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Drodzy Czytelnicy!
Przed letnim wypoczynkiem oddajemy w Wasze ręce
ostatni już w tym roku szkolnym numer gazetki.
Zbliża się koniec roku szkolnego.
Dla niektórych z Was z pewnością czas wytężonej pracy.
Mamy nadzieję, że osiągniecie upragnione średnie.
Oczywiście w czasie wakacji życzymy Wam udanej zabawy!
Długich i słonecznych dni, odpoczynku w wymarzonych miejscach oraz
doborowym towarzystwie. Pamiętajcie jednak, żeby podczas wakacji
zachować wyjątkową ostrożność i zadbać o swoje bezpieczeństwo.
Redaktorzy

*
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X TYDZIEŃ KASZUBSKI

*

*

W dniach 14- 18 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej w Kiełpinie uczniowie brali udział w projekcie edukacyjnym - X
Tygodniu Kaszubskm ,,Nié ma Kaszëb bez Polonii, a bez Kaszëb Pòlsczi”.
W tym roku szczególną uwagę poświęciliśmy problematyce związanej z drogą Kaszub do odzyskania niepodległości
Polski w 1918 roku. Ważnym aspektem była nie tylko niepowtarzalna historia zapisana na kartach dokumentów, ale
również elementy życia codziennego i tradycji ludowe. Mogliśmy doceniać wielki wysiłek Kaszubów w trudnym zadaniu
budowania niepodległego i zjednoczonego z Polską regionu, który wyróżniał się zawsze pracowitością, odwagą oraz
wiernością tradycji swoich przodków.
Przez cały tydzień podejmowaliśmy różne działania mające na celu rozwijanie poczucia własnej, kaszubskiej
tożsamości i jednocześnie trwania przy Polsce.
W poniedziałek najmłodsi uczniowie uczestniczyli w inscenizacji „Moje Kiełpino” przygotowanej przez uczniów klas
III oraz w występie kaszubskiego zespołu „Wesołe Ludki”. Brali udział w warsztatach malowania na płótnie
prowadzonych przez panią Katarzynę Tomicką i haftu kaszubskiego, którego uczyła pani Lucyna Herbasz. Pan Sela
prowadził zajęcia z lepienia w glinie a pani Irena Brzeska z Kożyczkowa przedstawiła uczniom legendy kaszubskie w
formie teatrzyku kukiełkowego.
We wtorek gimnazjaliści realizowali różne zadania nawiązujące do historii regionu. Na początku obejrzeli
prezentację multimedialną poświęconą Hieronimowi Derdowskiemu, twórcy naszego tegorocznego hasła. Następnie
uczestniczyli w spotkaniu z wiceprzewodniczącym Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Gdańsku panem Łukaszem
Grzędzickim, który przedstawił historię odzyskiwania niepodległości Polski z kaszubskiego punktu widzenia.
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Gimnazjaliści oglądali również film pt. ,,Żadnego prawa nie złamałem” o
miejscowym Żydzie, który w niezwykły sposób przeżył II wojnę światową.
Uczniowie mieli także okazję wykazać się w następujących konkursach:
wiedzy z historii Kaszub XIX i XX wieku, legend kaszubskich (scenki) oraz w
konkursach literackim i plastycznym pt. „Postać Maksa w ukryciu”.

Dla klas IV-VI dniem kaszubskim była środa. Uczniowie uczestniczyli w
inscenizacji „Moje Kiełpino”, prezentowali scenki z legendami kaszubskimi,
podziwiali teatrzyk kukiełkowy pani Ireny Brzeskiej oraz brali udział w
konkursie wiedzy o Kaszubach.
Tego dnia klasy IV – VI oraz VII, II i III gimnazjalne oglądały występy laureata
konkursu „Kaszubski Idol” 2016 roku Przemka Bruhna. Wszyscy oklaskiwali
występ młodego artysty, który śpiewał piękne kaszubskie kompozycje.
*

*

*

*

*

*

W czwartek uczniowie naszej szkoły wybrali się na wycieczki. Najmłodsi
odwiedzili Szymbark, w którym mogli zobaczyć „Krzywy dom” i dostać się do
„Świata bajek”. Uczniowie klas IV-V udali się z opiekunami do Kościerzyny,
gdzie mogli poznać historię związaną z działalnością Aleksandra
Majkowskiego oraz do Będomina do Muzeum Józefa Wybickiego. Najstarsi
nasi uczestnicy odwiedzili Gdańsk, który odkrywał przed nimi tajemnice
swojego oblicza jako historyczna stolica Kaszub.
W piątek nastąpiło uroczyste podsumowanie X Tygodnia Kaszubskiego, na
które przybyli zaproszeni goście, laureaci konkursów z rodzicami oraz nasi
uczniowie. Na początku głos zabrała Pani Dyrektor Jolanta Kosznik. Powitała
wszystkich zebranych oraz przybyłych gości. Podkreśliła także, że realizacja
projektu była możliwa dzięki Firmie Izobud Sp. z o.o. – Anna Górska,
Przedsiębiorstwu budowlanemu Górski – Iwona i Bogdan Górscy, Firmie
Juleks – Magdalena Szczepańska, Firmie Mur-Dom Usługi budowlane – Witold
Szreder. Spółdzielni Produkcyjno Handlowej Mestwin z Kartuz.

Goście mieli przyjemność obejrzeć występy naszego zespołu
"Wesołe Ludki" oraz inscenizację pt. "Cztery pory roku".
Dziesiąty Tydzień Kaszubski był również okazję do podsumowań
dotychczasowych działań. Mieliśmy możliwość przypomnieć sobie poprzednie
edycje Tygodnia Kaszubskiego, które przedstawione zostały w formie
prezentacji.
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NASZE OSIĄGNIĘCIA W DRUGIM SEMESTRZE

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny "Orzeł Matematyczny"
Wyróżnienie - Arkadiusz Treder kl. IVc
Opiekunowie: B. Mielewczyk i M. Jaworowska
Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy z Matematyki
,,Leon"- Sesja Zimowa
Tytuł Laureata - Arkadiusz Treder klasa IVc
Opiekunowie: B. Mielewczyk i M. Jaworowska
III Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy ,,Nasi Mali
Sprzymierzeńcy - Owady"
I Miejsce Agata Malc kl. IVa
Opiekun: Stanisława Cirocka

*

*

Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego Kadetek
I Miejsce - Patrycja Arent kl. IIIa Gim.
Opiekun: Grzegorz Laskowski
Powiatowy Turniej o Puchar Starosty Kartuskiego
I Miejsce - Patrycja Arent kl. IIIa Gim.
Opiekun: Grzegorz Laskowski

*

*

XIX edycja Konkursu Geologiczno-Środowiskowego
„TAJEMNICE KARBOŃSKICH LASÓW”.
Wyróżnienie - Nina Stańczak i Mikołaj Kruszyński
Opiekun: Marzena Rybakowska
Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznych
II miejsce - Marta Stolc kl. III A Gim.
Opiekun: Szymon Lewandowski

*

*

*

*

II Międzyszkolny Konkurs Piosenki w Języku Obcym
II Miejsce – Paweł Laskowski, Klaudia Gosz,
Bernadeta Formella
Opiekunowie: Barbara Moskal, Grzegorz Laskowski
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "Kangur"
Wyróżnienie - Arkadiusz Treder kl. IVC
Opiekun: Małgorzata Jaworowska
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Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego "We Know English"
III Miejsce - Kamila Zielińska kl. IIIb oraz Amelia Sikora kl. VIa
Opiekun: Barbara Moskal
Wojewódzki Konkurs Plastyczny ,,Orzeł Biały- Nasza Duma" pod
patronatem Senatora RP Sławomira Rybickiego
Wyróżnienie - Mateusz Pettke kl. VIIb
Opiekun: Jolanta Malanowska i Lucyna Herbasz
Wojewódzki Konkurs Plastyczny ,,Mój Region"
II Miejsce - Małgorzata Formella kl. VIIb
Opiekun: Lucyna Herbasz

*

*

*

*

Powiatowe Eliminacje Wojewódzkiego Konkursu Poezji i Prozy
oraz Poezji Śpiewanej
Kategoria Klas I-III
II Miejsce - Antonina Tomicka
Opiekun: Anna Cirocka
Kategoria Klas Gimnazjalnych
II Miejsce - Marta Stolc
Opiekun: Grażyna Magulska-Plichta
IX Gminny Konkurs Czytania ,,Czytam, Więc Jestem"
Wyróżnienie - Klaudia Gosz klasa IIIc
Opiekun: Renata Kosznik

Kaszubski Konkurs Recytatorski ,,Rzecz O Panu Tadeuszu"
III Miejsce - Marta Stolc
Opiekun: Jolanta Czerwińska

*

*

Gminne Eliminacje Wojewódzkiego Konkursu Poezji i Prozy Polskiej
oraz Poezji Śpiewanej
II Miejsce - Antonina Tomicka
Opiekun: Anna Cirocka
II Miejsce - Helena Bronk
Opiekun: Anna Knut-Żołnowska
III Miejsce - Monika Baziuta
Opiekun: Brygida Klawikowska
II Miejsce - Marta Stolc
Opiekun: Grażyna Magulska-Plichta
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
i Zuzanna Pukłacka kl. Vc
Opiekunowie: Jolanta Malanowska, Lucyna Herbasz

*

*
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Festiwal Amatorskich Formacji
Gimnastyczno-Tanecznych
"Gim Show Gdynia 2018"
Wyróżnienia - Zespół Trop Dance,
Iskry i OLD Iskry
Opiekunowie: Anna Kasprzycka
i Kornelia Kożyczkowska
Ogólnopolski Turniej Formacji
Tanecznych "Kaszubski Stolem"
III Miejsce - Zespół Taneczny
- Trop Dance
Opiekun: Anna Kasprzycka

*

*

Gminny Konkurs Recytatorski ,,Nursery Rhymes"

I Miejsce - Kinga Przychodna kl. VIIa
Opiekun: Sylwia Łagan
III Miejsce - Eryk Izdebski
Wyróżnienie - Eliza Went
Opiekun: Barbara Moskal

Gminny Konkurs pod patronatem Burmistrza Kartuza
Mieczysława Grzegorza Gołuńskiego "Krzepki umysł".

*

*

*

*

1 miejsce – Seweryn Konkel ze SP nr 1
w Kartuzach
2 miejsce – Magdalena Kuchta ze SP
w Łapalicach
3 miejsce – Filip Paczoska ze SP
w Grzybnie
Opiekun: B. Mielewczyk, M. Godzińska
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Dziennik Bałtycki | Numer 5 05/2018 | Strona 7

Kiełpińskim Okiem

WWW.JUNIORMEDIA.PL

KONKURS "ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ"

*

*

"Zachowaj trzeźwy umysł" - pod takim hasłem 23.05.2018 w Kartuskim
Centrum Kultury odbył się konkurs, którego celem było uświadamianie
młodzieży, jak wielkim problemem są uzależnienia. Uczniowie roztańczonym
krokiem podbili serca publiczności w przedstawieniu "Miraże szczęścia" pod
kierunkiem p. Anny Magulskiej i p. Sylwii Łagan.
Szkołę reprezentowali uczniowie klas II i III gimnazjum.
Szymon Czapp - Nasza Królewska Piękność; Aleksander Jaroszesski - Zły
wilk; Jakub Szczerba - Czerwony kapturek; Oskar Lewna - Gandalf; Amadeusz
Hirsz - krasnal; Kacper Worzała - krasnal; Wiktor Klonowski - krasnal; Dawid
Macholl - krasnal; Dominik Drewing - krasnal; Jakub Konkol - krasnal; Julian
Stolc - oprawa muzyczna.

Dziennik Bałtycki | Numer 5 05/2018 | Strona 8

www.dziennikbaltycki.pl

Kiełpińskim Okiem

WWW.JUNIORMEDIA.PL

DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH

Tradycyjnie, w pierwszy dzień wiosny, w naszej szkole odbył się Dzień
Języków Obcych. Uczniowie czternastu klas mieli za zadanie przygotować
stoiska do wylosowanych wcześniej państw. Kraje min. Gruzja, Indie, Grecja,
Szkocja, Chiny, Stany Zjednoczone, Australia, Japonia, Dominikana gościły
tego dnia na hali sportowej. Na każdym stoisku można było zobaczyć
interesujące przedmioty oraz spróbować smakołyków wywodzących się z
danego kraju. Uczniowie brali udział w konkurencjach pt. ,,Jaki to język?",
,,Flagi państw świata" i Karaoke. Na koniec imprezy wszyscy wzięli udział w
przemarszu przy muzycznym tle hymnu Unii Europejskiej. Zabawa jak co roku
była wspaniała.
Organizatorami przedsięwzięcia byli: Sylwia Łagan, Dorota Klasa, Lidia
Jończak, Łukasz Formela oraz Fabian Chyła.

*

*
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PROJEKT EDUKACYJNO-PROFILAKTYCZNY
"ZDROWI, AKTYWNI, BEZ NAŁOGÓW"

*

*

Dnia 24.05.2018r. odbyło się uroczyste Podsumowanie Projektu edukacyjno-profilaktycznego „Zdrowi, aktywni, bez nałogów". Z ramienia Gminy Kartuzy
swoją obecnością zaszczycili nas P. Wojciech Jaworowski Zastępca Burmistrza oraz P. Henryka Wolska Pełnomocnik Burmistrza do spraw uzależnień.
Podczas podsumowującej uroczystości zapoznano się z podjętymi działaniami profilaktycznymi realizowanymi w ramach projektu. Odbyły się liczne
konkursy, do których zaangażowana była cała społeczność szkolna i pozaszkolna.
Konkursy indywidualne
1. Najlepsza praca plastyczna - rebus o tematyce profilaktycznej.
2. Najciekawsze nakrycie głowy/logo szkoły promującej zdrowie.
Konkursy grupowe na poszczególnych etapach edukacji.
1. Najciekawsza prezentacja wybranej dyscypliny sportowej „Zdrowo, sportowo, kolorowo” – dzieci młodsze oraz prezentacja gwiazdy promującej zdrowie
„Festiwal Gwiazd” – uczniowie starsi.
2. Najbardziej przemawiający transparent/plakat z wymyślonym hasłem profilaktycznym na przyszły rok 2019
W przeciągu dwóch miesięcy uczniowie pod okiem wychowawców tworzyli hasła i okrzyki promujące zdrowie, zamieszczali je w sposób ciekawy na
plakatach /transparentach. Najlepsze hasło zostanie myślą przewodnią na przyszły rok 2019. Na godzinach wychowawczych przygotowywali rekwizyty
niezbędne do wystąpienia przed publicznością oraz komisją konkursową. Uczniowie wraz z wychowawcami tworzyli układy ruchowe do piosenek o zdrowiu
w ramach konkursu „Zdrowo, sportowo, kolorowo” oraz prezentację wybranej Gwiazdy promującej zdrowie w konkursie „Festiwal Gwiazd”. Każda klasa
prezentowała swoje pomysły przed komisją konkursową oraz szkolną publicznością. Rodzice również włączyli się do działań profilaktycznych
przygotowując piękne kostiumy i scenografię, a także pomagając najmłodszym pociechom w pracach plastycznych i technicznych. Pomysłowość dzieci i
rodziców jaką wykazali podczas wykonania „Kapeluszy zdrowia” przekracza wszelkie oczekiwania.
Po omówieniu przebiegu działań w ramach Dni profilaktyki zaprezentowała się grupa młodzieży z naszej szkoły w przestawieniu pt. "Miraże szczęścia"
pod kierunkiem p. Anny Magulskiej i p. Sylwii Łagan.
Zaproszeni goście i uczniowie obejrzeli również przedstawienia laureatów konkursu „Festiwal gwiazd i sportu” w wykonaniu klasy 3c pod kierunkiem p.
Renaty Kosznik oraz klasy 5b pod kierunkiem P. Barbary Celińskiej-Jakubowicz.
Przed w/w występami nastąpiła oczekiwana przez wszystkich chwila rozdania nagród laureatom konkursów. Nagrody zostały ufundowane przez Gminę
Kartuzy. O wręczenie nagród laureatom poproszono Pana Wojciecha Jaworowskiego, Panią Henrykę Wolską oraz Panią Jolantę Kosznik Dyrektora Szkoły
Podstawowej w Kiełpinie.
Osoby odpowiedzialne za realizację projektu: I. Fiołek, A. Magulska, Lucyna Herbasz, Sylwia Łagan.
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KIEŁPINO: JAK DŁUGO JESZCZE WIEŚ? REPORTAŻ SOCJOLOGICZNY.
Oprac. Maja Sowińska
Już od dłuższego czasu mieszkańcy naszej miejscowości zadają sobie pytanie: Czy Kiełpino
jeszcze długo pozostanie wsią? Trudno jednoznacznie na nie odpowiedzieć, ale wszystko wskazuje na
to że nasza wieś będzie się rozwijać tak dynamicznie, jak do tej pory.
Nazwa miejscowości pochodzi od słowa ,,kiełp”, co w języku słowińskim oznacza "łabędź". Wieś
położona jest właśnie nad jeziorem, na którym widuje się jeszcze te piękne ptaki.
Istnieją dokumenty potwierdzające fakt, że pierwsza wzmianka na temat Kiełpina i Leszna pojawia
się pod datą 21 lutego 1241 r. Natomiast oddanie do użytku pierwszego drewnianego kościoła i
utworzenia parafii nastąpiło 21.10.1391 r.
W przedziale kilkuset lat zauważa się znaczny rozwój Kiełpina jako wsi. W dużej części przetrwała
ona II wojnę światową i ma nawet kilku wielkich bohaterów, a jednymz nich jest ks. Antoni Arasmus,
który otwarcie krytykował niemoralną i krwawą politykę Hitlera. We wrześniu 1939 roku proboszcz
Arasmus został aresztowany i osadzony w więzieniu w Kartuzach. Dzięki staraniom przyjaciela Alberta
Hoehne udało się mu z niego wydostać, ale pozostał wierny swoim przekonaniom. Toteż hitlerowcy
aresztowali go po raz kolejny i wkrótce rozstrzelali w lesie kartuskim. Po ekshumacji męczennika
stwierdzono, że miał połamane ręce i nogi, co wskazuje na to, iż przed śmiercią bardzo cierpiał.
Kiełpinianie wciąż pamiętają o swym bohaterze i składają kwiaty przy kamieniu w tym lesie.
Od wybuchu II wojny światowej w Kiełpinie mieszkał ze swoją dziewczyną Martą pewien Żyd o
imieniu Maks. Kiedy zakochani dowiedzieli się o tym, że wojska hitlerowskie weszły na teren Kiełpina,
oboje postanowili, że Maks wykopie sobie tunel, aby się ukryć przed niemieckimi okupantami. Dopiero
po zakończeniu wojny bohater mógł się ujawnić. Na pamiątkę tych wydarzeń wybudowano kapliczkę.
Poza kościołem we wsi od dawna funkcjonowała również szkoła. Przeglądając kroniki, widzimy,
kiedy i jak rozwijało się Kiełpino także pod względem liczby uczęszczających do niej dzieci . Zaraz po
zakończeniu II wojny do powstałych klas chodziło 43 dzieci. Po upływie 20 lat widoczny jest wzrost
liczby uczniów, których wtedy było 232. Natomiast po kolejnych 35 latach zanotowano w kronice 500
uczniów. Zaś w bieżącym roku do szkoły w Kiełpinie uczęszcza 738 uczniów.
Ciekawostką jest także to, że już 1950 roku w Kiełpinie oddano do użytku przystanek PKP
zbudowany w czynie społecznym, zaś w 1965 roku mieszkańcy wsi posiadali:
- 2 samochody osobowe
- 27 motocykli
- 24 telewizory.
Warto także wspomnieć o tym, że w przeciągu ostatnich 20 lat w Kiełpinie wybudowano: halę
sportową, otwarto 2 restauracje i wiele sklepów, rozbudowano kościół, wybudowano wiele nowych
budynków mieszkalnych.
Z rozmów z mieszkańcami Kiełpina wynika, że ludzie wybierają tę wieś, ponieważ jest ona
przepięknie położona i niedaleko z niej do Kartuz i do Gdańska. Zachwycają także jeziora i rzeka
Radunia. Nie bez znaczenia jest też to, że od wielu lat funkcjonuje piękna, rozbudowana szkoła,
przedszkole oraz żłobek i nowy ośrodek zdrowia.
Z zebranych informacji i wypowiedzi mieszkańców na temat rozwoju Kiełpina wynika, ze
zdecydowana większość sądzi podobnie, czyli że do tak szybkiego rozwoju wsi przyczynia się m.in.
sporo nowych miejsc pracy i bardzo dobre położenie oraz zagospodarowanie miejscowości.
Jedna z młodszych mieszkanek twierdzi, iż wybrała Kiełpino ze względu na to, że jej działka
znajduje się na terenie parku krajobrazowego, a dodatkowo we wsi istnieje świetne zaplecze dla
rozwoju dzieci. Według niej bliskość jezior i rzeki także ma duże znaczenie, a dogodny dojazd do
Gdańska może spowodować, iż wkrótce miejscowość stanie się wręcz "sypialnią" dla pracujących w
Trójmieście.

*

*

To, jak duży wpływ na wybór miejsca
zamieszkania mają piękne wspomnienia z
dzieciństwa potwierdzają słowa pani Kamili: ,,W
Kiełpinie jako dziecko spędzałam u dziadków
każde wakacje i ferie. Mam piękne wspomnienia z
tego
okresu,
dlatego
wraz
z
rodziną
postanowiliśmy tu zamieszkać. Tutaj dużo się
dzieje, organizowane są biegi, festyny i inne
ciekawe imprezy".
Takie przykłady wypowiedzi i argumenty
uzasadniające bardzo szybki rozwój Kiełpina oraz
duży napływ ludności można by mnożyć, ale
pewne jest, że w ostatnich latach daje się
zauważyć, że coraz więcej, szczególnie młodych
ludzi, buduje lub kupuje nowe domy, a
systematycznie wzrastająca liczba uczniów w
szkole jest potwierdzeniem faktu, że niż
demograficzny nam nie grozi.
Tak więc może rzeczywiście Kiełpino w szybkim
tempie zmierza do tego, aby stać się miastem.
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Wakacje na świecie
Oprac. Laura Tarka

Największa lekcja śmiechojogi
Oprac. Michał Wendk
Śmiech to zdrowie. Joga, to jeszcze więcej zdrowia. Co zatem może
wyniknąć z połączenia tych dwóch rzeczy? Tylko coś bardzo dobrego. O ile
joga jako dyscyplina sportowa jest bardzo popularna zarówno w Polsce jak i
na świecie, tak o jodze śmiechu słyszał już mało kto. W celu
spopularyzowania tej mało znanej dyscypliny, 21 kwietnia 2018 roku w
Warszawie, ustanowiono Rekord Polski na największą lekcję śmiechojogi.
Szkolenie prowadzone przez Jakuba B. Bączka było bardzo energiczne.
Mówca nie szczędził dowcipów i zabawnych historii, a atmosfera była
bardzo radosna. Uczestnicy szkolenia z ogromnym zaangażowaniem
wykonywali wszystkie polecenia, które padały ze sceny.
Punktem kulminacyjnym całego wydarzenia była oficjalna próba
ustanowienia Rekordu Polski na największą lekcję śmiechojogi.
Wszystkie osoby uczestniczące w próbie ustanowienia Rekordu Polski
zostały skrupulatnie policzone na podstawie sprzedanych wejściówek.
Organizatorzy dopilnowali także, aby żaden z uczestników nie opuścił sali
Teatru Palladium przed ogłoszeniem oficjalnego wyniku próby.
Ponieważ nie zgłoszono żadnych nieprawidłowości, rekord został uznany.
W największej w Polsce lekcji jogi śmiechu wzięło udział ponad pół
tysiąca osób – dokładnie 572 osoby.

*

*

AUSTRALIA: Rok szkolny rozpoczyna się pod koniec stycznia i trwa do
połowy grudnia. Rok podzielony jest na 4 okresy, a każdy z nich trwa 10 - 12
tygodni.
NIEM CY: Wakacje letnie w Niemczech rozpoczynają się w różnych
terminach, w zależności od landu, w którym dziecko uczęszczać do szkoły.
Wakacje trwają od 20 lipca do 1 września w Berlinie.
WIELKA BRYTANIA: Wakacje dla niektórych szkół zaczynają się 20 lipca,
podczas, gdy inne skończą naukę 24 lub 25 lipca.
BRAZYLIA: W Brazylii wakacje zaczynają się w połowie grudnia i trwają do
połowy lub końca lutego.
GRECJA: Rok szkolny w Grecji trwa 175 dni, od 11 września do 15 czerwca
w szkołach podstawowych i do 31 maja w szkołach średnich.
JAPONIA: W Japonii rok szkolny podzielony został na trzy części i trwa od
kwietnia do marca. Pierwszy okres trwa od kwietnia do połowy lipca, po
czym zaczynają się letnie wakacje, których długość jest zależna od regionu.
Po wakacjach, we wrześniu uczniowie wracają na drugą cześć roku
szkolnego, trwającą do końca grudnia. Rok szkolny kończy się po trzecim
okresie, w połowie marca. Po czym następują dwutygodniowe ferie.

*

*
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KĄCIK GIER
Oprac. Mikołaj Kruszyński
Fortnite – komputerowa gra survivalowa rozwijana przez polskie
studio People Can Fly oraz Epic Games, wydana w formie wczesnego
dostępu 25 lipca 2017 roku. Gra zawiera tryb współpracy i battle royale,
gdzie ten drugi został wydany 26 września 2017.
Rozgrywka w trybie kooperacji opiera się na badaniach, gromadzeniu
zasobów, budowaniu ufortyfikowanych budynków i walce z falami
postępujących potworów (zombie). Gracze mogą współpracować ze sobą w
celu zbierania przedmiotów, potrzebnych do budowy fortu, który później
służy do obrony przed atakującymi zombie (w grze nazywanymi
„pustakami”). Teren i mapa w grze są generowane losowo.
W lipcu 2017 liczba sprzedanych egzemplarzy przekroczyła liczbę 500
tysięcy, natomiast w sierpniu tego samego roku liczba graczy przekroczyła
jeden milion. W 2017 roku gra była nominowana do nagrody The Game
Award w kategorii „Best Multiplayer".
W marcu 2018 roku Fortnite był najczęściej streamowaną i oglądaną grą na
Twitchu, wyprzedzając dotychczasową, również z gatunku battle royale, grę
PlayerUnknown’s Battlegrounds. W kwietniu tego samego roku gra została
nominowana do nagrody British Academy Games Awards w dwóch
kategoriach – dla najlepiej rozwijającej się gry oraz dla gry z najlepszym
trybem wieloosobowym.
*

*

KĄCIK SPORTOWY
Oprac. Szymon Tomaszewski i Maksymilian Pawłowski
Radosław Majdan (ur.10 maja 1972 w Szczecinie) - polski piłkarz –
występujący na pozycji bramkarza, reprezentant Polski. Wychowanek i
wieloletni zawodnik Pogoni Szczecin.
W latach 2006–2009 był radnym Sejmiku województwa
zachodniopomorskiego. Po zakończeniu kariery zawodniczej, działacz
piłkarski i trener bramkarzy. Występuje także jako komentator sportowy. W
latach 2012–2014 gitarzysta zespołu rockowego The Trash.
Radosław Majdan ma nowe, wymagające zajęcie! Były piłkarz został
dyrektorem zarządzającym nowego aparthotelu J.W. Construction Holding w
Alejach Jerozolimskich w Warszawie.
Koncepcja aparthotelu oznacza, że mieszkania będzie można kupić, ale
zarządzać nimi będzie inwestor pierwotny, to on będzie zapewniał hotelowi
gości i wypłacał partnerowi (właścicielowi) zysk.

*

*

