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styczeń

Skonał rok stary; z jego popiołów wykwita Feniks nowy, już skrzydła roztacza na niebie;
Świat go cały nadzieją i życzeniem wita. Czegoż w tym nowym roku żądać mam dla siebie?
Może chwilek wesołych? - Znam te błyskawice; kiedy niebo otworzą i ziemię ozłocą,
Czekamy wniebowzięcia: aż nasze źrenice grubszą niżeli pierwej zasępią się nocą.
Może kochania? Znam tę gorączkę młodości; w platońskie wznosi sfery, przed rajskie obrazy.
Aż silnych i wesołych strąci w ból i mdłości, z siódmego nieba w stepy między zimne głazy.
Chorowałem, marzyłem, latałem i spadam; marzyłem boską różę, bliski jej zerwania
Zbudziłem się, sen zniknął, róży nie posiadam, kolce w piersiach zostały. Nie żądam kochania.
Może przyjaźni? Któż by nie pragnął przyjaźni! z bogiń, które na ziemi młodość umie tworzyć,
Wszakże tę najpiękniejszą córkę wyobraźni najpierwszą zwykła rodzić i ostatnią morzyć.
O! przyjaciele, jakże jesteście szczęśliwi! Jako w palmie Armidy wszyscy żyjąc społem,
Jedna zaklęta dusza całe drzewo żywi, choć każdy listek zda się oddzielnym żywiołem:
Ale kiedy po drzewie grad burzliwy chłośnie lub je żądło owadów jadowitych drażni,
Jakże każda gałązka dręczy się nieznośnie za siebie i za drugie! - Nie żądam przyjaźni.
I czegoż więc w tym nowym roku będę żądał? Samotnego ustronia, dębowej pościeli,
Skąd bym już ani blasku słońca nie oglądał, ni śmiechu nieprzyjaciół, ni łez przyjacieli.
Tam do końca, a nawet i po końcu świata, chciałbym we śnie, z którego nic mię nie obudzi.
Marzyć, jakem przemarzył moje młode lata: kochać świat, sprzyjać światu - z daleka od ludzi.
Pisałem w więzieniu r 1823. ostatniego dnia,
Adam Mickiewicz,
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Co prawda upłynęło już kilka dni roku 2018, ale z nie mniejszą
radością życzymy Wam, drodzy Czytelnicy, pomyślności, uśmiechu na
co dzień, życzliwości i mądrości. Spełniajcie swoje marzenia, bo same
się nie spełnią. Kochajcie i bądźcie kochani. Wyciągajcie wnioski z
błędów. A nade wszystko – cieszcie się każdym dniem Waszego życia,
bo życie jest piękne. Carpe diem!!!
Redakcja „Filka”

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia, po raz pierwszy w swojej ‘karierze’ ucznia szkoły podstawowej,
dzieci z klas pierwszych miały okazję uczestniczyć w spotkaniu wigilijnym. Otrzymaliśmy fotorelację od
p. Jolanty

W dniu 14 stycznia 2018 r. po raz kolejny wolontariusze naszej szkoły uczestniczyli w akcji WOŚP. Celem
26. Finału WOŚP było pozyskanie środków „dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”. Naszym
uczniom udało się zebrać 4548,79 zł. Wolontariusze Szkoły Podstawowej nr 1 w Chełmnie: Natalia Bielec,
Nicola Stadnik, Dawid Szarafiński, Patrycja Buczkowska, Sylwia Syrowska, Patrycja Płocińska, Daria
Syrocka, Iga Przybyłowicz, Julia Madeja, Patrycja Seehaber, Michalina Klafczyńska, Karolina Połczyńska,
Jakub Gidaszewski, Łukasz Witko, Bartosz Woźniak, Oliwia Urocka, Martyna Bukowska, Roksana
Michalak, Daria Tomaszewska, Agata Biesiada, Wiktoria Madeja, Julia Madeja, Jagoda Lemanowicz,
Mateusz Stoś, Alicja Płotkowiak, Nina Mrozek, Natalia Wadych, Sandra Kondej, Katarzyna Coch. (DM)

Na przełomie listopada i grudnia
2017 r., w naszej szkole odbyła się
wielka zbiórka monet, pn. Góra
Grosza. Celem akcji jest zbieranie
drobnych monet dla dzieci, które
wychowują się poza swoją rodziną
– w domach dziecka czy rodzinach
zastępczych. Każdy z uczniów
przynosił tyle, ile mógł – w myśl zasady: Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa
na świecie. Nasza szkoła zebrała łącznie 619 złotych. Najwięcej pieniędzy zebrali uczniowie z
następujących klas:III c- 100,16 zł,I a- 99,80 zł,V a- 86,87 zł,VII a – 54,39 zł,III a- 53,15 zł.,I b-42,22 zł. (DM)

Zięby, wychowawczyni klasy Ia. Więcej zdjęć na stronie www.sp1chelmno.pl lub na FB.

W ostatnim dniu nauki ubiegłego roku, cała społeczność uczniowska uczestniczyła w spotkaniu na
szkolnej auli. Zanim wszyscy spotkali się z wychowawcami na klasowych wigiliach, klasy młodsze
podziwiały Jasełka, natomiast klasy starsze i gimnazjalne obejrzały wzruszające przedstawienie w
reżyserii p. Katarzyny Kęprowskiej. W przygotowaniu widowiska udział wzięli: ojciec - Staś Coch, matka
- Michalina Klafczyńska, synek - Bartek Beszczyński, córka - Kasia Kufel, staruszka - Kasia Coch, żebraczka
- Patrycja Płocińska, dziewczynka z sąsiedztwa - Oliwia Urocka, głos Jezusa - Kuba Sieracki, śpiewające Patrycja Seehaber, Daria Tomaszewska, oprawa muzyczna - Łukasz Witko. Więcej zdjęć na szkolnym FB i
stronie www, znajdziecie tam też krótkie nagranie piosenki finałowej z tej pięknej uroczystości. Fot ZK

14 lutego to dzień, w którym swoje święto mają wszyscy zakochani. Ponieważ w tym roku przypada on
we wtorek, główne uroczystości i atrakcje Chełmińskich Walentynek zaplanowano na sobotę, 10 lutego.
Poniżej znajdziecie szczegóły głównych atrakcji tegorocznego Święta Zakochanych, a na drugiej stronie
kilka wierszy, które możecie wykorzystać pisząc Walentynkę dla swojego/swojej ukochanej… Pamiętajcie
jednak, że najpiękniejsze są słowa płynące prosto z serca!!! Ponieważ Walentynki przypadają już w ferie
zimowe, życzymy Wam wielu pięknych chwil!!! <3 (więcej na stronie www.walentynkichelminskie.pl)

09.02.2018 r. (piątek)
9.30 - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie
VI Konkurs dla szkół gastronomicznych „Alchemia i Amory w Kuchni”
10.02.2018 r. (sobota)
9.00 - Rynek
Jarmark św. Walentego
11.00 – Ośrodek Wypoczynkowy nad Jeziorem Starogrodzkim, ul. gen. J. Jastrzębskiego 5
„Kocham Życie! Walentynkowe MORSowanie"
14.00 - Muzeum Ziemi Chełmińskiej, ul. Rynek 28
„Spoglądając na piękno” – oprowadzanie kuratorskie autora prac Mariusza Kałdowskiego
Walentynkowe warsztaty lukrowania piernikowych serc z Toruńską Piernikarnią Mistrza
Bogumiła
Happening – Zbudujemy serce*
Inscenizacja „Romek i Julia”
Atrakcje dla najmłodszych oraz w godz. 15.30-19.30 darmowe kino 7D
Konkursowy koncert finałowy laureatów XI Festiwalu Piosenki Miłosnej
Teacher’s Crew – Chełmiński Dom Kultury (Tomek „Teacher” Jarmołkiewicz)
Koncert zespołu „The Chance”

Koncert gwiazdy wieczoru Patrycji Markowskiej
11.02.2018 r. (niedziela)
Kościół farny pw. Wniebowzięcia NMP, ul. Franciszkańska
Odpust Świętego Walentego - msze św: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30 i 18.00
16.00 – Kościół pw. św. Piotra i św. Pawła, ul. Wodna
Otwarcie wystawy pokonkursowej „Chełmno komiksem malowane”
Live set – Ane
19.00 – Kościół pw. Św. Józefa, ul. Dworcowa 38
KONCERT Bydgoskiego Chóru Gospel
12.02.2018 r.(poniedziałek)
19.00 – Kościół garnizonowy pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, ul. Al. 3 maja
Projekcja filmu „Generał” z muzyką na żywo
13.02.2018 r. (wtorek)
17.00 – Muzeum Ziemi Chełmińskiej, ul. Rynek 28
Studio KreaTYwy „Małe dramaty miłosne” – spektakl improwizowany
19.00 – Europejskie Centrum Wymiany Młodzieży, ul. gen. J. Jastrzębskiego 5
Dzień Singla „Miłość kroczy po ziemi”
14.02.2018 r. (środa)
12.00 – Chełmiński Dom Kultury, ul. Dworcowa 40a
Puzzle miłości – warsztaty dla dzieci
19.00 – Kościół farny pw. Wniebowzięcia NMP
KONCERT WOLNA GRUPA BUKOWINA
9-14.02.2018 r.
Konkurs fotograficzny „Zakochani w Chełmnie”
(info: ChDK, opr. TJ)

