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Drodzy Czytelnicy!
Już prawie dwa miesiące nauki za nami.
Oczywiście życzymy Wam wielu sukcesów edukacyjnych.
W tym roku szkolnym również pragniemy Was serdecznie zaprosić
do publikowania na łamach naszej gazetki Waszej twórczości literackiej,
plastycznej itp. Prace prosimy przekazywać zespołowi redakcyjnemu
lub wysyłać na adres: anna.zolnowska@poczta.onet.pl.
Czekamy też na życzenia, pozdrowienia z okazji urodzin, imienin
Waszych bliskich, kolegów ze szkoły.
Chętnie umieścimy je na stronach naszej gazetki.
Zespól Redakcyjny
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OTWARCIE ROZBUDOWANEJ CZĘŚCI SZKOŁY

*

*

Dnia 16 października 2018 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość
otwarcia rozbudowanej części szkoły. Na wstępie wszystkich przybyłych
przywitała Pani dyrektor Jolanta Kosznik, która podkreśliła jak ważne zadanie
zostało zrealizowane i jakie korzyści przyniesie ono uczniom, którzy od tej
chwili będą uczyli się w systemie jednozmianowym. W tym dniu było nam
miło gościć między innymi: Burmistrza Kartuz p. Mieczysława Gołuńskiego;
Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Kościerzynie p. Joannę Sawczyn;
Przewodniczącego Rady Miejskiej p. Andrzeja Pryczkowskiego, radnych;
Zastępców burmistrza p.Sylwię Biankowską i Wojciecha Jaworowskiego;
Proboszcza dr Arkadiusza Okroja oraz sołtysa p.Mirosława Paczoskę;
Przewodniczącą Rady Rodziców p. Justynę Jarzębińską; architekta p.
Małgorzatę Kulawczuk-Gruba; Dyrektorów szkół; Przyjaciół Szkoły; Rodziców.
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W dalszej części głos zabrał Burmistrz Gminy Kartuzy Pan Mieczysław
Grzegorz Gołuński. W swoim wystąpieniu zapewnił, że on oraz radni
podejmują wszelkie starania, by realizowane w naszej gminie zadania
sprzyjały również rozwojowi edukacyjnemu dzieci. W swoich wystąpieniach
słowa uznania wyrażali również dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w
Kościerzynie p. Joanna Sawczyn, przewodniczący Rady Miejskiej p. Andrzej
Pryczkowski, sołtys wsi Kiełpino p. Mirosław Paczoska oraz dyrektorzy
pobliskich szkół.
Następnie zaproszono zebranych do obejrzenia części artystycznej. Na
szkolnej
scenie
mogliśmy
podziwiać
występ
zespołu
wokalnoinstrumentalnego School Life, wysłuchać pieśni regionalnego zespołu
Wesołe Ludki oraz obejrzeć pokaz taneczny w wykonaniu zespołu Iskry.
Dorośli również docenili szybkie i rzetelne wykonanie inwestycji. Pani
Dyrektor wraz z Burmistrzem wyrazili swoją wdzięczność wobec wykonawcy
realizowanego zadania firmy Budrem-Rybak Luzina oraz projektantki wnętrz,
zaś przewodnicząca Rady Rodziców p. Justyna Jarzębińska w imieniu
rodziców złożyła podziękowania włodarzowi gminy i dyrektorce placówki. Po
modlitwie i poświęceniu krzyży przez proboszcza kiełpińskiej parafii
oficjalnego otwarcia i przecięcie wstęgi dokonali:
- Burmistrz Kartuz Pan Mieczysław Grzegorz Gołuński
- Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Pryczkowski
- Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Kościerzynie P.Joanna Sawczyn
- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kiełpinie Pani Jolanta Kosznik
- Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Justyna Jarzębińska
- Przedstawiciel uczniów Amelia Wilczewska.
W tym dniu przekazano do użytku rozbudowaną część szkoły. Można było
podziwiać nowoczesne sale, które zachwycają wspaniałym wystrojem oraz
doskonałym wyposażeniem. Warto podkreślić, iż
wszystkie sprzęty
znajdujące się w tej części budynku są nowe. W pomieszczeniach wypisano
sentencje nawiązujące do kreatywności i nauki poprzez doświadczenia.

Dziennik Bałtycki | Numer 6 10/2018 | Strona 4

www.dziennikbaltycki.pl

Kiełpińskim Okiem

WWW.JUNIORMEDIA.PL

DZIEŃ PIECZONEGO
ZIEMNIAKA

Dnia 8 października 2018 r.
w jesienny, słoneczny poniedziałek
wszyscy uczniowie klas I –III
Szkoły Podstawowej w Kiełpinie,
pod opieką wychowawców,
uczestniczyli w corocznej imprezie
I etapu edukacyjnego:
DNIU PIECZONEGO ZIEMNIAKA.
*

*

Również w tym roku gościło
nas Gospodarstwo Agroturystyczne
,,U Rychertów” w Kiełpinie.

*

*

*

*

*

*

Na miejscu na dzieci czekało
rozpalone ognisko,
w którym mogły piec
kiełbaski i chleb.
Potem zwiedzały mini zoo
z ptakami
i zwierzętami hodowanymi
w gospodarstwie.

*

*

*

*

Jak zawsze dużą atrakcją
cieszyły się konie, które dzieci mogły
podziwiać w ich kojcach,
na wybiegu, ale również
podczas przejazdu
wozem po ulicach i zakątkach
naszego Kiełpina.
Po powrocie z przejażdżki dzieci miały
ziemniaczaną ucztę
z ogniska.
Pogoda i humory dopisały.
Wszyscy zadowoleni
i uśmiechnięci wrócili do szkoły.
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ŚLUBOWANIE I PASOWANIE NA UCZNIA

Dnia 27 września 2018 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania na uczniów klas
pierwszych. Odświętnie ubrane pierwszaki z dumą prezentowały się w biretach w barwach narodowych i kotylionach z
Białym Orłem na piersi.
Udowodniły, że potrafią pięknie recytować wiersze, śpiewać piosenki, znają i kochają swoją Ojczyznę. W obecności
dyrekcji, rodziców oraz innych przybyłych gości złożyły uroczyste ślubowanie, po którym zostały pasowane na
uczniów poprzez dotknięcie ramienia symbolicznym ołówkiem. Wychowawcy klas wręczyli uczniom pamiątkowe akty
pasowania.
Uroczystość uświetnił występ szkolnego zespołu „Scholl life”. Na zakończenie najmłodsi - najważniejsi bohaterowie
uroczystości otrzymali tradycyjne „rożki obfitości” wypełnione po brzegi słodkościami. Nie mogło się obejść bez
pamiątkowych zdjęć, które sprawią, iż ten wyjątkowy dzień na długo pozostanie w pamięci uczestników uroczystości.

*

*
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PASOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW
NA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

*

*

Dnia 2 października 2018 r. w Bibliotece Szkoły Podstawowej w Kiełpinie odbyło się pasowanie uczniów klas pierwszych na
czytelnika.
Głównym celem uroczystości było zapoznanie dzieci z biblioteką szkolną oraz z jej zbiorami przeznaczonymi dla
najmłodszych, zachęcenie uczniów do wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania.
Pasowanie to oficjalne przyjęcie uczniów w poczet czytelników biblioteki. Zanim jednak dzieci złożyły przyrzeczenie, obejrzały
przedstawienie przygotowane przez uczennice klasy VIc: Oliwię Hinc, Zuzannę Pukłacką, Annę Hirsz, Laurę Tarka oraz Karolinę
Polańską. Uczniowie dowiedzieli się m.in. jak należy dbać o książki, czego nie wolno robić, czytając książkę.
Następne pierwszoklasiści odgadywali zagadki, które sprawdziły ich znajomość bohaterów baśni i bajek. Po zaliczeniu
wszystkich prób, złożyli uroczyste przyrzeczenie, że zawsze będą szanować książki,korzystać z ich mądrości i sumiennie
wypełniać obowiązki czytelnika. Dopiero wtedy nadszedł czas na pierwsze wypożyczenie.
Na zakończenie bibliotekarki życzyły wszystkim wspaniałych przygód w świecie książek i rozdały pamiątkowe zakładki, które
wykonały dla nich p. Jolanta Malanowska i p. Katarzyna Kosznik.
Uroczystość przygotowały:p. Anna Knut-Żołnowska, p. Joanna Rompska.
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WIECZORNICA LITERACKA

Dnia 3 października 2018 r. w Szkole Podstawowej w Kiełpinie odbyła się
wieczornica patriotyczna dla mieszkańców upamiętniająca przypadającą w tym
roku 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości: „Udział lokalnej
społeczności w walce o niepodległość Polski”.
Uroczystość została przygotowana przez nauczycielki: p. Annę KnutŻołnowską, Barbarę Celińską-Jakubowicz oraz Joannę Kurowską. Nad oprawą
muzyczną czuwali: opiekun Zespołu Instrumentalnego SCHOOL LIFE pan
Grzegorz Laskowski oraz chóru MONODIA pan Szymon Lewandowski.
Na początku nastąpiło powitanie zaproszonych gości. Następnie
konferansjerzy wprowadzili uczestników wieczornicy w tematykę spotkania,
którą była refleksja nad poczuciem dumy narodowej, możliwością
pielęgnowania tradycji oraz honorowania bohaterów.
Podczas spotkania goście mogli w skupieniu wysłuchać recytacji utworów
lirycznych, fragmentów muzycznych oraz obejrzeć przedstawienie w
wykonaniu uczniów klas szóstych: Antoniny Wierzby, Jagody Pakur, Heleny
Bronk oraz Szymona Tomaszewskiego.

*

*

*

*

*

*

Punktem kulminacyjnym spotkania było przeprowadzenie wywiadu przez
uczennicę klasy 8a Kingę Przychodną z zaproszonym gościem – Panem
Stanisławem Miłoszem. Dzięki tym niezwykłym wspomnieniom mogliśmy
dowiedzieć się, jak przeplatały się losy ludzi mieszkających w naszej
miejscowości Kiełpinie i okolicach w czasach wojny. Pan Stanisław
opowiedział m.in. o doświadczeniach swojej rodziny przywołując wspomnienia
z dzieciństwa o rodzicach, a także wspominał o historiach ludzi, którzy
zrządzeniem losu znaleźli się na ziemi kiełpińskiej. To był niezwykle trudny
okres w życiu tych, którzy musieli zmagać się z tą wojenną rzeczywistością.
Spotkanie było żywą lekcją historii i patriotyzmu, integrującą środowisko,
łączącą pokolenia oraz znakomitym punktem odniesienia i wstępem do
rozmów z dziećmi oraz młodzieżą na temat naszej historii zarówno w domu, jak
i na lekcjach w szkole.
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KĄCIK FILMOWY
Oprac. Laura Tarka
Wodogrzmoty Małe – amerykański serial animowany, wchodzący w kanon Disney Channel
Original Series stworzony przez Alexa Hirscha. Swoją premierę miał 15 czerwca 2012 w USA na
kanale Disney Channel, a w Polsce 20 września 2012, również na Disney Channel. 29 lipca 2013 roku
został potwierdzony drugi sezon. Jego premiera odbyła się 1 sierpnia 2014 roku. 20 listopada 2015
ogłoszono, że drugi sezon jest ostatnim sezonem serialu.
FABUŁA
Plany rodzeństwa Dippera i Mabel Pines zostają zrujnowane, gdy rodzice wysyłają ich do domku wujka
Stana w Wodogrzmotach Małych w stanie Oregon, który prowadzi najdziwniejsze na świecie muzeum
The Mystery Shack (tajemnicza chata), będące w rzeczywistości turystyczną pułapką. Wkrótce Dipper
i Mabel odkrywają jak tajemnicza jest miejscowość ich zwariowanego wujka i próbują zrobić wszystko,
by odkryć sekrety miasteczka.
POSTACIE GŁÓWNE
Mason "Dipper" Pines
Brat bliźniak Mabel, bystry, pomysłowy i ciekawy świata realista. Ma 12 lat i interesuje się
rozwiązywaniem zagadek. Podczas pierwszego dnia pobytu w Wodogrzmotach wraz z siostrą
odkrywa, że w miasteczku mają miejsce zjawiska paranormalne, a także odnajduje tajemniczy dziennik
oznaczony cyfrą 3, który wnikliwie studiuje. Dipper postanawia odkryć wszystkie te zjawiska i znaleźć
ich przyczynę. Nie zdaje sobie jednak sprawy z czyhających na niego niebezpieczeństw.
Mabel Pines
Pełna energii i optymizmu, choć nieco szalona siostra bliźniaczka Dippera. Potrafi znaleźć coś
pozytywnego w każdej sytuacji, a robi to z szerokim uśmiechem, który strasznie denerwuje jej brata.
Mabel interesuje się tym, czym inne dziewczyny w jej wieku, m.in. podrywaniem chłopców, słodyczami
i muzyką. Jest mocno przywiązana do brata i pomaga mu w rozwiązywaniu tajemnic miasteczka.
Stanley „Stanek” Pines
Wujek Dippera i Mabel, właściciel Tajemniczej Chaty i jedna z najbardziej tajemniczych postaci serii.
Ma dwóch braci – bliźniaczego Stanforda i młodszego Shermiego, który jest dziadkiem Dippera i Mabel.
Wujek Stanek jest kanciarzem i oszustem, którego celem jest zdobywanie jak największej ilości
pieniędzy na turystach przychodzących do jego pseudomuzeum oglądać fałszywe eksponaty.
Jesus „Soos” Ramirez
Niezbyt dojrzały 22-letni chłopak pochodzenia hiszpańskiego. Od 12 roku życia za darmo pracuje w
Tajemniczej Chacie. Jest najlepszym przyjacielem Dippera, zaś Stanka uważa za namiastkę ojca.
Niezależnie od tego, czy wyrusza akurat z bliźniakami na jedną z ich przygód, czy pomaga wujkowi
Stankowi zrealizować kolejny chytry plan, Soos uwielbia być w centrum uwagi. Twierdzi, że
wszystkiego w życiu nauczyły go gry wideo. Lubi majsterkowanie i grę w Laserowego Paintballa.
Wendy Corduroy
Obiekt westchnień Dippera, rudowłosa 15-letnia dziewczyna pracująca w Tajemniczej Chacie.
Pochodzi z rodziny drwali i umie dobrze posługiwać się siekierą. Miała wielu chłopaków, jednak, jak
sama mówi, nie pamięta wszystkich. Lubi opuszczać pracę i wchodzić na dach domu Stanka oraz
przebywać ze swoimi przyjaciółmi, z którymi często robi wypady. Wendy wie o uczuciach Dippera
wobec niej, jednak z uwagi na różnicę wieku nie widzi sensu w ich związku, choć uważa go za
najlepszego przyjaciela.
Stanford „Ford” Filbrick Pines
Brat bliźniak Stanleya, prawdziwy właściciel Tajemniczej Chaty i autor trzech dzienników. Pojawia się
pierwszy raz w drugim sezonie. Ford to genialny naukowiec, który interesuje się zjawiskami
paranormalnymi. Jego charakterystyczną cechą jest posiadanie sześciu palców, za co w dzieciństwie
był wyśmiewany przez kolegów.

*

*

*

*

*

*

www.dziennikbaltycki.pl

Dziennik Bałtycki | Numer 6 10/2018 | Strona 9

Kiełpińskim Okiem

WWW.JUNIORMEDIA.PL

KĄCIK GIER
Oprac. Mikołaj Kruszyński
Spider-Man Marvela to gra przygodowa stworzona przez Insomniac Games
i wydana przez Sony Interactive Entertainment na PlayStation 4,
w oparciu o superbohatera Marvel Comics Spider-Man.
Wydana na całym świecie 7 września 2018 r. jest pierwszą licencjonowaną grą stworzoną
przez firmę Insomniac. Gra opowiada nową historię o Spider-Manie,
która nie jest powiązana z istniejącym komiksem, grą wideo lub filmem
i obejmuje zarówno aspekty postaci Petera Parkera, jak i Spider-Mana.
Spider-Man to gra pełna akcji osadzona w otwartym świecie współczesnego Nowego Jorku
i rozgrywana z perspektywy trzeciej osoby. Zwiera systemy walki takie, jak walka powietrzna,
refleks Spider Sense, strzelanie w sieci i ruchy wykończeniowe. Spider-Man może zepchnąć atakujących wrogów z
budynków, chociaż Spider-Man nie pozwala im spaść, popychając ich na bok budynku. Gracz może korzystać ze
zdolności Spider-Mana takich, jak podrzucanie stron internetowych i indeksowanie ścian, a także innych elementów
rozgrywki, jak zdolność do przechodzenia przez parkour
oraz tworzenie i używanie gadżetów oraz alternatywnych kombinezonów ze specjalnymi mocami.
Spider-Man został dobrze przyjęty. Krytycy uznali ją za jedną z najlepszych gier superbohaterów
w historii, chwaląc jej grę, w szczególności mechanikę walki i machania na wskroś, grafikę, fabułę, charakterystykę i
projekt Nowego Jorku, choć czuło się, że brakuje mu innowacji w swoim otwartym świecie. Gra stała się komercyjnym
sukcesem, sprzedając 3,3 miliona egzemplarzy w ciągu pierwszych trzech dni od wydania i pobiła kilka rekordów
sprzedaży.

*

*

*

*
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KĄCIK MUZYCZNY
Oprac. Nina Stańczak
Dawid Kwiatkowski urodził się 1 stycznia 1996 w Gorzowie Wielkopolskim.
Ma dwóch przyrodnich braci: Mateusza i Michała, który też jest piosenkarzem.
Latem 2012 wziął udział w przesłuchaniach do programu Must Be the Music.
Jednak nie przeszedł do etapu półfinałów. 19 lipca 2013 wydał debiutancki singiel „Biegnijmy".
29 października 2013 został nagrodzony dwiema statuetkami w kategoriach Modny Debiut
ESKA.pl. W tym samy roku został właścicielem marki odzieżowej #9893.
Od 7 marca do 16 maja 2014 brał udział w pierwszej edycji programu Dancing with the Stars.
Pod koniec lipca, wraz z firmą Kompas, rozpoczął obozy muzyczne dla fanów,
zarówno w Polsce, jak i zagranicą.
W 2015 został jurorem w programie telewizji Polsat SuperDzieciak.
26 grudnia 2017 ukazał się odcinek specjalny programu Familiada wraz z Dawidem, Michałem
Szpakiem, Tomaszem Kammelem i Martą Gałuszewską reprezentującymi drużynę The Voice
of Poland. Wygrane przez jego drużynę pieniądze przeznaczyli na Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy w Bogumiłku.
Od 1 stycznia 2018, wraz z Edytą Górniak, Tomsonem i Baronem, jest trenerem w programie
TVP2 The Voice Kids. 10 stycznia zaprezentował teledysk do piosenki „Jesteś”,
będącej pierwszym singlem zapowiadającym jego piąty album studyjny.
24 marca 2018 po raz czwarty z rzędu odebrał statuetkę Nickelodeon
„Ulubiona polska gwiazda” na gali w Los Angeles.
*

*

REKORDY GUINESSA
Oprac. Michał Wendk
Najwyższy człowiek świata
Mierzący 2 m i 51 cm, Sultan Kösen, pobił rekord Guinnessa jako najwyższy żyjący
człowiek na świecie. W historii zanotowano i udokumentowano jedynie trzynastu
mężczyzn, którzy mierzyli ponad 2 m i 43 cm, jednak przypadek Sultana jest
pierwszym od 20 lat.
Pan Kösen ma 36 lat i pochodzi z Turcji. Aktualnie mieszka z rodzicami, trzema
braćmi i siostrą. Z powodu swojego dużego wzrostu nie mógł ukończyć szkoły, od
czasu do czasu zajmuje się jednak uprawą roli, aby wspomóc finansowo swoją
rodzinę. Przyczyną tak dużego wzrostu Sultana był guz uciskający przysadkę
mózgową, powodując zbyt dużą produkcję hormonu wzrostu.
Warto dodać, że Sultan jest też rekordzistą w kategorii na największa dłoń na
świecie – 27,5 cm.
Uwaga! Dla zainteresowanych!
Najwyższym człowiekiem w historii był Robert Wadlow mierzący 272 cm.
Na chwilę obecną, najwyższym nastolatkiem na świecie jest 18-letni Brenden
Adams, Amerykanin mierzący 225,1 cm.

*

*
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NOWINKI TECHNOLOGICZNE
Oprac. Szymon Tomaszewski
Smartfon Samsung Galaxy X
Samsung Galaxy X jest już w zasadzie mitycznym
smartfonem, bo słyszymy o nim od kilku lat.
Premiera tego sprzętu planowana jest na przyszły rok
i podobno nie ma już dochodzić do żadnych opóźnień,
z którymi mieliśmy do czynienia do tej pory.
Składany smartfon Samsunga dostanie 7-calowy ekran
i prawdopodobnie elastyczną baterię.
Samsung Galaxy X nie będzie jednak tani.
Z informacji przekazanych przez WSJ wynika,
że cena przekroczy 1,5 tys. dolarów,
a w rzeczywistości może być nawet bliska
kwocie 2 tys. dolarów.
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HUMOR SZKOLNY
Oprac. Maksymilian Pawłowski
Mama pyta syna:
- Co przerabialiście dziś na chemii?
- Materiały wybuchowe.
- Nauczycielka zadała coś do domu?
- Nie zdążyła...
Nauczycielka pyta Jasia:
- Co wiesz o bocianach?
- To bardzo mądre ptaki: odlatują, gdy tylko rozpoczyna się rok
szkolny.
Nauczyciel języka polskiego pyta uczniów:
- Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika "niedziela"?
- Wakacje, proszę pani!
Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta:
- Czym będzie wyraz "chętnie" w zdaniu: "Uczniowie chętnie
wracają do szkoły po wakacjach"?
Zgłasza się Jasio:
- Kłamstwem, panie profesorze!

