
Dnia 1.09.2003 roku dawna Êwietlica w Publicznym
Gimnazjum w Ciechocinek zosta∏a przeniesiona ze
sto∏ówki szkolnej do nowego pomieszczenia. By∏a to
okazja do zmiany zakresu dzia∏alnoÊci Êwietlicy. Aby
sprostaç oczekiwaniom uczniów naszej placówki, Pani
Beata Krajewska zorganizowa∏a Klub Gimnazjalisty i
sta∏a si´ jego twórczym instruktorem. Pragn´∏a, aby
stanowi∏ on miejsce spotkaƒ towarzyskich m∏odzie˝y,
podejmowania i realizowania ciekawych inicjatyw.
Dnia 23.10.2003r.- nastàpi∏o uroczyste otwarcie Klubu
Gimnazjalisty. Na uroczystoÊç przybyli uczniowie i
rodzice z Rady Szko∏y , a Pani Dyrektor  Anna W∏ad-
kowska dokona∏a przeci´cia wst´gi na znak otwarcia.

MIGAWKI Z ˚YCIA KLUBU GIMNAZJALISTY

1. Turniej Magic Cards - fani kart fantasy tworzà
swoje historie w fantastycznym Êwiecie.

2. Happening pt. „Apokalipsa” z okazji X Akcji
Sprzàtania Âwiata

3. Turniej si∏owania na r´k´- zainteresowanie
uczniów przeros∏o  oczekiwania. Do rywalizacji

przyst´powali zarówno ch∏opcy jak i dziewczyny.
4. „Na Âwi´tego Andrzeja b∏yska pannom nadzie-

ja”. Nie tylko panny wró˝y∏y sobie. Ch∏opcy ch´tnie
przy∏àczyli si´ do zabawy.

5. Wystawy:  „Zwierz´ta w obiektywie”, „Napraw-
d´ nie warto paliç”, „Ozdoby wielkanocne”

6. Plebiscyt na najbardziej ulubionego nauczycie-
la w szkole i przyznanie Orderu UÊmiechu. Jak przys-
ta∏o na „Kawalera orderu”, P. Ma∏gorzata Bujalska
musia∏a wypiç sok z cytryny. Z tej próby równie˝
wysz∏a zwyci´sko.

7. Festiwal talentów da∏ mo˝liwoÊç ujawnienia
swoich mocnych stron we wszystkich dziedzinach.
By∏y piosenki, w∏asne wiersze, kabaret i wystawa
malarstwa.

8. Klub utrzymuje sta∏y kontakt z Centrum Nie-
zale˝nego ˚ycia „Sajgon” w celu krzewienia idei in-
tegracji wÊród m∏odzie˝y. Z okazji Roku Osób Nie-
pe∏nosprawnych odby∏o si´ spotkanie m∏odzie˝y z
niepe∏nosprawnymi uczestnikami wypraw na „Koro-
n´ Âwiata”. Pan Jerzy Szymaƒski i Krzysztof Sieradz-
ki opowiadali o swoich fascynujàcych wyprawach.
Prelekcji towarzyszy∏ pokaz slajdów.

9. Jak co roku przed wakacjami klub organizuje
akcj´ „Bezpieczne wakacje”. Zaj´cia dla m∏odzie˝y
odbywajà si´ w „Sajgonie”. Tam uczniowie uczà si´
jak pomagaç niepe∏nosprawnym oraz jak uniknàç
nieszcz´Êliwego wypadku.

    Obecny rok szkolny 2004/2005 równie˝ obfituje w
szereg cennych inicjatyw.  Opiekunka Klubu Gimna-
zjalisty za∏o˝y∏a Ko∏o TwórczoÊci Kabaretowej, dzi´-
ki któremu w dowcipny sposób przekazuje si´ wa˝-
ne sprawy dnia codziennego.

1. Z okazji XI Akcji Sprzàtania Âwiata kabaret „RIP”
uczy∏ jak segregowaç Êmieci.

Dzia∏alnoÊç Klubu Gimnazjalisty
w Publicznym Gimnazjum w Ciechocinku
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Dnia 7 stycznia 2005 roku w Publicznym Gimna-
zjum w Ciechocinku odby∏y si´ Mi´dzygimnazjalne
Potyczki Kabaretowe - „Kabareton 2005”. - Swoje ske-
cze przedstawi∏y trzy zespo∏y, w tym jeden z nich re-
prezentowa∏ naszà szko∏´, a dwa pozosta∏e sk∏ady
przyjecha∏y ze Stawek. Zabawa by∏a podzielona na trzy
rundy. W pierwszej ka˝da grupa prezentowa∏a  swój
najlepszy skecz, druga runda polega∏a na przedstawie-
niu parodii wybranej przez siebie reklamy, trzecia
cz´Êç stanowi∏a niespodziank´ dla zawodników - ich
zadaniem by∏o u∏o˝enie tekstu do wczeÊniej przygo-
towanej  muzyki . Wszyscy uczestnicy doskonale po-
radzili sobie z tymi zadaniami, choç np. u∏o˝enie nie-
banalnych, humorystycznych s∏ów do muzyki nie jest
prostà sprawà.

Kabaret „RIP”, który reprezentowa∏ naszà szko∏´,
wystàpi∏ ze skeczem nawiàzujàcym do ˝ycia w pols-
kiej wsi po wstàpieniu do Unii, a w drugiej ods∏onie
stworzy∏ parodi´ sytuacji w aptece. Zespo∏y ze Stawek
zaprezentowa∏y scenki wyÊmiewajàce poziom po∏u-
dniowo-amerykaƒskich telenowel. W drugiej rundzie,
przedstawienia nawiàzywa∏y do reklamy myd∏a i jajek

z niespodziankà.  Te zabawne, pogodne scenki pro-
wokowa∏y nas do ró˝nych przemyÊleƒ i refleksji doty-
czàcych prawdziwych wartoÊci w ˝yciu. Zespo∏om
uda∏o si´ przekazaç wiele trafnych, màdrych myÊli w
atrakcyjnej zabawowej formie, którà wszyscy lubimy.
Pobrzmiewa∏a kpina, drwiàcy ton z negatywnych zja-
wisk spo∏ecznych.

2. Cz∏onkowie klubu w∏àczyli  si´ równie˝ do
ogólnopolskiej akcji „Rzuç palenie razem z nami”.
Kabaret „RIP” i spó∏ka w przedstawieniu „Stop pale-
niu papierosów”,  pokaza∏ palaczom, co ich czeka,
gdy nie skoƒczà  z tym okropnym na∏ogiem. To przed-
stawienie wystawione zosta∏o równie˝ w Domu Sa-
mopomocy Spo∏ecznej w Aleksandrowie Kujawskim.

3. 7.01.2005r. w Klubie Gimnazjalisty odby∏y si´
Mi´dzygimnazjalne Potyczki Kabaretowe „Kabareton
2005”.

Klub Gimnazjalisty jest otwarty na wszystkie po-
mys∏y uczniów i ch´tnie pomaga  w ich realizacji.

Opr. Daria Der´gowska, Pamela Drà˝ek, Jagoda
Kalinowska

,,Prawdziwa cnota krytyk si´ nie boi”
- Kabareton 2005
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Od wielu ju˝ lat grudniowy okres przedÊwiàteczny
to czas wigilijnych spotkaƒ w zak∏adach pracy, szko∏ach
i przedszkolach, jase∏ek i Êpiewania kol´d. Choç adwent
sta∏ si´ teraz ju˝ nie radosnym oczekiwaniem przyjÊ-
cia Jezusa Chrystusa, lecz wczeÊniejszym Jego przyj-
mowaniem, taki zwyczaj zosta∏ powszechnie zaakce-
ptowany i kultywowany. Ze szczególnym wzruszeniem
oglàdam zawsze wyst´py dzieci i m∏odzie˝y: jase∏ka,
bo˝onarodzeniowe misteria, zespo∏owe wykonania
kol´d. I w tym roku uczestniczy∏am w takich uroczys-
toÊciach: jase∏ka w obu przedszkolach, koncert kol´d
w wykonaniu „Mamrotek”, zespo∏u wokalnego ze
Szko∏y Podstawowej nr 1, prowadzonego przez panià
Iwon´ Krzysztanowicz oraz jase∏ka w kierowanym
przeze mnie Zespole Szkó∏ Uzdrowiskowych nr 2.

O tych ostatnich chcia∏abym napisaç szerzej.
Jase∏ka w naszej placówce odby∏y si´ 16 grudnia

2004 roku. Przygotowali je pod okiem nauczycielki
religii pani Marii Kramarskiej uczniowie praktycznie
wszystkich klas. M∏odzi artyÊci z zapa∏em i du˝ym za-
anga˝owaniem przystàpili do przygotowaƒ, choç na
próby nie mieli zbyt wiele czasu, przybyli bowiem do
nas na poczàtku grudnia. Szyli i przygotowywali stroje,

dekoracje i rekwizyty, starannie opracowywali tekst,
by wreszcie wystàpiç przed szkolnà bracià. Widzowie
mieli okazj´ obejrzeç oryginalne jase∏ka. Przed naszy-
mi oczami przewija∏y si´ zmierzajàce do betlejemskiej
szopki postaci z bajek i baÊni, których pojawienie si´
zapowiada∏y wykonywane na melodi´ znanych kol´d
piosenki. Sz∏a wi´c do Betlejem Dziewczynka z
Zapa∏kami, w´drowali tam JaÊ i Ma∏gosia, Rybak ze
Z∏otà Rybkà, Sierotka Marysia, Pinokio, Calineczka.
Ka˝da z postaci nios∏a dar - coÊ, co jà najlepiej chara-
kteryzowa∏o, i oddawa∏a czeÊç narodzonemu Chrys-
tusowi. By∏ to obraz tym bardziej wzruszajàcy, ˝e
prezentujàcy go aktorzy to w wi´kszoÊci wychowan-
kowie Domów Dziecka, osoby, dla których rodzinne
Êwi´ta to poj´cie cz´sto obce, zdarzenie, którego nie
doÊwiadczy∏y…

Na zakoƒczenie uroczystoÊci po koncercie kol´d
wszyscy m∏odzi kuracjusze: i aktorzy, i widzowie otrzy-
mali dzi´ki ofiarodawcom: ksi´dzu pra∏atowi Grze-
gorzowi Karolakowi i paƒstwu Koƒczakom, którym w
tym miejscu za Ich dar serca goràco dzi´kujemy, pacz-
ki ze s∏odyczami.

       Klara Drobniewska

Po zakoƒczeniu wyst´pów kabaretowych jury uda∏o
si´ na narad´. W jury zasiada∏y Panie: Joanna Zió∏-
kowska, Iwona Ogrodowska oraz Dorota Danielewska
i Kamila Dru˝yƒska opiekunki kabaretu gimnazjalnego
w Stawkach. W roli konferansjera wystàpi∏a Pani Beata
Krajewska. Czas obrad jury i przygotowaƒ kabaretów
umila∏y nam Teatrzyk „Zielona G´Ê” w wykonaniu
uczniów klasy III e przygotowanych przez Agnieszkà
Rackà.

Po nied∏ugich obradach jury og∏osi∏o werdykt:
Pierwsze  miejsce zajà∏ kabaret RIP. W jego sk∏ad wcho-
dzà uczniowie: Krzysztof Biaduƒ, Jarek Kotrych i Jakub
Ogrodowski. Dwa dalsze miejsca zaj´∏y kabarety ze
Stawek. Wszystkie zespo∏y zosta∏y uhonorowane na-
grodami i pamiàtkowymi dyplomami. Sponsorem na-
gród by∏ Prezes Sanatorium Wrzos - Andrzej Soborski.

Podsumowujàc, impreza by∏a ca∏kiem udana, dla-
tego liczymy na kolejnà edycj´ w przysz∏ym roku. Ma-
my równie˝ nadziej´, ˝e wystàpi w niej wi´cej poczà-
tkujàcych kabareciarzy, a zdobyte przez nich
doÊwiadczenie zaowocuje ci´tym dowcipem i naukà
z niego p∏ynàcà .
       Inicjatorkà i organizatorkà tego niezwykle cen-
nego przedsi´wzi´cia by∏a  P. Beata Krajewska, która
równoczeÊnie jest opiekunkà Ko∏a TwórczoÊci Kaba-
retowej.

Mateusz Ciechowicz, Jakub Liniewski, Micha∏
Skowroƒski kl IIc.

CZAR ÂWIÑT BO˚EGO NARODZENIA
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