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„W modlitewnej ciszy…
Dni człowieka są jak trawa;
kwitnie jak kwiat na polu.
Ledwie muśnie go wiatr,a już go nie ma,
i miejsce,gdzie był,już go nie poznaje.”
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Idą święta…
X
Już za niedługo będziemy obchodzić Święta Bożego Narodzenia. Jest to czas radości, spotkań
z rodziną, wspólna wieczerza wigilijna, łamanie się opłatkiem, śpiewanie kolęd, choinka, bombki,
szopka…. Ale czy wiemy co oznaczają symbole, zwyczaje, tradycje świąteczne?
Pierwsza Gwiazdka
Jest symbolem Gwiazdy Betlejemskiej, której pojawienie się towarzyszyło narodzinom
Jezusa. Dzięki niej pasterze, Trzej Królowie mogli dotrzeć do miejsc a narodzin Zbawiciela.
Dziś oczekujemy pierwszej gwiazdy, jaka pojawi się na wilijnym niebie. Dopiero, gdy ona
Zabłyśnie możemy, według tradycji, siąść do stołu i podzielić się opłatkiem.
Opłatek
Jest to nic innego, jak cienki kawałek wypieczonej mąki pszennej i wody. Dzielimy się opłatkiem
przed wieczerzą wigilijną, składamy sobie życzenia. Życzenia, jakie składamy sobie podczas
dzielenia się opłatkiem powinny być szczere, wybaczamy sobie wtedy wszystkie winy, aby zasiąść
do kolacji pogodzeni i z czystymi sercami.
Sianko wigilijne
Kładziemy je pod białym obrusem na stole, przy którym będziemy spożywać wigilijną kolację.
Symbolizuje oczywiście miejsce, w jakim przyszedł na świat Jezus – szopkę i siano, na którym leżał
po urodzeniu.
Choinka
Zwyczaj ubierania choinek narodził się wśród ludów germańskich przeszło 300 lat temu.
W dniach przesilania zimy i nocy zawieszano u sufitu gałązki jemioły, jodły, świerka, sosny jako
symbol zwycięstwa życia nad śmiercią, dnia nad nocą, światła nad ciemnością. Kościół chętnie
przejął ten zwyczaj jako zapowiedź, znak i typ Jezusa Chrystusa. Na drzewku zawieszamy światła,
bo tak często Jezus o sobie mówił, że jest światłością świata.
Kolędy
Zaczynamy je śpiewać przy wigilijnym stole. Pierwsze „kolędy” były śpiewane przez Rzymian
w ramach uroczystego uczczenia pierwszego stycznia, potem zwyczaj śpiewania pieśni przejęli
chrześcijanie, aby czcić narodziny Jezusa.
Prezenty
Najprzyjemniejszy, dla wielu, zwyczaj bożonarodzeniowy. Dziś to one głównie kojarzą się Bożym
Narodzeniem. Pierwotnie ten zwyczaj był związany wyłącznie z osobą św. Mikołaja, dziś
przyjmujemy, iż są to podarki od małego Jezusa.
Pasterka
Tradycyjna msza odprawiana w nocy z 24 na 25 grudnia. Symbolizuje czuwanie pasterzy przy
żłobie Jezusa. Uczestniczymy w niej razem z najbliższymi jest najważniejszym momentem w czasie
Świąt Bożego Narodzenia.
Samorząd Uczniowski życzy wszystkim zdrowych, szczęśliwych, pogodnych Świąt Bożego
Narodzenia. Niech dzieciątko Jezus Wam błogosławi!
Wesołych Świąt !
Natalia Legut
IIIa
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Święto Niepodległości

W dniu 10 listopada 2015 r, w naszej szkole odbyła się akademia z okazji święta narodowego
odzyskania przez Polskę niepodległości. 11 listopada, po uwolnieniu z Magdeburga , Piłsudski
otrzymał władzę nad wojskiem, a kilka dni później został Tymczasowym Naczelnikiem
Państwa. Po 123 latach Polska odzyskała niepodległość. Akademia została przygotowana przez
uczniów klas III gimnazjum pod opieką pani Aldony Krawczyk i Anny Filipeckiej-Legut. Całą
uroczystość uświetnił występ chóru i oprawa muzyczna przygotowana przez panią Agnieszkę
Zabawę. Muzyka oraz dekoracje wykonane przez panią Ewę Gajdę wprowadziły wszystkich w
uroczysty i podniosły nastrój całego występu. Uczniowie przenieśli nas do czasów kiedy Polska
była pod zaborami trzech wrogich państw, a dzielni, pełni nadziei Polacy „walczyli mieczem i
piórem”. Akademia przypomniała nam o ważnych wydarzeniach historycznych, o których
powinien pamiętać każdy Polak i prawdziwy patriota.
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Projekt Ekologiczny 2015
X
W dniu 30 września 2015 r. w sali kinowej MOKSiR w Chełmku odbył się uroczysty finał działań
projektu „Edukacja ekologiczna w szkołach gminy Chełmek". W spotkaniu z udziałem
zaproszonych gości w osobach Burmistrza Chełmka Andrzeja Saternusa, Skarbnika Miejskiego
Zofii Kalety, Kierownika Referatu Oświaty Adama Łękawy, dyrektorów szkół, pracowników
Urzędu Miejskiego w Chełmku i rodziców, w obecności przedstawicieli uczniów z czterech
zespołów szkół w naszej gminie zaprezentowano i nagrodzono wyniki ostatnich zadań
realizowanych w projekcie. Burmistrz Chełmka z koordynatorem projektu Bogdanem
Kowalczykiem i dyrektorami poszczególnych zespołów szkół dokonali wręczenia nagród
uczestnikom konkursów oraz oceny pokazu strojów ekologicznych. Stroje zostały również
wyróżnione nagrodami, które zostały przyznane i przekazane dzieciom po pokazie mody
ekologicznej. W słowach skierowanych do rodziców i uczniów Burmistrz zwrócił uwagę na kilka
aspektów szerszych działań gminy w zakresie gospodarki odpadami oraz problemy niskiej emisji na
terenie województwa małopolskiego. Przypomniał młodzieży i rodzicom o wadze problematyki
ochrony środowiska dla naszego życia i zdrowia, jak również działaniach naszej gminy w tym
zakresie. W sali i na specjalnie przygotowanych powierzchniach można było zobaczyć wszystkie
nagrodzone prace plastyczne w konkursach i instalacje z materiałów ekologicznych przygotowane
przez uczniów z poszczególnych zespołów szkół. Dużą rolę w projekcie odgrywali rodzice, których
uczestnictwo było widoczne nie tylko w zadaniach ankietowych i badaniu zwyczajów
ekologicznych w domach ale również w aktywności i ilości dzieci w zadaniach konkursowych.
Z radością oglądali występy swoich pociech na ostatnim etapie działań konkursowych. Projekt
"Edukacja ekologiczna w szkołach gminy Chełmek" realizowany przez gminę Chełmek w okresie
od 25 maja 2015 do 30 września 2015r. obejmował cykl przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym,
ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zanieczyszczeń środowiska, a zwłaszcza powietrza.

Koordynator Projektu:
Pan, Bogdan Kowalczyk.
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Dzień Nauczyciela
„Kto zdobytą wiedzę pielęgnuje,
a nową bez ustanku zdobywa,
ten może być nauczycielem innych”.

Tymi słowami rozpoczęto gminne uroczystości Dnia Nauczyciela, które odbyły się 13 października
w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji zorganizowane przez Samorządowy Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr 2 w Chełmku.
Uroczystości rozpoczęto częścią oficjalną, w czasie której przemawiali zaproszeni goście, m.in.
Burmistrz Chełmka pan Andrzej Saternus, który przekazał nauczycielom wyrazy uznania
i życzył satysfakcji i zadowolenia z pracy. Następnie zostały wręczone nagrody nie tylko nauczycielom,
ale i uczniom, którzy osiągają bardzo wysokie wyniki w nauce. Uczniowie
z naszej szkoły, którzy otrzymali Stypendia Burmistrza to:
Agnieszka Cebula, Julia Niemczyk, Julia Nowak, Natali Legut, Weronika Śniadek.

.
Po życzeniach i rozdaniu nagród nastąpiła część artystyczna, która uświetniła całą uroczystość. Tańce,
śpiew i muzyka wprowadziły wszystkich w znakomity nastrój. Na scenie można było podziwiać występy
uczniów naszej szkoły, począwszy od najmłodszych i debiutujących przedszkolaków po starszych
i nieco bardziej doświadczonych już gimnazjalistów, wśród których znalazła się para taneczna, mogąca
pochwalić się tytułem Mistrzów Polski, a byli to Mateusz Olszak z klasy III gimnazjum ze swoją
partnerką Zuzanną Basak. Piękne, kolorowe stroje, w których wystąpiły przedszkolaki i uczniowie klas
I-III uatrakcyjniły dodatkowo występy, a śpiew Nikoli i Kacpra- uczniów klasy VI, rozweselił widzów
na sali. Wśród tańców wykonywanych przez najmłodszych tancerzy, można było podziwiać, m.in.
taniec kwiatów, taniec gimnastyczny, basenowy , tenisowy, a nawet piłkarski -oczywiście
z rekwizytami. Oprócz tańców wśród najmłodszych nie mogło zabraknąć pięknej recytacji i śpiewu,
jakim była piosenka pt. „Abecadło”.
Dodatkową atrakcją był występ „chemików”- Oliwii i Szymona, wykonujących doświadczenie na tle
nietypowego układu tanecznego gimnazjalistek. Występy uczniów zakończyła recytacja Natalii Legut,
będąca podziękowaniem dla nauczycieli „ za trud włożony w edukację dzieci
i wskazanie właściwej drogi” oraz życzeniami, „aby każda szkoła była przyjazna i wesoła”, po czym
wystąpił chór szkolny z piosenką dla nauczycieli.
Występy artystyczne, w których wzięło udział 110 uczniów przygotowały panie:
Iwona Bochenek, Anna Fornal, Wioletta Łopuszyńska, Karolina Zamarlik, Ewa Rola, Ewa Raczek,
Joanna Czarnota, Ewa Gajda, Celina Rudyk, Agnieszka Zabawa, Urszula Kowalska, Aldona
Krawczyk.

Pani,
Aldona Krawczyk
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PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM BIBLIOTEK SZKOLNYCH

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła."
Wisława Szymborska

W obecnym świecie, w dobie rozwoju kultury i techniki książka nadal jest jednym
z najważniejszych środków pogłębiania i zdobywania wiedzy, a także kształtowania
osobowości dziecka. Książka bowiem jest nie tylko pokarmem dla umysłu, ale i dla
duszy. Daje możliwość przeżywania radości, zachwytu, fascynacji, lęku, złości
i rozczarowania.
Biblioteka gimnazjum także włączyła się w obchody tego święta. Uczniowie gimnazjum
wzięli udział w akcji organizowanej przez MBP pod nazwą: „Z Aleksandrem Głowackim
w dawnej Polsce", uczestnicząc w Konkursie Pięknego Czytania.
I miejsce uzyskała Julia Nowak z klasy II b, a wyróżnienie otrzymała Małgorzata
Niciewicz z klasy Ia. W ramach obchodu dni bibliotek, uczniowie klas piątych
i szóstych uczestniczyli w zajęciach organizowanych przez MBP prowadzonych przez
panie bibliotekarki: U. Gaj i B. Cygan. Zajęcia przeprowadzone z wykorzystaniem gry
komputerowej były pełne emocji i wzbudziły duże zainteresowanie wśród młodych
czytelników.
Biblioteka gimnazjum rozpoczęła cykl spotkań czytelniczych, podczas których
uczniowie gimnazjum głośno czytają fragmenty literatury obyczajowej. Spotkania
odbywają się na korytarzu szkolnym, tuz przy bibliotece szkolnej. Odbiorcami
literatury są uczniowie klas 4,5,6 szkoły podstawowej.

Zapraszamy uczniów szkoły podstawowej na
zajęcia głośnego czytania w każdy
czwartek o godzinie 14.30!!!
Pani,
Mariola Krzeczkowska
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Kronika Zwiadowcy Historii
Mini wywiad z dyrektorem MOKSIR-u, Panem Waldemarem Rudykiem
Przemek Gałęziowski: Dzień dobry nazywam się Przemysław Gałęziowski. Prowadzę
rubrykę „Kronika Zwiadowcy Historii” w gazetce szkolnej gimnazjum „HERMES”. Moje
zainteresowania to militaria i paramilitaria oraz wydarzenia II Wojny Światowej. Wiem, że
i pan bardzo interesuje się tym okresem w historii zwłaszcza dotyczacym naszego miasta
i gminy Chełmek.
Chciałbymm więc zapytać pana jako znawcę tego tematu, gdzie na terenie Chełmka
stacjonowało niemieckie działo Fliegerabwehrkanone”Flak”88 mm?
Pan Waldemar Rudyk: Wykarczowany las rosnący w miejscu dzisiejszego osiedla domów
jednorodzinnych i stadionu sportowego był miejscem stacjonowania baterii przeciwlotniczej.
Stanowiska ogniowe wraz z systemem umocnień i zapleczem technicznym, koszarami,
sięgały od obecnej przepompowni wody, po skraj lasu na Paprotniku.
Przemek: Ile było jednostek uzbrojenia artyleryjskiego?
P.Rudyk: Trzon uzbrojenia stanowiło osiemnaście dział 88 mm wersji 41
przeznaczonych do walk powietrznych.
Przemek: Pozostało coś po tym uzbrojeniu np.:łuski, części zamienne itp.?
P. Rudyk: Tak są pozostałości tego typu na terenie naszego miasta. Zostały też różne zdjęcia
dokumentujące wydarzenia tamtego okresu.
Przemek:Dziękuję Panu za rozmowę.
P.Rudyk: Również dziękuję.

Przemysław Gałęziowski
Klasa III b
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