Drodzy Czytelnicy!
Przypominamy, że w tym roku szkolnym koszt Filka to tylko
20 groszy – w tym roku zdecydowaliśmy się obniżyć cenę, aby
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Loterii: Przez cały rok szkolny co miesiąc drukujemy kupon z
kolejnym numerem. W czerwcu Waszym jedynym zadaniem będzie
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przegapiłeś któryś numer Filka – POCZEKAJ. W czerwcu kupon
– JOKER.
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Dnia 31 III 2015 r. o
godz.
1300
przeprowadzony
został w SP nr 1 w
Chełmnie konkurs
matematycznoprzyrodniczy
dla
klas szóstych- etap
powiatowy.
W
pierwszej kolejności
uczniowie
odpowiadali
na
pytania z przyrody.
Polegały one na
odgadnięciu nazw
roślin i zwierząt żyjących w Polsce prezentowanych na slajdach. Natomiast zadania z
matematyki należały do kategorii: prawda- fałsz, wielokrotnego wyboru oraz zadania
tekstowe. Z obu części uczeń mógł zdobyć 74,5 punktów. Łącznie w konkursie wzięło udział
6 uczniów z klas piątych i szóstych z dwóch szkół podstawowych: SP 4 i SP 1. Szkoda, że na
konkurs nie dotarli uczniowie z innych szkół podstawowych, bo byłaby większa rywalizacja.
Naszą szkołę reprezentowali: Hubert Metera, Hubert Gasin oraz Przemysław Linkowski,
natomiast SP 4 reprezentowali: Daria Panek, Krzysztof Gruźlewski oraz Aleksader Kulewski.
Zwyciężyła Daria Panek, drugie miejsce zajął Aleksander Kulewski a trzecie Krzysztof
Gruźlewski. Tym
razem wszystkie
miejsca
punktowane
oraz
fajne
nagrody poszły
do SP 4. Mamy
nadzieję, że na
drugi rok będzie
lepiej.
Organizatorzy:
B. Bagniewska i
A.
Cabaj.(opracow
ała: B.B, foto:
Z.K)

Sandra Bitau - chełmnianka, koleżanka wielu z Was, była uczennica Szkoły Podstawowej
nr 1, która uległa wypadkowi i obecnie w śpiączce przebywa w Klinice BUDZIK.
Wypadek, po którym Sandra zapadła w śpiączkę, miał miejsce 23 września ubiegłego roku
około godziny 20-21, Sandra w wyniku silnego niedotlenienia doznała obrzęku mózgu,
który spowodował uszkodzenie kory mózgowej. Na OIOMie w szpitalu dziecięcym w
Toruniu przebywała 2 miesiące, lekarze nie dawali szans na to, że Sandra przeżyje.
25.09.2014r jej stan był tak ciężki, że lekarze poprosili żebyśmy sprowadzili księdza w celu
udzielenia Sandrze sakramentu ostatniego namaszczenia. Po namaszczeniu jej stan był
przez dłuższy czas krytyczny, ale nie pogarszał się, później obrzęk zaczął ustępować.
Udało jej się wygrać walkę o życie, choć według lekarzy to graniczyło z cudem. Zaczęła
włączać własne oddechy, z czasem było ich wystarczająco dużo żeby odłączyć respirator,
później dochodziły różne odruchy takie jak: otwieranie oczu, poruszenie ręką. Od
24.11.2014 Sandra znajduje się w klinice Budzik w Warszawie wraz z mamą, od tego czasu
widać poprawę u Sandry, ciągła rehabilitacja i różne zajęcia dają rezultaty, jednak
wszystko wymaga czasu... dużo czasu i ciężkiej pracy ze Sandrą. Widzimy po niej, że
bardzo chce wrócić, współpracuje na zajęciach i jest coraz bardziej komunikatywna, choć
jak na razie to są ledwo zauważalne odruchy. Sandra ma szansę wybudzić się z długiego
snu, jednak wymaga to odpowiednich terapii i bodźców. Przed wypadkiem Sandra uczyła
się w szkole zawodowej w Zespole Szkół nr 2 w Chełmnie w zawodzie fryzjerki. Jest osobą
wrażliwą i bardzo uczuciową. Kocha zwierzęta, jest bardzo opiekuńcza (przyniosła nam do
domu 4 kotki, ma wielu przyjaciół. Zagrała w dwóch filmach "Jestem" i "Pora Umierać"
pani Doroty Kędzierzawskiej. Obecnie trwają prace nad scenariuszem do nowego filmu
pani Doroty, w którym Sandra również miała wystąpić (i wierzymy w to, że wystąpi).

Narodził się pomysł, aby wspomóc finansowo rodzinę Sandry i zorganizować dla niej
koncert charytatywny. Panie Anna Skowrońska (Samorząd Uczniowski) i Magdalena
Torbińska (Szkolne Koło Caritas) z Zespołu Szkół nr 2 oraz Tomasz Jarmołkiewicz połączyli
siły i wymyślili wydarzenie pod nazwą „Budzimy Sandrusię”. Zainteresowanie imprezą na
Facebooku przeszło najśmielsze oczekiwania organizatorów – aktualnie aż 800 osób jest
w to zaangażowanych. Z tego też powodu zdecydowaliśmy się podzielić je na trzy części –
część pierwsza pod nazwą „Budzimy Sandrusię – prolog” zorganizowane zostało przez
Teachera w Kręgielni Grawitacja, gdzie 10 kwietnia podczas ponaddwugodzinnego
koncertu udało się zebrać 522,45 złotych plus 35 złotych z ustawionych puszek. Wystąpił
zespół Teacher’s Crew (Ania Kubina, Kasia Seehaber, Roksana Kaszewska, Justyna Tajl,
Ewelina Leszek, Sandra Pawłowska, Dominika Kuźlik) oraz goście: Patrycja Rutkowska,
Sylwia Ostrowska, Marcin Machel, raperzy z Torunia Szymek Grześkowiak i Demon oraz
Teacher.
Nagranie
z
koncertu
możecie
obejrzeć
tutaj:
http://www.youtube.com/watch?v=TBIERpi2ZMk

Nie mamy jeszcze oficjalnych informacji dotyczących zebranej podczas koncertu kwoty,
ale spokojnie możemy liczyć, że jest to liczba czterocyfrowa. Publiczność odważnie
licytowała przedmioty i usługi przekazane na ten cel przez ludzi dobrej woli oraz wrzucała
pieniądze do puszek Fundacji „Zdążyć z pomocą”. Serdecznie dziękujemy!!! Tutaj
obejrzycie skrót wideo z koncertu: http://www.youtube.com/watch?v=s1d0hSXvAy4

To była jednak tylko przygrywka do imprezy, która odbyła się dwa tygodnie później, 22
kwietnia w auli Zespołu Szkół nr 2, w którym uczyła się Sandra. Ponad 120 minut muzyki,
licytacji i pokazów cyrkowych i beat-boxingu rozgrzało już i tak gorące serca publiczności…

To jednak nie koniec naszych działań dla Sandry. 30 czerwca (wtorek) w Sali chełmińskiego
Ronda odbędzie się wielki koncert ‘BUDZIMY SANDRUSIĘ 2.0”. Więcej wykonawców, więcej
licytacji i atrakcji z pewnością pozwoli zebrać jeszcze większą sumę pieniędzy na
rehabilitację dziewczyny. Już dzisiaj zapraszamy Was serdecznie na to wydarzenie wierząc,
że Wasze serca są gorące . Więcej informacji wkrótce! Wszelkie informacje znajdziecie na
Facebooku na wydarzeniu „Budzimy Sandrusię – koncert charytatywny”.

