
We wtorek 8 marca z niepokojem oczekiwaliÊmy
przyjazdu m∏odzie˝y niemieckiej z gimnazjum w Sal-
zhemmendorf. Jej wizyta w Polsce mia∏a byç konty-
nuacjà wspólnych spotkaƒ. Po raz pierwszy poznaliÊ-
my si´ we wrzeÊniu ubieg∏ego roku i od tego czasu
trwa  przyjaêƒ, podtrzymywana korespondencjà
internetowà i licznymi rozmowami telefonicznymi.
Ogromny ∏adunek emocjonalny tkwiàcy w tych,
wydawa∏oby si´ powierzchownych kontaktach,
odbywajàcych si´ przecie˝ w j´zyku obcym, mo˝na
by∏o z ∏atwoÊcià zaobserwowaç w chwili powitania. Z
wypiekami na twarzach oczekiwaliÊmy przed naszà
szko∏à przyjazdu niemieckiego autobusu. Wreszcie
okrzyki radoÊci  i szaleƒczy bieg, uÊmiechy, uÊciski,
powitania pe∏ne serdecznoÊci. Na drzwiach szko∏y
wielki napis „Herzlich wilkommen”. Delegacja naszych
uczniów w strojach kujawskich powita∏a goÊci chlebem
i solà. CieszyliÊmy si´, ˝e znowu mo˝emy si´ spotkaç,
˝e czeka nas 10 wspania∏ych dni.

Na program pobytu sk∏ada∏y si´ wycieczki po Cie-
chocinku, Toruniu, Che∏mnie i Gdaƒsku,  dwudnio-
wy pobyt w oÊrodku rekreacyjno-wypoczynkowym
nad Zalewem Koronowskim, wizyty w muzeach re-
gionalnych, a tak˝e niezwykle interesujàce, jak si´
okaza∏o, lokalne atrakcje. Obok mo˝liwoÊci gry w
kr´gielni, fascynujàcym zaj´ciem by∏o w∏asnor´czne

pieczenie chleba w „Polkornie” oraz wizyta w Warsz-
tatach Terapii Zaj´ciowej w Aleksandrowie Kujaws-
kim. Najistotniejszym jednak elementem wymiany
polsko-niemieckiej, w mojej ocenie i w ocenie nau-
czycieli niemieckich, by∏y spontaniczne spotkania
m∏odzie˝y i sp´dzane razem wieczory.
        Drugim wa˝nym punktem wymiany by∏o uczest-
niczenie w zaj´ciach lekcyjnych. Poprzednio pod-
kreÊlaliÊmy nowoczesnoÊç szko∏y niemieckiej, nato-
miast uczniów niemieckich zaszokowa∏ i wprawi∏ w
podziw wysoki poziom i sposób prowadzenia lekcji.
Co ciekawe, nawet takie drobiazgi jak obecnoÊç kwia-
tów w klasach lekcyjnych (zupe∏nie nieobecnych w
klasach w Niemczech)  by∏y zauwa˝ane przez naszych
 goÊci. Dzieƒ pobytu w szkole by∏ niezapomnianym
wydarzeniem. Uczniowie niemieccy uczestniczyli we
wszystkich zaj´ciach. By∏o im oczywiÊcie ∏atwiej na
lekcjach j´zyków obcych, ale wiele radoÊci sprawi∏y
im tak˝e inne przedmioty.
        Niestety, wszystko co dobre, szybko si´ koƒczy.
Wspólnie sp´dzane dni umocni∏y naszà przyjaêƒ. W
dniu wyjazdu podwórko szkolne by∏o Êwiadkiem
smutku i ∏ez po˝egnania. Nie przys∏oni∏o to jednak
faktu, ˝e jako szko∏a patrzymy z nadziejà w przysz∏oÊç.
Przeprowadzone ju˝ w chwili obecnej ustalenia
zmieniajà rytm wymiany, aby Niemcy mogli przyje-

Polsko - niemieckiej przyjaêni ciàg dalszy…
Rewizyta niemieckiej m∏odzie˝y

w ciechociƒskim gimnazjum
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Te s∏owa wypowiedziane kiedyÊ przez ks. Jana Twardowskiego jak˝e
cz´sto stajà si´ g∏´bokà prawdà w dzisiejszej trudnej rzeczywistoÊci. Ale
uÊwiadamiamy sobie jà dopiero wtedy, gdy dotyczy nas ona bezpoÊrednio,
wtedy gdy przychodzi nam ˝egnaç si´ z kimÊ bliskim, gdy odchodzi na-
gle, niespodziewanie ktoÊ, kto by∏ z nami, ˝y∏ z nami . Tak odesz∏a od
nas Pani Halina Grudzieƒ. By∏a dobrym, sumiennym pracownikiem,
wspania∏ym, oddanym uczniom nauczycielem, serdecznà kole˝ankà.
Zawsze pogodna, uczynna, cierpliwa, swojà ˝yczliwoÊcià zyska∏a wiele
serc. Ale przede wszystkim by∏a troskliwà matkà, kochajàcà nad wszystko
swoje dzieci. To dla nich zdobywa∏a kolejne stopnie awansu zawodowego,
dla nich podejmowa∏a dodatkowe obowiàzki, ˝eby zapewniç im jak naj-
lepszy start w doros∏e ˝ycie. Z uporem pokonywa∏a wszystkie napoty-
kane na swej drodze trudnoÊci, lecz nie uda∏o jej si´ pokonaç tej najgor-
szej - choroby. DzieliliÊmy z naszà kole˝ankà radoÊci i smutki, i towarzy-
szyliÊmy jej te˝ w ostatniej ziemskiej drodze. Po˝egna∏a Panià Halin´
ca∏a spo∏ecznoÊç Publicznego Gimnazjum i dawnej Szko∏y Podstawowej
nr 3.             Anna W∏adkowska

chaç do nas w paêdzierniku, miesiàcu bardziej atrakcyj-
nym, ni˝ marzec. A co najwa˝niejsze: nauczyciele nie-
mieccy z pe∏nà mocà podkreÊlajà pe∏nà wol´ wymiany

i zaanga˝owanie w rozwijaniu dalszych kontaktów.

        Ma∏gorzata Guga

Âpieszmy si´ kochaç ludzi,
tak szybko odchodzà…
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27 marca od 1962 roku na ca∏ym Êwiecie obchodzo-
ny jest jako Mi´dzynarodowy Dzieƒ Teatru. Âwi´to to
og∏oszono z inicjatywy Mi´dzynarodowego Instytutu
Teatralnego ITI-UNESCO dla upami´tnienia otwarcia
pierwszego sezonu Teatru Narodów w Pary˝u w 1957
roku. Wtedy to spotka∏y si´ teatry z obu stron „˝elaznej
kurtyny”.

Nauczyciele oraz uczniowie Szko∏y Podstawowej
nr 1 w Ciechocinku postanowili z okazji tego dnia
zorganizowaç spotkanie teatralne. Z racji ferii przypad∏o
ono na 31 marca br. Zgromadzeni w sali gimnastycznej
na tle kolorowej, baÊniowej scenografii mogli wys∏uchaç
krótkiej prezentacji dotyczàcej teatru, jego tworzywa,

historii Mi´dzynarodowego Dnia Teatru. Nast´pnie
uczniowie obejrzeli kukie∏ki, marionetki, pacynki.

Potem uczestniczyli w dwóch minispektaklach
baÊni braci Grimm „O Czerwonym Kapturku” i „Muzy-
kantach z Bremy”. Atrakcjà imprezy by∏o to, ˝e sztu-
ki zaprezentowano w niemieckiej, czyli oryginalnej
wersji j´zykowej. Zadania tego podj´li si´ cz∏onkowie
ko∏a niemieckiego pod czujnym okiem pani mgr Bo-
˝eny Ku∏acz-Jaworowskiej. W pi´knych, pomys∏owych,
barwnych kostumach uczniowie wyg∏aszali swoje
kwestie mówiàce o tragicznej przygodzie niepos∏usz-
nej i ∏atwowiernej dziewczynki oraz umuzykalnionych
zwierz´tach podà˝ajàcych do Bremy w poszukiwaniu
lepszego ˝ycia. Ca∏oÊci dope∏ni∏a muzyka, piosenki
wykonane ˝ywio∏owo przez m∏odych artystów. Pomo-
g∏y w zorganizowaniu tego przedsi´wzi´cia panie
Ewelina Centkowska, Iwona Krzysztanowicz, Barbara
Adamczyk.

Na zakoƒczenie imprezy uczniowie klasy IVc pod
opiekà pani Teresy ˚ak dla tych, którzy nie pos∏ugujà
si´ sprawnie j´zykiem niemieckim, zaprezentowali
„Muzykantów z Bremy” po polsku, starajàc si´, aby
ich wyst´p wypad∏ atrakcyjnie.

Imprez´ nale˝y uznaç za udanà. Âwiadczy o tym
zachowanie m∏odej publicznoÊci, która doskonale
bawi∏a si´ z bohaterami utworów, wspó∏czu∏a Kaptur-
kowi, radowa∏a si´ z przep´dzenia rabusiów, w których
chacie mog∏y zamieszkaç ambitne zwierz´ta. Swoich
kolegów - aktorów nagrodzi∏a burzliwymi oklaskami.
Zadowoleni tak˝e byli organizatorzy, gdy˝ osiàgn´li
za∏o˝one cele. Zorganizowali dzieciom spotkanie z
teatrem, zach´cili do nauki j´zyka niemieckiego, dos-
tarczyli du˝o wra˝eƒ estetycznych. Pokazali, jak mo˝na
po˝ytecznie sp´dziç czas.

    B. Ku∏acz Jaworowska, T. ˚ak

W „Jedynce” obchodzono
Mi´dzynarodowy Dzieƒ Teatru
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PIERWSZY DZIE¡ WIOSNY
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1

23 ZDRÓJ CIECHOCI¡SKI kwiecieƒ 2005

CIECHOCI¡SKIE SZKO¸Y I PRZEDSZKOLACIECHOCI¡SKIE SZKO¸Y I PRZEDSZKOLA


