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Drodzy Czytelnicy!
Zbliża się termin wystawiania ocen. To ważny czas.
Życzymy Wam wytrwałości i osiągnięcia dobrych wyników w nauce,
a uczniom klas 8 SP i 3 Gimnazjum przyjęcia do wybranych szkół.
Redaktorzy Gazetki Szkolnej
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NASZE OSIĄGNIĘCIA
II półrocze

Konkurs Literacki pt. ,,Chmielno Non-Stop"
II Miejsce - Helena Bronk Kl. VIc
Opiekun: Pani Anna Knut-Żołnowska
XIV Międzynarodowy Festiwal Formacji GimnastycznoTanecznych ,,Gim Show"
Wyróżnienie - Iskry i Trop Dance
Opiekun: Pani Anna Kasprzycka

*

*

*

*

XXXVI Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej
i Poezji Śpiewanej - Eliminacje Powiatowe
II Miejsce - Antonina Tomicka Kl. IIc
Opiekunowie: Pani Renata Kosznik i Pani Barbara CelińskaJakubowicz
XXXVI Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej
i Poezji Śpiewanej - Eliminacje Gminne
II Miejsce - Antonina Tomicka Kl. IIc
Opiekunowie: Pani Renata Kosznik i Pani Barbara CelińskaJakubowicz
II Miejsce - Helena Bronk Kl. VIc
Opiekun: Pani Anna Knut-Żołnowska
VII Międzyszkolny Interdyscyplinarny Konkurs
,,Copernicus 2019"
I Miejsce - Natalia Bobrowska Klasa VIIIa
Opiekun: Pani Hanna Wicka
III Międzyszkolny Konkurs Dziennikarski ,,My First
Magazine"
I Miejsce - Maja Sowińska Kl. IIIa
Oddziały Gimnazjalne
Opiekun: Pani Brygida Klawikowska
Wyróżnienie - Mikołaj Kruszyński Klasa VIc
Opiekun: Pani Anna Knut-Żołnowska

www.dziennikbaltycki.pl
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W listopadzie 2018 r. Szkoła Podstawowa nr 13 w Gdyni ogłosiła III
Międzyszkolny Konkurs Dziennikarski „My First Magazine” pod patronatem
Urzędu Miasta Gdyni oraz Wydawnictwa Macmillan i Pearson. Do zadania
konkursowego, które polegało na napisaniu pracy w jednej z pięciu form
dziennikarskich przystąpiło sześciu redaktorów naszej Gazetki Szkolnej. W
konkursie wzięło udział kilkanaście szkół z województwa pomorskiego i
zostało do niego zakwalifikowanych blisko 100 prac.
Dnia 10 stycznia 2019 r. nadesłano wyniki. Nasza radość była ogromna,
bowiem uczennica Maja Sowińska zdobyła nagrodę główną w kategorii
artykuł, a uczeń Mikołaj Kruszyński wyróżnienie w kategorii opowiadanie.
W poprzednim numerze opublikowaliśmy zwycięski artykuł Mai. W tym
numerze prezentujemy utwór Mikołaja.
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KIEDY NADEJDZIE WOLNOŚĆ
Autor: Mikołaj Kruszyński

Mam na imię Witek. Mieszkam teraz w Warszawie. Jestem harcerzem. Kiedy
wybuchło powstanie, zacząłem walczyć pod pseudonimem Brylant. Stacjonuję
na Woli. Nie noszę dużo przy sobie. Mam tylko nóż, pistolet, bandaże.
Dostarczam przesyłki harcerską pocztą. Często bywam na linii ognia. Pomagam
powstańcom. Raz nawet rzucałem butelką z benzyną.
Dzisiaj na odprawie dowiedziałem się, że moja drużyna idzie na front. Druh
mówił, że potrzeba ludzi, bo powstanie upada. Gdy doszliśmy na miejsce,
trwała już walka. Byliśmy na straconej pozycji. Było nas dwudziestu pięciu
(harcerzy i powstańców). Mieliśmy sześć karabinów, cztery pistolety
maszynowe i osiem pistoletów. Miałem szczęście, bo posiadałem swoją broń.
Nagle trach!!! Budynek w oddali runął jak domek z kart. Strzelaliśmy do
wszystkiego, co się rusza. Nagle:
- Sztukasy!- zawołał jeden z chłopaków.
Zaczęliśmy uciekać. Skierowano nas do kanałów. Zeszliśmy do podziemi. Nie
było nas już tak wielu. Zaledwie pięciu powstańców i trzech harcerzy.
Zdążyliśmy przed nalotem bombowym. Kiedy weszliśmy do kanałów, zrobiło się
ciemno. Przymknąłem oczy. Szliśmy, ale nie wiedzieliśmy dokąd. Poczułem
zapach kwiatów.
Po chwili zobaczyłem gospodarstwo mojego wujka. Na drodze stał wujek
Andrzej. Podbiegłem do niego, a on mnie przytulił. Był piękny, słoneczny dzień.
Cisza. Żadnych wystrzałów, huku walących się domów. Spokój. Na werandzie
przy stole siedzieli moi rodzice, ciocia i kuzyn Antek. Uśmiechali się do mnie.
Fala szczęścia mnie oblała. Poczułem się wolny. Zacząłem do nich biec.
- Jestem już w domu - pomyślałem. - Tylko, że moi rodzice, Antek, wujostwo
zginęli w czasie powstania... Ach, ja też... jestem już wolny...

www.dziennikbaltycki.pl
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NAGRODY CHMIELNO NON-STOP ROZDANE

Dnia 5 kwietnia 2019 r. w sali widowiskowej
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie
odbyła się Gala Rozdania Nagród Literackich
Chmielno NON-STOP.
Na uroczystość została zaproszona uczennica naszej szkoły
Helena Bronk wraz z opiekunem p. Anną Knut-Żołnowską.
Podczas Gali okazało się, że dostrzeżono talent Heleny
i jury przyznało jej II miejsce w IV Konkursie
„O Złote Pióro Wójta Gminy Chmielno”.
Poniżej prezentujemy zwycięski utwór poetycki
pt.: „Chmieleński Październik”.
Serdecznie gratulujemy
i zapraszamy do lektury.

"Chmieleński Październik"
... a potem będzie Chmieleński Październik
ani niebieski, ani przeczysty.
Cień smukły siedzi za fortepianem
i zagra marsz swój żałobnolistny.
W takt tego marsza liście rzeszami
opadać będą w Jezioro Białe
i złoto będzie nam pod stopami
szeleścić, lśnić się, tańczyć i śpiewać.
A potem będzie Chmieleński Październik
fontanną światła w oczy nam tryśnie
a my wejdziemy weń rozdzieleni,
aż babie lato złączy nas ściśle.
I będzie tkało kilim płomienny
z nas i chryzantem jak raju wrota
i tylko nie wiem czy dusza moja
pozna twą duszę wśród tego złota?
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DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH
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Dnia 21.03.2019 roku odbył się w naszej szkole Dzień Języków Obcych. Tego dnia klasy IV - VII SP świętowały
pierwszy dzień wiosny, choć w inny, niesamowity sposób, za pomocą krajów z całego świata.
Każda klasa miała za zadanie przygotować stoisko związane z krajem, który wcześniej losowany był przez
przedstawiciela danej klasy. Kraje, jakie zagościły w naszej szkole to: Rosja, Izrael, Meksyk, Niemcy, Wielka Brytania,
Grecja, Kuba, Hiszpania, USA, Australia, Turcja oraz Argentyna. Na każdym stoisku pojawiły się pamiątki, flagi, a także
pyszności, które można było posmakować.
Tego dnia klasy brały również udział w trzech konkurencjach. Pierwszą z nich był pokaz mody: dwóch uczniów z
klasy przedstawiało stroje kojarzące się z danych krajem. Druga konkurencja została zaprezentowana na platformie
Kahoot - ,,Jaki to język?", dotyczyła zmagań językowych. Trzecia konkurencja: ,,Bieg z jajkiem" - były to zmagania
sportowe, podczas których nie liczyła się szybkość, lecz cierpliwość i dokładność.
Organizatorami przedsięwzięcia byli nauczyciele języków obcych: Sylwia Łagan, Ewelina Łukowska-Cirocka, Marzena
Cirocka, Łukasz Formela oraz Fabian Chyła.

www.dziennikbaltycki.pl
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KONKURS LITERACKI
"PLOTKI O AUTORZE"

AKCJA: "Z TYCH KSIĄŻEK
JUŻ WYROSŁEM!"

Od marca do maja 2019 r. w naszej szkole trwała
akcja pt.: „Z Tych Książek Już Wyrosłem".
Polegała na przyniesieniu przez uczniów do
Biblioteki Szkolnej książek, których już nie potrzebują,
które już przeczytali i w ten sposób podzieleniu się nimi
z młodszymi kolegami.
Dzięki zaangażowaniu uczniów, rodziców i
nauczycieli Biblioteka Szkolna wzbogaciła swoje zbiory
o 609 interesujących pozycji książkowych, z których
będą korzystali nasi uczniowie-czytelnicy.
Za okazanie wsparcie
serdecznie dziękują bibliotekarki:
Anna Knut-Żołnowska i Joanna Rompska.

W kwietniu redaktorzy Gazetki Szkolnej
„Kiełpińskim Okiem” ogłosili Konkurs Literacki
„Plotki o Autorze”.
Zadanie konkursowe polegało na wyszukaniu
i spisaniu ciekawostek lub plotek na temat
znanego pisarza polskiego lub obcego pochodzenia.
Autorem najciekawszej pracy okazała się
uczennica klasy Vc Wiktoria Kańska.
Serdecznie gratulujemy
Redaktorzy

*

*
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KĄCIK GIER
Oprac. Mikołaj Kruszyński

KĄCIK FILMOWY
Oprac. Maja Sowińska

Brawl Stars
W Gwiazdach bijatyki gracze są klasyfikowani według ich poziomu i
całkowitych trofeów. Gracze zbierają brawlerów i wybierają jednego, aby
użyć każdej gry. Gracze mogą dołączyć do klubów, aby grać razem z
innymi graczami.
Brawl Stars oferuje siedem wydarzeń bez biletów (Bounty, Brawl Ball,
Gem Grab, Heist, Solo Showdown, Duo Showdown, Siege) oraz trzy
bilety (Robo Rumble, Boss Fight, Big Game), w sumie 10 unikalnych
trybów gry. Wraz z dodaniem modyfikatorów zdarzeń, które
wprowadzają specjalną mechanikę do Showdown, tworzy różne sposoby
rozgrywania meczów.
Brawlery występują w 7 typach rzadkości: Początkujący, Nagrody w
Trofeum, Rzadkie, Super Rzadkie, Epickie, Mityczne i Legendarne.
W grze jest obecnie 25 brawlerów, w tym jeden Brawler startowy,
siedmiu Brawlerów z nagrodami za Trofeum Drogowe, czterech
Rzadkich Brawlerów, czterech Super Rzadkich Brawlerów, trzy Epickie
Brawlery, trzy Mityczne Brawlery i trzy Legendarne Brawlery.
Gracze mogą odblokować brawlerów ze skrzynek (z wyjątkiem
Brawlerów z Trofeum Drogowego, które są zdobywane poprzez
zdobywanie trofeów), które można zdobyć z żetonów lub klejnotów.

*

*

Niedawno w telewizji został wyemitowany spektakl
teatralny pt: "Czapa, czyli śmierć na raty”. Wyreżyserowany
został przez Piotra Szulkina na podstawie sztuki
dramatycznej napisanej przez Janusza Krasińskiego w 1996
r. Wówczas realizacją telewizyjną zajął się Majek Mik; za
kostiumy odpowiedzialna była Magdalena Biedrzycka; za
zdjęcia, scenografię i dźwięk byli odpowiedzialni Dariusz
Kuc, Andrzej Przedworski i Andrzej Chuszno.
W 2019 r. w nowej interpretacji autorstwa Zbigniewa
Lesienia w role wcielili się: Cezary Pazura (Kuźma), Michał
Lesień-Głowacki (Oleś), Piotr Fronczewski (Skazaniec),
Andrzej Grabowski (Strażnik I) oraz Hubert Zduniak
(Strażnik II).

*

*

Dwóch więźniów odsiaduje wyrok w celi śmierci - Kuźma
i Oleś. Skazańcy za wszelką cenę próbują spowodować
odroczenie egzekucji, pragną żyć - jak niczego innego w
świecie. Biorą na siebie kolejne zbrodnie, planują następne
tak, żeby zyskać czas, wywołując procesy a co za tym idzie
dochodzenia. Film kończy się kiedy wychodzi na to, że
zostali sami.
Według mnie ta produkcja jest bardzo interesująca.
Obsada jest fenomenalna i robi wielką robotę. Bez takich
aktorów, jak Cezary Pazura, Andrzej Grabowski czy Piotr
Fronczewski spektakl nie miałby tego czegoś, co
zainteresuje widza. Chętnie za jakiś czas obejrzę go po raz
kolejny.

