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„Niebo-ziemi, niebu-ziemia, wszyscy wszystkim ślą
życzenia”
Idzie zima pada śnieg,
za oknami widać biel,
dzieci bawią się śnieżkami,
a wróbelki ziarenkami.
Za oknami stoi coś,
to bałwanek życzy ci zdrowia i miłości
pod jemiołom szczęśliwości.
Gwiazdka świeci, szczęścia moc,
bo Mikołaj prezentami cię obdarzy.
W nowym roku 2010 szczęścia i spełnienia marzeń.
życzy Redakcja gazetki „Hermes”
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Magia Świąt Bożego Narodzenia

24 grudnia... W powietrzu czuć magię świąt! W wielu polskich domach trwają już
ostatnie przygotowania do kolacji wigilijnej. Dzieci ubierają choinkę, a kobiety krzątają się
po kuchni, przygotowując tradycyjne potrawy wigilijne, których nie może zabraknąć na
świątecznym stole. Chyba każdy z nas doskonale pamięta, kiedy sterczał przy oknie z
nosem wklejonym w szybę i wypatrywał pierwszej gwiazdki! Wigilijną wieczerzę zaczynamy
od dzielenia się opłatkiem i składania sobie życzeń. Na stole pojawia się barszcz czerwony
z uszkami i tradycyjny karp przygotowywany na setki sposobów. Dzieci nerwowo zerkają
pod choinkę i czekają na prezenty. Wieczór mija w rodzinnym gronie przy śpiewaniu kolęd.
Przed godziną 24.00 wszyscy zmierzają do Kościoła na uroczystą Msze Świętą zwaną
Pasterką. W ten świąteczny czas rozkoszujemy się spokojną i radosną atmosferą. W radiu i
telewizji rozbrzmiewają kolędy, a my zapominamy o troskach i problemach, cieszymy się
rodziną i wspólnie spędzonym czasem, którego tak często brakuje nam w powszednie dni.
Magia świąt jest wszędzie! Kolorowe ozdoby i choinki upiększają każdy dom i ulice.
Pragniemy, aby ten czas trwał jak najdłużej...

Justyna Kondzielnik
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Światowy Dzień Walki z AIDS

1 grudnia obchodziliśmy Dzień walki z AIDS. W tym dniu na całym świecie, w tym i Polski,
odbywają się m.in. konferencje, happeningi oraz akcje edukacyjne dotyczące profilaktyki
HIV/AIDS. Do akcji włączyły się również liczne media. W wielu telewizjach nadawany jest tzw.
„Staying Alive” - zbiór reportaży o tematyce HIV/AIDS mających na celu uświadomienie
zagrożenia i wszczepienie słuchaczom intuicji ostrożności. Zapalane są również znicze i świece
symbolizujące pamięć o ofiarach tej choroby. Uczestnicy na znak solidarności z chorymi
przywdziewają Czerwoną wstążkę.

AIDS (z ang. Acquired Immune Deficiency Syndrome – Zespół Nabytego Niedoboru
Odporności) to choroba nieuleczalna. Wywołuje ją wirus HIV (Human Immunodeficiency Virus –
Ludzki Wirus Upośledzenia Odporności). Jest to niebezpieczna choroba, która atakuje limfocyty
T, odpowiadające za rozpoznawanie antygenów. Przez to organizm nie potrafi rozpoznawać
obcych antygenów i nie jest w stanie wywoływać reakcji obronnych. Z tego powodu nawet z
pozoru niegroźne przeziębienie może okazać się dla człowieka śmiertelne. Zarazić można się
poprzez: stosunek płciowy, przetaczanie zakażonej krwi lub stosowanie niesterylnych strzykawek.
Nie można natomiast zarazić się poprzez np. podanie ręki. Jeśli choroba jest wcześnie rozpoznana
i leczona, można z nią żyć przez wiele lat.

Kasia Mazur
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Co słychać w polskiej muzyce?

Z twórczością polskiego zespołu Hunter zapoznałem się na początku tego roku szkolnego.
Usłyszałem gdzieś w radiu jedną piosenkę i od tego się zaczęło. Miałem akurat wtedy trochę wolnej
gotówki i przeznaczyłem ją na najnowsza płytę o tytule „Hellwood”. Mówi się, że pierwsze
wrażenie jest najważniejsze. Świetna, mroczna okładka, duża ilość zdjęć i ogólnie klimat, ale to jest
mniej ważne.
Płyta zaczyna się od piosenki „Nadchodzi”, która jest tylko wstępem do następnej. „Strasznik”
jest moim zdaniem jedną ze słabszych piosenek z tej płyty, ale pomimo tego jest niczego sobie.
Kolejna piosenka to „$mierci$miech”. Ta akurat jest szybka i agresywna. Dużo jest w niej świetnych
partii Jelonka(skrzypce). Moim zdaniem ,jest to jeden z lepszych utworów z tej płyty, a nawet całej
twórczości. Po niej jest genialny „Labirynt Fauna”. Połączenie cięższego brzmienia z epicką balladą.
Świetne wykonanie i genialny riff wysuwają ta piosenkę na pierwsze miejsce. „Duch Epoki” i
„Armia Boga” są tez niezłymi piosenkami, ale bez niczego szczególnego.Siódma i ósma piosenka,
czyli „Dura Lex Sed Lex” i „TshaZshyC” są naprawdę miłe dla ucha. Szybkie, agresywne,
ze
świetna grą gitary i perkusji. Po nich następuję niestety lekkie rozgoryczenie. „Arges”, jedyna
piosenka z tej płyty, która mi się nie podoba. Nigdy nie lubiłem takich rozwlekłych utworów ,w
których nic się nie dzieje. Na szczęście po niej ma swoje miejsce utwór „Cztery Wieki Później”,
który jest według mnie druga, najlepszą balladą Huntera. Świetny klimat został stworzony przez
genialna grę gitar akustycznych i bębnów. „Zbawienie”, ostatni numer z płyty „Hellwood” jest tez
bardzo miły dla ucha, ale czegoś mu brakuje.
Moim zdaniem Hunter jest świetnym zespołem, a płyta udała im się naprawdę. Moja ocena to
8/10. Brakuje mi tylko większej ilości solówek gitarowych. Wielkim plusem jest obecność Jelonka
w zespole. Skrzypce w niektórych momentach mogą przyprawić o „gęsią skórkę”. Z czystym
sumieniem mogę polecić „Hellwood” każdemu lubiącemu takie klimaty.

Karol Owsianka
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„Wislacy” w naszej szkole

26 listopada 2009 był dniem, na który czekali z wielką niecierpliwością wszyscy fani Klubu
Wisły. Wszystko zostało starannie przygotowane, aby dobrze przywitać i przyjąć naszych gości,
więc kiedy nadszedł ten dzień i moment, w którym zapowiedziano, że nasi sportowcy lada moment
wejdą , emocje sięgały zenitu! Wszyscy fani Wisły Kraków, którzy zebrali się na sali gimnastycznej
gromkimi brawami przywitali przedstawicieli wiślackiego klubu, którzy wydawałoby się, byli lekko
speszeni...Gdy kolejno weszli Patryk Małecki, Mariusz Jop i Filip Kurto wzniesiono do góry szaliki,
z głośników popłynął hymn, a na każdej twarzy pojawił się radosny uśmiech. Goście opowiedzieli
nam o sobie, a następnie zadawali pytania związane z przeszłością Wisły Kraków. Każda dobra
odpowiedź była nagradzana pamiątkowym prezentem.
Pomiędzy przygotowanymi konkurencjami czas ,,umilały" dziewczyny z zespołu D.N.A, które
oczarowały wszystkich swoim układem tanecznym. Zadziwili nas także zdolni chłopcy, którzy w
rozgrywce w piłkę nożną z naszymi gośćmi wygrali 3 : 2. Na koniec posypały się autografy oraz
zdjęcia osobiste i grupowe.
Trudno opisać słowami radość i emocje, jakie towarzyszyły temu wydarzeniu. Było to jedno z
najbardziej udanych spotkań, jakie miały miejsce w naszej szkole! Dziękujemy organizatorom!

Sara Bloch
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Uroczystość z okazji rocznicy 11 listopada

Uczniowie naszej szkoły przygotowali uroczystą akademię upamiętniającą odzyskanie przez
Polaków niepodległości po 123 latach niewoli. Młodzi aktorzy zabrali nas w podróż przez dzieje
historii Polski- od bitwy pod Grunwaldem do czasów obecnych, w których mamy wolną i
niepodległą ojczyznę. Widzowie mogli również oglądać wspaniale przygotowane prezentacje
multimedialne, które dodały podniosłego nastroju całej uroczystości. Przedstawienie było
wzbogacone piosenkami śpiewanymi przez szkolny chór. Ponadto uczniowie wystąpili w pięknych
strojach, które oddały ducha tamtych czasów.
Wszystko odbyło się 10 listopada w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i rekreacji w Chełmku
pod czujnym okiem: p. Anety Kowalczyk, p. Urszuli Kowalskiej, p. Marii Warchoł, p. Darii Nowak,
p. Marioli Krzeczkowskiej i p. Joanny Knurowskiej.

Karolina Czeszek
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Konkurs ortograficzny w naszej szkole

Dnia 23 listopada 2009 roku odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny pt. „Ortograficzna
Corrida”, który poprowadziła mgr Aldona Krawczyk i pani mgr Aneta Kowalczyk. W konkursie
wzięło udział 25 uczestników naszego Gimnazjum. Uczniom przyszło zmierzyć się z dyktandem
zatytułowanym „ Wakacyjne plany Wilhelma”. Do drugiego etapu przeszło 10 najlepszych, którym
udało się uzyskać jak najmniejsza ilość punktów ujemnych Finał miał miejsce 26 listopada 2009
roku o godzinie 14.30 w sali 207. Tym razem gimnazjaliści mieli nieco trudniejsze zadanie,
mianowicie czekało na nich dyktando pt. „Hocki-Klocki chomika Okruszka”. Komisja
Sprawdzająca, w skład której wchodziła mgr Aneta Kowalczyk oraz mgr Aldona Krawczyk
wyłoniła zwyciężczynie, a były nimi:
1. Dominika Radziun, IIIa
2. Martyna Kula, IIIc
3. Karolina Twardy, Ia
Serdecznie gratulujemy laureatom i życzymy powodzenia podczas reprezentowania naszej
szkolny na konkursie ortograficznym w Oświęcimiu.

Martyna Kula
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Andrzejki
Jest to wieczór wróżb z nocy 29 na 30
listopada. Andrzejki są specjalną okazją
do zorganizowania hucznych zabaw
przed adwentem.
W
prastarych
wierzeniach
ludowych w Andrzejki pojawiały się
duchy, chochliki, istoty nie z tej ziemi,
wówczas wróżby matrymonialne miały
dużą moc sprawdzania się. Początkowo
andrzejki traktowane były bardzo
poważnie, a wróżby przeprowadzane
były w odosobnieniu. W późniejszych
czasach wróżby przybrały formę
zbiorową organizowanych w grupach
rówieśniczych panien na wydaniu, zaś
współcześnie jest to wielka zabawa
gromadząca
dzieci,
młodzież
i
dorosłych.

Kilka wróżb andrzejkowych:
Buty
Aby dowiedzieć się, która z panien, wdów i rozwódek z grona wróżących sobie osób wyjdzie
pierwsza za mąż posłużymy się butami. Ustawiamy buty z lewej nogi rzędem w kącie pokoju.
Ostatni w kolejce przestawiacie na początek. Właścicielka buta, który pierwszy dotknie czubkiem
progu, może liczyć na błyskawiczną zmianę stanu cywilnego.
Biorące udział we wróżbie osoby stojąc tyłem do drzwi kolejno rzucają swój but za siebie,
ponad swoją głową. Jeśli but upadnie tak, że jego czubek skierowany będzie do wyjścia - osoba
rzucająca wyjdzie za mąż, ożeni się. Jeśli but zwrócony będzie czubkiem do wnętrza pokoju rzucający pozostanie w stanie bezżennym.

Lanie wosku
Najpopularniejszą wróżbą andrzejkową jest lanie wosku na wodę przez ucho klucza. Powstałe
kształty po ostygnięciu oświetla się, a cień rzuca się na ścianę, interpretując, co on obrazuje.
Najważniejsze interpretacje to:
anioł – szczęście
* kwiat – miła niespodzianka
chmura – czas zejść na ziemię, przestać marzyć * orzeł – osiągnięcie celów
dom – przeprowadzka, sprawy rodzinne
* pies – fałszywy przyjaciel
kot – nieszczęście
* serce - miłość

Agnieszka Sarna
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Wieczorek z panią Zofia Staichową

20 listopada o godzinie 18 w ramach projektu „Wiersze
Przydrożne – sztuka na prowincji” w sali widowiskowokinowej MOKSiR odbyło się spotkanie z żoną Tadeusza
Staicha, które cieszyło się dużym zainteresowaniem
zarówno ze strony dorosłych, jak i młodzieży. Wśród
przybyłych gości nie zabrakło przyjaciół i bliskich pana
Tadeusza, władz Chełmka, nauczycieli i nas-uczniów.
Na początku spotkania uczestniczyliśmy w odsłonięciu
kamiennego obiektu upamiętniającego twórczość Tadeusza
Staicha, następnie w sali kinowej mieliśmy okazję obejrzeć
wspaniałą prezentację „Kamień / Stone” przy
akompaniamencie Jacka Furtaka oraz występ
Młodzieżowego Teatru Ruchu.
Wieczorek był tym bardziej wartościowy, że fragmenty
pamiętnika i wiersze poety czytała jego żona, Pani Zofia.
Dzięki temu spotkaniu wielu z nas poznało bliżej postać
Tadeusza Staicha jako poety, spikera radiowego,
przewodnika górskiego, żołnierza AK, mieszkańca naszego
regionu, ale przede wszystkim jako wspaniałego człowieka.
Spotkanie odbyło się w bardzo przyjaznej i
sympatycznej atmosferze, choć nie brakowało łez
wzruszenia, pewnego rodzaju patosu i zadumy. Wszyscy
byliśmy pod dużym wrażeniem i na pewno długo
zapamiętamy to wydarzenie.

Paulina Zajas
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Wieczorek z panią Zofia Staichową
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