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„Spotkanie polsko - niemieckiej młodzieży” 

   

 

 

Dnia 29.05.2012 członkowie grupy e-Twinning i Klubu Europejskiego wyjechali 

na wymianę do Niemiec.  Uczniowie zebrali się na placu przed szkołą o godz. 

6.40. Podróż trwała około 10 godzin.   Grupa składała się z szesnastu uczniów  

i trojga opiekunów: pani Renaty Księżarczyk, pani Ewy Pilch oraz pana 

dyrektora Marka Idzika.  Pobyt trwał pięć dni.  Grupa polska nocowała  

w miejscowości Heiligenstadt, gdzie jadła śniadania i obiady, natomiast kolacje 

w Leinefelde. Przed południem zwiedzaliśmy wybrane miejscowości i zabytki, 

które mieściły się w tym rejonie. Śniadanie rozpoczynało się o 9.00, obiad  

o 13.00, a kolacja najczęściej między 18.00-19.00. Grupa niemiecka bardzo 

serdecznie i gościnnie przywitała Polaków. Byli przejęci tą wizytą i pragnęli, 

abyśmy wrócili do kraju zadowoleni.  Pogoda początkowo dopisywała, niestety 

pod koniec pobytu uległa pogorszeniu. To jednak nie zniechęciło uczestników 

do wspólnej zabawy. Starano się dużo rozmawiać, zarówno po angielsku jak  

i po niemiecku Wygrywał język, którego uczymy się dłużej. Poznaliśmy wiele 

nowych osób, z którymi na pewno będziemy utrzymać kontakt, aby lepiej 

poznać ich tradycje, miasto jak i kraju. W trakcie pobytu mieliśmy możliwość 

zaznajomienia się z historią Niemiec, codziennie poznawaliśmy coś nowego, co 

na długo pozostanie w naszej pamięci. Wieczory spędzaliśmy na boisku, na 

wspinaczkach lub jeżdżąc na rolkach. Mieliśmy możliwość wyjścia na basen  

i jestem pewna, że każdy był zachwycony mnogością atrakcji, jakie zapewnia to 

miejsce. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. My uczyliśmy się czegoś nowego, a 

także Niemcy mieli możliwość poznania naszej ojczystej mowy. Myślę, że nie 

ma osoby, która mogłaby powiedzieć, że źle się bawiła czy nudziła. Każda 

minuta naszego wyjazdu była bardzo dobrze zaplanowana i pomogła nam jak  

i naszym przyjaciołom zdobyć nowe doświadczenie. - Gabriela Wlezień 
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PIKNIK EUROPEJSKI 
  

 

 
Jak co roku w naszej szkole kultywowana jest tradycja organizacji Pikniku Europejskiego we 

współpracy z szkołą podstawową i przedszkolem. Dnia 24 maja wydarzenie to miało miejsce w murach 

naszej szkoły i na zewnątrz na boisku „Orlik”. W rolę konferansjerów części artystycznej wcielili się 

Joanna Gwizdoń i Damian Hudzik. Rozpoczęliśmy uroczystym  odśpiewaniem „Ody do radości” - 

hymnu UE, następnie uczennice klasy III gimnazjum – Karolina Twardy, Dominika Wrona, Patrycja 

Trojańska i Joanna Gwizdoń zaśpiewały piosenkę zespołu Bon Jovi „It’s My Life”, a koleżanki Marta 

Chwierut i Justyna Ryszka wykonały układy taneczne własnej choreografii. Nasz piknik uświetniły 

także występy grup przedszkolnych w tańcach z całego świata. Zostały one przygotowane przez panie:  

W. Łopuszyńską, A. Fornal, E. Bolek, K. Tarkę, E. Krystę-Pędziołek i B. Musiał. Jak co roku nie 

mogło oczywiście zabraknąć chwil teatralnych. Przedstawienie zatytułowane „Potyczki rodzinne” 

przygotowane przez uczniów SP i nauczycieli: A. Remsak, B. Leję i I.Tołwińską,  skecz „Nauczyciel 

WF” w wykonaniu Oskara Majdanka i Pawła Pawlaka, wzbudziły entuzjazm wśród widzów, a młodzi 

artyści zebrali gromkie brawa. Część artystyczną zakończyła piosenka Celine Dion „My Heart Will Go 

On” w wykonaniu Dominiki Wrony,  a także pokaz mody ekologicznej. Drugi etap imprezy nosił 

miano sportowej. Nie mogło  w nim więc zabraknąć meczy, konkurencji sprawnościowych, turnieju 

tenisa ziemnego i potyczek między zespołami klasowymi. Na wszystkich uczestników Pikniku 

Europejskiego czekały liczne atrakcje przygotowane przez Radę Rodziców. Były to min.: paintball do 

tarczy, żyroskop od NASA, popcorn i kiełbaski. Ostatnia część pikniku to dyskoteka na świeżym 

powietrzu i losowanie atrakcyjnych nagród w loterii. Wszyscy bawili się świetnie dzięki 

organizatorom: R. Księżarczyk, E. Pilch, M. Krzeczkowskiej, B. Kobyłczyk, J. Baran,  

J. Kramarczyk, a także wuefistom S. Fedeckiemu, J. Czarnocie. Dziękujemy Radzie Rodziców z panią 

S. Szewczyk na czele, która to pomagała w organizacji tejże imprezy i zapewniła moc piknikowych 

atrakcji.  

Konrad Bradecki 
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III MEMORIAŁ IM. ŁUKASZA HOBORY 

  

 

 
Od trzech lat w naszej szkole Dzień Dziecka nierozerwalnie łączy się  

z organizowanym przez dyrekcję, wuefistów z naszej szkoły i Miejski Ośrodek Sportu Kultury  

i Rekreacji Memoriałem im. Łukasza Hobory. Nie inaczej było w tym roku. Dnia 1 czerwca odbyła się 

sportowa uroczystość, na którą zaproszeni zostali: nauczyciele, uczniowie i goście specjalni, wśród 

których nie zabrakło burmistrza Chełmka Andrzeja Saternusa, Andrzeja Skrzypińskiego - 

przedstawiciela Starostwa w Oświęcimiu i rodziców zmarłego pana Hobory. Uroczystość przebiegała 

w sportowej atmosferze i tuż po przywitaniu gości rozpoczęły się pierwsze rozgrywki w sali 

gimnastycznej wewnątrz budynku szkoły i na boisku „Orlik”.  

W turnieju brały udział drużyny z Gimnazjum w Gorzowie, przedstawiciele  Gimnazjum nr 1  

w Chełmku, SZS-P nr 2 w Chełmku, klasy sportowej ze szkoły podstawowej przy ulicy Brzozowej 

oraz zespół gimnazjalistek. Po serii rozgrywek, w określonych grupach wiekowych wyłoniono 

zwycięzców, którymi została drużyna gimnazjalistów z Samorządowego Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego nr 2 w Chełmku. Na koniec memoriału zostały wręczone medale, pamiątkowe 

dyplomy i podziękowania. Brzydką pogodę zrekompensowała dobra zabawa i ogromna radość 

uczestników memoriału.     

KONRAD BRADECKI 
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PODSUMOWANIE SPORTOWEJ WIOSNY W SZS-P nr 2 W CHEŁMKU 

 14 marca 2012 r. w hali OSiR-u w Kętach odbył się finał Powiatowej Gimnazjady  

w Piłce Siatkowej Chłopców. Rozgrywki dostarczyły wielu emocji, ponieważ po serii 

eliminacji do finałowej czwórki dostały się najlepsze zespoły  z powiatu i okolic.  

W starciu wzięły udział następujące drużyny: ZS nr 1  z Oświęcimia, Gimnazjum nr 1  

z Brzeszcz, Gimnazjum nr 2 z Chełmka i reprezentujący Gminę Kęty PZ nr 11 im. 

Wyspiańskiego. Z półfinałów po zaciętych i emocjonujących meczach zwycięsko wyszły  

PZ nr 11 z Kęt i ZS nr 1  z Oświęcimia. Reprezentacja naszej szkoły uplasowała się na 

miejscu trzecim pokonując Gimnazjum nr 1 z Brzeszcz 2:1. Po zmaganiach wszystkim 

zespołom wręczono medale i pamiątkowe dyplomy.  

 16 kwietnia 2012 r. po raz kolejny w Hali Widowiskowo-Sportowej  

w Chełmku odbyły się Powiatowe Zawody w Piłce Ręcznej Chłopców. W walce  

o zwycięstwo bój stoczyły cztery zespoły. Nasi sportowcy zdobyli pierwsze miejsce, 

wygrywając wszystkie mecze dzięki doskonałemu przygotowaniu i przemyślanej grze. 

Dzięki temu awansowaliśmy do etapu rejonowego zawodów.  

 Kolejnym odcinkiem w sportowych zmaganiach naszej drużyny były Rejonowe 

Gimnazjalne Zawody w Piłce Ręcznej zorganizowane dnia 07 maja  

w Chrzanowie, które zostały przeprowadzone w formule „każdy z każdym”. Nasza 

reprezentacja zajęła drugie miejsce.  

 23 maja w środę ekipa chłopców z naszej szkoły wraz z opiekunami udała się do 

Oświęcimia, gdzie odbyła się Powiatowa Gimnazjada w Piłce Nożnej. Zebrało się osiem 

drużyn z całego powiatu, by wyłonić lidera w tej dyscyplinie. Mecze rozgrywano  

w dwóch czterodrużynowych grupach systemem „każdy z każdym” w czasie 2 x 8 min. 

Nasi chłopcy znaleźli się w grupie z rówieśnikami z Zatora, Nowej Wsi i Osieka. 

Mimo zaciętych meczy i pełnej emocji walce, naszym zawodnikom nie udało się 

awansować do ścisłego finału, bowiem w grupie eliminacyjnej zajęli czwarte miejsce. 

KONRAD BADECKI 
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ŚWIĘTO 3 MAJA 

  

 

 
W dniu 30 kwietnia 2012 roku w naszym gimnazjum odbyła się akademia z okazji Święta 

Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W uroczystościach wzięli udział zaproszeni goście w osobach - Bur-

mistrz Miasta Chełmka pan Andrzej Saternus oraz przedstawiciele Rady Rodziców. Odbył się tema-

tyczny spektakl poparty śpiewem i tańcem w wykonaniu uczniów I i III klas gimnazjalnych. Zwieńcze-

niem akademii był polonez zatańczony przez odświętnie ubraną młodzież, przygotowaną przez  

p. M. Krzeczkowską. Podczas uroczystości przypomniano najważniejsze fakty historyczne, które po-

przedzały nastanie tej pierwszej w Europie demokratycznej ustawy zasadniczej XVIII wieku. Konstytu-

cję tę obchodzono już w czasie zaborów a i w okresie międzywojennym każda kolejna rocznica była 

wielkim świętem państwowym. Jednak w czasach Polski Ludowej zaprzestano obchodzenia uroczy-

stości ale po dwunastu latach Sejm Rzeczpospolitej Polskiej przywrócił jako święto państwowe dzień 

3 maja. Nasza szkoła także kontynuuje te tradycję, wpisaną i głęboko zakorzenioną w naszej historii. 

Akademię przygotowali wychowawcy klas pierwszych tj. Pani R. Księżarczyk oraz pan Z. Krawczyk przy 

współpracy pani J. Baran. 
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„Avengers”  

  

 

 Od niedawna w kinach można obejrzeć  najnowszy 

film z wytwórni Marvela – “Avengers” . Powstał on na 

bazie komiksu o tym samym tytule. Produkcja otwiera 

letni sezon w kinie, zbierając na całym świecie zarówno 

dobre opinie, przyciągając wielu widzów widzów . Histo-

ria opowiada o losach sześciu dobrze nam znanych hero-

sach : nieugięty Thor (Chris Hemsworth), staromodny 

Kapitan Ameryka (Chris Evans), rosyjska kobieta-szpieg, 

czyli Czarna Wdowa (Scarlett Johansson), opanowany 

Hawkeye (Jeremy Renner), zielony od złości Hulk (Mark 

Ruffalo) oraz przezabawny miliarder – Iron Man (Robert 

Downey Jr.). Pomysłodawcą ściągnięcia w jedno miejsce 

tylu super bohaterów był Nick Fury (Samuel L. Jackson), 

który w strachu przed zagładą ludzkości zaprasza do 

współpracy ludzi o ponad przeciętnych możliwościach. 

Wszystkiemu winien jest Loki (Tom Hiddleston) – 

asgardzki bóg, pragnący przejąć władzę nad światem  

z pomocą armii obcych. Aby tego dokonać Loki musi 

otworzyć portal pomiędzy światami. Co zrobią nasi bo-

haterowie ? Idąc do kina , sami się dowiecie. Zazwyczaj 

oglądając taki gatunek filmowy, zwracamy uwagę na 

efekty specjalne. W “Avengers”, oprócz wręcz olśniewa-

jących dodatków w postaci wybuchów, zniszczeń i walk, 

jest jeszcze wspaniała muzyka (Alana Silvestri), klima-

tyczna, wyniosła i godna superbohaterów. Fabuła , jak 

moglibyśmy się spodziewać nie jest skomplikowana, ale 

również ciekawa . Dzięki komizmowi i dużej dawce 

śmiechu łatwo można przełknąć nadchodzącą wizję koń-

ca świata.  Jeśli chodzi o grę aktorów, to nie mogę powie-

dzieć żadnego złego słowa, gdyż reżyser rozdzielając role 

wybierał doświadczone i sprawdzone osoby. Oglądając 

film miało się wrażenie, że dany bohater jest realny i taki 

jak go sobie wyobrażaliśmy. Na koniec chciałabym bar-

dzo zachęcić do obejrzenia produkcji. To nie film dla tych 

, którzy lubią głęboką, poruszającą fabułę , ale na pewno 

jest ciekawy. Oglądając możemy cofnąć się w czasie do 

dzieciństwa , kiedy nie jeden z nas chciał być superboha-

terem. - Justyna Mańkut 
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Egzamin na kartę rowerową 

W dniu 22 maja br. w chełmeckim parku miejskim odbył się egzamin na kartę 

rowerową i motorowerową dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 

zlokalizowanych na terenie gminy Chełmek. Uczniowie pod okiem policjanta  

z Wydziału Ruchu Drogowego Powiatowej Policji w Oświęcimiu w osobie asp. 

Grzegorza Żmudki oraz nauczycieli Elżbiety Poznańskiej - Gondek i Zbigniewa 

Krawczyka pokonywali "tor przeszkód" oraz sprawdzali swoje umiejętności jazdy po 

oznakowanych trasach "miasteczka". Większość uczestników pozytywnie zdało 

egzamin stając się pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego. Dzieci muszą jednak 

pamiętać, że bezpieczne poruszanie się po drogach rowerem nie jest prostą sprawą. 

Jazda to nie tylko przyjemność i zabawa, ale również duża odpowiedzialność. Dzięki 

zajęciom z wychowania komunikacyjnego dzieci mogły poznać zasady ruchu 

drogowego i nauczyły się właściwego zachowania na drodze oraz szacunku dla innych 

uczestników ruchu... W imieniu organizatorów składamy wyrazy podziękowania Panu 

aspirantowi policji z Wydz. Ruchu Drogowego oraz dyrektorowi MOKSiR Panu 

Waldemarowi Rudykowi za pomoc w organizacji imprezy.  

 

 


