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Zdrowych, pogodnych Świąt
Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół
oraz wesołego Alleluja!
Życzy redakcja gazetki „Hermes”
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„Wieczór Otwartych Serc”
X
„Niech ten czas zbudzi w nas wszystko co najlepsze, niech trwa…Zapomnijmy choć na chwilę,
że świat gna jak szalony. Stańmy! Zatrzymajmy się, niech chwila ta trwa. Uwierzmy
w siebie i pokonajmy lęk! W ten piękny czas, wspólnych naszych spotkań, podarujmy z serca małą cząstkę
siebie”

Takie słowa padły z ust młodych aktorów na Wieczorze Otwartych Serc, który jak
zwykle zgromadził liczną widownię w SZSP nr 2 w Chełmku, w tym Burmistrza Chełmka
pana Andrzeja Saternusa. To spotkanie miało charakter nieco świąteczny a inscenizacja, która
została zaprezentowana utrzymana była
w duchu dickensowskiej opowieści wigilijnej. Scenariusz napisany specjalnie
na tę okazję przez panią Mariolę Krzeczkowską i oparty na pomyśle twórczym uczennic klasy
szóstej wzbudził wśród widzów duże zainteresowanie.
Młodzi ludzie zwrócili uwagę na pośpiech, bezwzględność i pęd współczesnego świata.
W inscenizacji pokazali przemianę człowieka i udowodnili, że dobro jednak zwycięża.
Występowi towarzyszyła piękna oprawa muzyczna. Wokalne
i taneczne debiuty młodych artystów zachwyciły gości. Podczas przedstawienia wykorzystano
fragmenty „Opowiadań” księdza Jana Twardowskiego, które zakupiono do szkolnej biblioteki
w ramach projektu „Książki naszych marzeń”. Zespół Parafialny „Caritas” wraz
z przewodniczącą Panią Marią Gonsior był współorganizatorem spotkania i sponsorem
słodkiego poczęstunku. Nad całością imprezy czuwały panie: Aldona Krawczyk i Mariola
Krzeczkowska, a o oprawę plastyczną zadbała pani Celina Rudyk.

Pani Mariola
Krzeczkowska
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8 zasad bezpiecznego korzystania z internetu

1. Nie udostępniaj swoich prywatnych danych nieznanym osobom
Takie dane jak twoje imię, nazwisko, numer telefonu czy komórki powinny być przez ciebie pilnie strzeżone.
Nie należy ich podawać osobom poznanym przypadkowo na czacie czy gadu-gadu. Nigdy nie wiadomo,
jak takie osoby będą chciały te dane wykorzystać.
2. Nigdy nie podawaj komuś swojego hasła
Chyba, że masz ochotę na to by ktoś grzebał w twojej poczcie, koncie w Naszej Klasie czy Gronie.
I na przykład, wysyłał głupie wiadomości do wszystkich twoich znajomych. Jako ty.
3. Używaj programów antywirusowych i antyspamowych.
Warto zabezpieczeczyć swój komputer, chyba że masz ochotę na to, że ktoś będzie go wykorzystywał
do swoich szemranych celów. Możesz skorzystać z programów zabezpieczających, dostępnych w serwisie

szybkidownload.pl.
4. Update!
To że masz program antywirusowy czy antyspamowy to połowa sukcesu. Nie zapomnij włączyć opcji
update'owania tych programów. Dzięki temu, będą zabezpieczały komputer przed najnowszymi wirusami.
A nowe wirusy pojawiają się codziennie.
5. Nie wierz wszystkiemu co czytasz w sieci
W sieci jest wiele stron udających normalne serwisy. Jednak, często są one zrobione tylko po to, żeby
wyłudzić twój adres e-mail i zalać potem skrzynkę tonami spamu. Bądź ostrożny rejestrując się
w niesprawdzonych serwisach.
6. Nigdy nie umawiaj się na spotkanie z nieznajomą osobą
Fajnie poznać kogoś na czacie, ale czy to znaczy że chcemy się z tą osobą od razu spotykać? Jaką mamy
gwarancję, że poznana w internecie osoba będzie tą samą osobą w "realu"? Żadną. Dlatego lepiej zachować
ostrożność i poprosić rodziców o radę.
7. Nigdy nie używaj webkamery podczas rozmowy z osobą której nie znasz. Jeśli nie masz pewności, z kim
rozmawiasz na czasie czy GG, nie zgadzaj się na połączenie wideo. A już szczególnie wtedy, jeśli ta osoba
sama go nie udostępnia. Czy chcesz rozmawiać z kimś, kto widzi ciebie, nie widząc go? Raczej nie.
8. Nie odpowiadaj na zaczepki w sieci. Jeśli ktoś wysyła ci obraźliwe maile albo zaczepia na czacie - nie
odpowiadaj. Po co się wkręcać? Takie złośliwe osoby tylko na to czekają. Lepiej zignorować ich wiadomości w końcu znudzi im się wysyłanie tych głupot i poszukają innej ofiary.

Pani Joanna
Kramarczyk
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Wielkanoc - zwyczaje i tradycje
X
Dla większości ludzi jest to dzień zmartwychwstania Pana, obchodzony na świecie od
niepamiętnych czasów. Dlaczego jest tak znany? To proste! To przez...
Zwyczaje ludowe
Każdy z nas zna ich wiele. Ale czy wszystkie...?
•
•
•
•
•

•

•

•

Śmigus-dyngus – początkowo związany był z obrzędami praktykowanymi poprzez radość po
odejściu zimy i nadejściu wiosny. Polegał m.in. na oblewaniu dam wodą, któremu towarzyszyło
ich chłostanie. Dzisiaj zwykle polega tylko na oblewaniu innych wodą;
Śniadanie wielkanocne – wtedy to jemy pokarmy święcone dzień wcześniej, czyli
w WielkąSobotę;
Pisanki – nazwa jaj ozdabianych różnymi technikami, a następnie święconych;
Walatka – zabawa polegająca na takim toczeniu pisanek po stole, by się zderzyły. Właściciel
„silniejszego” jajka zabierał rozbitą pisankę przeciwnika. W innym wariancie walatki jajka brano
do ręki i stukano się ich czubkami;
Dziady śmigustne - w nocy z Niedzieli na Poniedziałek Wielkanocny pojawiają się owinięte
w słomę maszkary, zwane dziadami śmigustnymi. Twarze ukryte mają za futrzanymi maskami,
osmolonymi pończochami, z wycięciami na oczy i nos. Nie odzywają się, wydają tylko pomruki,
trąbią na blaszanym rożku, gestykulując, proszą o datki, polewając przy tym wodą;
Siuda Baba - dawny, polski zwyczaj ludowy obchodzony w poniedziałek wielkanocny, który
współcześnie zachował się jedynie w podkrakowskich wsiach. Siuda Baba to mężczyzna
przebrany za usmoloną kobietę w podartym ubraniu. Chodzi od domu do domu w towarzystwie
Cygana i kilku krakowiaków, zbierając datki i szukając młodych panien, by wysmarować
je sadzą;
Przywołówki - kujawski zwyczaj wielkanocny, obchodzony od połowy XIX w. w pierwsze
święto Wielkanocy w Szymborzu - obecnej dzielnicy Inowrocławia. Wieczorem w niedzielę
wielkanocną mieszkańcy wsi zbierali się na centralnym placu, a kawalerowie udawali się na
podwyższenie, skąd wygłaszali wierszyki na temat okolicznych panien. W przywołówkach
również stwierdzano, ile wody będzie wylane na poszczególne panny w lany poniedziałek;
Palma wielkanocna - na pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy, obchodzona jest przez
chrześcijan Niedziela Palmowa, z którą w Kościele katolickim wiąże się zwyczaj święcenia
palm, znany
w Polsce od średniowiecza. Tradycyjne palmy wielkanocne przygotowuje się z gałązek wierzby,
która w symbolice kościoła jest znakiem zmartwychwstania i nieśmiertelności duszy. Obok
wierzby używano również gałązek malin i porzeczek. Ścinano je w Środę Popielcową
i przechowywano
w naczyniu z wodą, aby puściły pąki na Niedzielę Palmową. W trzpień palmy wplatano również
bukszpan, barwinek, borówkę, cis, widłak. W Wielką Sobotę palmy są palone, a popiół z nich
jest używany w następnym roku, kiedy w środę popielcową ksiądz znaczy wiernym głowy
popiołem.

Agnieszka Ludwisiak
Klasa III A
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Recenzja książki „Za niebieskimi drzwiami”

Bohaterem i narratorem w książce "Za niebieskimi drzwiami" jest
dwunastoletni Łukasz Borski. W drodze na wakacje Łukasz i jego mama mają
wypadek. Mama zapada w śpiączkę, a chłopak wychodzi z wypadku
z połamanymi nogami, po rehabilitacji i tak ma problem z chodzeniem.
Łukasz poza mamą nie ma bliskiej rodziny, tymczasowo mieszka u biednej
sąsiadki. Okazuje sią, że chłopiec ma ciotkę, która prowadzi w nadmorskim
Brzegu pensjonat "Wysoki Klif". Przenosi się do niej, niechętny zmianie, rozłące
z mamą (która wciąż nie odzyskała świadomości). Ciotka Agata oddaje
siostrzeńcowi pokój, który kiedyś należał do jego mamy. To pokój
za niebieskimi drzwiami, pomalowanymi na kolor kompletnie inny.
W Brzegu, dzięki ciotce Agacie Łukasz poznaje rodzinne tajemnice: burzliwe
rozstanie jego mamy z rodziną, historię nieznanego ojca, na strychu odnajduje
się stara skórzana kurtka jego taty. To tutaj pozna też nowych kolegów,
początkowo swoich wrogów: Monikę, Pchełkę i Zgryza. I wreszcie: odkryje świat
rodem
ze złego snu, świat kryjący się za niebieskimi drzwiami. Wystarczy pukać
w nie odpowiednio długo - siedem minut
i siedem sekund. Rzeczywistość wygląda jak z filmu Matrix! Bardzo polecam
tę książkę. Zachęcam do jej przeczytania dzieci, młodzież i dorosłych.
Aleksandra Dzieńska
Klasa Va
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Kronika Zwiadowcy Historii
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
to polskie święto państwowe obchodzone corocznie 1 marca, poświęcone pamięci
Żołnierzy Wyklętych czyli żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego
podziemia, ustanowione na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku.
Biblioteka Samorządowego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Chełmku
w pomieszczeniach czytelni, w dniu 1 marca 2016 roku zrekonstruowała partyzanckie
obozowisko żołnierzy walczących w czasie II Wojny Światowej. Znalazły się tu rekwizyty
z czasów wojny jak; menażki, książeczka modlitewna, czapka z krzyżem, części munduru
żołnierskiego. W czytelni zawisły też plakaty przedstawiające postaci żołnierzy
wyklętych:
Rtm. Witolda Pileckiego, Mjr. Józefa Kurasia ps. „Ogień”, Hieronima Dekutowskiego ps.
„Zapora” czy Danutę Siedzikówną ps. Inka”. Pomysłodawcą tego projektu i jego twórcą
był uczeń klasy 3b, Przemysław Gałęziowski, którego zainteresowania to historia
a zwłaszcza czasy wojenne. Uczeń pod kierunkiem pani Marioli Krzeczkowskiej
poprowadził krótkie prelekcje przybliżające uczniom klas szkoły podstawowej zagadnienie
historyczne związane
z żołnierzami wyklętymi. Lekcjom towarzyszyła muzyka do filmu, który właśnie wchodzi
na ekrany polskiego kina pt. „Historia Roja czyli co w ziemi lepiej słychać”.
W ostatnich latach bohaterska i tragiczna zarazem historia żołnierzy wyklętych coraz
częściej staje się przedmiotem zainteresowania, także wśród przedstawicieli młodego
pokolenia. Uczczenie żołnierzy przez młodzież to wyraz hołdu za niezłomną postawę
patriotyczną i przywiązanie
do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną
w obronie Ojczyzny.

Pani
Mariola Krzeczkowska
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