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Z patriotycznym słowem
i pieśnią na ustach…

Mikołajki na słodko i wesoło

Mikołajkowo, świątecznie

Redaguje koło dziennikarskie przy Publicznym Gimnazjum w Ciechocinku. Skład redakcji: Amelia Bogusławska,
Matylda Pietrzykowska, Agata Szymańska, Zuzanna Trojanowska, Zofia Gackowska, Marcel Matyjanowski.
Opiekun—Pani Ewa Rogozińska
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Z patriotycznym słowem i pieśnią na ustach
W naszej szkole z okazji Święta
Niepodległości odbył się szkolny
etap IX Powiatowego Konkursu
Piosenki i Poezji Patriotycznej.
Zwycięscy wystąpią 4 listopada
przed szerszą publicznością
w Miejskim Centrum Kultury
w Ciechocinku. Konkurs cieszy
się dużym zainteresowaniem.

IX Powiatowy Konkurs Piosenki
i Recytacji Poezji Patriotycznej.
4 listopada 2015r. w Miejskim Centrum Kultury w Ciechocinku odbył się IX Powiatowy Konkurs Piosenki i Recytacji Poezji Patriotycznej. Uczniowie naszej szkoły prezentowali utwory poetyckie i muzyczne, których naczelnym motywem
była
miłość
ojczyzny
i
służba
narodowi.
Gorące słowa poezji patriotycznej wygłaszały : Natalia Sochacka z klasy 3 a, Martyna Centkowska z klasy 3 b, Daria Trojanowska i Julia Bartoszek z klasy 3 c, Amelia Bogusławska z
klasy 2 a i Zuzanna Trojanowska z klasy 1 c. Natomiast w kategorii piosenki patriotycznej wystąpili: Julia Bartoszek, Daria Trojanowska, Matylda Pietrzykowska, Adrian Pawłuszka i
Katarzyna Grefkiewicz.
I miejsce w kategorii piosenki zajęła nasza Kasia Grefkiewicz! Gratulujemy!
III miejsce zdobyła Matylda Pietrzykowska! Brawo !
Wyróżnienia otrzymali: Daria Trojanowska i Adrian Pawłuszka!
Laureaci wzięli udział w uroczystym koncercie niepodległościowym, który miał miejsce
w MCK 7. listopada. Nauczyciele przygotowujący uczniów otrzymali podziękowania od
organizatorów IX Powiatowego Konkursu Piosenki i Recytacji Poezji Patriotycznej, pani dyrektor
MCK Barbary Kawczyńskiej i pani dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Ciechocinku Katarzyny
Dzięgielewskiej za wychowanie młodzieży w duchu miłości Ojczyzny.
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Polski my naród, polski ród… wspólne śpiewanie
Dnia 24 listopada 2015 w MCK
odbyło się spotkanie poświęcone
pieśniom patriotycznym. Impreza było formą uczczenia rocznicy Odzyskania Niepodległości, a
także okazją do wspólnego śpiewania.

Na spotkanie przybyli
mieszkańcy miasta i kuracjusze,
którzy w miłej atmosferze,
przy świecach wysłuchali historii powstania prezentowanych
utworów.
Uczniowie Publicznego Gimnazjum: Amelia Bogusławska,
Agata Szymańska, Matylda
Pietrzykowska, Albert Zaborowski, Katarzyna Grefkiewicz,
Adrian Pawłuszka, Wiktoria Puczyńska, Oliwia Skibińska, Daria
Trojanowskau wraz z uczestnikami śpiewali „Rotę”, „Biały Krzyż”,
„Płynie Wisła, płynie”, „Marsz Pierwszej Kadrowej” i wiele innych
pięknych pieśni. Występ został przygotowany przez nauczycieli naszej
szkoły Małgorzatę Augustynek, Iwonę Ogrodowską, Aleksandrę
Gawinecką i Sławomira Małeckiego przy wsparciu dyrektora MCK
pani Barbary Kawczyńskiej.

11 listopada w naszej szkole
Uroczystym apelem uczciliśmy kolejną Rocznicę Odzyskania
Niepodległości przez Polskę. Uczniowie przypomnieli historię
tworzenia wolnej Polski. Spektakl uświetniły pieśni patriotyczne śpiewane przez całą społeczność szkolną.
Program przygotowali uczniowie pod kierunkiem Pań :
Iwony Ogrodowskiej i Aleksandry Gawineckiej.
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Lekcja patriotyzmu na żywo
Śladami bohaterów Kamieni na szaniec
Uczniowie klasy II a pod opieką Pań Anny
Świątkiwicz i Ewy Rogozińskiej uczestniczyli
w patriotycznej wycieczce do Warszawy Śladami bohaterów Kamieni na szaniec.
Wycieczkę rozpoczęliśmy od Cmentarza Powązkowskiego w Warszawie, na którym znajdują się
kwatery bohaterów II wojny światowej -Alka
Rudego i Zośki , a także Aleksandra Kamińskiego—autora książki Kamienie na szaniec . Na ich
grobach zapaliliśmy symboliczny znicz.
Następnie przejechaliśmy na al. Szucha, do Mauzoleum Walki i Męczeństwa, dawnej siedziby Gestapo, gdzie przesłuchiwany był Rudy. Zwiedzaliśmy miejsca związanych z książką „Kamienie na
szaniec” oraz akcjami Małego Sabotażu, m.in.:
Pomnik Lotnika, pomnik Mikołaja Kopernika,
Gmach „Zachęty”, pl. Piłsudskiego, ·
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Odbyliśmy spacer
śladami akcji pod
kryptonimem
Meksyk II, podczas której odbito
Rudego
z rąk
Niemców – Akcja
pod Arsenałem ·
Na koniec podjechaliśmy
do
Muzeum Więzienia Pawiak, gdzie
przetrzymywany
był Rudy .
Wieczorem w teatrze Buffo Janusza Józefowicza obejrzeliśmy musical ,, Romeo i Julia” .
Amelia
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Nastolatków wyczyny bez narkotyków, alkoholu i nikotyny
główny jego cel ma charakter profilaktyczny. Służy przede wszystkim propagowaniu mody na bieganie oraz demonstracji innych atrakcyjnych i wartościowych form spędzania wolnego
czasu.
Uczniowie naszego gimnazjum zajęli
wysokie miejsca:

27 września 2013 r. na stadionie miejskim
w Aleksandrowie Kujawskim odbył się
VIII Międzyszkolny Festyn SportowoRekreacyjny pod hasłem „Nastolatków
wyczyny bez narkotyków, alkoholu i nikotyny”.
W festynie wzięła udział młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna z gimnazjów
ze: Stawek, Służewa, Zakrzewa, Aleksandrowa Kujawskiego i Ciechocinka.
Zgodnie z tym, co głosi hasło festynu,

II w biegu na 800m – Michalska Weronika;
II w konkursie rzutów do kosza –
Wojciech
Gawinecki;
II w konkursie sprawnościowym –
Monika
Oczachowska;
II w siłowaniu na rękę – Justyna
Orzeł;
III w piłce nożnej – drużyna dziewcząt.
Wszystkim zwycięzcom gratulujemy!
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Dzień tańca i piernika
Dzień Tańca i Piernika wpisał się w tradycję uroczystości obchodzonych hucznie w murach naszego gimnazjum.
ciast ekologicznych, zdrowych i pięknie
udekorowanych, których prezentacji miał
towarzyszyć ciekawy opis. Uczniowie stanęli na wysokości zadania ! Na stole pojawiły się ciasta marchewkowe, szpinakowe,
pomarańczowe, jabłeczniki, szarlotki, rogaliki z wiśniami! Dekoracje stanowiły motywy świąteczne i ekologiczne.
Było naprawdę słodko i kolorowo, o czym
przekonali się wszyscy, gdyż potem odbyła
się degustacja.

. W tym roku obchody połączono z Mikołajkami,
zatem w poniedziałek 7. grudnia rano zebraliśmy się
na auli szkolnej. Wszystkie klasy wraz z wychowawcami były pełne emocji, gdyż przygotowano wiele
atrakcji. Uroczystość prowadziły: Matylda Pietrzykowska, Julia Hejdysz i Agata Szymańska.
Pierwszą z nich była prezentacja ciast przygotowanych przez uczniów. Nowością było przygotowanie

Str. 6

Numer 76

Kolejnym wydarzeniem był wybór Babeczki i Ciasteczka Roku. Reprezentanci klas przeszli środkiem
auli w rytmach muzyki, na scenie dokonano wyboru
najbardziej wystrzałowej pary, zostali nimi uczniowie klasy II c!
Następną atrakcją były pokazy tańców. Najpierw
tańczyli uczniowie klas I, którzy prezentowali szalone rytmy samby, rumby oraz rocka. Potem reprezentanci klas II pokazali finezję i smak, tańcząc walca, tango z różą w zębach i jive’a. Na koniec klasy
III pląsały w rytmie walca angielskiego, tańca hula
i disco dance.
Wysoki poziom artystycznych, kulinarnych i modowych kompetencji przyczynił się do niesamowitych
oklasków i zachwytów. Wszystkie klasy zostały nagrodzone,. Z niecierpliwością czekamy na następną , tym
razem karnawałową atrakcję w naszej szkole
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Na koniec pojawił się Mikołaj z worem słodyczy. Po zjedzeniu symbolicznego mikołajkowego cukierka,
uczniowie i nauczyciele wspólnie
odtańczyli disco dance!
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Wywiad z absolwentem gimnazjum
Nasze gimnazjum może poszczycić się już dużą rzeszą absolwentów. Wielu
z nich odwiedza swoją starą budę . Wspominają ją z rozrzewnieniem. ,, Tacy
byliśmy beztroscy”... mówią. Na łamach naszej gazetki prezentujemy rozmowy
ze spotkania z naszymi absolwentami w gimnazjum.

Rozmowa z Michaliną Antecką Ibron—absolwentką 2006 roku
Witaj Michalino, chciałabym dzisiaj z tobą porozmawiać o twoich trzech latach
spędzonych w naszym gimnazjum.
1. W którym roku ukończyłaś gimnazjum?
Michalina : Gimnazjum ukończyłam
w 2006
2. Gdzie uczysz się obecnie?
M: Zakończyłam edukację rok temu w
Poznaniu . Są to studia magisterskie - kierunek Fizjoterapia
3. Kto był twoim wychowawcą?
M: moim wychowawcą była pani Agnieszka Racka
4. Których nauczycieli najmilej wspominasz?
M: Najmilej wspominam Panią Ewę Rogozińską i Pana Piotra Komosińskiego.
5. Z jakich przedmiotów czułaś się najlepiej
przygotowana do nauki w liceum?
M: Najlepiej przygotowana byłam z biologii.
6. Czy pamiętasz jakieś ciekawe wydarzenia, które odbyły się w gimnazjum?
M: Najmilej wspominam Bal Gimnazjalny
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7. Czy nadal przyjaźnisz się z koleżankami z gimnazjum?
M: Tak
8. Co chciałabyś przekazać młodszym
koleżankom i kolegom, którzy uczą się
w gimnazjum?
Żeby się pilnie uczyli ;P i dostali na wymarzone studia, bo te czasy wspomina się najlepiej! :))))

Dziękuję Ci za rozmowę , cieszę się ,że
się ze mną spotkałaś. Agata Sz.
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Pokój ludziom
dobrej woli

Klasa III c z Kamillą Bolewicką przy wigilijnym stole

Święta Bożego Narodzenia to z pewnością wyjątkowe dni. Spotykamy się przede
wszystkim w gronie rodzinnym , dzielimy się
opłatkiem, składamy życzenia .
Od wielu lat również w szkole przed Świętami przeżywamy piękne chwile.

Uczniowie klasy II c z wychowawczynią P. Agnieszką Racką
przy wigilijnym stole
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Cieszy nas ustrojona choinka, wytwornie udekorowane
klasy, wigilie klasowe. Ale to
tylko zewnętrzne symbole świąteczne. Nie możemy zapomnieć
o prawdziwej istocie Świąt Bożego Narodzenia. Ma to być
czas , w którym pracujemy nad
sobą, nad swoim zachowaniem,
powinniśmy zapomnieć o utarczkach, przebaczyć wszystkim,
którzy nas zawiedli.

Pełne radości dziewczyny z III c ….
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Uczniowie klasy Ic z wychowawczynią P. Ewą
Rogozńską podczas wigilijnego spotkania.
Mikołajki– Wiktoria, Zuzia i Karolina rozdawały upominki, które przygotowaliśmy w klasie
I c.

Bogate dekoracje świąteczne zdobiły całą szkołę
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Echa świątecznych spotkań
klasowe

wigilie, dzielenie się

opłatkiem,

bagate,

świąteczne

dekoracje.
W tym roku sympatyczną
niespodziankę

przygotowali

dla

uczniów nauczyciele. Wystąpili w
przedstawieniu jasełkowym wspólnie z wychowankami. Przedstawienie, przygotowane pod kierunkiem
Aniołowie: P. Joanna Moneta i P.dyr. Anna Wladkowska
Pastuszkowie P. K. Bolewicka i A. Racka

p. Agnieszki Rackiej i siostry Aldony Puk, wzbudziło ogromny entuzjazm i uznanie. W główne role-

Społeczność Publicznego Gimnazjum

Józefa i Maryi wcielili się: Albert

w Ciechocinku w bardzo atrakcyjny i uroczy-

Zaborowski (IIc) i Amelia Bogu-

sty sposób podkreśliła wyjątkowość zbliżają-

sławska (IIc). Aniołami były panie

cych się Świąt Bożego Narodzenia.

Joanna Moneta oraz Anna Wład-

Tradycją naszej szkoły stały się wspólne

kowska. Św. Annę zagrała p. Ewa
Rogozińska. Barwne stroje trzech
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Trzej Królowie

Zwiastowanie.. W roli Maryi Amelia Bogusławska
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królów przybrały Anna Przydatek
(IIc), Julia Rybczyńska (IIc), Agata
Rumińska (IIc). W okrutnego Heroda
wcielił się Mateusz Puczyński (IIIc).
Gospodarzem biednym była p. Małgorzata Bujalska, bogatym zaś Łukasz
Niedziałkowski (IIb). Role pasterzy
odegrały panie: Kamilla Bolewicka i
Agnieszka Racka, a także Wiktoria
Puczyńska (IIIc).

W roli św. Józefa—Albert Zaborowski

Był też czas na

wspólne kolędowanie. Każda z klas
śpiewała jeden, wcześniej wylosowany, bożonarodzeniowy utwór po polsku lub angielsku.
Przestawienie odbiło się szerokim
echem w mieście, gdyż przybyli do
nas goście z pobliskich szkół, zaintrygowani nowatorskim pomysłem. Najistotniejsze było jednak to, że wszyscy, cała społeczność szkolna wytworzyła wyjątkowy, świąteczny nastrój,

W roli św. Anny—Ewa Rogozińska

który zaniosła do swoich domów.
Zuzanna Trojanowska

Ten artykuł może składać się
z 75–125 wyrazów.
Wybór obrazów lub grafiki to
ważny etap dodawania zawartości do biuletynu.
Obraz powinien wiązać się
z treścią przekazu. Unikaj wybierania obrazów niepasujących
do kontekstu.

W programie Microsoft Publisher znajdziesz tysiące obrazów ClipArt, które można importować do tworzonych biuletynów. Możesz też użyć specjalnych narzędzi do rysowania
kształtów i symboli.
Wybrany obraz umieść w pobliżu artykułu. Obok obrazu lub

Wspólne kolędowanie..
Trzej królowie przed Herodem( Mateusz Puczyński)
Str. 13

