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AKTUALNOŚCI 
 
 

 
Odblaskowa szkoła 
 
Dnia 18 października 2018 roku,  na terenie miasteczka rowerowego w 
Chełmcu, funkcjonariusze Straży Gminnej przeprowadzili  zajęcia dla 
dzieci z oddziałów przedszkolnych na temat bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym.  W trakcie spotkania mali uczniowie zapoznali się z zasadami 
przechodzenia przez jezdnię, prawidłowego poruszania się po drogach 
oraz dowiedzieli się, jak należy nosić elementy odblaskowe. Poznali 
zagrożenia i  niebezpieczeństwa ze strony innych użytkowników ruchu. 
  Zdobytą wiedzę dzieci mogły zastosować   w praktyce. Korzystając z 
sygnalizacji świetlnej, na skrzyżowaniach miasteczka, pokazały jak 
prawidłowo  przechodzić po pasach. Odpowiadały na pytania zadawane 
przez funkcjonariuszy. Miały  możliwość zapoznać się z profesjonalnym  

sprzętem używanym w czasie czynności służbowych. Obejrzały wóz straży i mogły same włączyć sygnalizację  
świetlną oraz dźwiękową. Wszystkie dzieci zostały wyposażone w elementy odblaskowe, które otrzymały od 
funkcjonariuszy. Wycieczka to jedno z zadań, jakie są zrealizowane w ramach konkursu Wydziału Ruchu Drogowego 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie pod tytułem „Odblaskowa Szkoła” . Szkoła Podstawowa w Chełmcu 
przystąpiła do projektu w tym roku szkolnym. 

 
Szkolny Jubileusz 
 
Niezwykłą okazją do wspomnień była uroczystość 50-lecia budynku 
Szkoły Podstawowej w Chełmcu. Jubileusz odbył się 15 października 
2018 roku i miał niecodzienny charakter. Podczas ceremonii poświęcono 
nowy sztandar szkoły. Obchody rozpoczęła Msza święta w Kościele św. 
Krzyża, w której udział wzięła cała „szkolna rodzina”. Przybyła młodzież, 
rodzice, dyrekcja, nauczyciele i zaproszeni goście. Liturgię celebrował 
ksiądz biskup Stanisław Salaterski. Oficjalną część uroczystości otworzyło 
przemówienie dyrektora szkoły, pana Krzysztofa Gronia, który podkreślił 
determinację społeczności lokalnej w powstanie chełmieckiej placówki. 
Pełne wzruszeń było wystąpienie pani Barbary Michałowicz - Pasiut, 
długoletniej nauczycielki i dyrektor szkoły, a także autorki artykułu 
zamieszczonego w „Roczniku Sądeckim”, pod tytułem „Szkoła w 

Chełmcu”. Pani Dyrektor przedstawiła krótki rys historyczny placówki. 
 
 

 
Loteria fantowa i ciast 
 
W dniu 28.09. 2018r. w naszej szkole odbyła się loteria fantowa, a 
tydzień później  05.10. 2018r  kiermasz ciast i ciasteczek. Powyższe 
działania miały na celu zebranie funduszy na dofinansowanie zakupu 
nowego sztandaru naszej szkoły, który zostanie poświęcony 15.10.2018r 
w dniu obchodów 50 -  lecia oddania budynku Szkoły Podstawowej w 
Chełmcu. Pomysłodawczyniami oraz organizatorkami obu akcji były p. 
Małgorzata Kuźma oraz p. Joanna Cebula, które składają serdeczne 
podziękowania wszystkim nauczycielom, rodzicom oraz dzieciom. Dzięki 
wspólnemu zaangażowaniu udało się uzyskać kwotę 2206 zł. 
 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OPINIE 
 
 
 
 

 

Recenzja książki „Stowarzyszenie Umarłych Poetów” 
 

Książka pt. „Stowarzyszenie Umarłych Poetów” została napisana przez Nancy H. 
Kleinbaum w 1989 roku na podstawie scenariusza filmowego przedstawiającego realia 
prywatnej, chłopięcej Akademii Weltona w 1959 roku. Głównymi bohaterami byli 
uczniowie: Neil Perry, Charles Dalton, Todd Anderson, Knox Overstreet, Steven Meeks, 
Richard Cameron oraz ich nauczyciel angielskiego John Keating.  

Akademia Weltona była elitarną szkołą średnią o wielkich osiągnięciach i nader surowej 
dyscyplinie. Opierała się na czterech głównych zasadach, które stanowiły: Tradycja, Honor, 
Dyscyplina i Doskonałość. Przyszłość zawodowa wymienionych w powyższym akapicie 
chłopców była zaplanowana przez ich rodziców od początku do końca. Dążenie do jej 
osiągnięcia nadzorował przez cały czas dyrektor szkoły. Młodzieńcy pogodzili się więc ze 
swoim losem i nie wyrażali własnego zdania na temat tego, czym chcą się zajmować. 
Wszystko zmieniło się jednak w momencie przybycia nowego nauczyciela od angielskiego 
pana Johna Keatinga, byłego absolwenta Akademii Weltona. Zaraził on chłopców swoim 
unikalnym podejściem do życia. Zasiał w ich sercach chęć do walki o spełnienie własnych 
marzeń. Pokazał im, co jest w życiu najważniejsze. Udowadniał na każdym kroku, jak 
piękna może okazać się młodość. Główni bohaterowie byli oczarowani postawą 
nauczyciela. Biorąc z niego przykład, założyli „Stowarzyszenie umarłych poetów”, na 
którym zajmowali się czytaniem wierszy. Przede wszystkim każdy z nich uwierzył, że może 
mieć wpływ na swoją przyszłość i postanowił o nią zawalczyć. Co jednak ostatecznie 
zwyciężyło: rygorystycznie przestrzegana tradycja czy prawo do marzeń, wolności i 
młodzieńczego buntu? Tego przekonacie się sami, sięgając po tę książkę.  

Moim zdaniem, ta powieść ma naprawdę głębokie przesłanie. Sądzę, że większość z nas 
powinno po nią sięgnąć, ponieważ przekazuje nam ona, jakże potrzebne na tym etapie 
życia, wartości. Wskazuje, że powinniśmy dążyć do osiągnięcia takiej przyszłości, o jakiej 
marzymy i w razie potrzeby zawalczyć o realizację naszych planów. 
 

 

W.Sz.  



Recenzja filmu pt.: ,, Ostatnia piosenka ” 
 

Amerykański melodramat w reżyserii Julie Anne Robinson, z fabułą opartą na powieści 
Nicholasa Sparksa. Premiera pojawiła się 31 marca 2010 w Los Angeles.  

Film opowiada o zbuntowanej nastolatce Veronice, która przez swoją mamę zostaję 
zmuszona do spędzenia wakacji z tatą, z którym nie miała kontaktu przez trzy lata, czyli 
od rozwodu jej rodziców. W Nowym Yorku była przyłapana na kradzieży i chodziła do 
nocnych klubów. Od małego uczyła się grać na pianinie od taty, który był w tym 
prawdziwym mistrzem. Po jego odejściu od rodziny Veronica znienawidziła ten instrument 
tak jak i jego. Podczas wakacji dziewczyna poznaje gracza siatkówki plażowej Willa, 
marzącego o studiowaniu na Ivy League, staje się on kimś ważnym dla Veroniki. Z czasem 
dowiaduje się o sekrecie, jaki chłopak skrywał przed nią od kilku miesięcy oraz o tajemnicy 
swojego ojca. Moim zdaniem film ten jest godny polecenia, ponieważ po jego obejrzeniu 
można wyciągnąć wiele wniosków, pozwala przemyśleć wiele spraw. 
 
 
 
 

 

K.G.  



Joga w domu 
 

 

Joga odpręża, reguluje funkcje ciała, wzmacnia i odmładza. Regularna praktyka 
sprawia, że poczujemy się lżejsi, odstresowani, bardziej elastyczni, a także 

bardziej stabilni emocjonalnie i psychicznie. Jogę możesz też cwiczyć w domu. 
 

Równowaga jest kluczem do sukcesu. Stres, towarzyszący w pracy, wywołuje napięcia w 
mięśniach i przekłada się na nasze samopoczucie, powodując zmęczenie, a tym samym 
zwiększając podatność na stres – istna reakcja łańcuchowa! Praktyka jogi zapobiegnie 
uruchomieniu w Tobie tego mechanizmu. 
 

Asany ukoją napięcia mięśniowe, pranajamy – wyregulują oddech i odprężą, a medytacja 
wyciszy umysł... 
 

Pod warunkiem, że od jednej sesji jogi do drugiej nie minie zbyt wiele czasu, będziesz 
mógł wstępować na kolejne ścieżki rozwoju. Lepiej jest bowiem ćwiczyć krócej i częściej – 
a najlepiej dwa razy dziennie! 
 
 
 

 

Joga-Joga.TV - na ratunek! 
 

 

Nie każdy jednak dysponuje ilością czasu, umożliwiająca regularną praktykę w szkole jogi 
lub klubie, bądź ma utrudniony z nią kontakt. 
 

Co zrobić, kiedy szkoła plus zajęcia pozalekcyjne plus dojazd zajmuje prawie cały dzień, 
uniemożliwiając dołączenie do jakiejkolwiek grupy jogi? W jaki sposób zgłębiać jogę, jeśli 
się mieszka w małej miejscowości, w której o szkole jogi nikt nie słyszał? Na ratunek 
wychodzi platforma Joga-Joga.TV - pierwsza w Polsce profesjonalna platforma do 
ćwiczenia jogi w domu i nie tylko. Dzięki niej, niezależnie od czasu i miejsca, będziesz miał 
szansę cieszyć się z dobroczynnego wpływu jogi na zdrowie. Jedyne, czego potrzebujesz, 
to połączenie z Internetem. 
 

Dzięki Joga-Joga.TV znikną wszelkie ograniczenia i przeszkody do wejścia na ścieżkę jogi. 

Możesz rozpocząć praktykę, nie wychodząc z domu – na platformie odnajdziesz materiały 

o różnym stopniu trudności i różnym czasie trwania. Bez problemu zaplanujesz czas na 
sesję jogi – w zależności od potrzeb możesz zaplanować dłuższy i trudniejszy trening, bądź 

krótszy i prostszy. 
 

Nawet jeśli znalezienie chwili spokoju w Twoim małym mieszkanku lub z garstką 
współlokatorów graniczy z cudem, Joga-Joga.TV może być w zasięgu Twoich oczu. Zajęcia 
są dostępne nie tylko na komputerze, ale także na tablecie i smartfonie. Odtąd będziesz 

mógł odbyć profesjonalną sesję jogi na powietrzu, kiedy tylkoZagadki ludzkiego 
umysłu - czy ludzie mają możliwość przewidywnia przyszłości? - 
 
 



 

Zdolność przewidywania przyszłości możemy nazywać prekognicją. Prekognicja - (od 
łac.præcognoscere, „wiedzieć wcześniej” ) - w parapsychologii zjawisko paranormalne 
oznaczające wiedzę o zdarzeniach w przyszłości, której nie można wywieść z bieżącego 
stanu wiedzy. Pojęcie jest związane z jasnowidzeniem, jednakże nie powinno się go z nim 

utożsamiać. 
 

Prawie połowa Polaków uważa, że są osoby, które mają zdolność przewidywania przyszłości. 
 

Niektórzy ludzie potrafią przewidywać przyszłość, inni umieją tak pokierować losem 
innych, jak tylko sobie tego życzą. Są to jednak przypadki nieliczne. Faktem jest, że 
filozofom się nie śniło, a my nie wiemy do końca, do czego jest zdolny mózg człowieka. 
 

Jeśli chodzi o przewidywanie przyszłości w snach (śni nam się coś, jakiś symbol bądź 
sytuacja, a następnie ma miejsce związane z tym zdarzenie) to niektórzy uważają, że są to 
sny prorocze od Boga. Tak jak kiedyś ukazał się we śnie św. Józefowi ostrzegającym przed 
rzezią niewiniątek będącą wynikiem gniewu Heroda. 
 

Jednak czy my wierzymy? Na pewno każdy z nas miał kiedyś odczucie, że jakaś sytuacja 
już kiedyś się wydarzyła (déjà vu) lub, że dana sytuacja śniła nam się. Czy można to 
nazwać prekognicją? Wszystko jednak zależy od osób indywidualnie.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/PrzyszÅ�oÅ�Ä�
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jasnowidzenie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Herod_Wielki


CIEKAWOSTKI 
 
 
 

 

1.Jednorożce są w Szkocji 
 

 

Nie śmiejmy się ze Szkotów - Warszawiacy mają przecież Syrenkę a Chińczycy smoka. 

Jednak gdy inne kraje na swoje narodowe zwierzęta wybierają te występujące na ich 

terenie (u nas jest to bocian, bielik i żubr), Szkotów poniosła fantazja. Ich oficjalnym 

zwierzęciem został... jednorożec. Stworzenie to pojawia się w wielu mitologiach, ale 

szczególnie upodobali je sobie mieszkańcy północnej Wielkiej Brytanii. Już w XII wieku 

jednorożec pojawiał się w heraldyce szkockiej, symbolizował zdrowie, siłę i życie. 

 

Bądźmy jednak sprawiedliwi - Szkocja nie jest jedynym krajem, który zdecydował się na 

uhonorowanie mitycznego stwora. Zwierzęciem Węgier jest turul - połączenie orła i kruka, 

Grecja ma feniksa, w Korei Północnej najważniejszy jest Chollima, czyli skrzydlaty koń, zaś 

Francja i Portugalia za swoje zwierzęta obrały fikcyjne rodzaje kogutów 

 

2. Między nami a Koreą Północną 
 

 

Na co dzień nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale wystarczy spojrzeć na mapę, żeby 

zauważyć, że Unię Europejską od Korei Północnej oddziela dokładnie jeden kraj. Jest to 

naturalnie Rosja. Granica Rosji i Korei Północnej ma raptem 19 kilometrów, z czego 17 to 

rzeka Tumen. 

 

Granicę można przekroczyć w miejscowości Hasan, największym miastem w okolicy jest 

Władywostok. Kiedyś można było pociągiem dojechać bezpośrednio z Pjongjangu do Moskwy. 

Teraz pasażerowie muszą wysiąść po koreańskiej stronie i na piechotę przekroczyć granicę - 

dopiero za nią przesiadają się do podstawionych przez stronę rosyjską wagonów. Stamtąd do 

granic Unii Europejskiej już ''tylko'' kilka tysięcy kilometrów... 

 

3.Kiedy Francja przestała ścinać ludzi? 
 

 

To pytanie nie jest bezzasadne. Myślicie, że gilotyna to relikt z czasów Rewolucji 

Francuskiej? Nic bardziej mylnego. Ostatniego człowieka ścięto tym sprytnym urządzeniem 

w... 1977 roku. Od 20 lat Francja była wtedy członkiem Europejskiej Wspólnoty Węgla i 

Stali - poprzednika Unii Europejskiej, zaś w USA odbyła się premiera ''Gwiezdnych wojen: 

części IV - Nowej nadziei''. Ścięty został Hamida Djandoubi, imigrant z Tunezji, skazany za 

torturowanie i zabójstwo 21-letniej Elżbiety Bousquet 



WYWIAD TYGODNIA 
 
 
 

 

Wywiad z nauczycielem Dariuszem Bobrowskim oraz z uczniami klas 

Vc i Vd na temat dogoterapii 
 

Anna Kożuch, Julia Wąchała: Dzień dobry. Czy możemy z Panem przeprowadzić wywiad? 

 

Dariusz Bobrowski: Dzień dobry. Oczywiście. 
 

A.K., J.W.: Wielu ludzi wie o dogoterapii tylko tyle, że jest to forma rehabilitacji 
przeprowadzana z udziałem psa. Czy mógłby nam Pan powiedzieć, po co i dla kogo przede 
wszystkim są prowadzone te zajęcia? 
 

D.B.: Dogoterapia wykorzystywana jest m.in. w terapii osób z autyzmem, zespołem 
Downa, niepełnosprawnością intelektualną. Ma zwiększyć efektywność rehabilitacji bądź 
procesu terapeutycznego. 
 

A.K., J.W.: Jak wyglądają takie zajęcia? 
 

D.B.: Z reguły zajęcia odbywają się w cztero-, pięcioosobowych grupach. Ale z każdym 
trzeba pracować inaczej. Psy, z którymi pracują terapeuci, są bardzo pogodne. Podczas 
ćwiczeń dzieci szukają schowane we włosach małe przedmioty, liczą karmę, uczą się 
wydawania komend. Gdy pies wykona ich polecenie, wtedy nabierają pewności siebie. 
Jeżeli natomiast dziecko nie jest w stanie wykonać konkretnego ćwiczenia, proponujemy 
podobne, łatwiejsze zadanie. Podczas terapii uczymy również, jak troszczyć się o psa, jak 
go karmić, czesać czy wyprowadzać na spacer. Dla wszystkich dzieci opieka nad 
zwierzęciem jest nauką życia. 
 

A.K., J.W.: Wspomniał Pan, że z każdym trzeba pracować inaczej. W takim razie  

ile czasu zajmuje przełamanie pierwszych lodów pomiędzy dziećmi, a psem? 
 

D.B.: Cóż, niekiedy trwa to naprawdę długo. Niektórym, zwłaszcza dotkniętym autyzmem, 
nie odpowiada dotyk, kolor, zapach czy wielkość psa. Przede wszystkim nie należy więc ich 

do niczego zmuszać. Terapeuci próbują różnych sztuczek, by pies zbliżył się do takiego 
dziecka (podawanie karmy na talerzyku, dotyk psa za pomocą sztucznej dłoni, dotyk przez 
rękawiczkę). Czasem ogromnym sukcesem jest skupienie uwagi dziecka na psie… choć 
przez jedną minutę. 
 

A.K., J.W.: Czy mógłby Pan nam wymienić ogólne cele edukacyjne realizowane w ramach 
dogoterapii? 
 

D.B.: Na pewno pozwala ona na budowanie prawidłowej relacji dzieci z psem. Uczy je też 

podstawowych zasad bezpieczeństwa w postępowaniu z tymi zwierzętami oraz wykonywania 

czynności pielęgnacyjnych (takich jak np. karmienie, szczotkowanie, wycieranie łap, itp…). 

Zajęcia kształtują też umiejętności okazywania emocji związanych z kontaktem z psem. 

Wyzwalają spontaniczną aktywność dziecka w zabawie z nim. Dodają też oczywiście pełno 

pozytywnej motywacji do nauki i rehabilitacji. Podnoszą poczucie własnej wartości oraz 

sprawczości. Doskonalą też sprawność ruchową. Rozwijają też ogromnie mowę oraz stymulują 

zmysły: słuchu, wzroku i dotyku. Ćwiczą też koncentrację uwagi. 



A.K., J.W.: To wspaniale, że dogoterapia pomaga w realizowaniu tych celów. Cieszymy się 
również, że opowiedział Pan nam i naszym kolegom oraz koleżankom o niej tyle ciekawych 
rzeczy. Bardzo dziękujemy za udzielenie wywiadu. 
 

D.B.: Dziękuję. 
 

A.K., J.W.: Oprócz informacji od pana Dariusza Bobrowskiego udało nam się również 
porozmawiać z uczestnikami tych zajęć, czyli uczniami klasy Vc i Vd. Opowiedzieli nam oni 
o swoich pierwszych odczuciach po tych zajęciach, opisali, co zazwyczaj robią podczas tych 
zajęć oraz jak wyglądają pieski. 
 

Uczniowie klasy Vc i Vd: Bardzo lubiliśmy, kiedy pieski do nas przychodziły. Jeden z nich 
wyglądał bardzo zabawnie, ponieważ nosił malutki plecaczek. Jednak na początku troszkę 
się ich baliśmy. Dlatego też najpierw karmiliśmy je za pomocą szczypiec. Przenosiliśmy 
nimi karmę do ich miseczek. Ale po kilku zajęciach zaczęliśmy podawać im karmę z ręki. 
Oprócz tego na zajęciach z nimi robiliśmy też inne fajne rzeczy. Szukaliśmy w ich włosach 
ukrytych kulek. Dopasowywaliśmy obrazki. Poznaliśmy różne ciekawe rasy piesków. 
Wkładaliśmy też karmę do odpowiednich pojemników. Super byłoby mieć je jeszcze kilka 
razy. Z niecierpliwością czekamy na kolejne zajęcia.  



PORADNIK GIMNAZJALISTY 
 
 
 
 
 

 

Jak zostać trenerem personalnym ? 
 

 

Wbrew pozorom, zawód trenera jest naprawdę intratny i staje się coraz bardziej 

popularny. Szansę na sukces mają zwłaszcza Ci, którzy mieszkają w większych miastach, 

gdzie pogoń za pieniądzem i idealnym ciałem klasy średniej jest na porządku dziennym. Po 

kilku latach w branży wysilać się też nie trzeba mocno. Opinia trenera jest bardzo ważna i 

początkowa ciężka praca opłaci się polecaniem go znajomym. 

 
 
 

 

Czym zajmuje się trener personalny? 
 

Jak sama nazwa wskazuje, trener personalny zajmuje się indywidualnym treningiem. Z 

zewnątrz czasem wygląda to tak, że taka osoba stoi nad Tobą w siłowni i wyżywa się 

słownie. Jednak tak naprawdę dobry trener jest po to, by idealnie dobrać pod daną osobę 

trening, dietę, a nawet pomóc zmienić cały tryb życia. Musi potrafić rozmawiać z ludźmi, 

doradzać im i wspierać. Czasem krzykiem, czasem rozmową, a czasem po prostu 

karcącym spojrzeniem. 

 

Jak pracuje trener? To zależy tylko od niego. Zazwyczaj jednak treningi przeprowadza się z 

samego rana, popołudniami i w weekendy, czyli wtedy, gdy klienci kończą pracę i mają 

czas na wysiłek fizyczny. 

 
 
 

 

Jakie są wymagania względem kandydata? 
 

Jakie cechy trzeba mieć, żeby zostać trenerem? Oto najważniejsze: 
 

- należy przejść odpowiedni kurs 
 

- posiadać wykształcenie minimum średnie lub skończyć studia na AWF 
 

- dobry stan zdrowia to podstawa 
 

- bez bardzo dobrej kondycji fizycznej też się nie obejdzie 
 

- siła i odporność na stres to również wymagane cechy 



Jak zostać trenerem personalnym? 
 

Najważniejsze to przejść specjalistyczny kurs podczas którego przechodzi się szkolenie z 

zakresu anatomii, fizjologii, organizacji treningu, techniki ćwiczeń, dostosowywania 

programu do potrzeb klientów, psychologii dietetyki i suplementacji, fizjoterapii, technik 

relaksacyjnych, przedsiębiorczości, podstaw prawnych oraz zasad BHP. 

 
 
 
 
 

Ile zarabia? 
 

Tak naprawdę bardzo trudno to określić, bo wszystko zależy od sytuacji i liczby godzin. 

Początkujący trener w Warszawie zarabia ok. 1500-2000 zł. Jednak z biegiem lat, 

wzrostem doświadczenia i zdobywaniu stałych klientów, stawki za godzinę zdecydowanie 

wzrastają. Najpopularniejsi trenerzy mogą wyciągać nawet do 30 tys. zł miesięcznie. 
 


