
Drodzy Czytelnicy!  
Przypominamy, że w tym roku szkolnym koszt Filka to tylko 20 groszy – w tym 

roku zdecydowaliśmy się obniżyć cenę, aby zachęcić do kupna gazetki jeszcze 
większą liczbę uczniów. Dzisiaj zamieszczamy SZÓSTY kupon i przypominamy 
zasady Loterii: Przez cały rok szkolny co miesiąc drukujemy kupon z kolejnym 
numerem. W czerwcu Waszym jedynym zadaniem będzie wycięcie wszystkich 

dziesięciu kuponów, naklejenie ich na kartkę i przyniesienie do Teachera – 
weźmiecie udział w losowaniu nagród, A KAŻDY KUPON WYGRYWA!!! (jeżeli 
przegapiłeś któryś numer Filka – POCZEKAJ. W czerwcu kupon – JOKER.  
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11.02.2015 r.(środa)  

Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Fiałka w Chełmnie 

16:30 - „Nic nowego pod słońcem” - program w wykonaniu Sławomira 

Hollanda 

 
 

12.02.2015 r.(czwartek)  

Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Fiałka w Chełmnie 

17:00 - ogłoszenie wyników i otwarcie wystawy konkursu 

walentynkowego "Chełmno komiksem malowane", prelekcja "Zakochani w 

polskim komiksie" - dr Tomasz Marciniak 

 
 

13.02.2015 r.(piątek)  

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie 

Warsztaty kulinarne "Alchemia i Amory w kuchni" 

9.30 - 14.00 - Turniej walentynkowy dla szkół gastronomicznych 

"Alchemia i Amory w kuchni". W tegorocznej edycji wykorzystane będą 

polędwiczki wieprzowe i salsefi, lubczyku, jabłek i miodu z Doliny Dolnej 

Wisły 

10.00 - 13.00 - Pokazy kulinarne Akademii Kulinarnej "Qulinario" -

Tomasz Welter, obecny szef kuchni hotelu VISTULA, pokazy barmańskie i 

gastronomiczne uczniów ZS CKP w Grubnie. 
 

Sala koncertowa Państwowej Szkoły Muzycznej w Chełmnie 

16:00 i 18.30 - Koncert OPERUS ARTE "Operetka PrzeBoye i jej czułe 

słówka" 

 
 

 



14.02.2015 r.(sobota)  

Kościoły w Chełmnie 

Od 10.00 do 14.00 - możliwość zwiedzania zabytkowych kościołów 

Chełmna 

• Kościół św. Ducha – z Chorągwią Ziemi Chełmińskiej 

• Kościół pw. św. Jakuba Starszego i św. Mikołaja - z Chełmińskim 

Bractwem Kurkowym 

• Kościół pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty /Zespół 

klasztorny/ - z Zastępem Rycerskim z Chełmna 
 

Kościół farny pw. Wniebowzięcia NMP 

• spotkania przy relikwii św. Walentego (od godz. 12.00-16.00 

możliwość bezpłatnego zwiedzania kościoła z przewodnikiem) 

• wystawa prac z X Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego - 

Literackiego „Na Świętego Walentego - różne oblicza miłości 

17.00 - msza św. w intencji małżonków i jubilatów z udziałem chóru 

Chorus Culmensis 
 

Gimnazjum nr 1 w Chełmnie 

16.00 - Maraton Zumby ze Szkołą Tańca Top Dance - Świecie 

WSTĘP: Cegiełka 20zł/ os. 
 

Rynek miejski w Chełmnie 

9.00 - Jarmark św. Walentego 

9.00 - Walentynkowy "Pit Stop!" - otwarta akcja bezpłatnego 

sprawdzenia podstawowego stanu technicznego samochodów 

12.00 - Happening "Walentynkowa ikona" Studia KreaTYwy -  

14.00 - Muzeum Ziemi Chełmińskiej - „Chełmno - miasto zabytków i 

zakochanych”. Otwarcie wystawy z X Ogólnopolskich Warsztatów 

Plenerowych Studentów Architektury 

14.30 - Bramka Grudziądzka - Rynek "MIŁOŚĆ HISTORIĄ PISANA"  

 

Od 15:00 - Scena Główna 

• Uroczyste powitanie uczestników Parady Miasta zakochanych "MIŁOŚĆ 

HISTORIĄ PISANA" 

• Konkursowy koncert finałowy laureatów VIII Ogólnopolskiego 

Festiwalu Piosenki Miłosnej 



• Występ grup muzycznych Teacher's Crew i Rasta Gal - Chełmno 

• Rozstrzygnięcie konkursów i plebiscytów: 
 „Najpiękniejsza Witryna Walentynkowa", 

 X Ogólnopolski Konkurs Plastyczno - Literacki „Na Świętego 

Walentego - różne oblicza miłości", 
 "Chełmno komiksem malowane" 

• Koncert zespołu FUCUS z partnerskiego miasta Wejherowa 

• Maraton ZUMBY z udziałem publiczności 

• "WALENTYNKOWY TANIEC Z OGNIEM" 

• koncert gwiazdy wieczoru - Kamil Bednarek z zespołem 

W trakcie całej imprezy Chełmno patrolowane będzie przez  

POLICJĘ HUSARSKĄ, którą wystawia Chorągiew Ziemi Chełmińskiej, 

Chełmińskie Bractwo Kurkowe i Stajnia "Zagończyk"  

Dodatkowo możliwość przejazdu bryczką wokół rynku. 

Nowością będzie oficjalne, niepowtarzalne a przede wszystkim pyszne i 

naturalne ciasto dostępne na terenie całego miasta – w kawiarniach, sklepach 

a podczas głównej imprezy także na płycie rynku miejskiego przy samej 

scenie.  

 
 

15.02.2015 r.(niedziela)  

Kościół farny pw. Wniebowzięcia NMP 

17:00 - Koncert walentynkowy "Zakochać się w muzyce" - utwory o 

tematyce miłości na trąbkę i organy w wykonaniu prof. Romana Grynia - 

Poznań / trąbka / i Bogdana Narlocha - Koszalin / organy / 



                     

 

29 stycznia miała miejsce kolejna edycja Szkolnego Konkursu 

Ortograficznego  Mistrz Ortografii . Wzięło w nim udział 16 uczniów z klas 

IV-VI. Celem Konkursu było, jak każdego roku, zachęcenie dzieci do 

rozwijania  swoich   zainteresowań językiem ojczystym oraz do 

zaprezentowania umiejętności ortograficznych. Tym razem uczniowie 

zmierzyli się  z  ortografią pisząc dyktando Koniec semestru. Laur zwycięzcy 

przypadł w udziale Karolinie Efcie z kl. Va, drugie miejsce zajęła Maja 

Kaszewska z kl. IV b, trzecie - Hubert Metera z kl. VI a, a wyróżnienie 

otrzymała Karolina Bednarz z kl. IV b. Konkurs zorganizowały panie 

Agnieszka Siwka i Aneta Gruszczyk. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i 

cieszymy się, że wreszcie percepcja alternatyw ideologicznych, wbrew 

ambiwalentnym odczuciom kwietystów grawituje ku adekwatności społecznej 

bodźców predyspozycyjnych i ich reperkusji, potwierdzając tym samym 

aprioryczny wektor, dotychczas wulgaryzowany przez interpretatorów, lecz 

dziś klarownie się precyzujący!!!   (tekst Agnieszka Siwka) 

 

 


