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Niezapominajki to sà kwiatki z bajki!

18

Równie˝ w Przedszkolu Samorzàdowym nr 2 im.
Kubusia Puchatka w Ciechocinku po raz kolejny ob-
chodziliÊmy ten dzieƒ. Dzieci przysz∏y do przedszkola
ubrane na niebiesko. Podczas wspólnych zabaw po-
zna∏y wyglàd niezapominajki, jej wielkoÊç, kszta∏t kwia-
tu i barw´ p∏atków. Wys∏ucha∏y bajki o niezapominajce,
w której prosi ona, by nie zapomina∏y o przyrodzie!
Poza tym rysowa∏y, wykleja∏y i rozwiàzywa∏y zagadki
o niezapominajkach. Spotka∏y si´ równie˝ z myÊliwym
- Przemys∏awem Centkowskim, który opowiedzia∏
o zwyczajach zwierzàt leÊnych, a Marek Ruciƒski poka-
za∏ wspania∏à kolekcj´ owadów ˝yjàcych w ró˝nych
cz´Êciach Êwiata.
                                      Beata Linowska

Dzieƒ Polskiej Niezapominajki to Êwi´to przyrody obchodzone corocznie 15 maja, majàce na celu
promowanie jej walorów i sta∏e przypominanie o ochronie Êrodowiska. Âwi´to ma równie˝ na celu
zachowanie od zapomnienia wa˝nych chwil w ˝yciu.

Dzieƒ Stra˝aka w PS nr 2
   „Dzielna Stra˝ Po˝arna - ludziom pomoc niesie...” - s∏owa wierszy oraz piosenek o podobnej treÊci
mogli us∏yszeç goÊcie - stra˝acy w Przedszkolu Samorzàdowym nr 2 im. Kubusia Puchatka w Ciecho-
cinku.

    Przedszkolaki dzia∏ajàce w dru˝ynie stra˝ackiej po-
wsta∏ej jesienià ubieg∏ego roku wiedzà, ˝e patronem
stra˝aków jest Êw. Florian. Dzieci odÊpiewa∏y hymn

OSP "Rycerze Floriana". Zagra∏a równie˝ Przedszkolna
Orkiestra Stra˝acka, rozpoczynajàc spotkanie ze stra-
˝akami. GoÊçmi Przedszkola byli: dowódca jednostki
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Sukces ciechociƒskich gimnazjalistek
30.04.2015 roku w Pa∏acu M∏odzie˝y w Bydgoszczy odby∏a si´ uroczysta gala podsumowujàca Wo-

jewódzki Konkurs Minister Edukacji Narodowej „Szko∏a zawodowa - mój wybór”, w którym nagrodzono
mi´dzy innymi prace ciechociƒskich gimnazjalistów.

Do uczestnictwa w gali zaproszeni zostali: wicewo-
jewoda kujawsko-pomorski El˝bieta Rusielewicz, wi-
cemarsza∏ek województwa kuj.-pom. Zbigniew Ostro-
wski, dyrektorzy i nauczyciele, a przede wszystkim
uczniowie z 56. szkó∏ gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych województwa kuj.-pom., którzy nades∏ali na kon-
kurs 206 prac. Gospodarzem gali by∏a Anna ¸ukasze-
wska - kujawsko-pomorski kurator oÊwiaty. Celem

konkursu by∏o podniesienie atrakcyjnoÊci kszta∏cenia
zawodowego dla absolwentów gimnazjów oraz popra-
wa jego jakoÊci i efektywnoÊci. GimnazjaliÊci z Ciecho-
cinka nades∏ali najwi´kszà iloÊç prac i zebrali najwi´cej
nagród, które otrzyma∏y:

Kasia Krzemiƒska - II miejsce w kategorii praca
pisemna (opiekun - Kamila Bolewicka),

Paulina Âwistek - III miejsce w kategorii praca
pisemna (opiekun - Kamila Bolewicka),

Ewa Szcz´sna - wyró˝nienie w kategorii praca pi-
semna (opiekun - Anna W∏adkowska),

Wiktoria Chmielewska - wyró˝nienie w kategorii
praca plastyczna (opiekun - Joanna ˚elazkiewicz).

Nasze uczennice wraz z opiekunem Joannà ˚elaz-
kiewicz udzieli∏y tak˝e wywiadu dla toruƒskiego radia
„PiK”. Prace zwyci´zców zostanà przes∏ane do Warszawy
na centralny etap konkursu.

    Joanna ˚elazkiewicz

ratowniczo - gaÊniczej Andrzej Mucha, aspirant sztabo-
wy Marek Krempczyƒski, prezes OSP S∏awomir Rybar-
czyk oraz przedstawiciele jednostki ratowniczo - ga-
Êniczej w Ciechocinku. Serdeczne ˝yczenia z∏o˝y∏a
Panom dyrektor przedszkola Iwona Rutecka oraz dzie-
ci, które obdarowa∏y goÊci laurkami. 
    Spotkanie zakoƒczy∏o si´ wraz z odpaleniem rac na
duuu˝ym torcie z napisem „Dzieƒ Stra˝aka”. By∏o mi∏o,
serdecznie i bardzo s∏odko.
                                       Aleksandra Wawrzonkowska

Przedszkolaki na Dzikim Zachodzie
14 maja grupy 5 i 6-latków wyjecha∏y na wy-

cieczk´ do westernowego miasteczka „Silverado
City” do Bo˝ejowiczek ko∏o ˚nina.

Grup´ dzieci przywita∏ kowboj i przeniós∏ nas w cza-
sie do XIX w. -  kolonizacji Ameryki. Zmierzajàc w kie-
runku g∏ównej ulicy, kowboj zapoznawa∏ dzieci z his-
torià przyleg∏ych do niej budynków, ˝yjàcych tam ludzi
i ich zawodów.

Przedszkolaki zwiedza∏y Mexico Hall - grilowni´,
cmentarzyk z chatkà grabarza, budynek Sheriffa i wi´-
zienie, bank, poczt´ Pony Express, domek dr Queen,
kowala, strzelnic´, fort wojskowy, hotel, domek Black
Horse, westernowe kino, plac zabaw, saloon, stajni´,
farm´ ranchera, miasteczko urwisów. W czasie trwania
programu artystycznego oglàdaliÊmy scenki i pokazy
kowbojskie, uczyliÊmy si´ taƒca country i braliÊmy
udzia∏ w konkursach: rzucie podkowà, poszukiwaniu
z∏ota w miasteczkach, rzucie ringo i dojeniu krowy.

ZwiedziliÊmy równie˝ obrze˝a miasteczka, czyli mini
zoo, kopalni´ z∏ota i wiosk´ indiaƒskà. Bardzo wa˝nym
miejscem w miasteczku by∏a arena, gdzie dzieci mog∏y
podziwiaç prac´ kowboi przy przep´dzaniu i selekcji
byd∏a, prac´ ranchera i pokazy kaskaderskie.

Wycieczk´ uznaliÊmy za bardzo udanà, wróciliÊmy
uÊmiechni´ci i z drobnymi pamiàtkami w plecakach.

    Marzena Makowska
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