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WAŻNE TEMATY

1. Życzenia  
Świąteczne

2. Wizyta młodzieży  
niemieckiej

3. Co warto 
przeczytać na 
świętach

4. Nie rzucim ziemi,  
skąd  nasz ród...

5. Co warto obejrzeć 
i posłuchać

6. Humor

7. Przypomnienie o 
akcji Samorządu

Minął kolejny rok i zbliża się Boże Narodzenie.
Pięknie ustrojona choinka, wesołe dźwięki kolęd 

oraz radość przystrajająca ludzkie serca niech 
oznajmiają, 

że nadszedł czas odpoczynku i świętowania.

Życzymy byście jak najdłużej doświadczali magii 
Świąt,

a Nowy Rok 2012 niech przyniesie Wam wszystko 
czego zapragniecie!

Samorząd Uczniowski
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WIZYTA NIEMIECKIEJ MŁODZIEŻY W NASZEJ SZKOLE

Od  24.10.  do  27.10.2011  gościliśmy  w  naszej  szkole  grupę  niemiecką.  Celem 
wizyty było wstępne opracowanie projektu, w którym wezmą udział uczniowie 
naszej  szkoły  oraz  podopieczni  Centrum  młodzieżowego  Leinefelde-Worbis.  
W trakcie pobytu nasi goście zwiedzili Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa 
Salezjańskiego,  Muzeum  Auschwitz  i  Brzezinkę,  Muzeum  Etnograficzne  w 
Wygiełzowie.  Wzięli  udział  w  spotkaniu  z  Burmistrzem  Chełmka,  oraz  
w  warsztatach  artystycznych  zorganizowanych  przez  fundację  Brata  Alberta. 
Dyrektor  MOKSiRu przybliżył  historię  naszego miasta  oprowadzając  gości  po 
Domu Pamięci Baty. Wspólne spotkanie jest początkiem dalszej współpracy przy 
realizacji projektów naszych miast.

                                   

 

STR. 

OPIEKUN  KLUBU EUROPEJSKIEGO:
 PANI R. KSIEZARCZYK 

I PANI E. PILCH
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„NIE RZUCIM ZIEMI, SKĄD NASZ RÓD. NIE DAMY POGRZĘŚĆ MOWY. 
POLSKI MY NARÓD, POLSKI LUD.”

9 listopada w Gimnazjum nr 2 w Chełmku odbyła się uroczysta akademia przygotowana przez uczniów 
klas  trzecich.   11  listopada  1918  roku  to  znacząca  data  w  historii  Polski  –  dzień  odzyskania 
niepodległości. Minęła kolejna rocznica odzyskania przez Polskę, po 123 latach niewoli, niepodległego 
bytu. Akademię rozpoczęła „Rota”,  w czasie której  uczeń wniósł flagę Polski.  Nie brakło elementów 
teatralnych i  dramatycznych  gdy uczennice  w czarnych  strojach  jako  kraje  zaborcze  „skuły”  Polskę 
łańcuchami.  Wokalną  prezentację  uczennic  uzupełniały  recytacje  wierszy  patriotycznych  takich  jak 
"Czerwone  maki  na  Monte  Casino"  czy  "Był  taki  rok  63"  .  Akademię  zakończyły  słowa  narratorki: 
Wreszcie w 1945 przyszła wolność. Z ruin i zgliszcz zbieraliśmy się do wielkiej odbudowy kraju. Mimo, 
że należeliśmy do grona zwycięzców, dopiero w 1989 roku zaczęliśmy być podobni do wolnej Europy. 
Potem  zabrzmiały  słowa  piosenki  Bajmu,  .„Biała  Armia”  którą  zaśpiewali  wszyscy  występujący. 
Uroczystość została przygotowana przez panie: Mariolę Krzeczkowską, Renatę Banaś i Ewę Jeleń.
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CO WARTO PRZECZYTAĆ W ŚWIĄTECZNY CZAS

           Książką, którą postaram się ocenić, będzie niedawno wydana lektura Małgorzaty 
Gutowskiej-Adamczyk pt.  „110 ulic”.  Utwór ten jest na liście bestsellerów na polskiej 
liście  książek  dla  młodzieży.  Wybrałam  akurat  ją,  ponieważ  uważam,  że  jest  godna 
zainteresowania,  Bez  problemu  znajdziemy  pełną  powikłań,  żywą  akcję,  niesamowicie 
dobre dialogi, wątek sportowy, sporo powodów do śmiechu, a także do wzruszeń, a co 
spodoba się zapewne młodej czytelniczce najbardziej – miłość. 

Głównymi  bohaterami  jest  rodzina Wierzbickich,  a  'pierwsze skrzypce'  gra ich 
najstarszy syn – Michał – zapalony koszykarz i 'gwiazda szkolnych korytarzy'. Jest to 
postać  bardzo  interesująca  i  nieraz  wręcz  zagadkowa.  Bardzo  go  polubiłam  za  jego 
inteligencję, którą nieźle potrafił wykorzystać w najróżniejszych sytuacjach, ale także 
za  przebiegłość  i  spryt,  którym  dość  często  się  wykazywał.  W  tym  chłopaku  także 
spodobał  mi  się sposób,  w jaki  rozmawiał  z nauczycielami,  rówieśnikami i  przyjaciółmi. 
Jednak  ta  sielanka  w  życiu  Michała  się  kończy.  Chłopak,  który  jak  do  tej  pory  był 
przyzwyczajony do luksusowego życia, musi z powodu utraty pracy przez ojca zamienić 
wspaniałą  Warszawę,  na  marne  Grajewo.  Mimo  wszystko  nie  chce  stracić  uznania  
w oczach kolegów, więc z tego powodu okłamuje ich, że przeprowadza się za granicę. 
Wyobraźcie  sobie,  jakie  musiało  być  ich  zdziwienie,  gdy  drużyna  z  Warszawy  miała 
rozegrać  mecz  z  drużyną  z  Grajewa,  w  której  właśnie  grał  Michał.  
Książka naprawdę mnie zainteresowała, muszę przyznać, że czytało się ją bardzo lekko i 
szybko.  Jak  już  wcześniej  wspomniałam,  uważam  że  są  w  niej  niesamowite  dialogi,  
w  których  przeważa  język  bardzo  młodzieżowy  i  na  pewno  zrozumiały  dla  każdego 
młodego czytelnika. Pomimo że jak do tej pory przeczytałam naprawdę dużo książek tego 
typu,  nie  spotkałam  się  jeszcze  z  tak  dobrze  przedstawioną  realną  'walką  między 
pokoleniami' . Autorka nie bała się przedstawić nastolatka jako zbuntowanego młodego 
człowieka, który myśli, że cały świat „leży u jego stóp”             i wszyscy mają się go  
słuchać. Jak do tej pory wbrew temu, że książka została niedawno wydana, ukazało się już 
kilka,  naprawdę zachęcających do przeczytania okładek. Przyznam się szczerze, że ja 
wpadłam na nią przez czysty przypadek, gdyż najzwyczajniej w świecie, znalazłam ją na 
półce  wokół  innych  książek  w  naszej  bibliotece  szkolnej,  ale  naprawdę  nie  żałuję  
i jeszcze raz serdecznie polecam. :)

GABRIELA CZUBA, IIIA
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CZEGO WARTO POSŁUCHAĆ I CO WARTO OBEJRZEĆ
      Na  początku  września  na  rynku  pojawiła  się  najnowsza 
płyta  Armando  Pérez  (  znany  pod  pseudonimem  artystycznym, 
jako Pitbull ).  Nosi ona tytuł  "Planet Pit" i  jak głoszą media jest to 
składanka samych hitów.  Za produkcje  odpowiadają m.in.  Afrojack, 
Benny  Blanco,  Dr.  Luke i  David  Guetta.  Nie  są  to  artyści,  których 
atutem jest łączenie bardziej zmysłowych brzmień, tylko bezlitosna 
zabawa  basem  i  syntezatorami.  Muzyka,  jaką  reprezentuje  Pitbull 
cieszy się uznaniem pośród przede wszystkim osób młodych, gdyż jest 
ona energiczna, taneczna i dynamiczna. ·     Zdaniem wielu internautów  
autor doskonale dobrał listę utworów.  Niektóre piosenki już od kilku 
tygodni podbijają Billboard .   Jeśli chodzi o teksty to są one nijakie. 
Nie  niosą  w  sobie  żadnego  moralnego  przesłania,  lecz  do  tego  nie 
można się doczepić, gdyż są one typowo dyskotekowe. Śmiało można 
polecić  ten  album  każdemu,  kto  oczekuje  od  muzyki  pozytywnego 
brzmienia oraz związanej z nią zabawy. Płyta zarówno w zagranicznej 
jak  polskiej  prasie  zbiera  jak  najbardziej  zasłużone  bardzo  dobre 
recenzje. Płyta ma również jedną ogromną zaletę - potrafić rozruszać 
prawie każdego i sprawia, iż trudno wysiedzieć w miejscu.

      Nie dawno na ekranach kin pojawił się najnowszy horror  Troy’a 
Nixey’a  -  Nie  bój  się  ciemności.  Autorem  scenariusza  filmu  jest 
Matthew Robbins i  Guillermo del Toro .  Główną bohaterką jest mała 
Sally (Bailee Madison). Mimo młodego wieku przerosła ona swoją pracą 
starszych  kolegów  z  planu.  Pokazała,  że  nie  każde  dziecko  gra 
sztywnie  i  niedojrzale.  Równie  dobrze  jak  ona  zagrała  Kim  (Katie 
Holmes)  ,  była  bardzo  tajemnicza  i  wykazała  dużą  inicjatywę.  
       Film przeznaczony jest dla widzów o mocnych nerwach i dla 
miłośników horrorów. Występuje w nim wiele scen wprowadzających w 
nastrój  grozy.  Skrzypiąca  podłoga,  groźna  muzyka,  ciemność, 
spowolniona akcja – wszystko to pozwala oglądającemu wczuć się w 
świat  bohaterki  i  przeżywać  niezapomniane  emocje.  Na  uwagę 
zasługuje muzyka, którą skomponował Marco Beltrami i Buck Sanders. 
Dodaje ona pikanterii  i  jest dokładnie taka,  jakiej boją się słuchać 
dzieci  o  zmroku.  Najlepsze momenty  akcji  zaczynają  się  nocą,  gdy 
gasną  światła.  
      Warto pochwalić scenografię Rogera Forda, który znany jest m.in. 
dzięki  produkcji  „Opowieści  z  Narnii”.  Zasługuje  on  na  oklaski. 
Miejscem akcji wybrał nie tylko przerażający dom, ale także mroczny, 
jesienny ogród z labiryntem żywopłotów. Doskonale wykreował stworki 
z pieca. Nie były one „na siłę” obrzydliwe i straszne. Osobiście film 
spodobał  mi  się  .  Spełnia  on  wszystkie  kryteria  dobrego  horroru, 
polecam . 

JUSTYNA

 MAŃKUT, IIIB

JUSTYNA

 MAŃKUT, IIIB
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http://fdb.pl/osoba/118450-bailee-madison
http://fdb.pl/osoba/8613-guillermo-del-toro
http://fdb.pl/osoba/47325-matthew-robbins-i
http://fdb.pl/osoba/508549-troy-nixey
http://fdb.pl/osoba/508549-troy-nixey
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HUMOR

Mała  dziewczynka  liże  rękaw  cioci.
-Co  ty  robisz,  Zosiu?
-  Sprawdzałam  czy  rzeczywiście 
ubiera się ciocia bez smaku, jak mówi 
mama.

Słoń i  mrówka wybrali  się  na wiśnie 
do  ogródka  sąsiada.  Nagle  słyszą 
czyjeś  kroki.  Mrówka  Mówi:
-  Słoniu,  schowaj  się  za  mną!  Ja  się 
mniej rzucam w oczy. 

Spotyka  się  dwóch  kolegów:
-Wiesz,  ukradli  mi  samochód…
-Dzwoniłeś  na  policję?
-Dzwoniłem, ale to nie oni.

Dwaj  służący  po  przydźwiganiu  na 
plecach  wielkiej  kamiennej  tablicy  
z  wyrytymi  hieroglifami  mówią:
-O królu, władca Babilonu przesyła ci 
pocztówkę  z  wczasów  w 
Mezopotamii.  
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Przypominamy o akcji Samorządu Szkolnego Gimnazjum!

Jeśli  ktoś  z  Was  potrzebuje  wsparcia  w  zakresie  jakichkolwiek 
przedmiotów służymy pomocą naukową.  Wszelkich informacji  udziela 
opiekun Samorządu, pani Mariola Krzeczkowska lub przewodnicząca: 
Gabriela  Czuba,  zastępca;  Patrycja  Trojańska,  sekretarz:  Karolina 
Twardy i Joanna Gwizdoń. Spotkania odbywają się w środy w bibliotece 
szkolnej. Każdemu kto ma problemy z nauką pomożemy! Przyjdź, zgłoś 
się do nas a my nie zostawimy Cię z tym problemem!


