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                            Hel                                 
  Hel to miasto w powiecie puckim, położone na cyplu Mierzei Helskiej nad Morzem  Bałtyckim. 

                                                                                                                       
        Jest to ośrodek turystyczny, kąpielisko nadmorskie oraz ośrodek
rybołówstwa. Jest to jedno z miast które w 1939 roku najdłużej broniło
się przed Niemcami podczas II Wojny Światowej. Na
początku nazywała się Gellen była to mała wieś handlująca śledziami.
W XIII w. Hel stała się jednym z najważniejszych centrów handlowych
regionu, rywalizującym z pobliskim Gdańskiem.Początkowo miasto
było położone około 1,5 km od dzisiejszego. Mieściło kościół, szpital,
ratusz, dwa rynki i mały port. W 1526 r. król Zygmunt I Stary wycofał
wszystkie przywileje przyznane wcześniej miejscowości i sprzedał
miasto z mierzeją władzom miasta Gdańska. Od tamtej pory los Helu
był związany z większym sąsiadem, a mieszkańcy miasta emigrowali
do nowej osady, położonej w pobliżu.  Dzisiaj Hel jest jednym z
najpopularniejszych kurortów pomorskich. Są tam takie atrakcje
turystyczne jak: Fokarium, plaża, stacje artylerii, rynek i wiele innych. 
                                      
              Buk Nowacki                                                                   
 

  
  W dzisiejszym wydaniu "Celebrytki" omówimy
najpopularniejsze miasta na Pomorzu. Na dodatek w
naszych kącikach wiedzy poznacie rzeczy takie jak:
ciekawe fakty historyczne, przepis na pyszne danie,
interesującą książkę oraz film.

...

Kącik historyczny
Czy wiedziałeś że...?

Podczas obrony Poczty Polskiej w Gdańsku hitlerowcy szturmowali jej gmach za
pomocą samochodów pancernych oraz artylerii.
Polski niszczyciel "Piorun" miał swój udział w zatopieniu chluby niemieckiej floty
wojennej, pancernika "Bismarck".
Japończycy na jeńcach wojennych testowali broń chemiczną i biologiczną.
 Klęska pod Stalingradem wywołała w III Rzeszy 3 dniową żałobę.
W francuskim ruchu oporu walczyły także kobiety. 
Niemcy żeby jeszcze bardziej podburzyć ludność przeciwko Żydom wywieszali plakaty
z napisami że Żydzi to wszy które przenoszą tyfus plamisty.
Największego nalotu bombowego dokonano na Hamburg w 1943 roku.       

...

...
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Rekowska

Gdynia
         
Czego nie wiesz o Gdyni? Czy ludzie chętnie ją
odwiedzają?
           Gdynia to jedno z większych miast na Pomorzu. Jest położona
nad Morzem Bałtyckim i Pojezierzem Wschodniopomorskim. To miast
wchodzi w skład Trójmiasta.
            Gdynia graniczy z powiatami ziemskimi: kartuskim, puckim,
wejherowskim i powiatami grodzkimi: Gdańsk oraz Sopot. Przez miasto
płyną dwie małe rzeczki: Kacza oraz Chylonka . Gdynia jest bardzo
zaludniona i znajduje się na drugim miejscu pod względem ludności w
województwie pomorskim, a w Polsce na 12. Powierzchnia tego miasta
wynosi 135,14 km² i w całym naszym kraju ten wynik jest na 16 miejscu.
Gdynia ma gospodarkę morską. W tym mieście znajduje się port
przeładunkowy. Jego specjalizacją są przeładunki kontenerów. Mimo
tego uchodzi on za najbardziej wszechstronny z portów na polskim
wybrzeżu. Jest również głównym portem pasażerskim  Trójmiasta. W
Gdyni jest wiele atrakcji i centrum handlowych na przykład są to:
Centrum Handlowe „Riviera” ,Centrum Handlowe ,,Szperk" , kina,
teatry, a latem otwarte jest wesołe miasteczko. Ludzie chętnie
odwiedzają to miasto. W 2017 roku przyjechało do niego 246.306.
        Serdecznie zapraszam do odwiedzenia Gdyni. 
Pchełka

.

KĄCIK KULINARNY
 Przepis na rybę kaszubską

Dziś przygotujemy rybę po kaszubsku. Jest
ona pyszna i łatwo ją  przygotować.

Składniki
● 1 kg filetów z pangi 
● słoiczek koncentratu pomidorowego
● 1/2 l pikantnego keczupu 
● 2-3 cebule 
● olej
● bułka tarta i jajko do panierowania
Zalewa:
● 1/2 szkl. wody 
● 2-3 łyżki octu 
● 2-3 łyżki cukru 
● 2-3 ziarna ziela angielskiego
● szczypta soli 
● 1-2 listki laurowe

1. Składniki zalewy gotujemy. Dodajemy keczup i koncentrat
       w takiej ilości, aby powstał średnio gęsty sos. Zagotowujemy.
       Wkładamy pokrojoną w piórka i zeszkloną na oleju cebulę.

2. Pokrojone filety panierujemy w jajku, a następnie w bułce tartej.
Smażymy na złoty kolor. Ryby układamy w naczyniu  polewamy
schłodzonym sosem pomidorowym.SMACZNEGO !   

Pchełka

  

Paulina

https://www.przyslijprzepis.pl/przepis/ryba-po-kaszubsku-3
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Molo w Sopocie

Sopot-trzeci król Pomorza
        Sopot to jedno z najchętniej odwiedzanych polskich miast.
W tym artykule przybliżę wam historie tego miasta, kilka ciekawostek o
nim oraz wymienię kilka najbardziej znanych budowli i zabytków.
        Kurort ten znajduje się w województwie pomorskim.Pierwsza
wzmianka o Sopocie pochodzi z 1283 roku. Właśnie wtedy książę
pomorski Mściwój II podarował tę małą wówczas wioskę rybacką
cytrusom w Oliwie.Gospodarowali oni Sopotem przez prawie 500 lat!
Kto by w to uwierzył!?
Po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 roku Sopot znalazł się na
obszarze zaboru pruskiego.W okresie między wojennym Sopot należał
do Wolnego Miasta Gdańsk.Obecnie należy on do
Rzeczypospolitej.Mieszka tam 37 089 ludzi , a powierzchnia, którą
zajmuje to 17,28 km². 
Kurort ten jest znany z Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz
Opery Leśnej.Molo w Sopocie to najdłuższe drewniane molo w
Europie!Od 2005 roku nosi imię Jana Pawła II. Miasto to może także
poszczycić się jednym z najniższych w Polsce wskaźników bezrobocia
wynoszącym 4,9%. W Sopocie są 3 hotele pięciogwiazdkowe , 5
czterogwiazdkowych oraz wiele hoteli trzygwiazdkowych.Największy i
najbardziej znany budynek Sopotu – Hotel Grand gościł Prezydenta
Francji Charlesa de Gaulle.
Na terenie Sopotu znajduje się 5 zakładów lecznictwa uzdrowiskowego.
        To tylko skrawek historii Sopotu i jedynie kilka jego zabytków i
zaledwie parę ciekawostek o nim.W rzeczywistości Sopot posiada
bardzo obszerną historię i aż roi się od zabytków!
                                                                                   Kyman P.

Okładka drugiego wydania książki "Arka Czasu"

Kącik czytelniczy
         
         Niedawno miałem okazję przeczytać książkę pt. "Arka Czasu".
Jej autorem jest Marcin Szczygielski zwycięzca  Konkursu Literackiego
im. Astrid Lindgren. Książka miała dwa wydania, pierwsze  w 2013 roku
( Stentor ), drugie natomiast ukazało się w 2015r. w Instytucie
Wydawniczym  „Latarnik”.
         Czas powieści jest osadzony w roku 1942. Głównym bohaterem jest
dziewięcioletni Rafał,  mieszkaniec Getta. Wychowuje go Dziadzio. Chłopiec
bardzo lubi czytać. Pewnego razu bibliotekarka wypożycza mu "Wehikuł
Czasu". Dzieło Wellsa bardzo mu się spodobało. Świat w nim przedstawiony
był bardzo podobny do tego, w którym się znajdował.
  Kiedy Dziadzio dowiedział się o likwidacji Getta postanowił wykupić
wyprowadzenie  Rafała poza mury Dzielnicy. Jednak nie wszystko idzie
zgodnie z planem. Stella, która miała go wyprowadzić, musiała zostawić go
w innej kryjówce niż było to zaplanowane. Chłopiec zamieszkał
 w zniszczonym warszawskim zoo. Śniło mu się, że poleciał wehikułem
czasu do roku 2013. Kiedy obudził się po 5 dniach, zobaczył Lidkę i Emka.
Zaprzyjaźnił się z nimi. Po wielu dniach dowiedział się, że Emek zbudował
Arkę, która mają uciec.  Naziści odkrywają kryjówkę dzieci. Emkowi i Lidce
udaje się uciec, ale Rafałowi nie. Gdy się budzi, widzi Jankę, bibliotekarkę,
która wiezie go do polskiej rodziny.
       Powieść Arka Czasu to historia o sile miłości i przyjaźni, dzięki którym
młodemu bohaterowi udaje się przetrwać, ale przede wszystkim to książka
o pamięci przeszłości. Wzbudza ogromne emocje. Autor bardzo dokładnie
opisuje sytuacje w Gettcie i nie tylko. Gdybym miał oceniać, to ta książka
uplasowałaby  się bardzo wysoko w rankingu książek, które przeczytałem.
Poleciłbym ją czytelnikom w wieku 9-10 lat.

                                                                             Kyman.P
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Gdańsk
Jedno z najstarszych miast Europy, czy warto

je odwiedzić?...

      Gdańsk-największe miasto w województwie pomorskim, z bogatą
historią i ciekawymi zabytkami.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszam do dalszego czytania
   Został założony w VII wieku. Leży nad Zatoką Gdańską, u ujścia Motławy i
Wisły. Tworzy razem z Gdynią i Sopotem ,,Trójmiasto".  Jest szósty co do
liczby mieszkańców, a pod względem powierzchni siódmy w Polsce. Było

już trochę informacji, ale nadal nie wiecie czy warto odwiedzić tę przepiękną
metropolię. Odpowiedź brzmi TAK! Dlaczego? Jest bardzo stary, więc ma

wiele rozmaitych zabytków. Jakich? 
Zabytki w Gdańsku.

Bazylika konkatedralna im. Wniebowstąpienia Najświętszej Maryi
Panny- największy kościół ceglany w Europie. Zbudowany około 1361
roku. 
Żuraw portowy- jeden z najbardziej rozpoznawalnych zabytków
Gdańska. Zbudowany około 1363 roku.
Złota Brama- arcydzieło Abrahama van den Blocke. Jest ona wejściem
na ulicę Długą. Jest naprawdę długa, sam się przekonałem!
Dwór Artusa- stoi przy Długim Targu 44. Znajduje się w nim Muzeum
Historyczne Miasta Gdańska

     Mógłbym wymieniać te zabytki w nieskończoność, jest ich tak wiele! Co
się dziwić skoro istnieje już dobre kilkaset lat. Mam nadzieję, że Gdańsk
dołączycie do wakacyjnej listy odwiedzanych miast. :)
Pan Kelo B.

Kącik Filmowy
Offline 2016

 
     
Kilka tygodni temu miałem okazję obejrzeć film pt. ,,Offline" z 2016r.
w reżyserii Floriana Schnella. W głównych rolach wystąpili: Mala Emde i
 Moritz Jahn. Nigdy wcześniej nie widziałem filmu, który tak blisko
ukazywałby dzisiejszą rzeczywistość. Era komputerów, dzieci spędzające
więcej czasu
przed ekranami niż na dworze.
    Główmy bohater to Jan, którego uzależnienie od gier jest wyraźnie
podkreślone. Zamontował nawet kamerę, aby zobaczyć, czy mama nie
zbliża się do jego pokoju, gdy gra nocą. Kilka dni przed wielkim turniejem
,,Ragnarokiem", jego konto zostaje zhackowane. Wyrusza w podróż razem
z Karo, współtowarzyszką w grze, o nicku Gotrax, aby odzyskać postać.    
      Seans jest przepełniony komputerowymi ,,panelami wyboru", które
świadczą o tym, że Jan nie rozróżnia świata gry od rzeczywistości.  Efekty
specjalne są fantastyczne, a oprawa dźwiękowa idealnie dopasowana do
szybkiej akcji! 
      Film bardzo mi się podobał, ponieważ miał ciekawą fabułę i jeszcze
lepsze zakończenie. Jakie? Tego wam nie powiem! Musicie sami go
obejrzeć, aby się dowiedzieć. Obraz skłania do refleksji  na temat
dzisiejszych czasów.
Ile czasu spędzasz przed ekranem komputera/smartfona/telewizora?

Pan Kelo B.

Oto jeden z najlepszych widoków w Gdańsku
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