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Koncert charytatywny
Dnia 20 marca 2010 roku w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji odbył się
koncert charytatywny w ramach Małej Orkiestry Wielkiej Pomocy dla, chorego na raka, 4letniego oświęcimianina, Igorka Bartosza. Wydarzenie miało miejsce w sali widowiskowokinowej i rozpoczęło się o godzinie 1700. Na koncercie zgromadzili się wolontariusze i
muzycy, nie zabrakło również uczniów SZSP.

Na scenie pierwsza pojawiła się kapela Eightpigs, która rozgrzała publiczność swoim
rockowym repertuarem. Następnie zagrał zespół Funky Beegos, wprowadzając wszystkich
w wyśmienity nastrój muzyki disco. Po 'gorączce sobotniej nocy' przyszedł czas na długo
wyczekiwaną Krzywą Alternatywę, którą widownia pamiętała ze znakomitego występu
podczas tegorocznego finału WOŚP w Parku Rodzinnym. Grupa zagrała kilka coverów
oraz swoje nowe utwory. Koncert zakończył występ Wojciecha Klicha i Bardzo Orkiestry.
Cudowna atmosfera była połączona z dobrą zabawą oraz szczytnym celem. Mamy
nadzieję, że nasz mały gest pomocy wesprze Igorka w walce z chorobą.

Martyna Kula
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Co warto przeczytać
Teraz propozycja na coś lżejszego i
odprężającego...
Choć mnie samej nie porywają książki takie jak
„Wyznania zakupoholiczki” pióra Sophie Kinsella,
to jednak zachęcam Was do przeczytania jej, by się
odprężyć i po prostu dobrze bawić z Rebeką
Bloomwood - główna bohaterką tej książki, na
podstawie której powstał film.
Jeśli uwielbiacie zakupy, wyprzedaże, witryny
sklepowe, słowem ZAKUPY, jednak wciąż macie
problemy z własnymi finansami, a raczej ich
brakiem z pewnością znajdziecie z Rebeką
wspólny język!
Jak to możliwe, że będąc dziennikarką
zarabiającą niewielkie pieniądze, z ogromnym
debetem na koncie wciąż można biegać od sklepu
do sklepu (ba! I to nie byle jakiego sklepu) w
dodatku zakochać się przy tym w facecie, którego
się nie cierpiało?!
Autorka zabawnie opisała perypetie tej szalonej
kobiety, tworząc komedię romantyczną!
Serdecznie zachęcam do przeczytania tej
książki, choć może nie zrobiła ona na mnie
jakiegoś piorunującego wrażenia. Może jednak z
Wami będzie inaczej... ?
I jeszcze słowo do naszych drogich
Czytelników...
Jeżeli macie jakieś ciekawe propozycje śmiało
napiszcie recenzje Waszej ulubionej książki i
dostarczcie naszemu zespołowi redakcyjnemu.
Chętnie zapoznamy się z Waszymi propozycjami i
za Waszą zgodą umieścimy Wasz artykuł w
kolejnym numerze gazetki „Hermes”.
Do dzieła!

Paulina Zajas
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„Kopciuszek na wybiegu” - wywiady

Przedstawienie, które odbyło się w naszej szkole pt.: ”Kopciuszek na wybiegu” spotkało się z
dużym entuzjazmem publiczności, dlatego postanowiłam zapytać o nie kilka osób.
Pani Krzeczkowska (scenarzysta i reżyser przedstawienia) zapytana o to, co sądzi o występie
odpowiedziała:
- Jestem bardzo zadowolona. Szczerze mówiąc, to co młodzi aktorzy przedstawili dzisiaj na scenie
przerosło moje oczekiwania. Próby zaczęliśmy już od listopada, ale w tygodniu przed premierą
pracowaliśmy do późna, a dzień przed nawet do 21:00.
-Czy aktorzy mieli jakieś swoje humorki?
- Tak, jak to z gwiazdami (śmiech). Ja się już jednak przyzwyczaiłam.
- Czy ma pani pomysł na następny scenariusz?
- Mam już pewien zamysł w głowie, ale nic jeszcze nie zdradzę. Następne przedstawienie odbędzie
się dopiero w następnym roku szkolnym.
Zapytałam również Pana Dyrektora, co sądzi o tym spektaklu.
- Wszystko mi się naprawdę bardzo podobało. Pani Krzeczkowska miała świetny pomysł na to, aby
przeplatać śpiew, taniec i dobrą grę aktorską. Stroje też były świetnie dopracowane. Może troszkę
scenografie, można było ulepszyć, ale uzupełniła ją cała reszta. Podobała mi się reakcja publiczności
i to, że mogli tak jakby uczestniczyć w tym spektaklu. Scenariusz trochę mi przypomina fabułę z
filmu „High school musical”, którym zachwycona jest moja córka. Podsumowując jestem pod
wrażeniem występu.
Po zakończeniu przedstawienia postanowiłam zapytać kilku aktorów o przygotowania do
występu:
- Miałaś tremę?
- O tak. Zapomniałam tekstu i musiałam trochę improwizować- powiedziała nasza koleżanka z kółka
dziennikarskiego Sara Bloch.
- Przygotowywałeś się jakoś wcześniej do tego przestawienia?
- Niestety nie miałem okazji. Dostałem moją rolę dzień przed przedstawieniem, ale wszystko się
udało tak jak chciałem, jestem zadowolony ze swojego występu. Przy okazji pozdrawiam wszystkich
czytelników gazetki szkolnej „Hermes”- dodał Krystian Piasecki znany również jako BU- BA.

Karolina Czeszek
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„Kopciuszek na wybiegu” - recenzja

Dnia 11 marca 2010 roku w naszej szkole odbyło się przedstawienie pt. „Kopciuszek na
wybiegu” przygotowane przez Szkolne Koło Teatralne „Awangarda”. Na imprezę zostali zaproszeni
podopieczni fundacji Brata Alberta, członkowie Rady Rodziców oraz nauczyciele.
Na występie podziwialiśmy zdolności taneczne, wokalne i aktorskie uczniów i absolwentów
naszej szkoły.
Spektakl został nagrodzony brawami, a nawet owacją na stojąco! Nie brakowało również
momentów, w których wybuchaliśmy głośnym śmiechem.
Osobiście uważam, że spektakl był ciekawy, chociaż przeszkadzało mi w nim zbyt wiele
układów tanecznych, które trwały stosunkowo długo. Poza tym nie żałuję, że obejrzałam tą sztukę.
A oto co powiedział nam Dave- odtwórca jednej z głównych ról – tuż po występie:
„Jestem mile zaskoczony reakcją sympatycznej widowni, która nagrodziła nas tak gromkimi
brawami. Trema była, co jest oczywiste. Rola, która, grałem była w pewnym sensie zgodna z moimi
cechami charakteru, bo na pewno jestem takim elegancikiem, jak było to pokazane na występie. Jeśli
chodzi o rozwijanie mojego talentu w przyszłości, to niestety obawiam się, że z powodu braku czasu
nie będzie to możliwe. Jednak marzy mi się rola w jakimś serialu. Swojej roli w domu nie
ćwiczyłem, parę razy przeczytałem scenariusz.”
Zapytany o swój wizerunek odpowiada z uśmiechem na ustach:
„Miałem wspaniałych stylistów, makijażystów, wizażystów, koledzy projektanci przysłali mi
specjalne kreacje na to przedstawienie”.

Paulina Zajas
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Ostatnia próba

W dniach 22-24.03.2010 odbyły się w naszej szkole ostatnie próbne testy
kompetencji.
Rozpoczęliśmy je o godzinie 9.00 na sali gimnastycznej.
Na pierwszy ogień poszedł test humanistyczny, który dla uczniów nie był
najłatwiejszy. „Bardziej przypomniał on test z życia i naszego doświadczenia niż z
języka polskiego”- mówi uczennica klasy 3c.
Poprawne odpowiedzi można była zobaczyć na Internecie, ponieważ był to test z 2008
roku.
We wtorek pisaliśmy test matematyczno-przyrodniczy. Wychodząc z sali można
było zaobserwować mieszane uczucia wśród uczniów. Dla większości był on prosty.
Nie wszyscy są jednak zadowoleni „Zadania zamknięte nie sprawiły mi większego
problemu, były proste i zrozumiałe ale z otwartymi było gorzej, niektórych nie
przerabialiśmy na lekcji.”- wypowiada się Jagoda.
Test z języka angielskiego pisaliśmy podzieleni na grupy po 20 osób ze względów
technicznych. Mieliśmy 90 minut czasu ale większość uczniów kończyła wcześniej.
Magda ocenia ten test na średni ze względu na trudność tekstów źródłowych, które
były pisane w stylu bardzo różniącym się od tego z lekcji.
Główne testy już pod koniec kwietnia- trzeba wziąć się ostro do nauki i nadrobić to,
z czym mamy problemy.
Powodzenia!
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WARSZTATY EUROPEJSKIE

W piątek 26 marca Gimnazjum nr 2 w Chełmku gościło przedstawiciela
Centrum Informacji Europejskiej Pana Piotra Szostaka.
Członkowie Klubu Europejskiego oraz grupa eTwinning po raz kolejny
wzięli udział w warsztatach europejskich tym razem z przedstawicielami
wszystkich gimnazjów w gminie.
Tematyka zajęć dotyczyła powstania UE. Pan Piotr podczas warsztatów starał
się jak najdokładniej odpowiedzieć na pytanie „ Jak się to wszystko
zaczęło?”
Młodzież chętnie uczestniczyła w dyskusji, a zajęcia prowadzone były w
ciekawy sposób, czego dowodem jest zaproszenie p. Piotra na kolejne
spotkanie do Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 w Chełmku i
Samorządowego Zespołu Szkół w Gorzowie.
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„Kopciuszek na wybiegu” - galeria
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