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Drodzy Czytelnicy!

Z okazji nadchodzących świąt 
Bożego Narodzenia 

życzymy Wam 
mnóstwa prezentów pod choinką,

pyszności na stole
i wspaniałej rodzinnej atmosfery 

wypełnionej melodią ulubionych kolęd. 

Niech magiczna noc wigilijnego wieczoru
przyniesie Wam spokój, radość, 

spełnienie marzeń, 
a Nowy Rok obdaruje Was

pomyślnością i szczęściem. 

Redakcja „Kiełpińskim Okiem”
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SUKCES MAI SOWIŃSKIEJ - REDAKTORKI NASZEJ GAZETKI

 
              W październiku 2017 r. ogłoszono konkurs dla redaktorów gazetek szkolnych publikujących swoje artykuły na
platformie Junior  Media.
             Zadanie konkursowe polegało na napisaniu pytań do wywiadu, który przeprowadzilibyśmy ze światowej sławy
instrumentalistą Davidem Garrettem.
         W piątek 20 października ogłoszono wyniki: Maja zdobyła nagrodę główną, czyli dwa bilety na koncert
niemieckiego skrzypka do Ergo Areny w Gdańsku.

     Poniżej prezentujemy reportaż Mai z koncertu.

           David Garrett urodził się 4 września 1980 roku w Achen w Niemczech. Z zawodu jest skrzypkiem, nazywanym
przez niektórych „diabelskim skrzypkiem”. Uczył się w Juilliard Shool of New York. Od 2008 - 2010 roku uchodził za 
najszybszego skrzypka zapisanego w księdze Rekordów Guinnessa, bowiem zagrał „Lot trzmiela” Rimskiego-
Korsakowa w czasie 66,56 s. Dzięki jego palcom zabrzmiało 13 nut na sekundę. To było dla wszystkich zaskakujące
osiągnięcie.

* *
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„muzyka zmywa z duszy
pył codziennego życia” 

Fragmenty wypowiedzi   
     artysty:„muzyka 
    to wakacje od życia”

   
      W piątek 27 października David  zagrał w Gdańskiej Ergo Arenie.

     Przed koncertem miałam okazję wraz z moimi dwiema koleżankami z Piły
uczestniczyć w próbie generalnej przed widowiskiem i przeprowadzić wywiad z
artystą. Każda z nas mogła zadać 2 pytania. Moje brzmiały następująco:

M.S.: Czy ze względu na to, że Twoja matka była primabaleriną, spędzałeś
większość dzieciństwa w teatrze?
D.G.: I tak, i nie. Spędzałem dużo czasu w teatrze, byłem obecny na każdym
spektaklu mojej mamy, ale bardziej ciągnęło mnie do muzyki klasycznej.
M.S.: Czy istnieje wyróżnienie lub nagroda, którą chciałbyś zdobyć?
D.G.: Nie zależy mi na nagrodach jedynie dla mnie. Oznaczają one to, jaki
wkład drużynowo został w coś włożony. Wtedy ta nagroda podkreśla fakt, jak
sprawiła się cała grupa.

    
     Na samym końcu, po zadaniu pytań, jedna z dziewczynek podarowała artyście
rysunek z jego podobizną. Gdy pokazała swoją pracę,  skrzypek zapytał: „Ile czasu
poświęciłaś na wykonanie tej pracy?”. Ona odparła, że godzinę. Na co David
stwierdził: ,,Nigdy nie umiałem tak pięknie rysować. Bardzo, bardzo dziękuję”. Potem
nadszedł czas na zrobienie zdjęć grupowych z gwiazdą i na koncert. 

     Jeszcze przed występem rozdano nam kartki z napisem „WEU”, natomiast po
pierwszej części książeczki pt: „David Garrett- biografia subiektywna (fenomen
skrzypka)”.

    Kiedy diabelski skrzypek nie wyszedł na scenę o godzinie 20:00, cała widownia
zaczęła gwizdać i krzyczeć. Lecz gdy się już pojawił, a skrzypce wydobyły z siebie
pierwsze dźwięki, wszyscy byli zachwyceni.

     Na tym koncercie można było  usłyszeć wiele popularnych utworów, takich jak:
„Let it go": „Smoth Criminal”; „Ghostbasters”; „Ganzes Rozes”, „Kashmir”. Nie
zabrakło też tych z  repertuaru naszego gościa: „Explosive” czy „Viva la vida”.

    Bardzo widoczna była więź pomiędzy wykonawcą, a jego skrzypcami. Podczas
koncertu  wirtuoz tego instrumentu parokrotnie schodził do publiczności ze sceny.
Kiedy artysta miał już kończyć swój występ, fani zaczęli piszczeć, aby go zatrzymać.
Oczywiście  uległ ich prośbom i zagrał jeszcze parę utworów.
 

    Atmosfera podczas tego wydarzenia była fantastyczna, wręcz magiczna. Tworzył
ją nie tylko sam artysta w towarzystwie HIS BEND, ale także widownia, która
przybyła z różnych zakątków Polski i świata.

„ciemności nie
przezwycięży się
ciemnością, tylko

światło może to zrobić,
nienawiści nie

przezwycięży się
nienawiścią, tylko
miłością można to 

zrobić"

*
*
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Jeszcze w listopadzie Antonina Wierzba 
i Zosia Czekańska przeprowadziły wywiad

z Panią Lucyną Herbasz
– nauczycielką języka kaszubskiego. 

Serdecznie dziękujemy Pani Lucynie za poświęcony czas i
udzielenie odpowiedzi na pytania 

młodych redaktorek.

R: Dzień dobry. Jesteśmy przedstawicielkami gazetki szkolnej
„Kiełpińskim Okiem”. Chciałybyśmy zadać Pani kilka pytań. 
PL: Dzień dobry. Chętnie odpowiem na Wasze pytania. 
R: Dlaczego postanowiła Pani uczyć tak pięknego i trudnego
języka, jakim jest kaszubski? Skąd taki pomysł?
PL: Kaszubski to mój język dzieciństwa, znam go od
małego dziecka. Pierwsze wypowiedziane przez mnie
słowa były właśnie po kaszubsku. Moi rodzice i ciocia,
która z nami przebywała, nawet nie znali języka polskiego.
Ciocia urodziła się podczas pierwszej wojny światowej i
mówiła po niemiecku oraz po kaszubsku, w ten sposób
nauczyłam się tego języka.

R: To bardzo ciekawa opowieść. A skoro uczy Pani kaszubskiego, to wie Pani
na pewno, jakie są kaszubskie świąteczne tradycje.
PL: Tradycje świąteczne na Kaszubach były kiedyś skromniejsze niż obecnie.
Z dzieciństwa pamiętam śledzia, zupę owocową, ciasto piernikowe,
drożdżówkę. Dzieci dostawały prezent w papierowej torebce, były tam
pomarańcze oraz krajanki. Nasi rodzice nie mieli pieniędzy i chowali
pomarańcze nawet kilka tygodni przed świętami. Pamiętam pewną historię.
Moja babcia miała rodzinę w Niemczech, która przesyłała jej prezent. Były tam
m.in. migdałowe marcepany. Gdy przyszła paczka, babcia ją chowała, a my
zawsze ją znaleźliśmy i zjedliśmy większość słodyczy.
R: A jeśli chodzi o tradycje typu: sianko pod obrusem …?
PL: Te tradycje przechodzą z pokolenia na pokolenie. Zawsze było w domu
jakieś miejsce dla wędrowca. Nie wiem, skąd się wzięła ta tradycja. Może
dawno temu byli to jacyś bezdomni, którzy chodzili i prosili o nocleg...?

                         WYWIAD 
         Z PANIĄ LUCYNĄ HERBASZ 

*
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R: A jakie tradycje Pani się
najbardziej podobają?
PL: Mnie najbardziej podoba się
dzielenie opłatkiem oraz gwiazdki,
które chodziły od domu do domu. 
R: Czym dla Pani są święta?
PL: Bardzo lubię święta. Jest to czas
przeznaczony dla rodziny. Moi
rodzice już nie żyją, ale święta
spędzam z dziećmi, siostrzenicami,
bratanicami. Jest to dla mnie bardzo
ważne, by podtrzymać te relacje.
Każdy ma już swoją rodzinę, ale mimo
to i tak wszystko planujemy, aby nie
zabrakło czasu na rozmowę.

R: A jak na czas świąt wygląda Pani
dom?
PL: Jest choinka, są stroiki na stole,
na drzwiach wisi wieniec, coś wisi na
oknie. W każdym pokoju mojego
domu jest jakiś świąteczny akcent.
R: Kto nauczył Panią robić takie
piękne dekoracje na organizowane w
naszej szkole świąteczne kiermasze?
PL: Sama się tego nauczyłam. Po
prostu kombinowałam. Tak szczerze
mówiąc, kiedy jeszcze pracowałam
gdzie indziej, nigdy bym nie
pomyślała, że będę się zajmować
wykonywaniem ozdób świątecznych.
Cały czas się uczę jakichś nowych
wzorów. 
R: Mamy jeszcze ostatnie pytanie:
jakie potrawy powinny w święta
zagościć na kaszubskich stołach?
PL: Przede wszystkim tradycyjny
śledź, chleb to jest podstawa.
Następnie sól, masło, barszcz. Ja
przyrządzam jeszcze obowiązkowo
pierogi, zupę grzybową. Tych dań nie
powinno zabraknąć. 

Na zakończenie chciałybyśmy
podziękować za wywiad oraz życzyć
Pani spokojnych i radosnych Świąt.

*
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  ZWYCZAJE BOŻONARODZENIOWE W WYBRANYCH KRAJACH NA ŚWIECIE
                                                                                        Oprac. Nina Stańczak

*

*

*

W ROSJI prezenty przynosi Dziadek
Mróz ze Śnieżynką w nocy z 31
grudnia na 1 stycznia. Boże
Narodzenie obchodzi się dopiero 7
stycznia. Tradycyjnie podczas kolacji
powinno się spożywać kutię z jednej
misy, co ma zapewnić dobrobyt.

W FINLANDII w Wigilię przed
południem idzie się do... sauny.
A około 17.00 rozpoczyna się kolacja
wigilijna, zamiast karpia, ujrzymy pół
pieczonego prosiaka albo
przynajmniej szynkę. 

W HISZPANII odpowiednikiem opłatka
jest słodka chałwa. Przed  Bożym
Narodzeniem każda rodzina
zaopatruje się w nową szopkę.
Wigilijna wieczerza rozpoczyna się po
pasterce. Zaraz po wieczerzy ludzie
wychodzą na oświetlone ulice,
śpiewają kolędy, tańczą i bawią się do
rana. Daniem świątecznym jest
pieczona ryba oraz keks, w którym
zapieka się drobne upominki, np.
monety. Większe znaczenie ma jednak
święto Trzech Króli (6 stycznia). To
właśnie wtedy dzieci otrzymują
świąteczne prezenty.

W AUSTRALII, ze względu na klimat (o
tej porze jest ok.30 stopni Celsjusza),
w święta mieszkańcy gromadzą się na
plażach, rozkładają białe obrusy, na
których pojawiają się świąteczne
dania, m.in.: pieczone indyki,
ciasteczka z bakaliami o wymyślnych
kształtach, owocowe puddingi i
ciasto, przypominające polski keks.
Nie brakuje także prezentów, które
można znaleźć pod choinką.

W Wigilię AMERYKANIE na ogół nie
zasiadają do wieczerzy z rybą i
opłatkiem, a raczej uczestniczą w
nabożeństwach w kościołach i
śpiewają kolędy. Kolację wigilijną
wielu spożywa w restauracjach. Do
kolacji pije się często eggnog, czyli
koktajl na rumie lub koniaku z
dodatkiem mleka, cukru i ubitych
jajek. Tradycją jest częstowanie nim
na dworze kolędników.
W Stanach Zjednoczonych święta
trwają jeden dzień, 25 grudnia. Wtedy
ludzie wręczają sobie prezenty,
przywiezione przez św. Mikołaja,
zwanego tu Santa Claus i ubranego w
krótki - a nie długi, jak w Polsce -
kożuszek.
Obowiązkowo pojawia się tradycyjny
pieczony indyk. Okres
przedświąteczny rozpoczyna Święto
Dziękczynienia, największe i
najważniejsze święto dla
Amerykanów. 

Święta we FRANCJI obchodzone są
25 grudnia. W Wigilię dzieci
zostawiają swoje buty przy kominku,
wierząc, że Mikołaj (Père Noël)
wypełni je prezentami. Po uroczystej
kolacji zostawia się na dworze
płonące świeczki na wypadek gdyby
przechodziła Matka Boska. Spośród
świątecznych dań w Alzacji popularna
jest pieczona gęś, w Burgundii –
pieczony indyk, zaś w Paryżu -
ostrygi. Tradycją jest również
wypiekanie trzynastu chlebów
symbolizujących dwunastu apostołów
i Jezusa.

*

*

*
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REKORD GUINNESSA - NAJDŁUŻSZA LINIA Z KIEŁBASY
                                                                                      Oprac. Michał Wendk

*

     Podczas Festynu z okazji Podkarpackiego Dnia Wędliniarza zebrało się kilkaset osób chcących śledzić pobijanie
Rekordu Polski w ułożeniu „najdłuższej linii z kiełbasy”.

     Próbę ustanowienia rekordu zorganizowano na środku miejscowego boiska. Pierwsze duże wrażenie zrobiło
wyjmowanie z samochodu z chłodnią blisko 200 kilogramów kiełbasy, przygotowanej i ułożonej na specjalnej
platformie. Profesjonalizm mistrzów wędliniarstwa z Radomyśla był widoczny na każdym etapie.

     W ramach przygotowania do rekordu dokonano dokładnego pomiaru długości klucza wiolinowego, gdyż według
takiego wzoru zaplanowano ułożenie kiełbasy. O godzinie 17:15 rozpoczęto próbę. Metr po metrze ustawiano osoby
według wcześniej zaplanowanej figury i ze specjalnej platformy na kółkach, można powiedzieć, że „rozwieszano”
kiełbasę na dłoniach wolontariuszy.

     Linia musiała zachować ciągłość, dlatego trzeba było pilnować, aby w trakcie układania nie uległa ona rozerwaniu.
Sukcesywnie ubywało produktu i pojawiło się pewne zaskoczenie, gdy na końcu zaplanowanej długości zostało jeszcze
trochę kilogramów do wykorzystania. Po naradzie dopuszczono kolejne osoby do pomocy. 

     Ostatecznie, po dodatkowym pomiarze, łączna długość ułożonej linii z kiełbasy osiągnęła 214 metrów, w utrzymaniu
której udział wzięło 196 wolontariuszy.

*
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 KĄCIK GIER
      OPRAC. MIKOŁAJ KRUSZYŃSKI

KĄCIK JĘZYKOWY 
                 OPRAC. JAGODA PAKUR

*

Wishes – życzenia
Snowball – śnieżka
Showman – bałwan
Santa Claus – święty Mikołaj
Lamps – lampki
Angel – anioł
Borsch – barszcz
Christmas tree – choinka
Christmas card – kartka świąteczna
Presents – prezenty
Reindeer – renifer

*

Neymar da Silva Santos Júnior

Urodził się 5 lutego 1992. Ma 175 cm wzrostu. 
Jest byłym zawodnikiem FC Barcelony i Brazylii.

Zarobki Neymara w FC Barcelonie.
Z dokumentów, które znajdziemy na stronie wynika, że działacze Barcelony

zagwarantowali Neymarowi minimalny zarobek 45,9 miliona euro w ciągu
pięciu lat (jeśli zarobki będą niższe, klub musi wyrównać różnicę). Przy
założeniu, że co sezon Neymar dostaje (bez premii) pięć milionów euro

brutto, nietrudno obliczyć, że minimum połowę gwarantowanej kwoty
Brazylijczyk zarobi w postaci premii.

Neymar w PSG.
3 sierpnia 2017 r. podpisał pięcioletni kontrakt z francuskim klubem Paris

Saint-Germain. Brazylijczyk kosztował 222 mln euro co sprawia, 
że stał się najdroższym piłkarzem w historii futbolu.

Clash Royale 
Gra strategiczna oparta na systemie płatności free-to-play, stworzona przez
fińską firmę Supercell. Gra została udostępniona 2 marca 2016 roku.
Gracz wciela się w króla, który rządzi swoim królestwem. Główna część
rozgrywki skupia się na pojedynkach pomiędzy graczami. Celem gry jest
zniszczenie zamku wroga i obrona własnego. Podczas walk można
korzystać z kart wybieranych przed pojedynkiem. Użycie karty skutkuje
stworzeniem nowych jednostek lub rzuceniem czaru. W grze istnieje sklep,
w którym można kupować szmaragdy za pieniądze. Istnieje możliwość
tworzenia klanów, których członkowie mogą wymieniać się swoimi kartami.
W grze znajdują się 4 rodzaje kart: pospolita, rzadka, epicka, legendarna.   
Różne areny, a jest ich 11, oferują 77 kart. Od areny czwartej można dostać
karty legendarne.Jeżeli znudziły się Wam zwykłe walki, to można zagrać w
wyzwania. W grze jest kilka rodzajów skrzynek, lecz to zostawiam już Wam.

KĄCIK SPORTOWY

OPRAC. MAKSYMILIAN PAWŁOWSKI, 
SZYMON TOMASZEWSKI

*

*

*

*

https://pl.wikipedia.org/wiki/Free-to-play
https://pl.wikipedia.org/wiki/Supercell

