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  Już jest! Oto pierwszy numer!
     Na stronach gazetki szkolnej będziecie mogli znaleźć artykuły poruszające najważniejsze dla naszej społeczności sprawy,
wydarzenia, utwory literackie, a także ciekawostki. Będziemy pisali o Waszych zainteresowaniach, refleksjach, newsach z życia
szkoły, klasy czy znanych osobistościach.  
     Wszystkie informacje zawarte w gazetce zostały opracowane przez naszych redaktorów, a są nimi: 
- Anna Knut-Żołnowska - redaktor naczelny
- Weronika Plichta - zastępca redaktora naczelnego
- Urszula Flisikowska, Aniela Jelińska, Zuzanna Karczewska, Mikołaj Kruszyński, Klaudia Wrońska, Julia Pawłowska,
Patrycja Arent - redaktorzy 
- Jakub Sulecki - fotograf.
     Jeżeli Wy chcecie sprawdzić się w roli dziennikarzy - Zapraszamy Do Współpracy.  

                                                                                                                                   Życzymy przyjemnej lektury
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Wieści z Samorządu - Walentynki 
  Witamy wszystkich w tym wyjątkowym

walentynkowym czasie, który szczególnie 
sprzyja nieśmiałym. 

     Jeżeli jesteście zakochani, a nie macie odwagi
powiedzieć o tym obiektowi Waszych westchnień,

szkolna poczta walentynkowa Wam pomoże.
Poszukajcie nas. 

Znakiem rozpoznawczym będzie SERDUSZKO. 

  W lutym 2017 r. zapraszamy na dyskotekę
karnawałową. Oczywiście mile widziane będą
przebrania.

     Ważną rolę w tym dniu stanowią LISTY
MIŁOSNE, o których nie możecie zapomnieć. A
oto kilka wskazówek:

- Pisząc list do ukochanej osoby użyj
niebieskiego atramentu, gdyż jest to kolor
sprzyjający romantycznym wyznaniom. List ten
najlepiej pisać w trakcie pełni księżyca lub
wówczas, gdy zmierza on do pełni.

- Pamiętaj, aby wyznań miłosnych nie pisać
ołówkiem, ponieważ uczucia tak, jak napis
wykonany ołówkiem z czasem przyblaknie, aż
zupełnie zniknie.

- Po napisaniu listu nie możesz go upuścić, gdyż
to przynosi pecha, jakim są kłótnie z ukochaną
osobą oraz nieporozumienia. Listu nie pokazuj
nikomu. Musisz bardzo na niego uważać, a jeśli
chcesz go wysłać, to zrób to samemu.

                   
                        WALENTYNKOWE WRÓŻBY CZAS ZACZĄĆ!

     Dzień Świętego Walentego to doskonały czas na różne wróżby miłosne. Poniżej
znajdziecie kilka ciekawych propozycji:  
     I.WRÓŻBY Z KWIATAMI
1) Kup cebulkę kwiatu, napisz na niej imię swojego ukochanego i zasadź ją w dniu
św. Walentego w czerwonej lub różowej doniczce. Podlewaj ją codziennie o
wschodzie słońca, mówiąc przy tym: „Jak słońce wschodzi, jak rośnie ten kwiat – tak
budzi się nasza miłość”. Jeśli kwiat urośnie i rozkwitnie, to dobra wróżba –
spodziewaj się, że wkrótce twój ukochany wyzna ci miłość.
2) Jeśli chcesz sprawdzić, jakimi uczuciami darzy cię konkretna osoba, obrywaj
płatki z kwiatka. Wybierz do tego celu kwiatek, który ma dużo płatków np. róża lub
gerber (najlepiej by było, gdyby był to kwiatek, który dostałaś od ukochanego).
Każdy kolejny płatek ma inne znaczenie. Tak zatem po kolei wyliczaj: kocha, lubi,
szanuje, nie chce, nie dba, żartuje, w myśli, w mowie, w  sercu, na ślubnym
kobiercu.
     II. PTAKI
W dniu św. Walentego możesz dowiedzieć się, jaki będzie twój przyszły towarzysz
życia. Gdy obudzisz się rankiem 14 lutego, wyjrzyj przez okno. Ptak, którego
pierwszego zobaczysz, zdradzi ci, jakie cechy będzie mieć twój wybranek: 
Wróbel – będzie osobą wesołą i towarzyską, choć ubogą.
Wrona – to ktoś dużo starszy, mądry i poważny.
Gołąb – delikatny, wrażliwy, prawdziwy romantyk.
Szczygieł – trafi ci się bardzo bogaty mąż.
Rudzik – będzie zapalonym podróżnikiem.
Rzadki, barwny ptak – ktoś z daleka, może obcokrajowiec.

*



www.dziennikbaltycki.pl Dziennik Bałtycki | Numer 1 01/2017 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Kiełpińskim Okiem

III. WRÓŻENIE Z
JABŁKA
Wypisz na kartce
imiona bliskich
Twojemu sercu osób.
Zakręć jabłkiem
dookoła osi i szybko
czytaj po kolei
wypisane wcześniej
imiona. Imię, które
wymienisz w
momencie, kiedy
jabłko przestanie się
obracać, będzie
imieniem człowieka,
którego powinnaś
wybrać.

IV. WIELU
ADORATORÓW
Co jeśli mamy wielu
adoratorów, a nie
wiemy kogo wybrać?
Rozkładamy na stole

zdjęcia osób, które
darzą nas uczuciem.
Zawieszamy na
sznurku pierścionek
lub obrączkę.
Następnie
przesuwamy
pierścionek nad
każdym zdjęciem po
kolei. Jeśli pierścionek
nie będzie się obracał
wokół własnej osi nad
zdjęciem wówczas
odkładamy je na bok.
Powtarzamy tą
czynność tak długo,
dopóki nam zostanie 
tylko jedno zdjęcie.

V. WRÓŻENIE Z
PŁOMIENIA ŚWIECY
Ustawiamy stabilnie
świecę i obserwujemy
płomień. Zadbajmy,
aby w pomieszczeniu
nie było przeciągów
ani innych źródeł
światła. Jeśli:
* Płomień się chwieje -
ukochana osoba
wyjedzie na dłuższy
okres czasu.

* Płomień duży i jasny
- przed Tobą wielka
miłość z kimś kogo
jeszcze nie znasz.
* Płomień wiruje - ktoś
knuje przeciwko
Twojemu związkowi i
chce odebrać Ci
partnera.
* Płomień pali się
niestabilnie - przed
Tobą wiele miłosnych
wzlotów i upadków.

III. WRÓŻENIE Z JABŁKA
Wypisz na kartce imiona bliskich Twojemu sercu osób. Zakręć jabłkiem dookoła osi i szybko czytaj po kolei wypisane wcześniej
imiona. Imię, które wymienisz w momencie, kiedy jabłko przestanie się obracać, będzie imieniem kobiety/mężczyzny,
którą/którego powinieneś/powinnaś wybrać.

IV. WIELU ADORATORÓW
Co jeśli mamy wielu adoratorów, a nie wiemy kogo wybrać?
Rozłóż na stole zdjęcia osób, które darzą cię uczuciem. Zawieś na sznurku pierścionek lub obrączkę. Następnie przesuwaj
pierścionek nad każdym zdjęciem. Jeśli pierścionek nie będzie się obracał wokół własnej osi nad zdjęciem wówczas odłóż je na
bok. Powtarzaj tą czynność dopóki zostanie jedno zdjęcie.

V. WRÓŻENIE Z PŁOMIENIA ŚWIECY
Ustaw stabilnie świecę i obserwuj płomień. Zadbaj, aby w pomieszczeniu nie było przeciągów ani innych źródeł światła. Jeśli:
* Płomień się chwieje - ukochana osoba wyjedzie na dłuższy okres czasu.
* Płomień duży i jasny - przed Tobą wielka miłość z kimś kogo jeszcze nie znasz.
* Płomień wiruje - ktoś knuje przeciwko Twojemu związkowi i chce odebrać Ci partnera.
* Płomień pali się niestabilnie - przed Tobą wiele miłosnych wzlotów i upadków.
Świeca odpowie również na pytanie, czy osoba, którą kochasz, odwzajemnia Twoje uczucia. Przygotuj dwie puste skorupki
orzecha włoskiego, dwie małe świeczki (najlepiej tortowe) i dużą miskę z wodą. Do każdej łupinki nalej rozgrzanego wosku
i umieść w nich po jednej świeczce. Postaw łupinki na środku miski z wodą. Zaznacz lub zapamiętaj, która świeczka symbolizuje
Ciebie, a która partnera. 
Jeśli płyną równolegle do siebie i palą się spokojnie, Twoje relacje z partnerem będą się świetnie układać. Jeśli łupinki popłyną
każda w inną stronę, Wasz związek może mieć problemy. Jeśli dodatkowo jedna świeczka zgaśnie, któreś z Was zerwie relację.
Świeczka, która będzie się palić dłużej, symbolizuje osobę, która wkłada o wiele więcej serca w związek niż partner.

VI. GLINIANE KULECZKI
Jeśli chciałabyś dowiedzieć się, jak będzie miał na imię twój przyszły partner, to do dużej miski z wodą powrzucaj gliniane
kuleczki, na których poprzyczepiane są imiona mężczyzn. Ta, która pierwsza wynurzy się z wody, będzie oznaczała imię Twego
wybranka. Ten sposób mogą wykorzystać również mężczyźni, zastępując imiona męskie, damskimi.

ŻYCZENIA MIŁOSNE ♥   
   

Jeśli zdziwiona jest twoja minka,
z jakiej okazji ta walentynka,
to przecież dzisiaj jest czternastego,
święto każdego zakochanego!

Walentynki są raz w roku, 
pełne szczęścia i uroku,
a Ty stale bądź radosny
i promienny jak dzień wiosny!

Moje serce jest malutkie
ale wierne i cieplutkie,
tylko Tobie jest oddane,
tylko w Tobie Zakochane. 
             

 
     

Bez względu na to,
czy wierzysz walentynkowym

wróżbom, czy też nie,
mogą one okazać się ciekawą formą

spędzenia Walentynek.

      Szczęśliwego Dnia Świętego   
                   Walentego!

*

Dzień świętego Walentego         
To dzień dobry dla każdego! 
W tym dniu wszyscy to wyznają,  
Że chcą kochać i kochają!    
      

W dniu świętego Walentego       
Nic nie może dziać się złego.     
Nikt nie może się dziś złościć,    
Bo dziś nadszedł dzień miłości.  
      

Kochać a lubić to wielka różnica, 
sercem się kocha, a duszą
zachwyca.   
Duszą zachwycać można każdego,   
a sercem kochać tylko jednego.  

*
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                       Z ŻYCIA SZKOŁY - OSIĄGNIĘCIA W I PÓŁROCZU

Wojewódzki Kuratoryjny Konkurs Ortograficzny pt. ,,Jesienne Dyktando" pod
Patronatem Kuratora Oświaty Pani Moniki Kończyk, Starosty Powiatu Kartuskiego i
Wójta Gminy Somonino
III Miejsce - Uczennica: Julia Gosz kl.VIb
Opiekun: Pani Grażyna Magulska-Plichta

Powiatowy Konkurs Piosenki Kaszubskiej w Kamienicy Szlacheckiej
I Miejsce - Uczennica: Urszula Flisikowska kl. IIIc  
III Miejsce - Uczennica: Maja Kożyczkowska kl. IIIb
Wyróżnienie - Uczennice kl. IV
Opiekunowie: Pani Lucyna Herbasz, Pani Jolanta Czerwińska

Konkurs „Odkrywamy Talenty Na Pomorzu”
Wyróżnienie - Uczniowie: Paweł Laskowski, Arkadiusz Treder 
Opiekun: Pan Grzegorz Laskowski

XVIII Powiatowa Gimnazjada w Tenisie Stołowym
I Miejsce - Uczennice: Patrycja Arent, Ewelina Sikora, Julia Liedtke
XVIII Wojewódzka Gimnazjada w Tenisie Stołowym (Półfinał)
I Miejsce - Uczennice: Patrycja Arent, Ewelina Sikora, Julia Liedtke
Wojewódzka Gimnazjada w Tenisie Stołowy (Finał)
V Miejsce na Pomorzu – Uczennice: Patrycja Arent, Ewelina Sikora, Julia
Liedtke
Opiekun: Pan Grzegorz Laskowski

Powiatowe Spotkanie Szkolnych Ekodetektywów w Somoninie „Co₂ - Wróg Numer
Jeden Każdego z Nas!”
III Miejsce - Uczennice kl. VIa  Agata Zielińska, Patrycja Zwara, Kinga
Przychodna
Opiekun: Pani Hanna Wicka

XXIV Konkurs Literacki dla Uczniów Województwa Pomorskiego pod Patronatem
Wójta Gminy Przodkowo Andrzeja Wyrzykowskiego.  
II Miejsce – Uczennica Karolina Gmiterek.
Opiekunowie: Pani Anna Knut-Żołnowska, Pani Grażyna Magulska-Plichta

Powiatowy Konkurs na Najpiękniejszy Utwór o Tematyce Bożonarodzeniowej „Moja
świąteczna opowieść”.
III Miejsce – Uczeń: Marcin Kożyczkowski kl. IIIb
Wyróżnienie - Uczeń: Mikołaj Kruszyński kl. IVc.
Opiekunowie: Pani Anna Knut-Żołnowska, Pani Magdalena Pestka.

Serdecznie gratulujemy ZWYCIĘZCOM i ich opiekunom. 

*

*

*

*

*

*
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                                WYWIAD Z PANIĄ EWĄ CICHOCKĄ
      Autorką książki "Rymowanki Sycylianki czyli mity z Wyspy Słońca"
   Wywiad z tym wyjątkowym gościem przeprowadziła Weronika Plichta 

*

     W październiku 2016 r. w naszej szkole dobyły
się warsztaty z  panią Ewą Cichocką autorką
książki "Rymowanki Sycylianki czyli mity z
Wyspy Słońca". 
     Redaktorka naszej gazetki Weronika Plichta
przeprowadziła wywiad z tym wyjątkowym
gościem. Zapraszamy do lektury.

Weronika Plichta: 

Pani Ewa Cichocka: 

1.  Jaka była Pani droga do twórczości? Dlaczego Pani rozpoczęła pisanie?
E.C.: Od samego początku mojej pracy zawodowej zajmuję się pisaniem. Jestem dziennikarką, więc właściwie zawsze pisałam, tylko że do gazet,
pracowałam także w radiu. Natomiast kiedy spotkałam się z historiami mitycznymi z Sycylii pomyślałam, że fajnie byłoby to wszystko zebrać i napisać dla
mojej córeczki. I tak powstała pierwsza książeczka, a potem te materiały o Sycylii ułożyłam w książkę dla dorosłych.
2. W.P: Ile miała Pani lat, gdy zaczęły powstawać pierwsze utwory?
E.C.:  Nie pisałam jako dziecko, czy młody człowiek. To właściwie zaczęło się dopiero na studiach. Wybrałam polonistykę, więc jakby siłą rzeczy,
zainteresowania się pojawiły i dopiero wówczas zaczęłam tworzyć.
3. Jaki okres szkolny Pani najmilej wspomina?
E. C.: Każdy miał swoje miłe okresy i każdy jest inny. Może szkoła podstawowa… To jest trochę taki czas dziecinny i rozwoju wyobraźni. Liceum z kolei to
wchodzenie w świat dorosłych, myślenie o przyszłości, o studiach, o pracy. Także trudno byłoby mi wybrać jeden. Oczywiście są przyjaciele. Najczęściej
myślę o tych z okresu liceum. Te przyjaźnie często zostają na całe życie i są bardzo ważne.
4. Czym jest dla Pani pisanie? Skąd Pani czerpie inspiracje?
E.C.: Teraz głównie z wędrówek. Lubię podróżować i pisać reportaże.
5. A dlaczego akurat Sycylia?
E.C.: Trochę przypadkowo, ponieważ pierwszy raz trafiłam na Sycylię piętnaście lat temu na Zawiszy Czarnym. Podczas rejsu z młodzieżą szkolną
zauroczyłam się tą wyspą, jej dziką przyrodą, wulkanami, surowością krajobrazu, klimatem i potem postanowiłam tam wracać.
6. Jak inni odbierają Pani utwory? Czy kieruje się Pani opinią innych ludzi, krewnych, znajomych?
E.C.: Dla mnie bardzo ważna jest opinia czytelników. Cieszę się, że dla wielu ludzi moja wrażliwość i mój sposób postrzegania jest bliski, podobny. To jest
bardzo miłe dla autora, że ma pozytywny odbiór, i że ludzie dziękują, że w jakiś sposób artykułuje też ich doznania. To jest dla mnie bardzo
satysfakcjonujące.
7. Czy są poeci, po których Pani sięga?
E.C.: Tak i muszę powiedzieć, że dzięki Sycylii na przykład sięgnęłam do Iwaszkiewicza. Kiedy zorientowałam się jak ważna była w jego twórczości Sycylia
i że był tam aż trzynaście razy, to zagłębiłam się w jego twórczość. Sięgam również po Niemcewicza, Herberta, Krasińskiego. To były postacie, które
oczywiście znam ze studiów, natomiast dzięki Sycylii szczególnie mnie zainteresowały.
8. Czego można Pani życzyć, czy ma Pani jakieś plany odnośnie pisania? 
E.C.: Mam w głowie kolejne pomysły, kolejną książkę o wyspie, tym razem odległej, o Mauritius.

*
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        Nasza twórczość 

 

 CIEKAWOSTKI

*

*

*

Czy wiesz, że…
- 14 lutego Walentynki, czyli święto
zakochanych, ogłoszone zostało w roku
496 przez papieża Gelazego I.
- Dokładnie jak odciski palców, odcisk
języka jest niepowtarzalny.
- Albert Einstein czytał książki mając 3
lata, a jako pięciolatek potrafił w pamięci
robić skomplikowane obliczenia.
- Ludzkie oczy nie zmieniają swojego
rozmiaru od urodzenia. 
- Kichnięcie "podróżuje" z prędkością
około 44 m/s.
- W Chinach zakazane jest przytulanie
drzew.
-  W Singapurze zabronione jest żucie
gumy. 
- Ziemia jest jedyną planetą w naszym
układzie słonecznym, której nazwa nie
pochodzi od imienia boga. 
- Liczba rozmaitych form życia, które
zasiedlają się na ludzkiej skórze,
przekracza liczbę ludzi żyjących na
Ziemi.
- Leonardo da Vinci potrafił malować
jedną ręką i jednocześnie pisać drugą.
- W trakcie oddychania żebra poruszają
się rocznie pięć milionów razy. 
- Szminki mogą zawierać rybie łuski.
- Najwięcej rozmów telefonicznych
zarejestrowanych jest w Dzień Matki.
-  Żeby wejść na Wieżę Eiffla trzeba
pokonać 1710 stopni.
- Tylko 15% Sahary jest pokryte
piaskiem. 
- W naszej galaktyce jest 100 miliardów
gwiazd (w całym kosmosie nawet 300
sekstylionów). 
- Chińczycy używają ponad 80 miliardów
pałeczek w ciągu roku.

    
  Dnia 15.12.2016 r. w Technikum im. Witolda
Pileckiego odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie
XXIV Konkursu Literackiego dla uczniów
województwa pomorskiego pod patronatem wójta
gminy Przodkowo Andrzeja Wyrzykowskiego. W
konkursie wzięło udział 127 uczniów, nadesłano
ponad 300 utworów. Mimo tak dużej rywalizacji
uczennica naszej szkoły Karolina Gmiterek
zajęła II miejsce. 
      W tym wydaniu gazetki prezentujemy
pierwszy z jej trzech zwycięskich wierszy. 

„Marzyć…”
Wolno w młodości
wolno w starości
wolno gdy masz ochotę
wolno troszeczkę potem.
Ale nie wolno przegapić.

Można w drodze do domu
można tak po kryjomu
można gdy jesz kolację
można jak masz wakacje.
Ale nie można przegapić. 

Z tego się nie wyrasta
do tego się nie dorasta
nie musisz tego robić za czyjąś namową
trzeba być sobą!
Ale zawsze pamiętać.

Marzyć wolno zawsze i wszędzie
marzenie zawsze w modzie będzie.
Dzięki nim wznieść się do chmur
na skrzydłach marzeń wzlecieć do gór.
Ale nie upaść.

Marzenia mogą się spełnić
trzeba tylko chcieć je wypełnić.
Nie musisz żyć jak każdy z nas!
Idź spełniać marzenia póki czas!

Marzyć może każdy z nas
zawsze znajdziesz na to czas
dziś od każdego człowieka zależy
czy w swe marzenia uwierzy!
Bo ja tak!
 

Gratulujemy także nauczycielom
przygotowującym Karolinę do konkursu - Pani
Annie Knut-Żołnowskiej i Grażynie Magulskiej-
Plichta. 

*

*

*
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                HUMOR SZKOLNY

           KONKURS     
     FOTOGRAFICZNY

*

*

*

*

KONKURS FOTOGRAFICZNY 
„PRZYŁAPANI NA CZYTANIU”

       Serdecznie zapraszamy Wszystkich uczniów do udziału
w konkursie fotograficznym „Przyłapani na czytaniu”. 

       Zadanie konkursowe polega na wykonaniu i
dostarczeniu zdjęcia, które zawiera elementy pozwalające go
powiązać z tematyką książki i czytelnictwa. Wystarczy zatem
jak zaobserwujcie i uchwycicie obiektywem osobę lub osoby
czytające książki, czasopisma w różnych, nawet
zaskakujących sytuacjach czy zabawnych pozach.

       Każdy z Was może zgłosić do konkursu MAX. 4
ZDJĘCIA.

       Konkurs trwa DO MAJA 2017 r. Wówczas w gazetce
szkolnej opublikujemy najlepsze zdjęcia i poprosimy Was o
głosowanie oraz wyłonienie zwycięzcy. 

 
       Zdjęcia przesyłajcie drogą elektroniczną na adres:
anna.zolnowska@poczta.onet.pl
      Nie zapomnijcie się podpisać! (imię, nazwisko, klasa).
                              Zapraszamy i życzymy udanych ujęć
                                                 Redakcja

WAŻNE! Zgłoszenie prac na Konkurs jest równoznaczne z
oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca jest jej autorem oraz, że
przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych do tej
fotografii. O ile na fotografii konkursowej znajduje się
wizerunek człowieka, uczestnik przesyłając fotografię
zapewnia, że osoba, która znajduje się na tej fotografii wyraziła
zgodę na publikację.
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   Na koniec pragniemy podziękować za zaangażowanie w
organizowaną w naszej szkole w dniach 9-13.01.2017r.
zbiórkę dla schroniska dla zwierząt w Dąbrówce. 
     Łącznie udało nam się zebrać ponad 40 kg karmy,11 kocy i
kilka innych rzeczy tj. szampony, zabawki. 
     Podajemy stronę internetową schroniska: 
http://schroniskodabrowka.pl/ oraz fanpage na facebook'u:
https://www.facebook.com/schronisko.dabrowka/, na którym
również jest zamieszczony post o naszej wizycie. Warto
zajrzeć i pomóc. 

Serdecznie Dziękujemy Wszystkim, 
którzy okazali dobroć i wsparli naszą akcję.

       ZBIÓRKA DARÓW DLA SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT    
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