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Âwi´to Edukacji Narodowej w Publicznym
Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków

„To Oni, nasi Nauczyciele
˚àdajà, byÊmy byli ludêmi
W pe∏nym tego s∏owa znaczeniu”

 Powy˝sze s∏owa pad∏y z ust uczniów Publicznego
Gimnazjum w Ciechocinku 14 paêdziernika 2013 r.,
w dniu, który od wielu lat obchodzony jest jako Âwi´to
Edukacji Narodowej, zwane popularnie Dniem Nau-
czyciela i Pracowników OÊwiaty.

W poniedzia∏ek rano w auli Gimnazjum zgromadzili
si´ nauczyciele, pracownicy obs∏ugi administracyjnej
i m∏odzie˝. Obchody tego wa˝nego dla polskiej szko∏y
dnia uÊwietnili swà obecnoÊcià: Burmistrz Ciechocinka
Leszek Dzier˝ewicz, Przewodniczàca Rady Miasta Aldo-
na Nocna oraz Klara Drobniewska, cz∏onek Komisji
OÊwiaty.

Na poczàtku uroczystoÊci wystàpili nasi koledzy
i kole˝anki, którzy przygotowali koncert s∏owno-mu-
zyczny dedykowany wszystkim pracownikom szko∏y.
MàdroÊç s∏ów poetów przeplatana by∏a lirycznymi pio-
senkami, ca∏oÊç wprowadzi∏a goÊci w sympatyczny kli-
mat. UroczystoÊç przygotowali uczniowie pod czu∏ym
okiem nauczycieli: Agnieszki Rackiej, Kamili Bolewic-
kiej, S∏awomira Ma∏eckiego i Igora Che∏miniaka.

Oprócz muzyczno-poetyckiej refleksji nad pracà
pedagogów, Samorzàd Uczniowski przygotowa∏ mi∏à
niespodziank´ w postaci kwiatów i filmu z udzia∏em
uczniów, którzy w oryginalny sposób z∏o˝yli podzi´ko-
wanie za wychowanie, wiedz´ i ˝yczliwoÊç.

W drugiej cz´Êci uroczystoÊci g∏os zabra∏ Pan Bur-
mistrz, który z∏o˝y∏ ˝yczenia pedagogom i wr´czy∏ na-

grody dla wyró˝nionych za szczególny wk∏ad w dzia-
-∏alnoÊç dydaktyczno-wychowawczà w minionym roku
szkolnym. Nagrody otrzyma∏a Dyrektor Anna W∏adko-
wska, która oprócz wy˝ej wymienionych osiàgni´ç
przyczyni∏a si´ m. in. do rozwoju bazy naszej szko∏y
- powstania nowej auli w miejscu starej sali gimnas-
tycznej, do pozyskania funduszy na remont elewacji
frontowej oraz do wyposa˝enia pracowni zaj´ç korek-
cyjno-kompensacyjnych w sprz´t elektroniczny. Drugà
nagrod´ otrzyma∏a Pani Ewa Rogoziƒska m. in. za ko-
ordynowanie akcji „Bezpieczna Szko∏a - Bezpieczny
Uczeƒ” i przyczynienie si´ do uzyskania tytu∏u bezpiecz-
nej szko∏y dla naszego gimnazjum oraz za wspania∏à
prac´ wychowawczà i pe∏nienie wielu dodatkowych
funkcji zwiàzanych z funkcjonowaniem szko∏y i majà-
cych wp∏yw na popraw´ jakoÊci jej pracy.

Grono wyró˝nionych Nagrodà Dyrektora Publicz-
nego Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków by∏o
imponujàce. Pani Dyrektor wr´czy∏a ich a˝ pi´tnaÊcie.
Za szczególne wyniki w swej pracy pedagogicznej wy-
ró˝nienia otrzymali: Ma∏gorzata Augustynek, Kamilla
Bolewicka, Ma∏gorzata Bujalska, Ma∏gorzata Cichocka,
Marzena Grzegórska, Ma∏gorzata Guga, Piotr Komosiƒ-
ski, Joanna Moneta, Paulina Mrówczyƒska, Iwona
Ogrodowska, Agnieszka Racka, Anna Âwiàtkiewicz,
Wies∏awa WiÊniewska, Wojciech Zieliƒski, Joanna ˚e-
lazkiewicz.

Gromkie brawa uczniów by∏y dope∏nieniem uro-
czystego Êwi´ta.

Redakcja gazetki szkolnej „Spod∏awek”
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W dniach 6-10 paêdziernika 2013 roku uczniowie
Publicznego Gimnazjum w Ciechocinku wzi´li udzia∏

w obozie j´zykowym „Euroweek - Szko∏a Liderów”.
Program „EuroWeek - Szko∏a Liderów” obejmuje

4 bloki tematyczne: „Praca w grupie”, „Kierowanie”,
„Praca” i „Europa”. Wszystkie zaj´cia prowadzone sà
w j´zyku angielskim przez szkoleniowców i wolonta-
riuszy EFM z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Austrii,
Rumunii, Dominikany, Argentyny, Meksyku, Litwy,
¸otwy, Indonezji, Chin, Hiszpanii, Gruzji, Serbii, Fin-
landii, Wietnamu, Ekwadoru, Kenii, Nepalu, Indii, Ko-
lumbii i Turcji.

W wyjeêdzie wzi´∏o udzia∏ 15 osób z naszej szko∏y.
Uczestnicy obozu przez 5 dni praktykowali nauk´ j´-
zyka angielskiego. Ka˝dy dzieƒ zapewnia∏ im ogromnà
iloÊç çwiczeƒ, gier i zabaw j´zykowych oraz informacji
na temat kultury, obyczajów, zwyczajów, religii i ste-

EuroWeek - pi´ciodniowa przygoda
po angielsku
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reotypów o wielu krajach Unii Europejskiej.
Uczestnicy wyjazdu poznali nowych przyjació∏, na-

uczyli si´ wi´cej na temat tolerancji i poszanowania
innych narodowoÊci. Oto niektóre komentarze uczniów
na temat obozu: „Na pewno pojad´ jeszcze raz! Dowie-
dzia∏am si´ bardzo du˝o nie tylko na temat krajów
Unii Europejskiej, ale tak˝e o ˝yciu, jakie mieszkaƒcy
tych krajów prowadzà”, „By∏o super! Nigdy si´ tak do-
brze nie bawi∏em, u˝ywajàc j´zyka angielskiego”, „Nie
sàdzi∏am, ̋ e mam takie mo˝liwoÊci j´zykowe. Zacz´∏am
wierzyç w swoje si∏y!”.

Ostatniego dnia wyjazdu ka˝dy z uczestników otrzy-
ma∏ certyfikat ukoƒczenia kursu j´zykowego, którym
uczniowie b´dà mogli pochwaliç si´ podczas rekrutacji
do szkó∏ Êrednich.

Nasza szko∏a ju˝ po raz drugi bra∏a udzia∏ w obozie
Euroweek. Na pewno nie b´dzie to ostatni taki wyjazd
naszych uczniów - planowany jest kolejny w okresie
wiosna-lato, na który ju˝ zg∏osi∏o si´ mnóstwo ch´tnych.

Magda Gapiƒska- organizator i opiekun wyjazdu

Nasza z∏ota jesieƒ to jedna z czterech pór roku
i przez wielu uwa˝ana jest za najpi´kniejszà. Dlacze-
go…? Przecie˝ to bardzo proste, bo jest najbardziej
kolorowa wÊród wszystkich pór roku.

 Spadajàce liÊcie tworzà wielobarwne dywany,
po których dzieci ch´tnie i radoÊnie spacerujà, szurajà
i podskakujà. Rude wiewiórki zbierajà zapasy na zim´,
a niedêwiedzie opychajà si´ smako∏ykami, aby spokoj-
nie przespaç zimowe mrozy. Na targowiskach robi si´
t∏oczno, kupujemy kolorowe warzywa i owoce, z któ-
rych powstajà konfitury, soki i inne przetwory. W na-
szych przedszkolnych kàcikach przyrody jest mnóstwo
kasztanów, ˝o∏´dzi i barwnych bukiecików z liÊci.

To, co ciekawego robià jesienià dzieci z Przedszkola
Samorzàdowego nr 1 w Ciechocinku, mo˝ecie Paƒstwo
podziwiaç na gazetkach Êciennych. Serdecznie zapra-
szamy.

     Marzena Makowska

Jaka jesteÊ Jesieni?

fot. nades∏ane

fot. nades∏ane
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Oni majà talent!

W ciechociƒskim liceum odby∏ si´ konkurs pod ha-
s∏em Mam Talent. Program poprowadzili Karol Sko-
wroƒski i Jakub Ciesielski - uczniowie klasy II a, która
by∏a organizatorem imprezy. Wspiera∏a ich wychowaw-
czyni - pani Bogus∏awa Wojno. Na zwyci´zców czeka∏y
wspania∏e nagrody ufundowane przez pana ¸ukasza
Ma∏eckiego, Sanatorium Uzdrowiskowe „Chemik” oraz
Piekarni´ - Cukierni´ „POLKORN”. Fundatorem g∏ów-
nego trofeum by∏ pan Krzysztof Jarosz, prezes Sanato-
rium Uzdrowiskowego „POLEX - RUCH”.

Jako pierwszy na scenie zawita∏ Miron Karlewski
- reprezentant klasy II b, który pokaza∏ swoje umiej´t-
noÊci gry na gitarze. Nast´pnie pi´knym Êpiewem zach-
wyci∏a publicznoÊç Sylwia Wypij z klasy III b. Swój
wiersz wyrecytowa∏ pierwszoklasista Krystian Kujawa.
Kolejnà wokalistkà by∏a Aleksandra Polak z klasy II b.
Po refleksyjnej piosence na scenie zagoÊci∏o mro˝àce
krew w ˝y∏ach muzyczne trio, a mianowicie Michalina
Kasprzak z klasy II b wraz z Mateuszem Stràkiem i Do-
minikiem Kazierskim - uczniami klasy I b. Nast´pnie
publicznoÊç by∏a proszona o przejÊcie do drugiej cz´Êci
sali, gdzie odby∏ si´ pokaz prac wykonanych przez
licealistów. WÊród nich by∏y rysunki Przemys∏awa Mar-
ciniaka ( kl. III c), Adrianny Borkowskiej (kl. II b) i Wi-
ktorii Kuszyƒskiej (kl. III c) oraz zdj´cia Aleksandry
Madajczyk. Swój naukowy projekt zaprezentowa∏ Kamil
Piotrowski (kl. III a), a fascynujàce origami pokaza∏
Rafa∏ Bagdziƒski (kl. II a). Na wystawie swe miejsce
znalaz∏ tak˝e obraz Sabiny Ko∏odziejskiej z klasy III a.

Drugà cz´Êç wyst´pów na ˝ywo rozpoczà∏ Maciej
Kowalski z klasy III b, który zaprezentowa∏ oryginalny
talent - gr´ na akordeonie. Kolejnà wokalistkà by∏a Sa-
rah Rygielski z klasy II b. Nast´pnym uczestnikiem by∏
Piotr Zimny (kl. II a), który swà grà na tràbce urzek∏
ca∏à publicznoÊç. Z kolei na scen´ wysz∏a Monika Misz-
czuk (kl. II b), która jako jedyna dziÊ pokaza∏a swoje
umiej´tnoÊci taneczne. Na samym koƒcu wystàpi∏ ka-
baret, w którego sk∏ad wchodzili Patrycja Droszyƒska
(kl. III c), Marysia Zykubek (kl. III c) i Miron Karlewski,
który drugi raz zagoÊci∏ dziÊ na scenie.

Rozbawiona publicznoÊç przystàpi∏a do g∏osowania.
Po krótkiej przerwie przeznaczonej na podliczenie
g∏osów nastàpi∏o og∏oszenie wyników.

III miejsce w  konkursie zaj´li szkolni kabareciarze
- PATRYCJA DROSZY¡SKA, MARYSIA ZYKUBEK i MI-
RON KARLEWSKI! W nagrod´ otrzymali jeden dzieƒ
bez pytania oraz trzy torby s∏odyczy ufundowane przez
Sanatorium Uzdrowiskowe “Chemik”.

II miejsce ex aequo zaj´li PIOTR ZIMNY i MONIKA
MISZCZUK! Nagrodà by∏y dwa dni bez pytania oraz
pendrive’y ufundowane przez pana ¸ukasza Ma∏eckie-
go.

I miejsce w programie Mam Talent  zaj´∏a SYLWIA
WYPIJ za pi´kne wykonanie piosenki Rehab Amy Wine-
house! G∏ównà nagrod´, czyli zestaw g∏oÊników, ufun-
dowa∏ pan Krzysztof Jarosz, prezes Sanatorium Uzdro-
wiskowego „POLEX - RUCH”. Dodatkowo Sylwia wy-
gra∏a trzy dni bez pytania.

Wszyscy pozostali uczestnicy otrzymali nagrod´
pocieszenia - s∏odkie dro˝d˝ówki, a na ka˝dego przy
wyjÊciu czeka∏y pyszne ciastka z Piekarni - Cukierni
„POLKORN”.

SERDECZNIE GRATULUJEMY ZWYCI¢ZCOM,
A WSZYSTKIM UCZESTNIKOM KONKURSU DZI¢KU-
JEMY ZA UDZIA¸!

        Anita Krupa kl. I b
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Pobili rekord!

Fundacja WOÂP wspólnie z dzieçmi ze szkó∏ pod-
stawowych w ca∏ym kraju ustanowi∏a rekord w jedno-
czesnym prowadzeniu resuscytacji przez jak najwi´kszà

iloÊç osób. Data nie by∏a przypadkowa, okazjà sta∏ si´
Europejski Dzieƒ Przywracania CzynnoÊci Serca, og∏o-
szony przez Europejskà Rad´ Resuscytacji, przypada-
jàcy w∏aÊnie 16 paêdziernika.

Uczniowie klas I-III, a tak˝e dzieci z klasy IV pod
opiekà Krystyny Taranowskiej i Iwony Krzysztanowicz,
które koordynowa∏y prace na terenie naszej szko∏y,
prowadzili resuscytacj´. 150 uczniów pracowa∏o
na trzech fantomach, çwiczenia przebieg∏y sprawnie
i by∏y satysfakcjonujàce zarówno dla opiekunów,
jak i dzieci.

Autorzy programu edukacyjnego „Ratujemy i uczy-
my ratowaç” udowodnili tym samym, ˝e akcja dotar∏a
ju˝ praktycznie do wszystkich szkó∏ podstawowych
w kraju. Fundacja WOÂP pokaza∏a, ˝e wszystkie polskie
dzieci ju˝ w szkole podstawowej uczà si´ prowadzenia
prawid∏owych uciÊni´ç i wdechów.

Anna Migdalska
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16 paêdziernika o godzinie 12.00 uczniowie Szko∏y Podstawowej nr 1 w Ciechocinku, podobnie
jak wi´kszoÊç uczniów szkó∏ podstawowych w ca∏ej Polsce, wzi´li udzia∏ w akcji organizowanej przez
Wielkà Orkiestr´ Âwiàtecznej Pomocy.

,,Zbli˝enie na p∏aszczyênie paƒstwowej nie wy-
starczy, by osiàgnàç pojednanie mi´dzy dwoma paƒ-
stwami. W tym procesie musi aktywnie uczestniczyç
m∏odzie˝. Dzisiaj w zjednoczonej Europie to ona
przyczynia si´ do zrastania naszego kontynentu.’’

           Tadeusz Mazowiecki

W∏aÊnie temu celowi s∏u˝y wymiana m∏odzie˝y
polsko-niemieckiej i spotkania po obu stronach
granicy.

W naszych kontaktach z Niemcami cz´sto myÊlimy
o prze∏amywaniu barier i likwidowaniu uprzedzeƒ.
Z przykroÊcià stwierdzam, ˝e do tej pory mo˝emy spot-
kaç si´ z osobami, które nie wyobra˝ajà sobie, aby przy-
jàç w swoim domu dzieci z innych krajów. Jednak
z dumà mog´ powiedzieç, ̋ e przedsi´wzi´cie, w którym
bierzemy udzia∏, to budowanie pomostu i wi´zi mi´dzy-
ludzkich. Je˝eli spojrzymy na naszà wymian´ z perspek-
tywy lat, to nagle okazuje si´, ˝e z dzieci po obu stro-
nach Odry, które poczàtkowo tylko bawi∏y si´ ze sobà,
wyroÊli dojrzali obywatele swoich krajów, mogàcy
mieç wp∏yw na toczàce si´ ˝ycie. Na przestrzeni 10 lat

w wymianach bra∏o udzia∏ ponad 150 uczniów ze szko-
∏y w Ciechocinku, oznacza to, ˝e 150 rodzin z Polski,
150 rodzin z Niemiec, ich znajomi i przyjaciele, ucznio-
wie i nauczyciele w szkole, przyglàdali si´, jak nawiàzujà
si´ kontakty, wspó∏praca i kole˝eƒstwo, a czasem przy-
jaêƒ w najprostszym i najpi´kniejszym ludzkim wymia-
rze. Zasi´g tego zjawiska jest tak daleki i nieprzewi-
dziany, ˝e dosz∏o do wyraênego o˝ywienia, poczucia
wspólnoty i wartoÊci licznej Polonii zamieszka∏ej ko∏o
Hanoweru, która identyfikuje si´ z ideà wspó∏pracy
polsko-niemieckiej. Wydaje si´, ˝e mo˝emy w obecnym
czasie zmieniç filozofi´ naszych spotkaƒ i nadaç im
charakter przyjacielskiej wspólnoty, a nie prze∏amy-
wania bariery. Bo nie ma ˝adnych barier, kiedy pols-
cy i niemieccy uczniowie umawiajà si´ razem na gr´
w pi∏k´, wyjÊcie do pizzerii czy na basen, sà tylko praw-
dziwe emocje i uczucia, naturalna potrzeba ciekawoÊci
i normalnych kontaktów z rówieÊnikami.

Przygotowanie ka˝dej wymiany wymaga starannej
organizacji, ale satysfakcja z jej przeprowadzenia jest
ogromna. Trzeba jeszcze spojrzeç na ∏zy, sp∏ywajàce
po twarzach polskich i niemieckich uczniów w czasie
po˝egnania na dworcu, by doceniç wartoÊç i znaczenie

Dwa kraje, jeden cel
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Oficjalnie
uczniowie

W Dniu Edukacji Narodowej swoje Êwi´to,
oprócz pracowników oÊwiaty, majà najm∏odsi.
14 paêdziernika ka˝dego roku nasze pierwszaki
Êlubujà i sà pasowani na uczniów. Tak˝e i w tym
roku szkolnym w Szkole Podstawowej nr 1 w Cie-
chocinku tradycji sta∏o si´ zadoÊç.

Dzieciaki wspólnie z wychowawcami przygotowali
cz´Êç artystycznà, podczas której pierwszaki pokaza∏y
zdobyte umiej´tnoÊci. Âpiewa∏y, recytowa∏y i taƒczy∏y,
ku uciesze zebranych w sali goÊci.

Akademi´ przygotowa∏y wychowawczynie w klasach
pierwszych: Katarzyna Drzewucka, Ewa Luboƒ i Wies-
∏awa G∏owacka.

Anna Migdalska

takiego spotkania. Dla wielu z nich to dopiero poczàtek
kolejnych fascynacji. Ciesz´ si´ , ˝e wymiana przetrwa∏a
do dzisiaj, a nasi uczniowie majà pi´kne wspomnienia
i nowych przyjació∏.

Realizacja naszych projektów jest mo˝liwa dzi´-
ki finansowemu i merytorycznemu wsparciu PNWM
i Burmistrza Miasta Ciechocinka Leszka Dzier˝ewicza.
Serdecznie dzi´kuj´ i zach´cam m∏odzie˝ do udzia∏u
w kolejnych wymianach polsko-niemieckich.

          Ma∏gorzata Guga

Opinie uczniów na temat wymiany:
Program tegorocznej wymiany by∏ niezwykle ciekawy.
Wspólnie z naszymi zagranicznymi kolegami zwiedzi-
liÊmy Toruƒ, Gdaƒsk, Sopot i S∏owiƒski Park Narodo-
wy. Wspólnie robiliÊmy pierniki, lizaki, a tak˝e nie-
znane dotychczas Niemcom potrawy - pierogi. Mie-
liÊmy okazjà pograç w kr´gle i pop∏ywaç w basenie.
PoprawiliÊmy nie tylko nasze umiej´tnoÊci j´zykowe,
ale nauczyliÊmy te˝ niemieckich kolegów kilka s∏ówek
polskich, takich jak: ,,CzeÊç’’, ,,Dzi´kuj´’’, ,,Jak si´
masz?’’

Taka wymiana to naprawd´ fajna sprawa. Nie ma
czasu na nud´. Ka˝dy, kto ma szans´ skorzystania
z takiej wymiany, nie powinien si´ zastanawiaç. Nikt
z polskiej grupy nie by∏ zawiedziony tym, ˝e zdecydo-
wa∏ si´ pojechaç. Ka˝dy prze˝y∏ wymian´ na swój
sposób, ka˝dy ma inne refleksje, ale ka˝dy zgodnie
przyzna∏, ̋ e chce jeszcze raz wziàç udzia∏ w spotkaniu.
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