
Ten artykuł może składać się ze 
175-225 wyrazów. 

Biuletyny przekazują informacje 
określonym grupom odbiorców, 
są więc świetnym sposobem 
reklamy oraz kreowania wize-
runku i wiarygodności organiza-
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wydawany od 2002 

O nowo otwartym Kąciku Patrona           
w naszej szkole czytaj  na  stronie 2 



Powalczą w rejonie 

 

Szkolne to i owo 

Kącik Patrona otwarty 
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Podpis do obrazu/grafiki. 

Do etapu rejonowego konkursów       
przedmiotowych zakwalifikowali 

się: 

Biologia— Kamil  Mrówczyński,              
Piotr Pietrzak, Katarzyna Ulaszewska 
Fizyka— Hanna Wysocka 
G e o g r a f i a — H a n n a  G u g a ,                         

Marta Adamczyk 
Historia  - Pietrzak Piotr 
Matematyka - Katarzyna Ulaszewska  

     W poniedziałek 4 listopada w naszej szko-
le, w sali nr 03  otwarty został Kącik Patrona. 
Jest on efektem projektu edukacyjnego pt. 
„Kącik Patrona - wizytówką naszej szkoły”. 
Projekt został zrealizowany przez: Kasię 
Grabską, Julię Szymczak, Olę Oczachowską, 
Natalię Hank i Weronikę Dąbrowską  pod 
opieką pani Ewy Rogozińskiej. W Kąciku Pa-
trona zamieszczone zostały tablice informa-
cyjne o imieniu szkoły, logo szkoły, flaga 
olimpijska, hymn szkoły i hymn olimpijski. Są 
też informacje poszerzające wiedzę o Olimpi-
zmie, o MKOL i PKOL. Wyeksponowane zo-
stały  sylwetki Olimpijczyków z Kujaw oraz 
Olimpijczyków z ostatnich Olimpiad, a także 
piktogramy, maskotki z Igrzysk Olimpijskich. 
Upamiętniono ważne wydarzenia z życia 
szkoły m.in.. nadanie szkole imienia oraz 
spotkania z Olimpijczykami  
Ponadto w kąciku znalazły się albumy wyko-
nane przez uczniów gimnazjum w ramach 
konkursów, prace plastyczne - portrety Olim-
pijczyków, puchary zdobyte w zawodach, 
turniejach sportowych. Wyeksponowano 
również czepek Otylii Jędrzejczak z autogra-
fem sportsmenki - cenny rekwizyt. Mamy 
nadzieję, że kącik spełni swoje funkcje i bę-
dzie służył też przyszłym uczniom tej szkoły. 
      Dziękujemy Pani Dyrektor Annie Wład-
kowskiej, za zakup regału na puchary             
i wspieranie nas w tym dziele, Pani Ewie Ro-
gozińskiej  za pomoc finansową oraz pomoc 
w realizowaniu tego projektu. 
Naszym Rodzicom za wydatki poczynione 
przy tworzeniu Kącika Patrona i wspieranie 
nas oraz Panom konserwatorom za wszelką 
pomoc. 
                                    Realizatorki projektu 
 



Pod koniec paź-
dziernika w naszej 
szkole odbył się 
szkolny etap Kon-
kursu  Pieśni i Poe-
zji Patriotycznej, w 
kategorii : poezja. 
Laureatami konkur-
su zostali : Daria 
Trojanowska, Kasia 

Ulaszewska  i Han-
na Wysocka. Szko-
łę  na etapie powia-
towym reprezento-
wało liczniejsze 
grono ( na zdjęciu).                        
Finał  konkursu od-
był się 9 listopada  
w sali widowiskowo

– kinowej MCK.. 

Laureatką VII Powiato-
wego Konkursu Pieśni       
i Poezji Patriotycznej       
w kategorii poezji i pie-
śni została uczennica 
naszej szkoły  Daria 

Trojanowska z klasy I c 

Wiktoria Ch. 

VII Finał Powiatowego Konkursu 
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Pieśni i Poezji Patriotycznej 



                                                           

   Rok 2013 został ogłoszony 
przez Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej Rokiem Juliana Tuwi-
ma. 

W całym kraju odbyło się wiele 
uroczystości, w których Julian 
Tuwim i jego poezja stanowiły 
motyw przewodni. 

    W Publicznym Gimnazjum 
im. Polskich Olimpijczyków w 
Ciechocinku zorganizowano 
kilka imprez upamiętniających 
w i e l k i e g o  p o e t ę  .                    

Odbyły się dwa konkur-
sy . Jeden z nich to kon-
kurs recytatorski poświę-
cony twórczości Pana 
Juliana. Uczniowie klas 
I,II,III prezentowali wier-
sze powszechnie znane 
takie jak : „Lokomotywa”, 
„Słoń Trąbalski”, czy 
„Ptasie radio” - dedyko-
wane głównie młodszym 
czytelnikom, ale także 
interpretowali utwory o 
poważnej tematyce np.: 
„ K w i a t y  p o l s k i e ” , 
„Ojczyzna”      i te o wy-
mowie groteskowej np.: 

„Żydek”. Drugi kon-
kurs był testem o ży-
ciu i twórczości Tuwi-
ma. Młodzież wyko-
rzystała wiedzę z lek-
cji języka polskiego 
oraz własne poszuki-
wania literackie. Po-
nadto uczniowie przy-
gotowali prezentacje 
multimedialne na lek-
cje wychowawcze 
oraz gazetki ścienne. 

           2013– Rokiem Tuwima 
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Obchody roku Tuwima 



     Ukoronowaniem obchodów 
Roku Tuwima był wieczór poe-
tycki pt. „Powtórka z Tuwima” , 
który odbył się 28 listopada 
2013 r. w auli gimnazjum,  
specjalnie dedykowany nau-
czycielom emerytom naszej 
szkoły. Młodzież pod kierun-
kiem Kamilli Bolewickiej i 
Agnieszki Rackiej zaprezento-
wała w ciekawy sposób bio-
grafię Poety przeplataną Jego 
wierszami i piosenkami. Sce-
nografię przygotował Igor 
Chełminiak. Aula przypomina-

ła kawiarenkę, przy stolicz-
kach zasiedli nauczyciele 
emeryci, pracownicy gimna-
zjum, rodzice, uczniowie. 
Przy blasku świec, w aro-
macie pysznej kawy i herba-
ty, z pachnącym ciastkiem 
czas mijał bardzo szybko. 
Szczególną chwilą były pio-
senki wykonane przez 
uczennice klasy I c- Daria 
Trojanowska zaśpiewała 
znany przebój Hanki Ordo-
nówny  „Miłość ci wszystko 
wybaczy”.  

  Julia Bartoszek, która 
pojawiła się dwukrotnie na sce-
nie, wykonała „Tomaszów”, „Na 
pierwszy znak”. Gromkie brawa 
gości oraz ciepłe słowa skiero-
wane przez panią Bożenę Pie-
trzak, emerytowaną nauczyciel-
kę historii, do organizatorów 
spotkania i wykonawców utwier-
dziły w przekonaniu, że poezja 
Juliana Tuwima cieszy się nie-
zwykłym uznaniem.            
                                     
Kamilla Bolewicka 

Powtórka z Tuwima 

,,Kiedy 

przeskoczysz, 

to i wtedy  

nie mów hop. 

Zobacz najpierw 

w co wskoczyłeś” 

 

Julian Tuwim 
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Świętowanie Niepodległości 

Nagłówek artykułu w środku 

„Aby przykuć uwagę 

czytelników, umieść 

tutaj interesujące zdanie 

lub ciekawy cytat 

z artykułu.” 
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Fotoreportaż 
W naszej szkole z okazji     
95. rocznicy odzyskania  
niepodległości odbył się uro-
czysty apel , w którym wzięli 
udział wszyscy uczniowie.  

Szkolny chór  przypomniał 
pieśni patriotyczne I Bryga-
dy, a uczniowie z klasy III c  
-historię odzyskania niepod-
ległości przez Polskę. Pro-
gram przygotowali uczniowie 
pod kierunkiem Pani Alek-
sandry Gawineckiej, Wiesła-
wy Wiśniewskiej i Sławomira 
Małeckiego 

Ten artykuł może skła-
dać się z 75–125 wyra-
zów. 

Wybór obrazów lub grafi-
ki to ważny etap doda-
wania zawartości do 
biuletynu. 

Obraz powinien wiązać 
się z treścią przekazu. 
Unikaj wybierania obra-
zów niepasujących do 
kontekstu. 

W programie Microsoft 

Publisher znajdziesz 
tysiące obrazów ClipArt, 
które można importować 
do tworzonych biulety-
nów. Możesz też użyć 
specjalnych narzędzi do 
rysowania kształtów 
i symboli. 

Wybrany obraz umieść w 
pobliżu artykułu. Obok 
obrazu lub pod nim do-
daj odpowiedni podpis. 

Półtora wieku 
walk, krwawych 
nieraz i ofiarnych, 
znalazło swój 
triumf w dniu dzi-
siejszym. Dzisiaj 
mamy wielkie 
święto narodu, 
święto radości po 
długiej, ciężkiej 
nocy cierpień (...). 
Obdarzeni dziś 
zaufaniem naro-
du, dać macie 
podstawy dla jego 
niepodległego 
życia w postaci 
prawa konstytu-
cyjnego Rzeczy-
pospolitej Polski. 

 

      Orędzie wygłoszone 
podczas otwarcia Sejmu 
Ustawodawczego przez      

J. Piłsudskiego 
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Pewnego dnia, śle-
dząc swoją byłą 
dziewczynę, Mika 
trafia do Freak City 
– kawiarni, która się 
różni od wszystkich, 
gdyż, panują w niej 
egipskie ciemności, 
przez co osoby wi-
dome mają możli-
wość poczucia się, 
jak osoby niewido-
me. O bsługujący 

kelnerzy również są 

niewidomi . 

W Freak City nasz 
bohater poznaje nie-
słyszącą Leę, do 
której czuje wielką 
sympatię.  By zaim-
ponowania Sandrze, 
byłej dziewczynie 
chłopak zapisuje się 
na kurs języka mi-

gowego.  

k r y t y c z n e 
słowa i spojrzenia, 
zamiast podejść i 
sprawdzić co jej 
jest, bo być może ta 
osoba jest chora na 
cukrzycę i potrze-
buje pomocy me-
dycznej. Ot, nasza 

znieczulica.   

Kathrin Schrocke 
ukazuje nam rów-
nież jak nietoleran-
cyjne jest nasze 
społeczeństwo dla 
osób odmiennych. 
Często widząc 
osobę nieprzytom-
ną jest nam łatwiej 
rzucić w jej stronę 

Książką " Freak 

City" zmusza do 

refleksji i dzięki 

niej możemy stać 

się lepszymi oso-

bami. 

Gabriela   W.                              

Z KULTURĄ NA CO DZIEŃ 

w coś większego ?   

Bardzo spodobało mi 

się to, iż autorka przed-

stawiła na kartach książ-

ki różne grupy nastolat-

ków, pokazuje ich śro-

dowiska. Istnieje grono 

rozsądnych, mądrych 

młodych ludzi, a także 

grupa młodzieży, która 

zachowuje się jak małe, 

rozkapryszone dziecko.  

Odtąd jego życie całko-

wicie się zmienia ... 

Wkracza w świat pozba-

wiony dźwięków.  Pięt-

nastolatek bardzo chce 

się zbliżyć do nowo po-

znanej dziewczyny, jed-

nak ta z różnych powo-

dów stara się do tego 

nie dopuścić. Czy ich 

znajomość przerodzi się 

„ Zawsze 

myślałam, 

że 

spadające 

gwiazdy 

brzmią jak 

tłuczone 

szkło … ‘’ 

Str. 8 
SPODŁAWEK 

 

Freak City  



Władysław Kozakiewicz, polski 
tyczkarz i wieloboista. Dwukrotny 
O l i m p i j c z y k . 
Po raz pierwszy wystąpił na Igrzy-
skach Olimpijskich w 1976 r. w Mont-
realu, skacząc z kontuzją nogi, zajął 
11 miejsce.  Na Igrzyskach w Mo-
skwie w 1980 r. w  został Mistrzem 
Olimpijskim w skoku o tyczce, z wyni-
kiem 5,78 m - ustanawiając przy tym 
n o w y  r e k o r d  ś w i a t a .                                                           
W 1980r dwukrotnie ustanawiał rekor-
dy świata, wynikami: 5,72 i 5,78. Te-
go roku również został mu przyznany 
tytuł Najlepszego Sportowca  roku w 
Polsce . 

KĄCIK OLIMPIJCZYKA 

W czasie swojej kariery 8-krotnie 
poprawiał rekord Polski, windując 
go od 5,32 m w roku 1973 do 
5 ,78  m w roku  1980 .                                                  
Postać Władysława Kozakiewi-
cza jest równie znana ze słynne-
go gestu, który wykonał dwukrot-
nie w stronę gwiżdżących kibiców 
w Moskwie, jest to tak zwany 
gest Kozakiewicza.  

,,Sport jest 

zaprzeczeniem 

fałszu, 

przemocy            

i hipokryzji.   

Jest aktem 

dzielności           

i poświęcenia.” 

B. Tomaszewski 
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W 1985 roku Władysław Kozakiewicz wraz z 
rodziną wyjechał na stałe do Niemiec. Po 
otrzymaniu obywatelstwa niemieckiego kilka-
krotnie reprezentował barwy niemieckie na 
zawodach.  W bieżącym roku została wydana 
książka pt. "Nie mówcie mi jak mam żyć" przy 
współpracy Władysława Kozakiewicza i Mi-
chała Pola. Na kartach książki dowiadujemy 
się jak trudne dzieciństwo miał słynny olimpij-
czyk i tego jak spełniło się marzenie małego 
urwisa spod Wilna.                        Gabriela W. 

Szkoła nasza nosi imię Polskich Olimpijczyków.  Powinniśmy więc doskonale 
znać Olimpijczyków, przynajmniej tych wyróżniających się, bądź wywodzących 

się z naszego  rejonu.  W tej kolumnie systematycznie prezentujemy ich sylwetki . 



 

 

 

 

Pozdrowienia

 Pozdrowienia dla ,,Szynki” z II 

 Pozdrowienia dla Oli Ejsmont. 

 Pozdrowienia dla mojego 
kochanego brata Bartka, Wiktoria 

 Pozdrowienia dla Siostry Joanny 

 Pozdrawiam Agatę Januszewską z 
IIB, Adaś B. <3 

 Pozdro dla Laury W. z Ib, Dzięki  

 Pozdro dla Janusza z IIB,  

 Pozdrowienia dla wszystkich 
uczniów IIA, najlepsza klasa! 

 Pozdrowienia dla najlepszej klasy 
IIIB 

 Pozdrowienia dla mnie <3 

 Dla rudej wiewiórki z III C! 

 Pozdrowienia dla Klaudii z klasy 
Ia, Wiktoria 

 Pozdrowienia dla Pana Igora 
Chełmniaka 

 Pozdrowienia dla 
przewodniczącej klasy IIa ;D 

 Pozdrowienia dla Agatki i Adama 
IIb <3, szczęścia <3 

 Pozdrowienia dla III B 

 Pozdrowienia dla Agatki i Adama 
:3 

 Pozdrowienia dla Weroniki 
Michalskiej 

 Pozdro z zioma Janusza, nikt 

 Dla p. Igora od Oli Ejsmont.  

 Pozderki dla Oliffi z IIb 

 

 

 

 

 Pozdro dla  i Vicky<loffki;kiczki, 
pozderki > całej II B 

 ~Kiski loffki, pozderki! 

 Pozdrowienia dla Michała 
Staronia z I a 

 Pozderki dla Januszewskiej Agaty 
xdd 

 Pozdrowienia dla Urbanka z IIb, 
<3 Wiki C. 

 Pozdro dla najlepszego 
nauczyciela w szkole. (Pani 
Moneta oczywiście, a kto?) 

 Pozdrowienia dla Pana Igora <3 

 Bartek Jagielski z III B jesteś moim 
oczkiem w głowie <333 

 Pozdrowienia dla najlepszego 
chłopaka w całej szkole – Aleksa, 
Lwica <3 

 Pozdro dla czytelników 

 Pozdrowienia dla Ali z IIIb. 

 Pozderka dla Rafiego IIIb 

 Pozdro dla W. Kunigowskiej 
przyszłej mistrzyni świata, ? 

 Pozdro dla Urbana 

 Pozdro dla najlepszej klasy IIa 

 Pozdro dla Kasi U, Kocham Cię 
Kasia, Adam B. 

 Dla Agatki U IIb od Michała <3 

 Dla Pani Monety od ulubionej 
klasy Ia 

 Pozdro dla myszki mickej :D. 

 Pozderki dla Wiki IIb, tajny 
wielbiciej 

 LOL 

 


