
29 stycznia 2014 roku do Przedszkola „Bajka” zawitali myÊliwi z miejscowego Ko∏a ¸owieckiego.
Panowie: Przemys∏aw Centkowski oraz Grzegorz Kurczewski opowiedzieli o swojej pracy na rzecz
ochrony i wspomagania Êrodowiska przyrodniczego.
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Spotkanie z myÊliwymi

Dzieci z naszego przedszkola mog∏y dowiedzieç
si´, ˝e myÊliwy nie poluje bez umiaru na zwierz´ta
leÊne, lecz bierze czynny udzia∏ w ochronie zagro˝o-
nych gatunków, wspomaga zwierz´ta zimà, dokarmiajàc
je w leÊnych sto∏ówkach, a tak˝e intensywnie zasiedla
wybrane rejony naszego kraju przetrzebionymi gatun-
kami zwierzàt. Nasi wychowankowie bezb∏´dnie roz-
poznawali ró˝ne zwierz´ta na przedstawianych foto-
grafiach, mieli okazj´ grania na tràbkach myÊliwskich,
podglàdania Êwiata przez lornetki i naÊladowania g∏o-
sów zwierzàt za pomocà specjalnych urzàdzeƒ.

Najwa˝niejsze jednak by∏o to, ˝e dzieci zapozna∏y
si´ z bardzo potrzebnym programem edukacyjnym
prowadzonym przez ko∏a ∏owieckie naszego regionu
„MyÊliwi- Dzieciom, Dzieci - Zwierz´tom”, którego
celem  jest zasiedlanie naszego województwa zagro-
˝onymi gatunkami zwierzàt. Dlatego istotnym efektem
tego spotkania jest zobowiàzanie podj´te przez przed-
szkolaków, ˝e od nast´pnej jesieni weêmiemy udzia∏
w programie dokarmiania zwierzàt leÊnych, zbierajàc
kasztany i ˝o∏´dzie.

          Wies∏awa Wójcik
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Konkursy artystyczne

VI Powiatowy Konkurs Poezji i Piosenki Patrio-
tycznej w Ciechocinku:

- Magdalena Marciƒczyk 2. miejsce - piosenka klasy
I-III, op. Iwona Krzysztanowicz,

- Zofia Pietrzykowska 3. miejsce - piosenka klasy
I-III, op. Iwona Krzysztanowicz,

- Natalia Zaborowska 3. miejsce - piosenka klasy I-
III, op. Iwona Krzysztanowicz,

- Anna Klamecka 1. miejsce - piosenka klasy IV-VI,
op. Ewelina Centkowska,

- Daria Szudzik 2. miejsce - piosenka klasy IV-VI,
op. Ewelina Centkowska,

- Gabriela Cia∏kowska 3. miejsce - piosenka klasy
IV-VI, op. Ewelina Centkowska,

Podsumowanie
I semestru w ciechociƒskiej Jedynce

Przed feriami uczniowie Szko∏y Podstawowej nr 1 im. Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego w Ciechocinku
zakoƒczyli I semestr nauki.

Najlepszymi wynikami w nauce mogà si´ poszczyciç
si´ uczniowie klas: VC, VIB i IVC, choç trzeba zaznaczyç,
˝e wi´kszoÊç uczniów stara∏a si´ osiàgnàç jak najlepsze
oceny z przedmiotów i zachowania. Uczniowie brali
udzia∏ w wielu konkursach przedmiotowych i sporto-

wych, uczestniczyli w rozgrywkach sportowych. Zma-
gania mia∏y zasi´g powiatowy, wojewódzki, ogólno-
polski, a nierzadko mi´dzynarodowy. Poni˝ej znaj-
duje si´ tylko niewielka cz´Êç sukcesów dzieci.
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- Sara Lityƒska 3. miejsce - piosenka klasy IV-VI,
- Zuzanna Trojanowska 2 miejsce - rectacja klasy

IV-VI, op. Halina Andrzejewska.
40 Jubileuszowy Mi´dzynarodowy Harcerski

Festiwal Kultury M∏odzie˝y Szkolnej - Kielce 2013:
- Zespó∏ AJKI Z∏ota Jod∏a, op. Iwona Krzysztanowicz,
- Zofia Pietrzykowska wyró˝nienie,
- Sara Lityƒska wyró˝nienie.
VIII Wojewódzki Konkurs Literacki „Jeden

dzieƒ z ˝ycia patrioty”:
- Zofia Pietrzykowska 1. miejsce, op. Iwona Krzysz-

tanowicz,
- Rados∏aw Cierpisz 2. miejsce.
XII Ogólnopolski Konkurs Piosenki i Recytacji

Poezji Legionowej, ˚o∏nierskiej i Niepodleg∏oÊcio-
wej:

- Daria Szudzik 2. miejsce, op. Ewelina Centkowska,
- Nandi Lewandowska 3. miejsce, op. Ewelina Cen-

tkowska,
- Julia Klamecka 3. miejsce, wyró˝nienie, op. Ewe-

lina Centkowska,
- Sara Lityƒska 3. miejsce, op. Tomasz Thiede,
- Gabriela Cia∏kowska 2 wyró˝nienia, op. Ewelina

Centkowska,
- Bogus∏awa Cia∏kowska wyró˝nienie, op. Ewelina

Centkowska,
- Adam Kornaszewski wyró˝nienie, op. Tomasz

Thiede,
- Zespó∏ „Singers” 2. miejsce, op. Tomasz Thiede,
- Zespó∏ „Cantocoro” 3. miejsce, op. Ewelina Cen-

tkowska.
XXIII Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Gdy-

bym by∏ malarzem”:
- Gabriela Kamiƒska wyró˝nienie, op. Katarzyna

Drzewucka,
- Magdalena Marciƒczyk wyró˝nienie, op. Ewa Lu-

boƒ.
Ogólnopolskie Biennale TwórczoÊci Plastycz-

nej Dzieci i M∏odzie˝y “Moje pasje i fascynacje”:
- Nikola Dzia∏oszewskawyró˝nienie, op. Katarzyna

Drzewucka.
Ogólnopolski Konkurs Polskiego Radia PR 1

„Choinki Jedynki”:
- Nikola Dzia∏oszewska wyró˝nienie, op. Katarzyna

Drzewucka.
 XIV Powiatowy Konkurs Plastyczny „Na Ludo-

wo, czyli kujawskie klimaty”:
- Amelia Drzewucka 1. miejsce, op. Katarzyna Drze-

wucka,
- J´drzej Rogowski, Nikola Dzia∏oszewska, Sandra

Grochulska wyró˝nienie, op. Katarzyna Drzewucka.
Ogólnopolski Ekologiczny Konkurs Malarski

dla dzieci i m∏odzie˝y „Królestwo Owadów”:
- Magdalena Marciƒczyk nagroda op. Ewa Luboƒ,
- Aleksandra Kiwalska op. Ewa Luboƒ.
XIV Ogólnopolski Festiwal Dzieci i M∏odzie˝y

„T´czowe Piosenki Jana Wojdaka” Kraków:
- AJECZKI 2. miejsce, op. Iwona Krzysztanowicz.
VI Ogólnopolski Konkurs „RozÊpiewane Dzie-

ciaki” -teksty Jacka Cygana i nie tylko…” Wàbrzeê-
no 2013:

- Sara Lityƒska 2. miejsce,
- Gabriela Cia∏kowska, Bogumi∏a Cia∏kowska 2.

miejsce, op. Ewelina Centkowska,
- Nandi Lewandowska 3. miejsce, op. Ewelina

Centkowska.
Konkurs na logo GOOGLE z okazji Fina∏u WOÂP

„Mój pomys∏ na pomaganie innym”:
- Kacper JuÊkiewicz udzia∏ w finale, op. Anna Bara-

nik.
X Ogólnopolski Festiwal Piosenki Europejskiej

„Nutka Poliglotka” Warszawa:
- AJECZKI 1. miejsce Nagroda specjalna, op. Iwona

Krzysztanowicz.
XVI Wojewódzki Przeglàd Kol´d, Pastora∏ek

i Piosenek Âwiàtecznych Kowalewo Pomorskie:
- SINGERS 2. miejsce, op. Tomasz Thiede.

Osiàgni´cia w konkursach przedmiotowych i zawo-
dach sportowych, a tak˝e pozosta∏e nagrody za umie-
j´tnoÊci artystyczne znajdujà si´ w zak∏adce „Sukcesy
uczniów” na szkolnej stronie internetowej: www.sp1-
ciechocinek.szkolnastrona.pl.

Anna Migdalska

Osiàgniecia sportowe:
- I miejsce dziewczàt w Turnieju Pi∏ki Siatkowej

w ramach Powiatowej Gimnazjady;
- III miejsce Dru˝yny Pi∏karskiej Dziewczàt i  I miejs-

ce ch∏opców w rozgrywkach organizowanych w ramach
festynu „Nastolatków wyczyny bez narkotyków, alko-
holu, nikotyny”;

- IV i VI miejsce w XI Miko∏ajkowym Turnieju Te-
nisa Sto∏owego- S∏u˝ewo 2013 (Rafa∏ Langner, Wero-
nika Dàbrowska);

- II miejsce ch∏opców i III miejsce dziewczàt w Tur-
nieju Pi∏ki No˝nej w ramach Powiatowej Gimnazjady;

- III miejsce w pi∏ce r´cznej dziewczàt w çwierçfi-
na∏ach Gimnazjady Województwa Kujawsko-Pomors-

kiego;
- Alex Karkosik - II miejsce w Pucharze Rotax Max

Challenge Polska 2013 Mini Max.
Osiàgni´cia plastyczne:
- III miejsce w 23 Wojewódzkim Konkursie Plastycz-

nym” Gdybym by∏ malarzem” - Daria Trojanowska;
- wyró˝nienie w konkursie plastycznym „Przyroda

Województwa Kujawsko Pomorskiego jakiej nie znacie”
- Paulina Ma∏kiewicz;

- III miejsce w XIV Powiatowym  Konkursie Plastycz-
nym dla Dzieci i M∏odzie˝y „Na ludowo, czyli kujawskie
klimaty” - Oliwia Kwiatkowska;

- wyró˝nienie w VIII Powiatowym Konkursie na Pla-
kat Profilaktyczny „Nastolatków wyczyny bez narkoty-

Osiàgni´cia uczniów w Publicznym
Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków
w Ciechocinku w I pó∏roczu 2013/2014





ZDRÓJ CIECHOCI¡SKI luty 2014

Koncert dla niezwyk∏ych goÊci…

24 stycznia 2014 roku w sali widowiskowej
Miejskiego Centrum Kultury w Ciechocinku odby∏
si´ niezwyk∏y Koncert dla Niezwyk∏ych GoÊci.

Najm∏odsi uczniowie Szko∏y Podstawowej nr 1
w Ciechocinku oraz cz∏onkowie Studia Piosenki „AJKI”
zaÊpiewali kol´dy i wyrecytowali wiersze, których od-
biorcami byli Babcie i Dziadkowie. To w∏aÊnie z oka-
zji Ich Êwi´ta przywo∏any zosta∏ magiczny Duch Bo-
˝ego Narodzenia. W ten sposób dzieci podzi´kowa∏y
za uÊmiechy, najlepsze na Êwiecie serca, wyrozumia-
∏oÊç i màdroÊç, z której tak cz´sto korzystajà, za mi∏oÊç
i czas im poÊwi´cony.

Na scenie wystàpi∏o ponad szeÊçdziesi´ciu m∏odych
wykonawców, którzy zachwycili publicznoÊç swoim
kunsztem aktorskim, tanecznym i wokalnym. By∏y
wiersze o babciach i dziadkach oraz teksty o Êwi´tach,
by∏y kol´dy, pastora∏ki i piosenki bo˝onarodzeniowe.
ZagoÊci∏a te˝ du˝a grupa kol´dników z gwiazdà i ˝y-

czeniami na Nowy Rok.
M∏odych artystów przygotowa∏y panie: Wies∏awa

G∏owacka, Katarzyna Drzewucka, Ewa Luboƒ, Jolanta
Ruciƒska, Anna Baranik, Mirella Ku∏aczkowska, Krystyna
Taranowska, Iwona Krzysztanowicz oraz Joanna Szysz-
ka. Na scenie zaprezentowa∏ si´ równie˝ zespó∏ tanecz-
ny Solinki prowadzony przez panià Mirell´ Ku∏acz-
kowskà oraz laureaci Szkolnego Festiwalu Piosenki
„Andrzejkowa Nuta”, zespó∏ „AJECZKI”, a tak˝e woka-
liÊci ze Studia Piosenki „AJKI” przygotowani przez
panià Iwon´ Krzysztanowicz, która wyre˝yserowa∏a
ca∏y spektakl.

W tym miejscu organizatorzy serdecznie dzi´kujà
Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury Barbarze Kaw-
czyƒskiej za udost´pnienie sali widowiskowej, Leszkowi
Promiƒskiemu za profesjonalne nag∏oÊnienie, Dyrektor
Szko∏y Podstawowej nr 1 w Ciechocinku Katarzynie
Dzi´gelewskiej za pomoc i wsparcie podczas przygoto-
waƒ do koncertu, a publicznoÊci za przybycie i grom-
kie brawa!

   Krystyna Taranowska
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Pobyt dzieci na Êwie˝ym powietrzu jest nieroz-
∏àcznym zadaniem wychowawczym naszego Przed-
szkola „Bajka”.

Zaj´cia przeprowadzane w ogrodzie przedszkolnym
wp∏ywajà pozytywnie na sfer´ emocjonalnà oraz po-
szerzanie doÊwiadczeƒ maluchów. Pobyt dziecka na
podwórku zaspokaja jego potrzeb´ ruchu. W zabawie
dzieci odtwarzajà swoje prze˝ycia zwiàzane z obserwa-
cjà i uzyskanymi wiadomoÊciami. Podejmowane zaj´cia
i zabawy wp∏ywajà nie tylko na kontakty z otaczajàcà
przyrodà, ale równie˝ mi´dzy rówieÊnikami.

Ile dziecko powinno si´ ruszaç w przedszkolu?
Jedna piàta czasu (przebywania na Êwie˝ym powie-

Czy zima, czy lato -
na podwórku przebywaç warto!!!
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M∏odzi wolontariusze

28 stycznia 2014 r. w bibliotece ciechociƒskiego
Liceum Ogólnokszta∏càcego odby∏o si´ wyjàtkowe
spotkanie.

Zaszczycili je swojà obecnoÊcià: Dyrektor szko∏y
Zbigniew Ró˝aƒski, Prezes Uniwersytetu dla Aktywnych
w Ciechocinku Gra˝yna Ochociƒska, koordynatorka
wolontariatu Gra˝yna Miko∏ajczyk oraz pedagog szkolny
Lidia Czy˝niejewska.

JedenaÊcioro uczniów z klas trzecich otrzyma∏o
zaÊwiadczenia potwierdzajàce ich prac´ w wolonta-
riacie w ramach dzia∏aƒ Uniwersytetu dla Aktywnych.
Na spotkaniu obecni byli tak˝e uczniowie m∏odszych
klas, którzy niedawno rozpocz´li prac´ jako wolonta-
riusze. Gra˝yna Ochociƒska oraz Gra˝yna Miko∏ajczyk
podzi´kowa∏y za bezinteresowne i sumienne zaanga˝o-
wanie m∏odzie˝y na rzecz lokalnej spo∏ecznoÊci.

Przypomnijmy: wolontariusze m. in. pracowali
z dzieçmi w Âwietlicy Socjoterapeutycznej i Âwietlicy
„Promyk”, opiekowali si´ niepe∏nosprawnymi, poma-
gali uczestnikom zaj´ç przy obs∏udze komputera, od-
byli szkolenie teoretyczne i praktyczne w Stowarzysze-
niu Centrum Niezale˝nego ˚ycia, a tak˝e kurs udzie-
lania pierwszej pomocy, ucz´szczali tak˝e na wyk∏ady

uniwersytetu. Pod egidà wolontariatu wspierano wiele
akcji charytatywnych.

Wolontariusze otrzymali równie˝ Desiderat´, której
ostatnie s∏owa przytoczy∏a koordynatorka wolontariatu:
Z ca∏ym swym zak∏amaniem, znojem i rozwianymi
marzeniami, ciàgle jeszcze ten Êwiat jest pi´kny. Bàdê
uwa˝ny, staraj si´ byç szcz´Êliwy.

    Mateusz Malinowski
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trzu w przedszkolu), a w przypadku m∏odszych dzieci
jedna czwarta to i du˝o, i ma∏o. Wiadomo, ˝e nie za-
wsze pogoda sprzyja harcom i zabawom na Êwie˝ym
powietrzu, a czasem trzeba poÊwi´ciç wi´cej czasu
na przygotowanie dzieci do ró˝nych przedstawieƒ.
Jednak zapis ten motywuje do przestrzegania pewnych
prawid∏owoÊci rozwojowych. Dzieci w wieku przed-
szkolnym w naturalny sposób ∏aknà biegania, skakania,
huÊtania si´, wspinania, bujania, rzucania i ∏apania.
Ponadto nie wszystkich rodziców staç na op∏acenie
dziecku zaj´ç na basenie, nie wszyscy te˝ dysponujà
czasem, by zadbaç o prawid∏owy rozwój ruchowy dzie-
ci. Dlatego w naszym przedszkolu codziennie sta-
ramy si´ umo˝liwiç dzieciom zabaw´ lub spacer
na Êwie˝ym powietrzu!

Drodzy Rodzice, pami´tajmy!

• Zawsze ubierajcie dzieci odpowiednio do po-
gody.

• Zostawiajcie w przedszkolu ubrania na prze-
branie.

• Wed∏ug podstawy programowej, dzieci w przed-
szkolu powinny sp´dzaç a˝ 1/5 (2 godz.) czasu
na dworze, niezale˝nie czy jest to zima, czy lato.
OczywiÊcie tylko wtedy, gdy na dworze sà odpo-
wiednie warunki atmosferyczne, czyli nie ma bu-
rzy, upa∏ów, ulewnego deszczu oraz mrozów po-
ni˝ej -10 stopni C. Wa˝ne jest to, by nasze pociechy
zazna∏y ruchu i dotleni∏y swój organizm.

• Prosimy pami´taç, ˝e w sezonie letnim pozo-
stawiamy w przedszkolnej szatni kalosze, a w se-
zonie zimowym nieprzemakalne kozaki.

tekst i foto Marzena Makowska

fot. W. Rosiƒska


