
serię i aż czuję w środku, że musze to uszyć.  
A.M: Sama szyjesz stroje?  
L.S.: Zawsze. Nie tylko w Polsce utarło się, że uczestnicy 
konkursów na najlepszy strój powinni wykonać go 
samodzielnie. Czasami tata pomaga mi w broniach 
i elementach z drewna lub czegoś, czego sama w domu nie 
byłabym w stanie obrobić. Szyć nauczyłam się sama,                          
na własnych błędach. Kiedy zaczynałam, nie miałam nawet 
maszyny do szycia, dopiero po kilku latach dostałam ją                        
w prezencie od koleżanek z pracy. Z każdego stroju jestem 

niesamowicie dumna, pewnie dlatego, że tworząc je od zera, 
wiem ile czasu,  pieniędzy i zaangażowania musiałam w każdy 
z nich włożyć. Nawet najprostsza rzecz napawa mnie dumą, 
a to chyba najważniejsze, by hobby przynosiło nam radość                    
i poczucie spełnienia.  
A.M: Ile czasu zajmuje wykonanie kompletnego stroju? 
 L.S.: To zależy od stroju, tego, jak bardzo jest skomplikowany, 
jakie ma elementy składowe,  wzory, dodatki, usztywnienia. 
Są stroje, które potrafię wykonać w tydzień, nie bardzo się 
spiesząc, ale i takie, nad którymi siedzę ponad pół roku i nie 
śpię po nocach. Zazwyczaj staram się stawiać sobie wyzwania.  
A.M: Jaki był twój pierwszy cosplay?  
L.S.: Mirelle Bouquet z anime "Noir". Byłam wtedy wielką fanką 
tej serii i chociaż strój nie był trudny, bardzo chciałam go 
wykonać. Strój Mirelle składał się z rzeczy, które można 
znaleźć w szafie: czerwony golf, czarna spódniczka i czarne 
kozaki. Mimo to byłam bardzo dumna z tego, jak w nim 
wyglądam. Problem za to stanowiły jej włosy, sama mam 

bardzo ciemny blond, a postać jasny. Chciałam rozjaśnić 
trochę swoje, padło na spray koloryzujący i to był błąd. 
Pamiętajcie - żółty spray na włosach wygląda jak okropna 
zieleń.  
A.M: W kogo wcielałaś się do tej pory? 
L.S.: Mam na swoim koncie prawie sto strojów, oznacza to, 
że byłam księżniczkami, wojowniczkami, czarodziejkami, 
słodkimi dziewczynkami, niepozornymi chłopcami, kapłankami, 
muzyczkami... chyba wszystkim, haha. Cosplay mnie nigdy nie 
ograniczał, zawsze pomagał mi się nie tylko rozwijać, ale 
i stawać kimś innym. Każdy z nas w dzieciństwie chciał być 
kimś innym, sama pamiętam, że chciałam być księżniczka 
i teraz, dzięki cosplayowi, mogę nią być chociaż na chwilkę!  
 

Ciąg dalszy wywiadu na stronie następnej 

 Wywiad online z cosplayerką    

Cosplay (z ang. costume playing – zabawa 

w przebieranie) – zapoczątkowana w Stanach 
Zjednoczonych

[1]
 polegająca na przebieraniu się za postaci 

z mangi, anime, gier komputerowych i filmów 
[2]

 popularna 
w kulturze japońskiej

. 
Polega na jak najdokładniejszym 

odwzorowaniu danej postaci, często nie tylko w stroju, ale 
także w sposobie poruszania się czy tonie głosu. W wielu 
krajach odbywają się konwenty fanów mangi oraz anime 
oraz festiwale z konkursami na cosplayowe kostiumy.                      
Na wielu z nich biorące udział osoby lub grupy prezentują 
swoje stroje. Często odgrywają różne scenki, najczęściej 
wzorowane na sytuacjach z danego anime, mangi, filmu lub 
gry. Na niektórych konkursach obowiązkowe jest 
posiadanie stroju uszytego własnoręcznie. Oprócz 
przebrania nakładana jest także peruka, makijaż, 
odpowiednie rekwizyty oraz czasami soczewki oddające 
kolor oczu postaci. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cosplay#cite_note-artifice-1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Manga
https://pl.wikipedia.org/wiki/Anime
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gra_komputerowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Film
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cosplay#cite_note-2
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kultura_Japonii
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konwent_fan%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Festiwal
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A.M: Na ilu spotkaniach o tej tematyce byłaś?  
L.S.: Przypuszczam, że imprezy, na których byłam, można 
liczyć w dziesiątkach. Po tylu latach nie jestem w stanie tego 
wszystkiego zliczyć. Pojawiałam się na zlotach fanów gier, 
komiksów, kultury azjatyckiej w różnych miastach Polski, 
raz byłam nawet za granicą. Zaczynałam jako zwykły 
uczestnik, obecnie często jestem gościem specjalnym albo 
prelegentem. Uczę innych zachowania scenicznego, szycia 
i tańca.  
A.M: Jakie są reakcje na cosplay poza konwentami? 
L.S.: Bardzo różne, tak jak różni są ludzie. Czasami zdarza 
się, że zatrzymują nas w drodze na sesje zdjęciowe i pytają, 
czy stroje robiliśmy sami i chwalą, robią sobie z nami zdjęcia, 
a czasami pytają, co to za przebierańcy, czy to już Halloween. 
Nie wszystkie reakcje są pozytywne, ale miłe słowa zawsze 
przeważają. Najfajniej chyba reagują najmłodsi. W swojej 
kolekcji strojów mam dwie suknie Anny z „Krainy Lodu" oraz 
Biedronkę z „Mirakulum: Biedronka i Czarny Kot". To jak 
dzieciaki cieszą się na mój widok, gdy przeistaczam się                     
w którąś z nich jest nie do opisania! Ich uśmiechnięte buzie są 
warte więcej niż tysiąc słów! 

A.M: Jak do Twojej pasji podchodzi rodzina?  
L.S.: Bardzo mnie 
wspierają i to jest 
w tym 
najcudowniejsze! 
Rodzice nigdy tego 
otwarcie nie 
powiedzą, ale są 
dumni z każdego 
mojego stroju                               
i chwalą się mną 
znajomym. Siostra                  
z kolei sama czasem 
wykona jakiś strój 
albo wystąpi razem 
ze mną. Cosplay to 
pasja, którą łatwo 

zarazić innych. Kiedy byłyśmy młodsze, rodzice się cieszyli, 
że wolimy odłożyć pieniądze na materiały niż iść pić piwo                    
w krzakach ze znajomymi. Naszym jedynym nałogiem do 
zawsze była kreatywność. 

A.M: Za co lubisz cosplay?  
L.S.: Za możliwość spełniania marzeń! Mogę być kim tylko 
chcę. Poza tym cosplay rozwija naszą kreatywność, pomaga 
myśleć logicznie i szukać najprostszych rozwiązań 
problemów. To poza tym nauka jak walczyć ze stresem, jak 
pokonywać własne ograniczenia, jak otworzyć się na świat 
i innych ludzi. To też nauka tolerancji i pokazanie, że każdy 
może być cosplayerem i sprawiać, że jego ukochana postać 
ożyje. Nie można opisać słowami tego, ile daje takie hobby. 
Ono Cię zmienia na zawsze, ale na lepsze. 
A.M: Czy cosplay jest Twoją jedyną pasją?  
L.S.: Kochanie taniec. W podstawówce uczęszczałam na 
zajęcia tańca towarzyskiego i byłam najlepsza w grupie. 
Niestety, chłopak, który mi partnerował, postanowił 
zrezygnować na rzecz karate i nie mogłam się dalej rozwijać 
w tym kierunku. Żałuję, że musiałam zrezygnować. Czasami 
prowadzę zajęcia taneczne, czasem nagram cover jakiegoś 
fajnego układu, ale zawsze chciałam dalej się szkolić i być 

coraz lepszą. Zanim zaczęłam przygodę z cosplayem bardzo 
dużo rysowałam. Niestety, nie potrafiłam pogodzić natłoku 
obowiązków i musiałam z tego zrezygnować. Do dzisiaj lubię 
coś czasem naskrobać. 
A.M: Jest coś co chciałabyś przekazać uczniom mojej 
szkoły?  
L.S.: Nigdy się nie poddawać! Nie zwracać uwagi na to, co 
mówią nieprzychylne nam osoby! Wierzyć w siebie! To są tak 
uniwersalne rady, że powinni o nich pamiętać nie tylko 
cosplayerzy. Każdy z nas jest wyjątkowy i ma swój ukryty 
talent, nawet jeżeli jeszcze go nie odkrył. Trzeba wierzyć 
w siebie, w lepsze jutro i w to, co się robi. Poza tym trzeba być 
dobrym człowiekiem, od tak, po prostu. 

Rozmawiała Aleksandra Marchewicz 

 Wywiad online z cosplayerką   
                         C i ą g  d a l s z y  w y w i a d u     

Wakacje z pasją 
 

W minione wakacje moja pani z tańców Elżbieta 
Czeszejko postanowiła, że pojedziemy na turniej 
taneczny Top Art Festiwal „Le strade della musica” do 
Włoch. Podróż strasznie się dłużyła, jechaliśmy 30 godzin 
w jedną stronę. Najdłużej jechaliśmy przez Niemcy, 
ponieważ jest to dosyć długie państwo, a Austria i połowa 
Włoch przeszła w miarę szybko. Z naszego hotelu 
mieliśmy piękny widok na morze i plaże. Przegląd odbył 
się w wiecznym mieście Rzymie oraz Watykanie.  

Oczywiście nie mogło się to odbyć bez 
zwiedzania tego pięknego miasta. Byliśmy w pięknym 
aqua parku oraz w parku rozrywki. Prawie codziennie 
wychodziliśmy na miasto i tańczyliśmy sobie na środku 
chodnika, a inni ludzie robili nam za widownię. Mieliśmy 
warsztaty z jedną z większych gwiazd we Włoszech, 
mianowicie z Angelą Lupą, której  mama jest Polką oraz              
z panem Sebastianem Białobrzeskim, rodowitym 
Polakiem.  

Jednak najważniejsze były dla nas wyniki. 
Wszystkie grupy chodzące do tej samej szkoły tańca, 
do której ja, zdobyły I miejsce, moja grupa również. 
Był to dla nas wielki zaszczyt. Nie ukrywam, że nawet 
uroniłam łzę szczęścia. 

 
W nadchodzące wakacje moja pani ma plan pojechać 

na turniej do Chorwacji. 
       

                                                                                                
Pozdrawiam Daria 
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W pierwszych tygodniach roku szkolnego odbył się konkurs na logo gazetki szkolnej „Ale NEWS!”. Nazwa powstała 
z dwóch części, dwóch nazw gazetek. Pierwsza część nazwy powstała z gazetki Szkoły Podstawowej „Ale Numer!”, a druga 
część z wygaszającego powoli gimnazjum „GimNEWS”. Oczywiście ta zmiana nie wróży nic złego, będzie jeszcze lepiej!  

Gazetka i redakcja będą rozwijać się jeszcze prężnej! Na konkurs, chętni uczniowie z klas 4 - 7 oraz 2. i 3. oddziału 
gimnazjalnego mogli wysyłać prace do piętnastego października br. Uczestnicy mieli małe problemy z  pomysłem, w jaki 
sposób wykonać pracę, to znaczy zaprojektować symbol graficzny, żeby zająć jak najwyższe podium. To było naprawdę 
wielkie wyzwanie…, bo w jaki sposób z kilku liter stworzyć znak graficzny, który będzie jednocześnie symbolizował uczniów, 
społeczność naszej szkoły oraz twórczych młodych dziennikarzy. .                                                                                                                               
A co to jest właściwie logo? Logo  jes t  to  un ika lna  i  charak terys tyczna  nazw a,  któ ra  pow inna  
zaw ierać  s ty l i zow any nap is ,  s ymbol  i  ek spres ję  g ra f iczną .   

Poniżej prezentujemy Wam kilka najlepszych prac. Jury miało bardzo trudny „orzech do zgryzienia” . Po burzliwych 
obradach zwycięzcą konkursu została: Zofia Plichta z klasy II b (logo będzie reprezentowało gazetkę szkolną oraz 
młodych dziennikarzy SP Bolszewo im. Mikołaja Kopernika). W kategorii klas IV – VI: I miejsce: Nikodem Wiczling 4 c, II 
miejsce: Piotr Madej 4 f, III miejsce: Małgorzata Zielonko 6 b. Wyróżnienia: Emilia Madej 5 f. W kategorii klas VII oraz II - III 
gimnazjum: I miejsce: Zuzanna Patelczyk II a,  Patrycja Płotka II c, II miejsce: Patrycja Trotzka II i, Marta Plichta II b, 
III miejsce: Oliwia Potrykus II i,  Maria Boyke 7 e. Wyróżnienia: Agata Syska II f, , Agata Naczk II a, Paulina Wikar II j, 
Patrycja Klank 7 b. 

Marta Roszman 

 

 

Zrób coś, aby właśnie ten rok szkolny był jedyny w swoim rodzaju!  

Wakacje to szczególny okres w życiu każdego ucznia, są one należytym odpoczynkiem i przerwą                           

w nauce. Koniec wakacji oznacza powrót do codziennych obowiązków, swego rodzaju rutyny. Czy na pewno musimy 

wracać do szarych dni nauki, do dnia, który za każdym razem wygląda identycznie? W roku szkolnym wszystkie dni tak 

bardzo zlewają się ze sobą, że nie mamy pojęcia, ile czasu tak naprawdę poświęciliśmy na naukę. Codziennie 

powtarzamy te same czynności na podstawie tego samego schematu. Może warto w końcu z własnej chęci zrobić jakiś 

oryginalny projekt na dodatkową ocenę? Może warto poczytać trochę więcej na temat omawianej lektury? Może 

warto pogłębić swoją wiedzę na temat, który ostatnio wydawał się całkiem ciekawy? Nie ograniczaj się tylko do 

materiału z lekcji. Zrób coś w ięcej .  Zrób coś,  aby w łaśnie  ten  rok  szkolny był  jedyny w  swoim 

rodzaju .  Od nas samych zależy, czy będziemy wracać do czarno-białej szkoły, która postrzegana jest jedynie jako 

obowiązek i trudna praca, czy do szkoły, dzięki której możemy nauczyć się czegoś nowego. Jeżeli zmienimy nastawienie 

i edukację będziemy traktować jako przywilej, to po pewnym czasie możemy zacząć dostrzegać efekty w postaci 

lepszych ocen i samooceny. Powodzenia w nowym roku szkolnym!  

Wiktoria Pałasz 

 

Konkurs Graficzny – Logo gazetki szkolnej „Ale NEWS! 

Oczywiście, zachęcamy uczniów z klas 1 - 6 jak i 7, 2 i 3 oddziałów gimnazjalnych, którzy jeszcze nie byli zaangażowani 
w pracę w gazetce szkolnej. Poszukujemy osób, które piszą z pasją, z kreatywnością, a nie kopiują tekstów z Internetu.  

Jeże l i  by łb yś  za in teresow any dz ia ła lnośc ią  w  gazetce  szko lne j ,  p rześ l i j  swó j  t eks t  na  emai l :  
 a lenew sbo lszew o@gmai l .com   
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    Pierwszy raz oddziały 

gimnazjalne brały udział 
w rywalizacji gminnej, okazało 
się że był to dobry trening.                  
12 października dziewczęta 
wróciły z zawodów 
powiatowych ze złotym 

medalem i za tydzień wezmą udział w finale wojewódzkim. 
W Rumi wzięły udział sztafety z całego powiatu 
wejherowskiego. Poziom sportowy zawodów był bardzo 

wysoki i wyrównany, do siódmej zmiany prowadziły 
dziewczęta z Rumi, jednak ostatnie zmiany należały już do 
nas. Natalia Klas dogoniła prowadzącą, a Agata Syska 
wyprowadziła sztafetę na 1 miejsce i już do 10 zmiany nie 
oddały zwycięstwa. Na zakończenie zawodów najlepsi 
zawodnicy i zawodniczki zostali nagrodzeni medalami 
i dyplomami. Oto skład dziewcząt: Natalia Klas 2h, Ewelina 
Wojciechowska 3g, Natalia Mathea 3g, Agata Syska 2f, 
Szargiej Oliwia 3f, Karolina Witt 2j, Maja Puzdrowska 2h, 
Szczypior Martyna 2j, Patrycja Gajewska 3g, Wiktoria Kos 3g. 
opiekunem dziewcząt była Celina Czarnecka. 

C.C. 
 
 

 

 

Po Szkolnym Turnieju 
Rummikuba dwójka 
naszych uczniów 
razem z p. Beatą 
Sauter wyruszyła na 
dalsze rozgrywki, które 
miały miejsce 

6.10.2017r. 
Mistrzostwa Polski 
Szkół Rummikub 

odbywały się już po raz szósty w Sztumie. 

Z naszej szkoły zakwalifikował się do nich Paweł 
Selonke kl. III f oraz Agata Syska kl. II f. W zawodach wzięły 
udział szkoły z całej Polski. W klasyfikacji generalnej nasza 
szkoła zajęła 11. miejsce spośród 40. szkół. Paweł 
Selonke znalazł się w klasyfikacji generalnej na 12 
miejscu i tym samym wszedł do półfinału. Do zwycięstwa 

niewiele brakowało.  Również pani Beata Sauter                               
w rozgrywkach między nauczycielami w Rummikub 
doszła do półfinału. Wszystkie rozgrywki odbywały  się                      
w wersji Rummikub Standard. Mamy nadzieję, że w przyszłym 
roku będziemy w pierwszej trójce. 
Tymczasem p. Sauter zaprasza wszystkich chętnych na 
strategię w grach planszowych. Zajęcia odbywają się 
w każdy piątek w godz. 14.30 – 16.00 w sali B2 103 
w budynku SP przy ul. Leśnej 35. 

 B.S 
 
 

W dniu 28 września odbyły się Gminne Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej w badmintonie drużynowym. Nasi 
uczniowie zajęli dwa pierwsze miejsca, zarówno wśród 
dziewcząt jak i chłopców.  

Nasi Mistrzowie to Julia Rompza z III F, Wiktoria 
Kos z III G i Agata Syska z II F oraz Jakub Hirsz, Mateusz 
Strzelecki i Jakub Sychowski. Kilka dni później, 03.10.2017 
roku w hali sportowej w Szemudzie odbyły się Powiatowe 
Igrzyska Młodzieży Szkolnej, gdzie dz iewczynki  za ję ły 
IV  mie jsce ,  a chłopcy I I I . Opiekunami drużyn były:                    
p. J. Syska i B. Markiewicz Gratulujemy sukcesów. 

J.S. 
 
 
 

Po wygranych Gminnych i Powiatowych 
Mistrzostwach przyszedł czas na PÓŁFINAŁ 
WOJEWÓDZTWA w Szachach Drużynowych 10.10 2017 r. 
Uczniowie naszej Szkoły Podstawowej w Bolszewie, pod 
opieką p. K. Gelo,  w kategorii Igrzyska Młodzieży Szkolnej                   
w składzie: Paulina Żygo, Mikołaj Romanowski  - kapitan, 
 Adrian Nowicki, Ignacy Knut zajęli ZASŁUŻONE DRUGIE 
MIEJSCE, ulegli tylko drużynie z Żukowa, która w poprzednim 
roku miała trzecie miejsce w WOJEWÓDZTWIE i była                           
na Ogólnopolskim Finale w Drużynowych Szachach. 
Wielkie GRATULACJE, jeszcze raz ! Szczególne 
podziękowania Panu Dariuszowi Waśkowskiemu, który 
w tamtym roku prowadził u nas w szkole koło szachowe. 

K. Gelo  

Mistrzostwa Polski Szkół Rummikub 

 ZŁOTO DLA DZIEWCZĄT Z BOLSZEWA 

Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w badmintonie 
drużynowym 

PÓŁFINAŁ WOJEWÓDZTWA W SZACHACH 

https://www.facebook.com/paulina.zygo.12?fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011078856056&fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006924285444&fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014382850985&fref=mentions
https://www.facebook.com/dariusz.waskowski?fref=mentions
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W dniu 30.09 i 1.10 odbyły się jedne 
z największych zawodów Judo w Europie - WJO - Warsaw 
JUDO Open. Wystartowało w nich 1822 zawodników z 32 
krajów. Razem z koleżankami i kolegami super się bawiliśmy 
przed zawodami. Następnego dnia, w niedzielę, przyszedł 
czas na nasze walki. Okazało się, że walczę na macie 7 – 
pechowej ponieważ już od rana ciągle kogoś wywoziła karetka 
z tej maty. Na szczęście mi nic się nie stało. Po wielu 
męczących walkach „wylądowałam” na 7 miejscu, 
a zarazem byłam pierwszą, najlepszą Polką. Jestem bardzo 
zadowolona z tego wyniku i zamierzam za rok znowu 
przyjechać w jeszcze lepszej formie i wygrać miejsce 
na podium. 

          AGATA SYSKA 2F 

                    
      Piękne chwile tegorocznych wakacji  spędziłem 
w Zakopanem. Było bardzo fajnie, pogoda dopisywała . 
Spędziłem tam  pięć dni  wraz z rodziną . 
    Pierwszego dnia, gdy przyjechaliśmy do Zakopanego,  
zostaliśmy miło przyjęci przez właścicieli pensjonatu w Olszy, 
a następnie udaliśmy  się na Małą i Wielką Krokiew..  
Następnie zwiedziliśmy Krupówki.                                                   
Tam  w  jakieś restauracji zjedliśmy obiad   i wybraliśmy się na 
Gubałówkę  wyciągiem. Byłem zachwycony. Dzięki 
dopisującej pogodzie widoki  gór wydawały się  niesamowite. 
   Następnego dnia wyruszyliśmy  na Wielką Krokiew. Czułem 
się tam, jakbym był w chmurach. Cudowne widoki. Droga 
powrotna prowadziła szlakami  w większości kamiennymi, 
które dzielnie pokonaliśmy. Ach co ja się napatrzałem na te 
kamienie przez parę godzin powrotu. Śmiechu było co 
niemiara. Niektórzy turyści straszyli nas spotkaniem 
z niedźwiedziem,  ale ja widziałem tylko kozice. Wieczorem 
udaliśmy się do góralskiej knajpki na obiadokolację. 

Tam pięknie przygrywała góralska kapela o  nazwie Baciary. 
Następnego dnia wyruszyliśmy na spływ Dunajcem. Słońce 
grzało,  a niebo było bezchmurne, no i te widoki: rzeka, góry 
a my w łodzi flisackiej. To była bajka, coś pięknego.  
Płynęliśmy aż do Krościenka. 
    Kolejne dni spędziliśmy w Białce Tatrzańskiej, szalejąc 
na zjeżdżalniach i w basenach,  zwłaszcza tym na świeżym 
powietrzu, gdzie akurat w tym dniu padał deszcz. 
   W drodze powrotnej do domu, a wracaliśmy samochodem, 
myślałem że na pewno kiedyś jeszcze tu przyjadę, bo warto, 
Zostało mi jeszcze dużo do zwiedzenia  chociażby Morskie 
Oko i Dolina Pięciu Stawów. 
 

Maciej Szur kl. II a 
 
 
 

Witajcie Szanowni czytelnicy.  Dzisiaj przychodzę do 
Was z ciekawym artykułem, a pro po dnia, który obchodzimy 
w 3. weekend września. Jest to oczywiście Światowy Dzień 
Sprzątania Świata. Polega on na zbiorowym sprzątaniu 
śmieci zalegających poza miejscami 
przeznaczonymi do ich składowania, 
np. w lasach, parkach. Jej celem jest 
wzrost świadomości ekologicznej 
społeczeństw.  

Najczęściej spotykamy się ze 
śmieciami w lesie. Porzucone 
lodówki, butelki po alkoholu itp. 
Pewnie wiecie, że takie zbiorowisko 
śmieci szkodzi naszemu środowisku. Przez szklane butelki 
najczęściej dochodzi do pożarów lasów. Myślimy sobie „A nic 
się nie stanie od takiej jednej butelki‘’, a właśnie może i to 
dużo. Nie tylko cierpi na tym nasze środowisko, lecz jeszcze 
do tego zwierzęta leśne. Nie mają możliwoś-
ci oddychania czystym tlenem. Jest zanieczyszczony. Nie 
wyrzucajmy odpadów do lasów chociażby ze względu na nie. 
One nie są niczemu winne. Starajmy się dbać o nasze 
otoczenie. Pomyślmy choć przez chwilkę, co będzie za 50-
100 lat. 

Druga sprawa. Jeśli chodzi o segregację,  starajmy 
się to robić. Uwierzcie mi na słówko, to pomaga. Nie tylko jest 
to dobre dla otoczenia, ale pozwala nam na wydobywanie                         
ze śmieci wielu surowców mineralnych. Jednak ciągle jeszcze 
wiele osób z nas wyrzuca stare żarówki, akumulatory, baterie, 
termometry, lekarstwa itd. do koszów z niesegregowanymi 
odpadami. W praktyce oznacza to, że zgromadzone 
na wysypisku śmieci zawierają mnóstwo substancji bardzo 
groźnych dla środowiska i dla człowieka. Niektóre substancje 
wchodzą w reakcję, w efekcie powstają związki o działaniu 
toksycznym, które mogą dostać się do gleby i wody. 
Konsekwentna segregacja odpadów pozwala na dłuższą metę 
uniknąć sytuacji, kiedy te niebezpieczne substancje trafiają do 
wody pitnej. 

Więc morał jest taki - sprzątajmy nasze otoczenie. 
Starajmy się o czystość na naszej planecie. Ten dzień, moim 
zdaniem pozwala w wielkim stopniu doprowadzić naszą 
Ziemię do czystości.  Mówmy sobie „To dla naszego 
bezpieczeństwa i przede wszystkim zdrowia’’. Bądźmy 
konsekwentni i myślmy o naszej przyszłości, bo w końcu 
wszystko jest w naszych rękach. 

  
 

Paulina Stenke II F 

Zostały już tylko wspomnienia  

Zawody Judo w Europie - WJO - Warsaw JUDO 
Open. 

Światowy Dzień Sprzątania Świata 
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W dniu 26. 09. 2017r., na zaproszenie Miejskiej Biblioteki 
Publicznej    w Wejherowie, 33 uczniów naszej szkoły, 
m.in. redaktorów szkolnej gazetki, wzięło udział 
w spotkaniu autorskim z  Bartkiem Glazą (vel. Henryk) 
oraz Anna Ostrowską  Warzechą. Tematem spotkania 
z młodzieżą był komiks zatytułowany „Tylko spokojne”. 
Ta wyjątkowa powieść graficzna powstała na podstawie 
prawdziwej historii Anny i Marka Warzechów. Tematyka 
komiksu jest pełna trudnych emocji, przez które 
muszą przejść główni bohaterowie w chwili, gdy 
z impetem, w ich 
codzienne życie 
wkracza choroba 
nowotworowa.  

       Anna, stając w obliczu choroby męża i słysząc puste słowa od tych, którzy chcieli 
pomóc, zaczęła spisywać te teksty. Wtedy pomyślała, że dobrze byłoby to narysować, 
stworzyć swego rodzaju instruktaż "Czego nie mówić, jak się nie zachowywać". Jej 
zamiar pomógł zrealizować Henryk – znany wejherowski rysownik.    
       Choć Marek, mąż Anny, przegrał z rakiem, komiks przywołuje jego postać i pozwala 
dotknąć tematu choroby nowotworowej w sposób daleki od stereotypu. Wybór formy 
okazał się w tym wypadku idealny. Emocje, które targały Markiem i całą rodziną, zostały 
ukazane za pomocą prostej kreski i odcieni czerni, bieli i szarości. 

      Podczas spotkania, autorzy opowiadali młodym ludziom nie tylko o samej pracy nad 
komiksem, czy o postaci Marka. Jednym  z  ważniejszych wątków rozmowy 
był  rozwój zdolności .  Henryk powtarza ł ,  że podstawą sukcesu 
artystów jest  przede wszystkim ciężka praca.  Doskonalenie swoich 
umiejętności i poświęcanie im czasu każdego dnia pozwala na dalszy rozwój. Talent to 
znikomy procent, który przyczynia się do sukcesu. Autor chętnie rozmawiał z młodzieżą 
na temat ich pomysłów, prac i zachęcał do dalszej działalności w tym kierunku.. 

        Spotkanie przebiegło w bardzo przyjaznej i twórczej atmosferze. Na zakończenie autorzy dokonali wpisu 
do bibliotecznej kroniki oraz podpisali egzemplarze komiksu "Tylko spokojnie", które znaleźć można w Wypożyczalni dla 
Dorosłych. Opiekunami i inicjatorkami spotkania były p. Wiesława Żywicka - bibliotekarz i p. Katarzyna Smentoch – 

opiekun redakcji szkolnej „Ale NEWS!”. 
W.Ż. 

 

 

Red: Jak się zaczęła pana przygoda z rysowaniem? 
B. G.: Nie pamiętam. Rysowałem tak jak każdy, po prostu nie przestawałem. 
Red: Ma Pan jakiś swój ulubiony szkic/rysunek? 
B. G.: Nie, jeszcze żadnego nie mam. Cały czas na niego czekam. 
Red: Ma Pan rady dla gimnazjalistów, jak zacząć z tym wszystkim? 
B.G.: Podpatrywać, uczyć się, rozmawiać z ludźmi, na pewno ktoś z klasy 
czy szkoły też rysuje, dogadać się z nim i robić to razem, pokazywać swoje 
prace. Nie bać się rysować, na przerwach, na lekcji, w parkach. Poznawać 
nowych ludzi, ludzie najwięcej nas nauczą. 
Red: Jakie są Pana ulubione techniki w rysowaniu? 
B.G.: Ołówek i tusz. 
Red: Czy mógłby dać Pan może jedną radę, co zrobić, aby nie przestać? 
Bardzo często młodzi ludzie się zniechęcają.  
B.G.: Trzeba rysować co się lubi, jeśli się coś lubi, to się nie chce 
przestawać. 
Red: Dziękujemy za udzielenie wywiadu i piękny autograf. 
B.G.: Również dziękuję. 

Ola & Zosia 

Redakcja gazetki  szkolnej  na spotkaniu autorskim z  graf ik iem  

Wywiad z grafikiem – Bartkiem Glazą 
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Już 22 września oficjalnie zaczęła się jesień. Mimo, 

że ta pora kojarzy się większości z deszczem i zimnem za 

oknem, to de facto jesień nie jest taka zła. Jeśli ktoś jest fanem 
aktywnego spędzania czasu, jesień idealnie się do tego 
nadaje. Dopóki pogoda jest sprzyjająca - gry zespołowe to 
świetna alternatywa, ale oczywiście, nie każdy ma chęci do 
wychodzenia na świeże powietrze.  Czas ten można 
wykorzystać  też trochę inaczej - wiem, wiem zaraz powiecie, 
że  oszalałam – ale czy nie lepiej teraz się intensywniej 
pouczyć i podciągnąć średnią ocen? A gdy nadejdzie 
upragniona wiosna, trochę odetchnąć, niż nadrabiać 
zaległości?  
         Aktywne spędzanie czasu nie odbywa się tylko na 
dworze - można również w wolnym czasie pływać, grać 
w kręgle itp. Dla tych mniej aktywnych, polecam 
wieczorem usiąść pod kocem z ciepłą herbatą i obejrzeć 
dobry film.  
          Osoby z dobrymi chęciami zachęcam do pomocy 
rodzicom przy sprzątaniu czy nawet gotowaniu. Dla osób 
z duszą artystyczną kolory, które towarzyszą jesieni, na pewno 
będą pięknie wyglądać na płótnie jak i również 
sfotografowane.  I  pamiętajcie ,  czerpcie z  każdego 
dnia jak najwięcej  radości !  

                                                                      Monika 

 

     Święto to upamiętnia powstanie Komisji Edukacji 
Narodowej, która była pierwszym ministerstwem oświaty 
publicznej w  Polsce. Jest to dzień poświęcony głównie 
nauczycielom, którzy przekazują nam wiedzę i nowe 
doświadczenia. Właśnie dlatego, w jednym z najważniejszych 
dni w całym roku szkolnym - Dniu Nauczyciela, pragniemy 
złożyć wszystkim Nauczycielom życzenia: dużo zdrowia, 
cierpliwości i wytrwałości, wielu sukcesów zawodowych 
oraz zadowolenia z uczniów, a jednocześnie chcemy 
podziękować za wszystkie rady, instrukcje, słowa krytyki 
i pochwały. 
                     Uczniowie SP im. Mikołaja Kopernika                    
                                                                                                    

               (AS) 

Już niedługo Dzień Nauczyciela! Z tej okazji zebrałam                                                                 
spośród uczniów naszej szkoły  propozycje kategorii,                                                                              
do których przydzielali nauczycieli, według własnego                                                                         
uznania. O to nasze propozycje: 
 
„Dobry Pasterz" - p. Marek Czoska, p. Marzena Hazuka-
Beraś  
„Muzyczna Dusza"  - p. Agnieszka Zielonko 
„Chemik Roku" - p. Joanna Jagnow  
„Wykładowca roku" - p. Dawid Kaczmarek  
„Przyjaciel uczniów" - p. Aneta Mitrowska  
„Matematyk z plusem" - p. Teresa Dzienisz  
„Złota piłka" - p. Marek Góralski  
„Złotusia " - p. Dorota Sychowska, p. Anna Drozdowska  
„Sokole Oko" - p. Angelika Walczak - Pieścińska  
 

                                                                           /AS/ 

 

Należy 
pamiętać, że w ruchu 
drogowym napotkać 
można na liczne 

zagrożenia.                           
Zasady zachowania 

ostrożności lub szczególnej ostrożności, to reguły,  których 
użytkownik drogi powinien się nauczyć. Zasady te oznaczają, 
iż należy unikać wszelkiego działania, które mogłoby wywołać 
zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, 
utrudnić go lub narazić kogoś na szkodę. 
      Nie należy również zapominać o zasadach ograniczonego 
zaufania. 

Pamię ta j  o :  
1.  Używaniu sprawnego i w pełni  wyposażonego 

roweru.  
2.  Zawsze najpierw rozejrzyj  się ,  zanim ruszysz.  
3.  Korzystaj z  dróg dla rowerów.  
4.  Przestrzegaj  przepisów.  
5.  Nie wymuszaj pierwszeństwa.  
6.  Sygnal izuj  odpowiednio wcześnie 

wykonywanie manewrów.  
7.  Nie ścinaj  zakrętów.  
8.  Korzystaj z  kasku.  
 

Rowerem po przejściu dla pieszych 
 
Przejście dla pieszych -  jest oznakowane białymi 

pasami i służy pieszym do przekraczania jezdni. 
Zgodnie z przepisami Prawa o Ruchu Drogowym rowerzysta 
jest zobowiązany zejść z roweru i przeprowadzić go po 
przejściu dla pieszych, jeśli chce je przekroczyć.  
Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja, kiedy obok pasów 
dla pieszych jest namalowany przejazd rowerowy. W takim 
wypadku rowerzysta nie musi zsiadać z roweru. 
                                                                     Mateusz kl. 7 

Jesień, ach to ty!  
 

14 października - Dzień Edukacji Narodowej -
 jest to polskie święto, które zostało ustanowione 
27 kwietnia 1972 r., inaczej nazywane jako Dzień 
Nauczyciela.                                                          
                                                                  

ZASADY BEZPIECZNEJ JAZDY ROWEREM 
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      W dniu 18 września 2017r. uczniowie klas VII 
i oddziałów gimnazjalnych ze Szkoły Podstawowej 
w Bolszewie wzięli udział w XXIII Festynie 

Archeologicznym 
w Biskupinie. 

Koordynatorem wycieczki 
była pani Katarzyna 
Błędzka. Celem wyjazdu było 
poznanie technik walki 
wojowników - żołnierzy od 
czasów prahistorycznych do 
nowożytności.   

       Młodzież miała 
dowiedzieć się, kto opiekował 
się dawnymi armiami oraz kto 
decydował o wybuchu 
i losach wojen. 

          Na miejscu  uczniowie aktywnie uczestniczyli 
w warsztatach: tkackich, garncarskich, farbiarskich, 
garbarskich, warzenia piwa, archeologii podwodnej, 
łuczniczych i wielu innych. Zainteresowani obejrzeli 
inscenizację walki Rzymian z Wanami, podziwiali odwagę 
gladiatorów i sprawność hoplitów, grali w kości, odwiedzili 
kata i zielarkę, jedli podpłomyki, czy spotykając się 
z driudami, interpretowali runy. Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się pokazy: tańców szkockich zespołu „Comhlan”, 
mody ludów Barbaricum, wykuwania zapinki żelaznej, szycia 
ubrań ze skór, rozpalania ognia za pomocą krzesiwa, 

wykonania bransolety metodą kucio, orki pradziejowej czy 
rozbicia dymarki – pieca do wytopu żelaza. W budynku 
Muzeum Archeologicznego zobaczyliśmy wystawę „Miecze 
Europy”. 

     W Bydgoszczy przy ul. Długiej znajduje się Muzeum 
Higieny i Historii Brudu. Tam uczniowie uczestniczyli 
w warsztatach mydlarskich. Po zajęciach każdy otrzymał 
wykonane przez siebie mydło. Ogromne zainteresowanie  
wzbudziło także zwiedzanie niezwykłego muzeum. 
W drodze do Biskupina uczniowie odpowiadali na 21 pytań 
związanych z historią osady z czasów kultury łużyckiej.  
                                                                              K.B.-Z 

. 

 

 

 

 

 

Penny Porter pod 
nickiem Girl Online prowadzi 
anonimowego bloga. Dzieli się 
tam swoimi przemyśleniami, 
rozterkami oraz pasją, którą jest 
fotografia.    Jak każda 
nastolatka, Penny ma swoje 
kompleksy oraz przeżywa 
pierwsze miłości 
i rozczarowania z tym 
związane. Bohaterka jest 
ogromną niezdarą, co odbija się 
na jej życiu prywatnym. Przez 
pewien incydent dziewczyna 
dostaje niekontrolowanego 

ataku paniki. Rodzice Penny postanawiają oderwać ją od 
życia codziennego oraz pojechać do Nowego Jorku. Tam 
bohaterka poznaje niezwykle przystojnego gitarzystę Noaha, 
który w mgnieniu oka zawłada sercem Penny. Ale Noah też 
ma sekret,  który może doprowadzić do ujawnienia 
tożsamości Girl Online oraz bezpowrotnie zniszczyć 
największą przyjaźń nastolatki.  

Książka jest napisana bardzo prostym 
i przystępnym językiem, przez co bardzo szybko się ją 
czyta. Przeznaczono ją dla młodych czytelniczek w wieku 
od 11-15 lat. Do tej pory wyszły trzy tomy tej serii; Girl 
Online, Girl Online W trasie i Girl Online Solo. Jak mówi 
przysłowie „Nie oceniaj książki po okładce’’ w dosłownym 
tego zdania znaczeniu. Na pewno nie jest to książka 
zmuszająca czytelnika do głębokich przemyśleń. Nadaje się 
raczej na leniwe czytanie na plaży bądź na proste zabicie 
nudy. Lektura, choć przesłodzona i przewidywalna, 
to bardzo wciągająca. Dostępna jest w naszej bibliotece 
oraz praktycznie każdej księgarni internetowej lub 
stacjonarnej. Polecam serdecznie Sofia 

 

 

Wycieczka do Biskupina i Bydgoszczy Girl  Online –  recenzja ks iążki  

 

Redakcja „Ale NEWS!” zaprasza 

w nowym roku szkolnym do współpracy 

wszystkich redaktorów, tych co systematyczne 

publikują artykuły oraz „nowych” chętnych 

do pracy, twórczych, pełnych zapału i pomysłów.  

Czekamy na Ciebie! Do zobaczenia! 

Opiekunowie  
Katarzyna Smentoch 

Anna Jeziorna 

mailto:alenewsbolszewo@gmail.com

