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Wiosenny powiew
W powietrzu czuć wiosnę,
co po śnie zimowym,
jak długim letargu
do życia się budzi.
Jeszcze sypie śniegiem,
jeszcze lodem mrozi,
ciepło z zimnem splata
- jednak już nadchodzi.
Krystyna Kunigiel-Jabłońska
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Nietypowa lekcja muzyki

12 lutego 2010 w naszej szkole odbył się koncert duo perkusyjnego. Na początku
panowie zaprezentowali nam różne rodzaje instrumentów perkusyjnych takich jak:
werbel, bębny, ksylofon, marakasy, kołatki itp.
W następnej części widowiska duo przedstawiło znane utwory z różnych części
świata. Później odbył się quiz, w którym uczniowie uczestniczyli z entuzjazmem.
Potem panowie zaprosili kilku uczniów, aby wystukiwali rytmy różnych gatunków
muzyki. Na koniec miały miejsce zagadki dotyczące melodii ze znanych seriali,
kreskówek i filmów fabularnych. Pokaz był dosyć ciekawie zorganizowany jednak
brakowało mu ekspresji, na którą liczyła młodzież naszej szkoły.
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„Wpadka”

10 lutego 2010r. w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji odbyło się
przedstawienie profilaktyczne pt. „Wpadka”. Na Sali kinowej zgromadzili się
uczniowie gimnazjów (w tym i naszego) oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i
Technicznych. Spektakl dotyczył problemów wychowawczych oraz okresu
dojrzewania. Rodzice uważali swoją córkę, Dorotę, za wzorową i posłuszną
uczennicę, aż do chwili, gdy znaleźli pod łóżkiem jej pamiętnik, który odkrył bolesną
prawdę o ich ukochanej córce. Opiekunowie do końca nie mogli uwierzyć w to, czego
dowiedzieli się o Dorocie z jej pamiętnika.
Przesłaniem tego spektaklu było to, że tak naprawdę rodzice bardzo często nie
wszystko wiedzą o swoich dzieciach lub dowiadują się o nich czegoś szokującego
jako ostatni. Aktorzy ukazali prawdę o tym, że rodzice często idealizują swoje dzieci,
gdyż są bardziej zajęci własnymi sprawami. Mimo wszystko widownia była
zawiedziona brakiem rozwinięcia akcji, ubogą scenografią i kiepską grą aktorów.
Uczniowie liczyli również na pojawienia się Doroty w końcowej scenie
przedstawienia. Po przedstawieniu dało się słyszeć głosy rozżalenia i niezadowolenia
co do spektaklu.
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Walentynki

Święto zakochanych obchodzone 14 lutego. Jego nazwa pochodzi od św.
Walentego, którego wspomina się w kościele katolickim tego dnia.
Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów zawierających wyznania miłosne
(często pisane wierszem). Na Zachodzie, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i Stanach
Zjednoczonych czczono św. Walentego jako patrona zakochanych. Dzień 14 lutego
stał się więc okazją do obdarowywania się drobnymi upominkami.
Krótka historia
Pomimo katolickiego patrona tego święta, czasem wiązane jest ono ze zbieżnym
terminowo zwyczajem pochodzącym z Cesarstwa Rzymskiego, polegającym głównie
na poszukiwaniu wybranki serca, np. przez losowanie jej imienia ze specjalnej urny.
Współczesny dzień zakochanych nie ma jednak bezpośredniego związku z jednym
konkretnym świętem starożytnego Rzymu, choć jest kojarzony z takimi postaciami z
mitologii jak Kupidyn, Eros, Pan czy Juno Februata.
Możliwe, że zwyczaje związane z tym dniem nawiązują do starożytnego święta
rzymskiego zwanego Luperkaliami, obchodzonego 15 lutego ku czci Junony,
rzymskiej bogini kobiet i małżeństwa oraz Pana, boga przyrody.
Kilka prezentów walentynkowych:
Dla Niej:

Dla Niego:

* perfumy

* zegarek

* kwiaty

* perfumy

* biżuteria

* zestaw do golenia

* pluszowe misie

* płyta ulubionego zespołu

* romantyczna kolacja

* bielizna
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Avatar

W dniach od 5 do 7 lutego w kinie „Iluzja” w Chełmku wyświetlany był film reżyserii Jamesa
Camerona „Avatar”. Podobnie jak na całym świecie i w naszym kinie zgromadziły się tłumy, aby
obejrzeć długo oczekiwany i zrealizowany z wielkim rozmachem film. Głównym bohaterem jest
Jake Sully, którego zagrał Sam Worthington oraz piękna przedstawicielka plemienia Na'vi- Neytiri
(Zoe Saldana).
Na planetę Pandorę przybywa zespół ludzi, którzy chcą wytępić tamtejszą cywilizację. Na ich
ziemiach znajdują się dobra naturalne, którymi chce zawładnąć pułkownik Miles. Sparaliżowany,
były komandos Jake ma wziąć udział w programie „Avatar”. Dostaje nowe ciało i zostaje wysłany
do dżungli, gdzie ma poznać zwyczaje tubylców. Już na pierwszej misji gubi się w lesie. W
przetrwaniu pomaga mu rdzenna mieszkanka planety, Neytiri. Dzięki niej zaczyna wątpić w
słuszność swojej misji. Jake przez 3 miesiące oswaja się z plemieniem oraz dżunglą. Pod czujnym
okiem nauczycielki poznaje zupełnie nowy, wspaniały świat oraz więź między przyrodą a
mieszkańcami. Wkrótce Jake zostaje jednym z nich. Czeka na niego trudne zadanie, a mianowicie
musi namówić plemię, aby opuściło swój dom i przeniosło się w inne miejsce albo zostanie
zamordowane. Robi wszystko, aby do tego nie doszło, lecz pułkownik jest bezlitosny. Morduje
mieszkańców, pali dżunglę. Jake w imię miłości do Neytiri, plemienia oraz lasu staje do walki
przeciwko uzbrojonej w ładunki wybuchowe armii Miles’a.
Dzięki efektom specjalnym każdy widz może przenieść się na w cudowną planetę Na'vi.
James Cameron stworzył popularnego do dzisiaj Terminatora i Titanica. Po wyjściu z kina
odczułam, że „wracam” do naszego codziennego, szarego, przepełnionego smutkami świata.
Wszystkim polecam ten wspaniały film.

Justyna Kondzielnik
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Co warto przeczytać
„Ono” Doroty Terakowskiej to książka
zdecydowanie trudna i ciężka, jednak bardzo
wciągająca, mająca tzw. „drugie dno”. Autorka
dość kontrowersyjnie porusza problemy moralne
i społeczne XXI wieku na przykładzie 19-to
letniej Ewy.
Mieszka ona w małej, prowincjonalnej
miejscowości gdzieś na południu Polski, mniej
więcej takiej jak Chełmek. Choć ma rodzinę
czuje się samotna i zagubiona. Pragnie wyrwać
się do lepszego świata, poznać nowych ludzi,
chłopaka (koniecznie bogatego) i żyć w dostatku,
którego zdecydowanie jej brakowało. Oślepiona
telewizyjnymi serialami brutalnie zderza się z
rzeczywistością, z którą stanie teraz twarzą w
twarz. Musi nauczyć się żyć od nowa i patrzeć na
świat oczami nienarodzonego dziecka.
Niewątpliwie Ewa staje teraz przed
dramatycznymi życiowymi wyborami. Jest zdana
tylko na siebie, a przecież miało być inaczej,
lepiej! Oto zmierzy się z wszystkimi
przeciwnościami losu, z nadchodzącą
przyszłością.
Czy wygra tę walkę? Jakim kosztem? Ile osób
ucierpi?
Zachęcam gorąco do przeczytania tej
fascynującej, pięknej i wzruszającej opowieści,
choć uważam również, że nie każdy powinien ją
(przynajmniej na razie) czytać.
Gdy jednak zdecydujecie się zagłębić w
lekturę z pewnością sprawi ona, że spojrzycie na
świat z zupełnie innej perspektywy i nabierzecie
do siebie dystansu.
W jednej recenzji przeczytałam, że „książka ta
jest dla każdego, kto nie chce żyć pod kloszem” i
zupełnie się z tym zgadzam.

Paulina Zajas
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Konsul w „Eurodwójce”

18 grudnia 2009 roku Klub Europejski „Eurodwójka” działający przy SZSP nr 2 w
Chełmku wraz z opiekunami panią Renatą Księżarczyk i Ewą Pilch gościł absolwenta
szkoły obecnego Konsula Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Afganistanie Pana
Marcina Krzyżanowskiego. Podczas spotkania pan Marcin Krzyżanowski poruszył
tematy związane nie tylko z sytuacją polityczną Afganistanu, ale również przybliżył
nam jego sytuację gospodarczą oraz efekty działania Unii Europejskiej. Pan Marcin
Krzyżanowski mówił też o respektowaniu praw człowieka, akcjach humanitarnych
przeprowadzanych przez państwa sojusznicze w tym, również przez Polskę oraz o
systemie szkolnictwa.
Gospodarze jak również zaproszeni goście ze szkół na terenie gminy mieli okazję
zobaczyć wiele zdjęć przedstawiających aktualny smutny obraz Afganistanu, jak
również życie codzienne Afganistańczyków. Nasz gość chętnie odpowiadał na liczne
pytania gimnazjalistów. Na koniec spotkania członkowie Klubu podziękowali panu
Marcinowi Krzyżanowskiemu za przybycie wręczając mu prezent świąteczny,
choinkę i życząc mu Zdrowych Wesołych Świąt. Nasz gość obiecał, że zabierze
choinkę do Afganistanu i, że będzie to jedyna choinka w ambasadzie. Klub Europejski
składa gorące podziękowania dyrekcji szkół gminy Chełmek oraz opiekunkom koła.

Pani Ewa Pilch
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Nasi nauczyciele, poznajmy ich bliżej
ULUBIONY ZESPÓŁ
MUZYCZNY/
WYKONAWCA

p. Renata Banaś

Mieczysław Fogg

p. Ewa Pilch

ULUBIONY FILM

„Gwiezdne wojny”
„Avatar”

-

p. Aneta Gumułka

Republika

„Opowieść wigilijna”

ks. Dariusz Burda

Dżem

„Tylko mnie kochaj”

p. Joanna Knurowska

Celine Dion

„Pożegnanie z Afryką”

p. Marek Idzik

The Police

„The walle”

p. Aldona Krawczyk

Anita Lipnicka/ Leonard
Cohen

„Miasto aniołów”

p. Anna Grochal

U2/ Sting

„Rejs”

p. Ewa Jeleń

The Beatles/ Perfect

„Avatar”/ „Stowarzyszenie
umarłych poetów”

p. Daria Nowak

Gosia Andrzejewicz

„Titanic”

p. Urszula Kowalska

Depeche Mode

„Nigdy w życiu”

p. Maria Warchoł

Modern Talking

„Nigdy w życiu”

p. Zbigniew Krawczyk

Myslovitz

„Niebieski motyl”

p. Renata Księżarczyk

Dżem

p. Aneta Kowalczyk

Budka Suflera

„Ania z Zielonego
Wzgórza”
„Buntownik z wyboru”

p. Sebastian Fedecki

System of a down

„Out of time”

p. Joanna Baran

Dżem

„Pożegnanie z Afryką”

p. Celina Rudyk

Myslovitz

„Seksmisja”

p. Bogusława Opala

Scorpions

„Siedem dusz”

p. Elżbieta ŻołnaSmołkowicz

Pod budą

„Seksmisja”

MagOda & JagOda
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Czas wyrzeczeń i refleksji…
Święta Wielkanocne zbliżają się wielkimi krokami. Nadszedł czas
wyrzeczeń i refleksji, czyli Wielki Post. Przygotowuje nas on do najważniejszych
świąt dla chrześcijan – Świąt Wielkanocnych. W Kościele jest traktowany jako czas
pokuty i nawrócenia , a jego zaleceniami są post , jałmużna i głęboka modlitwa. Od
początku IV wieku na pamiątkę czterdziestodniowego postu Jezusa na pustyni oraz
czterdziestu lat wędrowania Izraelitów po ucieczce z Egiptu obejmuje 40 dni.

Środa Popielcowa jest w kalendarzu chrześcijan pierwszym dniem Wielkiego Postu
Według obrzędów katolickich tego dnia kapłan czyni znak krzyża na głowie
wiernego, posypując jego głowę popiołem, wypowiadając przy tym słowa :
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Tradycja posypywania głów popiołem na
znak pokuty pojawiła się w VIII wieku. W wieku XI papież Urban II uczynił go
obowiązującym w całym Kościele. Wówczas postanowiono, że popiół będzie
pochodził z palm poświęconych w Niedzielę Palmową z ubiegłego roku. Tak więc
Wielki Post przygotowuje nas na Zmartwychwstanie Jezusa . Ten 40-dniowy czas
powinniśmy wykorzystać na przemyślenia oraz modlitwę. Podczas Wielkiego Postu
co piątek w Kościele odbywają się nabożeństwa zwane Drogą Krzyżową.
Upamiętniają one drogę męki Pańskiej . Pamiętajmy więc o tym , aby ten czas był dla
nas przygotowaniem duchowym na nadchodzące Święta Wielkanocne.

Anna Wolna, Marlena Niewitała
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Galeria
GaleWieczorek z panią Zofia Staichową
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