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Drodzy Czytelnicy!
Z radością informujemy, że pół roku pracy już za nami. Mamy nadzieję, że
jesteście zadowoleni z osiągniętych przez Was wyników.
Oczywiście wszystkim życzymy owocnej pracy w drugim semestrze, a tym,
którzy chcieliby zdobyć na koniec roku świadectwo z paskiem, radzimy
zajrzeć do nowego statutu dostępnego na stronie internetowej szkoły.
Zmieniły się bowiem zasady otrzymywania oceny wzrokowej z zachowania i
celującej oraz bardzo dobrej z przedmiotów.
Życzymy miłej nauki. Powodzenia!
Redaktorzy
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OSIĄGNIĘCIA W I SEMESTRZE 2017/2018

III Wojewódzki Konkurs Plastyczny pt. "Anioły
Bożonarodzeniowe".
I Miejsce: Nina Kosznik kl. VIIb
II Miejsce: Anastazja Stosik kl. VIIc
III Miejsce: Aleksandra Kosznik kl. VIIB,
Zuzanna Pukłacka kl. Vc
Opiekunowie: Panie Jolanta Malanowska, Lucyna Herbasz
XXV Konkurs Literacki dla Uczniów Województwa
Pomorskiego.
Pod patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty, Starosty
Powiatu Kartuskiego i Wójta Gminy Przodkowo
Wyróżnienie: Zofia Fisahan kl. IIIa Gim.
Opiekun: Pani Grażyna Magulska-Plichta
Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Jana Pawła
II.
Pod patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty
Wyróżnienie: Marta Stolc kl. IIIa Gim.
Opiekun: Pani Grażyna Magulska-Plichta
I Powiatowy Turniej Debat Oksfordzkich w Somoninie.
II Miejsce: Klaudia Wrońska, Dominika Jelińska, Klaudia
Smyczyńska, Oskar Lewna,
Jakub Klinkosz, Tomasz Kukszyński
Opiekun: Pani Joanna Kurowska

*

*

*

*

Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej w ramach Półfinału
Ligi Szkół.
II Miejsce: Nikodem Leman, Kacper Szczesny, Krzysztof
Jeliński, Adrian Pestka, Krzysztof Hinc, Igor Grzymkowski,
Błażej Belgrau,
Bartek Belgrau, Paweł Naczk, Michał Socha,
Konrad Wierciński, Kacper Okrój
Opiekunowie: Panowie Błażej Adamus, Dariusz
Kurzawski
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XIX Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w
Tenisie Stołowym - Finał.
VI Miejsce: Patrycja Arent,
Julia Liedtke
Opiekun: Pan Grzegorz Laskowski
XIX Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w
Tenisie Stołowym - Półfinał.
I Miejsce: Patrycja Arent,
Julia Liedtke
Opiekun: Pan Grzegorz Laskowski
*

*

*

*

*

*

V Powiatowy Konkurs ,,Piękno Słowa Czytanego".
Wyróżnienie: Dominika Lidzbarska
Opiekunowie: Pani Grażyna Magulska-Plichta i Anna KnutŻołnowska
XIX Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Tenisie
Stołowym.
I Miejsce: Patrycja Arent,
Julia Liedtke
Opiekun: Pan Grzegorz Laskowski
Powiatowy Konkurs Literacki ,,Kartuzy w Poezji
Mieszkańców Kaszub".
II Miejsce: Dominika Grzenia
III Miejsce: Kamila Sikora
Wyróżnienia: Natalia Bobrowska, Szymon Koszałka
Opiekun: Pani Grażyna Magulska-Plichta
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NASZA TWÓRCZOŚĆ

Dnia 18 grudnia 2017 roku uczennica naszej szkoły Zofia Fisahan wzięła udział w podsumowaniu XXV Konkursu
Literackiego dla uczniów województwa pomorskiego. Patronat nad konkursem objęli: Pomorska Kurator Oświaty, Wójt
Gminy Przodkowo oraz Starosta Powiatu Kartuskiego.
Na konkurs nadesłano 324 wiersze o zróżnicowanej tematyce.
Jury w składzie: Jerzy Stachurski, Stanisław Janke, Lucyna Reiter-Szczygieł i Grzegorz Krefta dostrzegło poetycki
talent Zosi, która za jeden ze swoich lirycznych utworów otrzymała wyróżnienie. Wiersz ten znalazł się w wydanym
Tomiku poezji. Zofia do konkursu przygotowywała się z panią Grażyną Magulską-Plichta. Oczywiście gratulujemy sukces, a
poniżej prezentujemy zwycięski wiersz.

Kłamstwa
Gdy popełniłeś błąd
i nie chcąc kary otrzymać.
Nie wiadomo skąd
nauczyłeś się kłamać.
Pomyślałeś: ,,To tylko ciąg słów
ułożonych do zmyślania
i oszukiwania umysłów”.
A Ty dalej to ciągniesz,
bo parę razy Ci się udało.
Myślisz, że nie wiem, iż kłamiesz.
A moje zaufanie do ciebie już spadło.
Ironio życia dodaj mi siły,
by wrócił zapał do czynów tych
wielkich i niewielkich,
a obudził się prawdziwy człowiek
- Mej duszy tak miły!

*

*
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WYWIAD Z PANIĄ LUCYNĄ LIEDTKE
Oprac. Nina Stańczak, Sandra Zbroińska
Dnia 21 grudnia 2017 roku pożegnaliśmy naszą ukochaną
kucharkę Panią Reginę Kwidzińską, która kończy już pracę i
będzie spełniać marzenia na emeryturze. Tego samego dnia
przywitaliśmy nową szefową szkolnej kuchni Panią Lucynę
Liedtke.
Redaktorki naszej gazetki Nina Stańczak i Sandra Zbroińska
postanowiły zadać Pani kilka pytań. Poniżej prezentujemy
przeprowadzony wywiad.
1. Dlaczego wybrała Pani zawód kucharki?
L.L.: Szczerze mówiąc to zawód kucharki nie jest moim
wyuczonym zawodem, ale odkąd pracuję w kuchni szkolnej, to
bardzo lubię gotować.
2. Ile lat pracuje Pani w swoim zawodzie?
L.L.: W swoim zawodzie pracuję dziesięć lat.
3.Za co najbardziej lubi Pani swój zawód?
L.L.: Swój zawód najbardziej lubię za to, że mogę gotować
dzieciom. Bardzo lubię z nimi przebywać. No i mam nadzieję,
że wszystko im smakuje.

*
4.Czy praca kucharza jest męcząca?
L.L.: Tak jest męcząca. Trzeba np. rozładowywać towary –
produkty na posiłki, podnosić ciężkie garnki. Ale nasza pasja i
dobry humor nie pozwalają nam się tym przejmować i z pracy
staramy się czerpać to, co najlepsze.
5.Czy gotowanie jest trudne?
L.L.: Gotowanie dla kogoś, kto lubi to robić nie jest trudne.
Myślę, że wręcz odwrotnie – jest bardzo przyjemne.
6.Co jest najważniejsze w gotowaniu?
L.L.: Najważniejszy w gotowaniu jest odpowiedni dobór
przypraw. Oczywiście taki, żeby dzieciom smakowało.
7.Czy zdarzyła się Pani jakaś wpadka kulinarna?
L.L.: Do tej pory byłam pomocą kuchenną. Potrawy, które
przyrządzałam zawsze doprawiała i smakowała nasza
szefowa. Nie pamiętam, żeby zdarzyła nam się jakaś wpadka.
No, ale w domu… zawsze coś się komuś zdarzy.
8. Jaką potrawę Pani lub najbardziej przyrządzać?
L.L.: Przyrządzam wszystkie potrawy, ale najbardziej lubię
robić spaghetti.
9. Co najbardziej lubią uczniowie naszej szkoły?
L.L.: Uczniowie przepadają właśnie za spaghetti. Pyszny
pomidorowy sos i długi makaron - to jest to, co lubią.

*

10. Czy ma Pani inne zainteresowanie niż gotowanie?
L.L.: Szczerze mówiąc nie mam żadnego zainteresowania
typu: szydełkowanie, zbieranie znaczków. Po pracy zajmuję
się domem i każdą chwilę wykorzystuję, by spędzić ją z
dziećmi.
11. Gdyby Pani nie została kucharka, to kim mogłaby Pani
być?
L.L.: Bardzo lubię pracę z dziećmi. Jeżeli nie zostałabym
kucharką, to pracowałbym np. w przedszkolu.
11. Serdecznie gratulujemy awansu i życzymy dalszych
sukcesów. Mamy w związku z tym jeszcze jedno pytanie:
jak się Pani czuje w nowej roli szefowej kuchni?
L.L.: Nie spodziewałam się tego awansu. Bardzo dziękuję Pani
Dyrektor, że mnie wyróżniła. Wszystko zawdzięczam pracy i
moim koleżankom, z którymi bardzo dobrze mi się
współpracuje. Bez nich nie dałabym sobie rady.
Bardzo dziękujemy za udzielenie wywiadu i życzymy, aby
praca sprawiała Pani przyjemność, a gotowanie było
nieustanną pasją.
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Służba Ojczyźnie jest Moim Prawem - za przykładem gen. Józefa Hallera
Oprac. Anna Hirsz

*

*

W dniach 4-8 XII 2017 uczniowie klas VI i VII Szkoły Podstawowej w Kiełpinie brali udział w realizacji projektu pt.: ,,Służba
Ojczyźnie jest Moim prawem - za przykładem gen. Józefa Hallera”.
Celem podejmowanego zadania było upamiętnienie postaci generała Hallera w środowisku szkolnym oraz tworzenie dobrych
praktyk w atrakcyjnym przekazywaniu historii dzieciom i młodzieży.
Organizatorzy działań, którymi byli nauczyciele naszej szkoły: pan Zdzisław Krause oraz panie: Ewa Konkol, Jolanta
Malanowska i Stanisława Cirocka na początku zapoznali nas z celami projektu i zaplanowanymi zadaniami. Kolejnym krokiem
było wyświetlenie filmu pt.: ,,Generał Józef Haller i jego Błękitna Armia”.
W trakcie realizacji projektu chętni uczniowie wykonali plakaty przedstawiające życiowe drogi generała lub zachęcające
Polaków do wstąpienia do polskiej armii. Pracując aktywnie w grupach tworzyli krzyżówki do hasła: ,,Józef Haller” oraz
opracowywali scenariusz przedstawienia pt. ,,Zaślubiny z morzem”. Na zakończenie nauczyciele sprawdzili naszą wiedzę w
formie konkursów międzyklasowych i indywidualnych.
Podczas uroczystego podsumowania projektu przedstawiono prezentację multimedialną, obejrzano inscenizację
w wykonaniu uczniów klasy VIB oraz wręczono zasłużone nagrody.
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W celu przypomnienia zasług gen. Józefa Hallera
pragnę pokrótce przedstawić sylwetkę dowódcy.
Ur. 13.08.1873 w Jurczycach, zm. 4.06.1960 w Londynie
– generał broni Wojska Polskiego, Naczelny Dowódca
Wojsk Polskich od 4.10.1918 r., komendant Legionów, od
16 marca do 2 kwietnia 1915 r., pełniący obowiązki
komendanta Legionów od 4 do 13 listopada 1916 r.,
minister bez teki w drugim rządzie Władysława
Sikorskiego w październiku 1939 r., przewodniczący
Obywatelskiego
Komitetu
Wykonawczego
Obrony
Państwa w 1920 r., dowódca Frontu Północnego w czasie
wojny polsko-bolszewickiej, Generalny Inspektor Armii
Ochotniczej w 1920 r., prezes Rady Naczelnej Stronnictwa
Pracy w 1937 r., Komendant Polowych Drużyn Sokolich w
1913 r,, harcmistrz, przewodniczący ZHP, prezes Komitetu
PCK, działacz polityczny i społeczny, kawaler Orderów:
Orła Białego i Virtuti Militari.

Armia Austro-Węgier

Po ukończeniu studiów Józef Haller został mianowany
18.07.1895 na podporucznika i rozpoczął służbę w 11
pułku artylerii polowej we Lwowie. Pełnił służbę w
Krakowie (1895-96), Stanisławowie (1896-99) i ponownie
we Lwowie w 31 pułku artylerii. Pełnił funkcję instruktora,
a potem komendanta w ochotniczej szkole oficerskiej
artylerii. Przeprowadził reformę nauczania, usuwając
zdemoralizowanych zawodowych oficerów ze stanowisk
instruktorskich i zastępując ich ochotnikami. Wprowadził
do szkół oficerskich język polski, powołując się na
uchwały parlamentu wiedeńskiego, które dopuszczały
częściowe używanie polskiego w wojsku. Za osiągnięcie
znakomitych wyników otrzymał najwyższe austriackie
odznaczenie wojskowe Wojskowy Medal Zasługi (Signum
Laudis).

I wojna światowa

Wybuch wojny stał się sygnałem do mobilizacji członków
polskich paramilitarnych organizacji patriotycznych.
27.08.1914 wydany został rozkaz o powstaniu Legionów
Polskich. Haller objął dowództwo nad żołnierzami, którzy
chcieli kontynuować walkę z Rosją w Legionach Polskich.
W tym czasie awansowany do stopnia podpułkownika.
30.09.1914 wyruszył wraz ze swą jednostką z Krakowa na
front w Karpatach Wschodnich.

*

*

II wojna światowa

Po wybuchu II wojny światowej przedostał się przez Rumunie do
Francji. Oddał się do dyspozycji tworzącego się rządu gen. Władysława
Sikorskiego i przewodniczył Międzyministerialnej Komisji Rejestracyjnej. W
pierwszych dniach listopada 1939 wszedł w skład rządu jako minister bez
teki. Na przełomie lat 1939–1940 odbył kolejną podróż do Ameryki, aby
zachęcić Polonię do wstępowania do tworzącego się we Francji Wojska
Polskiego.
Po upadku Francji przedostał się przez Hiszpanię i Portugalię do Wielkiej
Brytanii. Tam w latach 1940–1943 pełnił funkcję Ministra Oświaty w Polskim
Rządzie na Uchodźstwie.

Lata powojenne

Po zakończeniu wojny Józef Haller zdecydował się pozostać na emigracji i
osiedlił się na stałe w Londynie, gdzie zmarł w wieku 86 lat. ostał pochowany
na cmentarzu Gunnersbury. Dzięki inicjatywie polskich harcerzy z 58 TDHP
„Biali” jego prochy wróciły 23.04.1993 do Polski i 15 maja spoczęły w krypcie
w kościele garnizonowym św. Agnieszki w Krakowie.
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CIEKAWOSTKI
Oprac. Nina Stańczak

Rekord Guinnessa
Oprac. Michał Wendk
66 hot dogów zjedzonych w 12 minut? To możliwe.
Oczywiście!

*

*

TEGO O JEDZENIU NIE WIEDZIAŁEŚ!
1) Gdyby do coca-coli nie dodawano barwników, miałaby kolor
zielony.
2) Miód to jedyny produkt spożywczy, który się nie psuje.
Archeolodzy znaleźli baryłkę miodu w grobowcu faraona –
podobno smakował wybornie.
3) Najstarsza guma do żucia, jaką odkryto miała 900 lat.
4) Połowa ludzkiej populacji spożywa posiłki oparte na ryżu.
5) Orzechy ziemne wykorzystuje się do produkcji dynamitu.
6) Przeciętny człowiek zjada 680 kg jedzenia rocznie.
7) 28 g czekolady zawiera 20 mg kofeiny.
8) 3/4 wszystkich łowionych ryb jest zjadana, reszta służy do
produkcji kleju, mydła, margaryn i nawozów.
9) Aby wyprodukować kilogram miodu, pszczoły muszą
odwiedzić 4 miliony kwiatów i przelecieć dystans
odpowiadający czterokrotnemu okrążeniu ziemi.
10) Bardzo mocno dojrzały banan składa się w 20% z cukru.
Banan zielony zawiera go jedynie 3%.
11) Istnieje 10 tysięcy odmian pomidora.
12) Miliard ślimaków rocznie kończy życie jako posiłek dla
człowieka.
13) Jedna marchew zawiera 200% dziennego
zapotrzebowania człowieka na witaminę A.
14) Marchew zawiera 0 g tłuszczu.
15) Przeciętny Amerykanin zjada rocznie 10 kg pomidorów, z
czego ponad połowę w postaci ketchupu i sosów
pomidorowych.

W Nowym Jorku padł rekord świata
w jedzeniu hot dogów na czas.
Musztardowy pas zdobył reprezentant
Kalifornii. 23-letni Amerykanin Joey
Chestnut zdetronizował w jedzeniu
hot
dogów
sześciokrotnego
championa
z
Japonii
Takeru
Kobayashiego. Pochłonął 66 hot
dogów w 12 minut. Oznacza to
jednego hot doga co 10,9 sekundy.
Tłum obserwujący zawody zgotował
zwycięzcy wielką owację.
Po założeniu musztardowożółtego
pasa
championa
Chestnut
oświadczył, że gdyby musiał, zjadłby
jeszcze jednego hot doga. Kobayashi
zdołał połknąć tylko 63 hot dogi.

*

*
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KĄCIK SPORTOWY
Oprac. M. Pawłowski, Sz.Tomaszewski
Kamil Wiktor Stoch
(ur. 25 maja 1987 w Zakopanem)
Polski skoczek narciarski, zawodnik klubu KS Eve-nement Zakopane.
Dwukrotny mistrz olimpijski z 2014, indywidualny mistrz świata z 2013,
drużynowy mistrz świata z 2017, dwukrotny drużynowy brązowy medalista
mistrzostw świata (2013 i 2015), dwukrotny drużynowy wicemistrz świata
juniorów (2004 i 2005), zdobywca Pucharu Świata w sezonie 2013/2014,
zwycięzca 65. i 66. Turnieju Czterech Skoczni. Jako drugi zawodnik w historii
(po Svenie Hannawaldzie w sezonie 2001/2002) odniósł zwycięstwa we
wszystkich czterech konkursach konkursach turnieju w jednym sezonie.
Razem ze Svenem Hannawaldem i Helmutem Recknagelem jest jednym z
trzech zawodników, którzy wygrali pięć konkursów TCS z rzędu.

*

*

KĄCIK GIER
Oprac. Mikołaj Kruszyński
FIFA 18
Komputerowa gra sportowa podejmująca tematykę piłki nożnej, stworzona przez studio EA Sports.
Jest to dwudziesta piąta część piłkarskiej serii FIFA.
Gra została wydana 29 IX 2017 r. 21 lipca 2017 ogłoszono, że na okładce gry znajdzie się Cristiano
Ronaldo. Polskim ambasadorem gry FIFA 18 został Kamil Glik.
17 września 2017 podano, że po raz drugi w serii FIFA zastosowano silnik gry Frostbite. Podobnie
jak w poprzedniej odsłonie dokonano zmian w sposobie myślenia i poruszania się zawodników,
fizycznych starciach z rywalami i zachowania w ataku piłkarzy. FIFA 18 zawiera też stałe fragmenty
gry.
Gra w polskiej wersji językowej otrzymała po raz trzeci komentarz z udziałem Dariusza
Szpakowskiego oraz Jacka Laskowskiego.
Tryb „droga do sławy”
FIFA 17 udostępnia nowy tryb „droga do sławy” dostępny na konsole Xbox One, PlayStation 4 i
komputery PC. Gracz po raz drugi wciela się w postać Alexa Huntera, młodego piłkarza, próbującego
zostawić swój ślad na boiskach Premier League, La Ligi Santander.
Jeśli ktoś ukończył oryginalną historię, to gracze rozpoczną FIFA 18 w tym samym klubie – z
zawodnikami i wyróżnieniami. Dane na temat wygranej klubu w Premier League czy zwycięstwo w
Pucharze Anglii również są przenoszone. Jeśli zaś rozpoczynają grę od nowa, zobaczą montaż
najważniejszych punktów fabularnych, a następnie będą mogli wybrać dowolną z obecnych angielskich
drużyn Premier League.
Podczas gdy FIFA 17 zablokowała Huntera w angielskiej Premier League i Championship,
gracze FIFA 18 mogą teraz uczestniczyć w nowych lokalizacjach, takich jak Brazylia i Stany
Zjednoczone.
*

*
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SZKOLNY KONKURS „SZYFR CEZARA”
Serdecznie zapraszamy
wszystkich uczniów
do wzięcia udziału
w konkursie. Zadanie
polega na odczytaniu
poniższego pytania,
które jest zapisane za
pomocą tzw. Szyfru
Cezara i przyniesieniu
poprawnej odpowiedzi
do biblioteki
*

*

Oczywiście przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z użytą
techniką szyfrowania: w konkursie użyto przesunięcia równego 3.

Pytanie: MLO DŻŃŻ UZITCBŻUYML?
Odpowiedź na nie znajdziesz w szkolnej bibliotece w książce CNGMUCÓFTŻ
ŚCUYGTLU pt.: „ŁZB ŹLGO, FNCEAGJR…” na stronie 117.
Zapisz je na kartce i jak najszybciej dostarcz do biblioteki.
Redaktorzy gazetki szkolnej

