
   

Spodławek                                                                                                                                                                grudzień 2013 

 

 

MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO-

KULTURALNY  PUBLICZNEGO 

GIMNAZJUM  IM. POLSKICH   

OLIMPIJCZYKÓW                                          

W  CIECHOCINKU 

Numer 71                                                    grudzień 2013 

 Wydawany od 2002 roku 

Boże Narodzenie 

 Świąt białych pachnących choinką,                   

spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze,        

pełnych niespodziewanych prezentów.               

Świąt  dających radość i odpoczynek                               

oraz nadzieję na Nowy Rok,  żeby był                         

jeszcze lepszy niż ten , co właśnie mija... 

                  -życzy  Redakcja   

Co się dzieje w szkole przed Świętami Bożego Narodze-

nia ? Otóż  jest dużo pracy. Próbne egzaminy gimnazjal-

ne, ozdabianie klas i stroików, przygotowywanie  wystę-

pów na Dzień tańca i piernika i na  jasełka, wigilie klaso-

we, wysyłanie życzeń.  Ale my doskonale sobie z tym po-

radzimy. Przeczytaj o tym na   następnych stronach.  

Redaguje koło dziennikar-

skie  przy Publicznym  

Gimnazjum im. Polskich 

Olimpijczyków   w Ciecho-

cinku.                                         

Skład redakcji:  K. Ula-

szewska, Z. Lewandowska,    

E. Szczęsna,  W. Chmielew-

ska, K. Stefanowski,           

G. Wasilewska, E. Śmiesz-

na.                                                              

Opiekun:  

Pani Ewa Rogozińska    
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Próbne egzaminy 
gimnazjalne klas III 
We wtorek 10 grudnia 
rozpoczęły się próbne 
egzaminy gimnazjalne, or-
ganizowane przez OPER-
ON.  Trwały 3 dni. Poniżej 
podajemy  najlepsze wyni-
ki   w szkole  z poszczegól-
nych części  egzaminu. 

Język polski:  

Patrycja Stawska kl. 3b , 
Marek Wojtan  3a,  
Katarzyna Ulaszewska 3b i 
Kinga Nawrot  3c  - 93,7% 

WOS  i historia:                                      
Piotr Pietrzak—100% 

Język angielski: 

Poziom podstawowy: 

 Piotr Pietrzak , Dawid Sza-
łyga Kamil Mrówczyński  
Nikodem Kuszyński, Zuzan-
na Łochocka, Katarzyna 
Ulaszewska  . Wszyscy uzy-
skali wynik 92,5% 

Poziom rozszerzony: Zu-

zanna Łochocka 95%, Pa-
trycja Stawska 90%  

Język niemiecki: 

Migdalski Rafał, Hinczewski 
Grzegorz 

Przedmioty przyrodnicze: 
Piotr Pietrzak 97%            
Marek Wojtan 90%          
Filip Kaniewski 87%         
Zuzanna Łochocka 87% 

Matematyka:             
Katarzyna Ulaszewska– 
96%    Zuzanna Łochocka– 
86,6%                        
Marta Adamczyk-86,6% 

 

Konkursy- etap wojewódzki 

Do etapu wojewódzkich konkursów przedmiotowych       

zakwalifikowali się: 

- z biologii : Kamil Mrówczyński, Piotr Pietrzak, 

- z historii: Piotr Pietrzak. 

Gratulujemy i życzymy sukcesów na wyższym szczeblu Świąteczny stroik naszego gimnazjum 

Mamy e– Dziennik 
W naszej szkole oprócz dzienni-
ka papierowego, od niedawna 
istnieje e– Dziennik, czyli        
elektroniczna wersja . Po zalo-
gowaniu się uczniowie , rodzice 
mogą  sprawdzić oceny,  średnie 
ocen, Jest to doskonała forma  
kontroli, śledzenia postępów     
w nauce. Niestety, jest płatna. 
Opłata rocznego korzystania            
z dziennika wynosi 24 złote.    
Ale warto! 

Mikołajki w naszej 
szkole 
Mikołaj  wchodził do każdej 
klasy i częstował   nas 
czekoladowymi cukierkami, 
oczywiście  po zasiegnięciu 
opinii na  temat  naszego 
zachowania . 

Szkolne to i owo 
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Wigilie klasowe  
  Tradycją naszej szkoły  

stały się klasowe wigilie, organi-

zowane tuż przed feriami 

świątecznymi. Wszyscy               

w klasie z wielkim zapałem an-

gażują się  w przygotowanie 

wigilijnego stolu i stworzenie 

niepowtarzalnego nastroju. 

Niektóre klasy przygotowują 

nawet znakomite potrawy 

wigilijne. Dzielimy się opłatki-

em, obdarowujemy upominka-

mi i składamy  życzenia. To 

naprawdę cudowny  dzień. 

 Każdego roku , przed świętami Mikołaj  obdarowuje paczkami  dzieci pracowników 
naszego gimnazjum. Prócz wielu niespodzianek , dzieci mają okazję obejrzeć przedstawie-
nie jasełkowe przygotowane tylko dla nich. Na zdjęciach uczniowie klasy IIa w jasełkach. 

Świąteczne stroiki 
Przed świętami przygotowuje-
my stroiki, które później 
sprzedajemy na aukcji, by w ten 
sposób zasilić kasę Samorządu 

Uczniowskiego. W 
tym roku sprzeda-
waliśmy stroiki rodzi-
com, przybyłym na 
zebranie w szkole 
oraz kuracjuszom w 
Klinice Uzdrow-
iskowej ,,Pod Tężnia-
mi” 

 

Przed świętami... 
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DZIEŃ  TAŃCA         

I  PIERNIKA  

W przede dniu Mikołajek 3 grudnia bawiliśmy się 

znakomicie. Wtedy to bowiem, każda klasa 

prezentowała taniec  wylosowanego wcześniej 

kraju.  

Pokazy były wyśmienite.  Jury miało naprawdę 

trudne zadanie , by wybrać najlepszych. Tym razem 

górą były pierwszaki. To one zdobyły  pierwsze            

miejsca:  klasa Ib za kazaczoka , I c za poloneza.           

Uczniowie klasy II a wykonują  brazylijskie tańce  : 

rumbę i zumbę ( II miejsce) 

Uczniowie klasy I c w wykonaniu Poloneza -I miejsce 

Uczniowie klasa II b tańczą can—cana—II miejsce 

Dziewczyny z III a  tańczą  flamenco 

Walc angielski w wykonaniu III c  -II miejsce 

Szkolny zespół taneczny pod kierun-

kiem pani Mrówczyńskiej powitał zebra-

nych tańcem hawajskim. 

Klasa I a 
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Pani Małgosia 

Bujalska ma 

słodką minkę na 

samą myśl o tym 

apetycznym ,  

irlandzkim cia-

steczku swojej 

klasy. 

 

Nie był to jednak koniec 

atrakcji. Podczas , gdy jed-

ni tańczyli, inni uczniowie 

przygotowywali  wyśmieni-

te ciasta różnych krajów. 

Potem tymi słodkościami 

częstowali innych.  

Odbył się też pokaz mody 

ciasteczkowej i wybór  Cia-

cha Roku. Pojawił się na-

wet Ciasteczkowy Potwór. 

Nasze gimnazjum to kopal-

nia pomysłów.  

SŁODKA ZABAWA 

CIASTECZKIEM ROKU ZO-

STAŁA JULIA BARTOSZE Z IC                         

A CIACHEM ROKU                

MARIUSZ MODRZEJEWSKI 

 Piotr  prowadzi Ciasteczkowy Quiz, a odpowiada Dawid 

Ciasto  reprezentujące Wielką Brytanię , upieczone 

przez III c 
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 Z WIZYTĄ W KLINICE UZDROWISKOWEJ 

POD TĘŻNIAMI 

Paczki        

dla  dzieci            

z Białorusi 
.  

W dniach 13-15 grudnia      
2013 roku harcerze                          
z 8 Ciechocińskiej Drużyny 
Harcerskiej wraz z innymi 
harcerzami z całej Polski wy-
ruszyli na Kresy w ra-
mach ,,Akcji Paczka”. Celem 
akcji była świąteczna, materi-
alna pomoc naszym rodakom 
zamieszkałym poza granicami 
Polski . Autokar, którym po-
dróżowaliśmy wyruszył na 
Białoruś do wsi Graużyszki      
w rejonie Oszmiańskim. Tu 
przekazaliśmy paczki          
żywnościowe i niewielkie 
ilości zabawek.  W zbieraniu 
produktów żywnościowych  i 
wyjeździe uczestniczyli ucznio-
wie naszego gimnazjum: 
Witold Popiołek, Piotr Pie-
trzak, Filip Kaniewski, Kamil 
Mrówczyński, Karol Dziurla . 
Taka akcja to                      
niezapomniane przeżycia.       
Pi        Piotr Pietrzak 

 

 

 

 Koleżanki i koledzy naszego gimnazjum z okazji 

Mikołajek wystąpili  z programem artystycznym w 

Klinice Uzdrowiskowej ,, Pod Tężniami”. Zaprezen-

towali tańce  różnych  narodów, piosenki, utwory 

instrumentalne .    W podziękowaniu za umilenie  

kuracjuszom wieczoru  zostali poczęstowani pysz-

nymi ciastkami.  

Hania, Zuzia i Michał pod opieką Pani Pauliny Mrów-

czyńskiej sprzedawali  świąteczne stroiki kuracjuszom 

w Klinice Uzdrowiskowej pod Tężniami. Stroiki wyko-

nali uczniowie naszego gimnazjum. Zebrane fundusze  

zasilą budżet  Samorządu Uczniowskiego. 
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Uczniowie naszej szkoły przygotowali   

przepiękne jasełka. Wyróżniały się one 

doskonałą scenografią , bajeczną grą 

świateł  i pięknymi kostiumami  wykona-

nymi przez aktorów . Przedstawienie  

uświetniły  kolędy. 

Jasełka wprowadziły nas w świąteczny, 

radosny nastrój. 
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Z KULTURĄ NA CO DZIEŃ 

Uważam, że książka jest rów-

nież dla dorosłych czytelni-

ków, ponieważ pomaga nam 

odpowiedzieć  na wyżej wy-

mienione przeze mnie pytania.  

Z pewnością mogę powiedzieć 

o tej książce, że jest jedną z 

najlepszych książek, które 

przeczytałam. Książka obfituje 

w wiele wspaniałych cytatów i 

dialogi, które według mnie są 

n i e z m i e r n i e  c i e k a w e .  

Po przeczytaniu tej pozycji 

możemy zmienić swoje poglą-

dy na temat naszych aniołów 

stróżów, losu człowieka . My-

ślę, że nie bez powodu jeste-

śmy uczeni od małego modli-

twy zaczynającej się od słów " 

Aniele Boży, Stróżu mój ... ", 

bo to właśnie On- Anioł Stróż 

jest gwarantem naszego bez-

pieczeństwa i szczęścia.                             

Gabriela Wasilewska 3a 

 Każdy choć raz w swoim życiu, dotknięty jakimkol-

wiek nieszczęściem, zastanawiał się " Dlaczego to spotkało 

akurat mnie ? ", " Czym sobie na to zasłużyłam?", "Dlaczego 

ten pijany kierowca wjechał w tą samą ulicę, przez którą ja 

przechodziłam? ", " Czy to nie mogłoby się przydarzyć się ko-

muś innemu ?  Komuś kto bardziej zgrzeszył ? " . Co powoduje, 

że zwykły dzień zaczynający się tak jak każdy inny, zmienia się 

w TEN dzień ? Na te pytania stara się odpowiedzieć Dorota 

Terakowska w książce pt. " Tam, gdzie spadają Anioły".  

Pewnego dnia pięcioletnia Ewa obserwuje na  niebie nadzwy-

czajne zjawisko, widzi walczących ze sobą białych i czarnych 

aniołów.  Dziewczynka zauważa również spadającego anioła, 

który na jej nieszczęście okazuje się jej Aniołem Stróżem. Od 

tego momentu spotykają ja same nieszczęścia: okaleczenia, po-

tłuczenia, choruje bardzo  często, zbyt często ... Po ośmiu latach 

od tego wydarzenia dowiadujemy się, że dziewczynka zachoro-

wała na białaczkę, a lekarze nie przewidują dla niej zbyt dobrej 

p r z y s z ł o ś c i .     

 

     

 

  

Dorota Terakowska  Tam, gdzie spadają Anioły  

 

 
...oni mnie nie lubią. Nie szkodzi. Kiedyś spotkam kogoś, 

 kto będzie mnie lubił, nawet gdy nie będę się o to starać. 

 Gdy ktoś cię lubi, bo się starasz, to nie lubi cię takiej, jaką jesteś. Lubi nieprawdę o tobie... 
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Pozdrowienia 
Pozdrowienia dla Karola Dziurli  

Pozdrowienia dla Pauliny H. z II c 

Pozdrowienia dla Stanisława z III c 

Pozdrowienia dla Piotrka z III c 

Pozdrowienia dla  Dawida Karasia od trzech wielbi-

cielek 

Pozdrowienia od klasy IIc dla Szabeli Z. 

Pozdrowienia dla  Maćka Polaka 

Pozdrowienia dla dziewczyn z I b 

Pozdrowienia dla Grześka Hińczewskiego,Bartka 

Jagielskiego <Kozi> 

Pozdro dla Izuni z Ib 

Pozdrowienia dla nowej pary szkolnej 

Pozdrowienia dla  Kingi, Hani, Marty, Zuzi i Filipa    

z III c  

Pozdrowienia dla Nati Erwińskiej z Ib 

Pozdrowienia od Seby dla Kacpra B. 

Pozdrowienia  dla  Bartka Bruskiego od Kornelii 

Pozdrowienia dla Ic 

Pozdrowienia dla Bartka Przybysza z I c 

Pozdrowienia dla  Natalii z II c od Dawida 

Pozdrowienia dla Karola D. 

Pozdrowienia dla Pati z I b 

Pozdrowienia dla Laruni z I b <3Kc 

Pozdrowienia dla Natalii Podgórskiej, Ali Redkow-

skiej ,Magdy Szymańskiej z II c 

Pozdrowienia dla ulubionego kolegi Dawidka Lisz-

kowskiego 

Pozdrowienia dla  mojej kochanej Martynki C. 

Pozdrowienia dla Michałka Urbańskiego- 

Dźejkop kochamy Cię 

Pozdrowienia dla Kornelii 

Pozdrowienia dla  pani Dyrektor 

Pozdrawiam Anie Marzec  z I a :> 

Pozdrowienia dla  Eli Smolińskiej z I b 

Pozdrowienia dla  Pana Kuszyńskiego  od 

najlepszej II c 

Pozdrowienia dla Sandry Glonek  

Pozdrowienia dla Pana Igora Chełminia-

ka !!!! 

Pozdrowienia dla mojej Natalii z I b. Kocham 

Cię Specu  

Pozdrowienia dla kuczka i Zębola 

Pozdrowienia dla Justyny i Martyny z II a 

Pozdrawiam  Karolinę Kamińską z I a 

Pozdrowienia dla  Madzi z II c 

Pozdrowienia dla Grzegorza Aptowicza 

Pozdrowienia dla Marysi <3 

Pozdrowienia dla Bunka 

Pozdro dla  mojego ulubionego Rapera Bu-

nia 

Pozdrowienia dla  Kingusi z III c 

Pozdrowienia dla dziewczyn z I b – są najlep-

sze 

Pozdrowienia dla Banana z I b – Tomku ko-

chamy Cię – dziewczyny z I b 

Pozdrawiamy Wiktorię Suczkow z Ia 

Pozdro dla  Kamila M. z III c 

Pozdro  dla  Matiego z II a 

Pozdrowienia dla pani Monety 

Za wszystkie pozdrowienia                          

serdecznie dziękujemy ! 


