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Bursztynowy ptaszek
Je sień

pta szek bursz ty no wy
przej rzy sty
z ga łąz ki na ga łąz kę
nosi kro plę zło ta.

Je sień

pta szek ru bi no wy
świe tli sty
z ga łąz ki na ga łąz kę
nosi kro plę krwi.

Je sień

pta szek la zu ro wy
umie ra
z ga łąz ki na ga łąz kę
kro pla desz czu spa da.

Tadeusz  Różewicz

Źródło:
https://poezja.org/wz/R%C3%B3%C5%BCewicz_Tadeusz/1212/Bursztynowy_ptaszek
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Halloween – zwyczaj związany z maskaradą, obchodzony w wielu krajach w wieczór 31 października.
Najhuczniej Święto jest obchodzone w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Irlandii i Wielkiej Brytanii. Mimo że
dzień nie jest świętem urzędowym, po święcie Bożego Narodzenia cieszy się największą popularnością. Święto
Halloween w Polsce pojawiło się w latach 90. XX w. Głównym symbolem święta jest dynia, ale także duchy,
demony, zombie, wampiry, czarownice, trupy, nietoperze, czarne koty, pajęczyny itp. Dokładna geneza
Halloween nie jest znana, może nią być rzymskie święto na cześć bóstwa owoców i nasion (Pomony) albo
celtyckie święto na powitanie zimy.

Zwyczaje/zabawy:
-scary farm,
-cukierek albo psikus,
-apple bobbing,
-przeskakiwanie przez świeczki,
-wrzucanie orzecha do ogniska,
-zjadanie bez pomocy rąk wiszących na nitkach ciastek i owoców,
-wróżenie ze spodków i z jabłek.

               

                                                                                                                     Zofia Męcfel
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 Eurowizja 2021, Kim są zwycięzcy Eurowizji?

   Måneskin- włoski, rockowy zespół stworzony w Rzymie. W skład tego zespołu wchodzą: Damiano David-
wokalista, Victoria De Angelis-basistka, Thomas Raggi-gitarzysta, Ethan Torchio-perkusista.  Zespół zyskał
rozgłos po zajęciu drugiego miejsca w 11. sezonie włoskiej edycji programu X Factor w 2017 roku. W 2018
roku ukazał się ich pierwszy album studyjny pt. „II ballo della vita”, który odniósł sukces w kraju, docierając do
pierwszego miejsca włoskiej listy sprzedaży oraz osiągając status trzykrotnej platynowej płyty. Ich
międzynarodowy przełom nastąpił, gdy czwórka wygrała 65. Konkurs Piosenki Eurowizji w 2021 z piosenką
„Zitti e Buoni”. Zespół założono w 2016, a jego nazwa w języku duńskim oznacza światło księżyca.

 Pomysłodawczynią tej nazwy jest członkini zespołu, Victorii De Angelis, która jest pochodzenia duńskiego. 
 Od wygranej podczas Eurowizji artyści wystąpili w Polsce już dwa razy, bardzo polubili polską publiczność.
Trzeci występ formacji odbędzie się w Warszawie. Maneskin ogłosił właśnie zimowo-wiosenną trasę po
Europie. Koncerty rozpoczną się już 6 lutego w Londynie - ostatni zespół zagra 14 marca w Rydze. Wśród
planowanych przystanków pojawiła się również Polska. Måneskin zagra w naszym kraju 15 lutego 2022 roku.
Mają oni na koncie blisko 3,5 miliarda streamów na wszystkich platformach muzycznych i ponad 43 miliony
słuchaczy miesięcznie na Spotify. 8 października został zaprezentowany utwór "MAMMAMIA".

                                                                                                                             Zofia Męcfel

Maneskin



www.polskatimes.plPolska Times | Numer 7 02/2022 | Strona 4  
www.juniormedia.plSzkolny Pamiętnik

                           Gadżety dla graczy

Parasolka na telefon

Parasolka na telefon działa w sposób banalnie prosty.
Zakłada się ją specjalnym klejem, który idealnie 
przykleja się do powierzchni tyłu telefonu.

Lampka z logo Playstation

Lampka z logo Playstation to lampka, która stworzona
została z 4 symboli (kółka, trójkąta, iksa i kwadratu).
Oświetla pokój stworzona jest z lamp RGB.

Gadżety do kontrolerów

Gadżety do kontrolerów w kształcie paletki do tenisa, 
pada z Playstation/Xbox, kierownicy od samochodu.
Lepsza wygoda, wspaniały kształt i frajda do grania w
takie gry, jak let`s go pikachu, pokemon sword, super
Mario bros i wiele wiele innych tytułów gier.

                                                By    Wiktor Nowacki
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Hymn Szkoły 

''Leć, Orle Biały"

Leć orle biały nad polską ziemię
Chroń twymi skrzydły piastowskie plemię
I ponad szare Giewonty skały
I ponad Bałtyk leć orle biały x2

Leć orle biały nad polskie łany
Które uprawia nasz lud kochany
Leć ponad Wisłę, leć ponad Wartę 
Skrzydła twe białe trzymaj rozwarte x2

Szarpały ciebie trzy orły czarne 
Chciały cię wtrącić w groby cmentarne
Potęgi wrogów już się rozchwiały 
Ale ty żyjesz orle nasz biały x2

Dzisiaj zniknęły nam wrogie trony
Powiewa sztandar biało-czerwony 
Powiewa sztandar ten pełen chwały
W polu czerwonym nasz orzeł biały x2

.

          Dnia 28.10.2021 r. Szkole Podstawowej w
Chełmcach nadano imię ''Orła Białego". Każdy z nas
się cieszy. A przebiegało to tak:
Delegacja uczniów naszej szkoły, wraz z panem
dyrektorem Jarosławem Kobiec oraz panią Agnieszką
Wilk i panem Zbigniewem Budzińskim została
zaproszona na obrady Rady Gminy w Strawczynie. W
czasie tych obrad odbyło się głosowanie odnośnie
nadania imienia naszej szkole, które stanowiło jedną z
uchwał podjętych w tym dniu. Oczywiście wszyscy
członkowie Rady Gminy zagłosowali jednogłośnie za
podjęciem tej uchwały. 

Następnie reprezentacja uczniów Szkoły Podstawowej
imienia Orła Białego w Chełmcach uroczyście
odśpiewała hymn naszej szkoły: '' Leć, Orle Biały''. 

Od tego dnia nasza szkoła zyskała nowe imię, co
stało się powodem ogromnej dumy całej społeczności
szkolnej.
                                                     Zuzanna                     
                                                Skarbek

Szkoła Podstawowa w Chełmcach



www.polskatimes.plPolska Times | Numer 7 02/2022 | Strona 6  
www.juniormedia.plSzkolny Pamiętnik

Klasyczne Spaghetti Bolognese

Składniki na ok. 3- 4 porcje:
300 g mięsa mielonego
1 cebula
2 ząbki czosnku
1 marchewka
2 łyżki oleju
1 puszka krojonych pomidorów bez skórki lub
pulpy pomidorowej (puszka 400g)
3 łyżki przecieru pomidorowego
100 ml bulionu mięsnego lub warzywnego
2 łyżeczki suszonego oregano
sól, pieprz
300 g makaronu Spaghetti
świeżo starty parmezan do posypania
Sposób przygotowania:

1. Cebulę i czosnek obrać i poszatkować.
2. Marchewkę umyć, obrać i pokroić w drobną

kostkę.
3. Cebulę i czosnek chwilkę podsmażyć na

oleju. Dodać mięso mielone i marchewkę.
Wszystko razem chwilę podsmażyć, aż
mięso straci kolor różowy. Dodać pomidory z
puszki (razem z sosem z puszki), przecier
pomidorowy i bulion. Całość dusić pod
przykryciem na niskiej mocy palnika ok. 20
minut. Przyprawić solą, pieprzem i oregano.

4. Spaghetti ugotować w osolonej wodzie
według przepisu na opakowaniu. Odcedzić
na durszlaku. (Nie przelewać zimną wodą).

5. Spaghetti rozłożyć na talerzach. Polać
sosem z mięsem i posypać parmezanem.

Źródło:kuchnia-domowa.pl

Spaghetti Carbonara Ze Śmietaną

Składniki na ok. 3 porcje:
200 g makaronu spaghetti
100 g boczku
2 jajka
100 g słodkiej, płynnej śmietanki 30%
30 g startego sera Pecorino (Parmezanu lub
Grana Padano)+ trochę do posypania
sól, czarny pieprz świeżo zmielony
posiekana natka pietruszki (opcjonalnie)
Sposób przygotowania:

1. Makaron ugotować w osolonej wodzie,
według przepisu na opakowaniu. Odcedzić.
Nie przelewać wodą!

2. Boczek pokroić w drobną kostkę.
Podsmażyć na patelni na niskiej mocy
palnika, aż się lekko zarumieni. (Jeśli boczek
jest bardzo chudy, dodać łyżkę oleju).

3. Śmietankę, jajka, ser, szczyptę soli i dość
dużą ilość pieprzu przełożyć do miski
(najlepiej wysokiej i wąskiej) i zmiksować
blenderem.

4. Ugotowany makaron dodać do gorącego
boczku. Przesmażyć, mieszając przez ok. 1
minutę. Patelnię ściągnąć z palnika, dodać
masę jajeczną i wymieszać. Można dodać
też posiekaną natkę pietruszki. Mieszać
przez chwilę, aż wszystkie składniki dobrze
się połączą, a sos lekko zgęstnieje. (Lepiej
nie mieszać na palniku, żeby nie zrobiła się
jajecznica!).

5. Wyłożyć na talerze i posypać resztą startego
sera.

Źródło:kuchnia-domowa.pl
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                            Wieża obronna  
         Wieża obronna – wieża służąca jako
element fortyfikacji, mogąca też pełnić
samodzielne funkcje obronne. Wieże wznoszono z
drewna lub murowano, na rozmaitych planach
(kwadratowych, wielokątnych, okrągłych). Obiekty
te służyły do obrony czołowej (czyli prowadzenia
ostrzału na wprost) i pionowej (z góry w dół).
Podobna w formie baszta różni się tym, że jest
integralnie związana z obwodem obronnym i służy
jego obronie.
Budowle obronne w postaci wież są znane od
bardzo dawnych czasów, jak np. pochodzące z
epoki żelaza szkockie brochy. Specyficzne, w
szczególności dla fortyfikacji średniowiecznej,
typy wież to:

donżon – wieża obronna zamieszkiwana
podczas pokoju;
stołp – wieża obronna niezamieszkiwana
podczas pokoju, tzw. wieża ostatecznej
obrony;
straznica – element stałej fortyfikacji, w formie
wolnostojącej wieży.

W fortyfikacji późnośredniowiecznej i nowożytnej
pojawia się wieża artyleryjska, wyposażona w
jedną lub więcej działobitnych.. Wieże takie mogły
być elementami systemu obronnego lub
samodzielnymi dziełami, przystosowanymi do
obrony okrężne.
Źródło- wikipedia wolna encyklopedia

internet

            Pierwszy kościół w Chełmcach

          Pierwszy kościół w Chełmcach  został
wybudowany w roku 1440 przez Piotra
Dunina herbu Łabędź Budowla została
wzniesiona w stylu gotyckim z ciosu
kamiennego w kształcie krzyża. W 1620 r.
uległ zniszczeniu na skutek pożaru. Obecny
kościół został ufundowany
przez Jana Tarłę – wojewodę lubelskiego
pełniącego tę funkcję w latach -1650-
1660. Budowa kościoła została ukończona w
1665 roku. 15 sierpnia1685 roku biskup
tarnopolski Władysław Silnicki dokonał konsekracji świątyni
na mocy upoważnienia udzielonego przez
gnieźnieńskiego arcybiskupaJana                   
          Stefana Wydżgi, do
którego archidiecezji wówczas należały
Chełmce. Podczas konsekracji świątynia
uzyskała dodatkowych dwóch
patronów: świętego Jana
Chrzciciela i świętego Kazimierza
królewicza.

                                             By 
                                                 Wiktor Nowacki
Źródło- wikipedia wolna encyklopedia.
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