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    DWUMIESIĘCZNIK INFORMACYJNO-KULTURALNY                                  

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW                

W CIECHOCINKU 

Wczoraj uczennice gimnazjum… dziś - absolwentki 

Dostojny polonez... 



Na koniec roku szkolnnego 2014/2015 najwyższą średnią uzyskała 

Hanna Guga 5,67, na drugim miejscu jest  Bogusława Gackowska 

5,47, a na trzecim  Agata Januszewska 5,4. 

PRIMUS INTER PARES 
 

W tym roku jak i w poprzednim 

Burmistrz Ciechocinka przy-

znał tytuł „Primus Inter Pa-

res”  uczennicy Hannie Guga, 

za bardzo wysoką średnią na ko-

niec roku ( I miejsce w szkole ), 

za wysokie wyniki w egzaminie 

gimnazjalnym oraz za to, że zo-

stała laureatką w 3 konkursach 

przedmiotowych z biologii, języ-

ka angielskiego i języka niemiec-

kiego. 
Natomiast Pani Klara Drobniewska 

nagrodziła uczennicę  Bogusławę 

Gackowską, za wysoką średnią na 

koniec roku  ( II w szkole ) oraz za to, 

że została laureatką przedmiotowego 

konkursu z biologii. 

W tym roku szkolnym laureatkami 

przedmiotowych konkursów zostały 

także Daria Muchiewicz z biologii 

oraz Julia Kaczorowska z języka an-

gielskiego. 

 

Sukcesy naszych uczniów 
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HANNA GUGA 

Inne osiągnięcia naszych uczniów 
I miejsce w Lidze zadaniowej z fizyki ( etap 

rejonowy) zdobyła Aleksandra Mrówczyń-

ska, 
II miejsce w tym samym konkursie zdobył 

Adam Lewandowski, 

III miejsce –  Justyna Buczkowska. 

W  Powiatowym Konkursie Recytacji Poezji 

i Pieśni Patriotycznej – Daria Trojanowska 

zdobyła III miejsce  w kat.poezja, I miejsce 

w kat. piosenka, a w ogólnopolskiem etapie – 

wyróżnienie. 



P r y m u s i   2014/2015 

 

 

 

 

 

Kl. I b    Kulpa Kacper 5,36                                                                                                                      

  Woźny Bartosz 4,93 

Klasa I c         Przydatek Anna 5,29                             

  Rybczyńska Julia 5,00      

Klasa IIa        Weronika 4,80                                                                                                                        

  Sochacka Natalia 4,87                                                                                                        

  Świstek Paulina 5,07                                                                                                        

  Zakrzewska Klaudia 4,80 
 
Klasa II b         Niedziałkowska Izabela 5,07 

  Włodarczyk Laura 4,80 

 

Klasa II c 

 

 

W Ogólnopolskim Konkursie „Szkoła zawo-

dowa – mój wybór”  w etapie wojewódzkim: 

II miejsce – Katarzyna Krzemińska, 

III miejsce – Paulina Świstek, 

wyróżnienie – Ewa Szczęsna 

wyróżnienie  ( praca plastyczna ) – Wiktoria 

Chmielewska. 

Finalistką Ogólopolskiego Konkursu im. Ja-

na Parandowskiego  została Hanna Guga – 

konkurs na opowiadanie olimpijskie. 

Osiągnięcia sportowe:  

Bieg Solny: – 1miejsce –  Alicja Kościń-

ska , – 2m. Weronika Michalska , – 3m. 

Agata Rumińska 
Indywidualne Biegi Przełajowe: Alicja Ko-

ścińska, Babij Oliwia–  finalistki  woj. Kuj- 

Pom. 

Powiatowa Gimnazjada w Piłce Ręcznej 

dziewcząt  – 1 miejsce 

Powiatowa Gimnazjada w Piłce Ręcznej 

chłopców  – 2  miejsce 

Pływanie: Mistrzostwa woj. Kuj-Pom. 

– Mikołaj Pasternacki  ( 3 miejsce – 50m. 

st. dowolnym, 6 miejsce-50 m. st. grzbieto-

wym) 

Michał Kulpa  (5 miejsce- 50 m. st. grzbie-

towym, 5 miejsce- 100m. st. zmiennym) 

Powiatowa Gimnazjada w Piłce Siatkowej 

dziewcząt  – 2 miejsce 

Powiatowa Gimnazjada w Piłce Koszykowej 

dziewcząt  – 1 miejsce 

Powiatowa Gimnazjada w Piłce Koszykowej 

chłopców – 2 miejsce 

Ćwierćfinał woj. Kuj – Pom w Piłce Koszy-

kowej dziewcząt  – 3 miejsce 

Powiatowa Gimnazjada w Piłce Noż-

nej  dziewcząt  – 3 miejsce 

Bieg o Kryształ Soli:  – 1m. Alicja Kościń-

ska , – 2m. Weronika Michalska , – 3m. 

Julia Rybczyńska. 

 Klasa Ia 

 Bogusławska Amelia 5,36 

 Zaborowski Albert 5,2 

 Pietrzykowska Matylda 5,0 

 Mrówczyński Klaudiusz 4,93 

 Popławski Hubert 4,93 

 Majchrzak Grzegorz 4,89 

 Szymańska Agata 4,86 

Krzemińska Katarzyna 5,07 
Malinowski Mikołaj 4,80 
Miś Agata 5,13 
Puczyńska Wiktoria 5,07 
Rybczyński Jędrzej 4,80 

Trojanowska Daria 5,33 

Klasa III a    Chmielewska Wiktoria 4,93 
    Mrówczyńska Aleksandra 5,20 

    Waśkowska Martyna 5,20 

Klasa III b      Bibro Dominika 4,80 
   Dzięciołowska Wiktoria 4,87 

   Ejsmont  Aleksandra 5,27 
   Guga Hanna 5,67 
   Januszewska Agata 5,40 

   Kunigowska Wiktoria 5,00 
   Ulaszewska Agata 5,13 

Klasa III c        Bylicki Kacper 4,80 
    Gackowska Bogusława 5,47 
    Kaczorowska Julia 4,87 

SZKOLNE TO I OWO 



70 rocznica zakończenia II 
wojny światowej,  Dzień Eu-
ropy, spotkanie z ucznia-
mi  Szkoły Podstawowej nr 1 
w Ciechocinku.   8.maja 2015 
roku cała społeczność Publicz-
nego Gimnazjum im. Polskich 
Olimpijczyków, uczniowie i na-
uczyciele przeszli ulicami na-
szego miasta w kolorowym 
pochodzie. W ten sposób ucz-
ciliśmy 70-tą rocznicę zakoń-
czenia II wojny światowej oraz 
Dzień Europy, ale naszym naj-
ważniejszym celem były od-
wiedziny w zaprzyjaźnionej 
Szkole Podstawowej nr 1 
Barwny pochód tworzyli ucz-
niowie reprezentujący państwa 
Europy IA-Włochy,              I  B
-Grecja,     I C- Szwecja, II  A-
Polska, II B- Wielka Bryta-
nia, IIC- Francja, IIIA- Niemcy, 
III B – Ukraina, III C- Hiszpa-
nia. Po drodze, która wiodła 
przez Park Sosnowy, deptak, 
centrum handlowe miasta to-
warzyszyli nam kuracjusze i 
mieszkańcy Ciechocinka, we-
soło nas pozdrawiając. Gdy 
dotarliśmy do budynku   Szko-
ły Podstawowej nr 1 powitała 
nas Pani Dyrektor Katarzyna 
Dzięgielewska, uczniowie         
i pracownicy szkoły. Na boisku 

szkolnym nasi uczniowie spo-
tkali się z szóstoklasistami, 
którzy od nowego roku szkol-
nego staną 
się gimnazjalistami! Dla nich 
został wykonany taniec pt. 
”Belgijka”. Zadedykowany ta-
niec tak spodobał się młod-
szym koleżankom i kolegom, 
że część uczniów w tempie 

ekspresowym została nauczo-
na  kroków i odbył się publicz-
ny pokaz  tańca uczniów gim-
nazjum i szkoły podstawowej, 
w którym uczestniczyła tak-
że  Pani Dyrektor SP nr 1 po-
rwana do tańca przez Pana 

Zielińskiego Barwny korowód 
powrócił  do gimnazjum, co za-
wdzięczamy opiece nauczycieli 
i ciechocińskiej Policji, któ-
ra  czuwała nad naszym bez-
pieczeństwem, za co serdecz-
nie dziękujemy Panu Komen-
dantowi Mariuszowi Buliżań-
skiemu. 

 

 Z KOLEGAMI Z KLAS VI SP nr 1 w CIECHOCINKU!  
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UCZNIOWIE GIMNA-

ZJUM  PODCZAS                 

PARADY 



Zespół taneczny No Name w naszej szkole! 

Dnia 06.01. z okazji Dnia Dziecka 

w naszej szkole odbył się występ 

zespołu tanecznego ,,NoName”. 

Było dużo zabawy, ponieważ nie-

którzy uczniowie przystąpili do 

konkursu tanecznego. Na  koniec 

wyłonione zostały 3 pierwsze 

miejsca. Zdobyli je uczniowie kla-

sy IIc. Następnie tancerze zatań-

czyli swój układ . Zainteresowani 

mogli po występie zebrać autogra-

fy i plakaty ze zdjęciami.  

Zespól realizuje przedsięwzięcie ,, 

W krainie tańca” , które ma połą-

czyć taniec z widowiskiem. Tance-

rze  chcą pokazać radość, jaka pły-

nie   z breaka, hip-hopu czy electro 

boogie Przekazać  także młodym 

ludziom, że warto mieć w życiu 

pasję, coś, co się lubi .  . 

 

Na pewno wszystkim występ się 

spodobał , każdy był po pokazie  

zadowolony i bardzo wesoły.       

  Agata  Szymańska 

Poniżej zamieszczamy fragment wywiadu, jakiego udzielił Jarek 

Wróblewski ,, Gazecie Pomorskiej” 

-Robię coś, o czym marzyłem - mówi Jarek Wróblewski, jeden z 

założycieli włocławskiej grupy "No Name". Kiedy zakładał ją          

w 1996 roku, nikt jeszcze wówczas nie myślał, że za kilkanaście lat 

modę na taniec rozkręcą takie programy, jak "You CanDance".  

Byłem samoukiem, chłopakiem, który wiedział, że musi się wybić 

sam - wspomina. - I chciałem się wybić. Trenowaliśmy dwa razy 

dziennie. Głównie breakdance, hip-hop. Jego idolem jest Michael 

Jackson Chłopacy z "No Name" zaczęli wygrywać w Białymstoku, 

Gnieźnie, Koninie. (….) 

- Otworzyła się przed nimi telewizja. Wystąpili w takich progra-

mach, jak "5. 10. 15." i "Kawa czy herbata". - Nawet na festi-

walach romskiej piosenki mieliśmy pole do popisu - mówi Ja-

rek. (..) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dwa lata temu do reaktywowania 

grupy "No Name" namówił go Da-

mian Hubert. Postawiliśmy na pro-

mowanie tańca w szkołach - mówi. - 

Zaczynaliśmy od Włocławka i oko-

lic, a teraz podróżujemy z taneczny-

mi lekcjami w całym regionie i dalej.

(…) 

 
Zespół tworzą: Jarek Wróblewski, 

Tomek Krajewski, Da-mian Hubert, 

Dawid Ignaczak, Robert Kurowski, 

Rafał Pipczyński.  

 
 http://www.pomorska.pl/wiadomosci/

wloclawek/art/6470186,  



Żegnaj szkoło! 
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  Trzecioklasiści żegnają 

szkołę. Jest to ich ostatni  dzień   

w szkolnych murach. 

W pierwszej kolejności świadec-

twa otrzymali prymusi . Najważ-

niejsza nagroda Primus Inter Pa-

res, ufundowana przez Pana Bur-

mistrza, została  przyznana i wrę-

czona  Hannie Guga.  Uzyskała 

ona najwyższą średnią wyników 

w nauce—5,67,wysokie wyniki 

na egzaminach i  została laureat-

ką  w 3 konkursach przedmioto-

wych z biologii, języka angiel-

skiego i języka niemieckiego.           

W klasach trzecich 13. uczniów 

uzyskało   świadectwa z wyróż-

nieniem. Nasi  absolwenci podej-

mą naukę w liceach, technikach, 

w szkołach zawodowych. 

 



O cóż jest  piękniejszego niż szkolne wycieczki 

Rok szkolny 2014/2015 obfitował w bar-

dzo liczne  wycieczki. Każda klasa   

przynajmniej  raz  wyjeżdżała, miło spę-

dzając czas. Nasze  gimnazjum uczestni-

czyło w unijnym projekcie, mającym  na 

celu edukować uczniów poprzez wy-

cieczki. Dwukrotnie  byliśmy w Operze 

Novej w Bydgoszczy, w Teatrze im Ho-

rzycy w Toruniu . Celem naszych woja-

ży była  też stolica. Należy podkreślić , 

iż były to wycieczki bezpłatne, co rzad-

ko się zdarza. Najczęściej trzeba za wy-

cieczki płacić, ale i tym wypadku je 

uwielbiamy i oczekujemy na nie. 

Klasa I a była na wycieczce w Łebie, a  

klasa II c w  Zakopanem, III a w Górach 

Świętokrzyskich. 

Przed Operą Novą w Bydgoszczy 

W Łebie 



Witaj Karolino, chciałabym dzisiaj z tobą poroz-

mawiać  o twoich trzech latach spędzonych                 

w naszym gimnazjum.  

1. W którym roku ukończyłaś gimnazjum? 

   K.K. 2006 ( ojej jak dawno :O ) 

  2. Gdzie uczysz się obecnie? 

    K.K. obecnie studiuję na Politechnice  Gdań-

skiej. 

3. Kto był twoim wychowawcą? 

K.K. Pani Agnieszka Racka . Zwracała uwagę 

na wystrój klasy, wykonywaliśmy ścienne 

gazetki i uczestniczyliśmy zawsze                                                 

w konkursach na najładniejszy wystrój 

klasy 

4. Których nauczycieli najmilej wspominasz? 

 Najmilej wspominam Pana Piotra Komosiń-

skiego, Panie : Apolonię Hejzner  (już nie pra-

cuje) i Irenę Głowacka ( już nie pracuje)  

5. Z jakich przedmiotów czułaś się 

najlepiej przygotowana do nauki w 

liceum? 

K.K,  Najlepiej czułam  się przygoto-

wana z matematyki 

6.  Czy pamiętasz jakieś ciekawe wy-

darzenia, które odbyły się w gimna-

zjum? 

K.K. Co do oficjalnych wydarzeń – 

może kiedyś na dzień dziecka zorgani-

zowaliśmy z Samorządem Szkolnym 

festyn sportowy , na którym było dużo 

różnych zadań sprawnościowych m.in. cho-

dzenie na szczudłach, przeciąganie liny, 

rzuty do celu itp. Było dużo emocji, a przy 

tym i dobra zabawa. 

7. Czy nadal przyjaźnisz się z koleżanka-

mi z gimnazjum? 

Tylko z dwiema koleżankami mam kontakt. 

8. Co chciałabyś przekazać młodszym ko-

leżankom i kolegom, którzy uczą się                

w gimnazjum? 

Nie  oglądać się na to, co powiedzą inni. 

Mieć marzenia  i je realizować. Uczyć się 

wszystkiego,  bo nie wiadomo  co człowie-

kowi   w przyszłości się przyda. Cieszyć się 

tym,  co się ma ;). 

Dziękuję Ci za rozmowę, było mi miło 

z tobą spędzić czas. 

Agata Sz. 

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. 
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MIEĆ MARZENIA I JE REALIZOWAĆ– WYWIAD Z KAROLINĄ KRAJEWSKĄ 



 

 

Początki Święta  Matki sięgają czasów starożytnych Greków i Rzymian. Kultem otaczano wtedy 

matki-boginie, symbole płodności i urodzaju. Zwyczaj powrócił w siedemnastowiecznej Anglii pod 

nazwą niedziela u matki i początkowo oznaczał wizytę w katedrze. Dzieo, w którym obchodzono 

to święto, był wolny od pracy. Do tradycji należało składanie matce podarunków, głównie kwia-

tów i słodyczy, w zamian za otrzymane błogosławieostwo. Zwyczaj przetrwał do ok. XIX wieku. 

Ponownie zaczęto go obchodzid po zakooczeniu II wojny światowej.                                                                       

W Polsce po raz pierwszy to święto obchodzono w 1914 r. w Krakowie. W innych krajach obcho-

dzone jest ono w różne dni np. w Rosji w ostatnią niedzielę listopada                                                                            

W naszym gimnazjum uczniowie pod kierunkiem pao Kamilli Bolewickiej i Ewy Rogozioskiej             

przygotowali program artystyczny. Najpiękniejsze  słowa  poezji , połączone z muzyką wytworzyły  

wzruszający nastrój.  

Najdroższa Mamo! 
 Życzę Ci wszystkiego ,                
co  najlepsze na świecie.          
Dużo radości, szczęścia   
i   doskonałego  humoru 
na co dzień. 

NASZYM   KOCHANYM  MAMOM 
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SZKOLNY OŚRODEK KARIERY  

Wyróżniamy następujące specjalizacje (przykłady): 
Anestezjologia    Chirurgia     Dermatologia     Diagnostyka 

Kardiologia       Kardiochirurgia   Medycyna rodzinna 

Medycyna sądowa     Neonatologia       Neurochirurgia 

Okulistyka       Ortopedia     Patomorfologia 

Położnictwo   Psychiatria     Transfuzjologia 

Urologia   Immunologia 

                                                             

Licea pozwalające na dalsze                     

kształcenie się w kierunku medycyny                                       

w naszym regionie: 

 

Liceum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Toru-
niu 

Liceum nr 4 im Tadeusza Kościuszki w Toru-
niu  

Liceum nr 5 im Jana Pawła II w Toruniu 

 

Lekarz – osoba posiadająca właściwe kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumen-

tami, do udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności 

do: badania stanu zdrowia, rozpoznawania chorób i zapobie-

gania im, leczenia i rehabilitacji chorych, udzielania porad le-

karskich, a także wydawania opinii i orzeczeń lekarskich, w 

zakresie swojej specjalizacji. W Polsce tytuł lekarza zdobywa 

się kończąc sześcioletnie, jednolite studia na wydziale le-

karskim uczelni medycznej  

Dyplom lekarza jest równorzędny z dyplomem magistra. 

Collegium Medicum Uniwersytetu                    

Mikołaja Kopernika im. Ludwika 
Rydygiera  w Bydgoszczy 



Prawo wykonywania zawodu lekarza zdobywa się 

po odbyciu trzynastomiesięcznego stażu pody-

plomowego oraz zdaniu z wynikiem pozytyw-

nym Lekarskiego Egzaminu Państwowego. Za-

sady wykonywania zawodu lekarza reguluje 

ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. 

 

ZATRUDNIENIE 

     Lekarze znajdują zatrudnienie na terenie całego 

kraju, zarówno w mieście jak i na wsi. Najwięcej lekarzy pracuje jednak w du-

żych miastach- zwłaszcza tych, w których mają swe siedziby akademie me-

dyczne. Najwięcej jest chętnych do podjęcia pracy w miejskim szpitalu bo-

wiem przyspiesza to i ułatwia zdobycie specjalizacji. O tego rodzaju etaty jest 

więc najtrudniej. Najmniej lekarzy pragnie pracować na wsi, z dala od szpitali, 

w których mogliby się szkolić. Tam z kolei o wolne etaty jest najłatwiej. 

Znaczny rozwój nauk medycznych spowo-

dował konieczność wprowadzenia specjali-

zacji podstawowych i szczegółowych. Tytuł 

lekarza specjalisty w danej specjalności 

medycznej uzyskuje się po odbyciu trwają-

cego zwykle 5-6 lat szkolenia w trakcie pra-

cy zawodowej. Szkolenie lekarza przed  

 

uzyskaniem tytułu specjalisty w szczegóło-

wej specjalności (tj. możliwej do uzyskania 

dopiero po zakończeniu szkolenia w pod-

stawowej specjalności) ze względu na pro-

cedury administracyjne oraz wymogi for-

malne trwa zwykle około 15-20 lat, licząc 

od momentu rozpoczęcia studiów. 

Gdański Uniwersytet Medyczny 

SPECJALNOŚCI LEKARSKIE 

Uniwersytet Medyczny im. Karola                   

Marcinkowskiego w Poznaniu 
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FOTOREPORTAŻ  

OSTATNIE DNI ABSOLWENTÓW W SZKOLE 

Uczniowie III a z wychowawczynią                                        

Ewą Rogozińską 

Uczniowie III b z wychowawczynią 

Małgorzatą Guga 

Absolwentki: Daria Michalska i Wiktoria Chmielewska 



POLONEZ W WYKONANIU ABSOLWENTÓW 

Absolwentki klasy III b 

Redakcja 

Redaguje koło dziennikarskie                                              

przy Publicznym  Gimnazjum 

im. Polskich Olimpijczyków                    

w Ciechocinku.                                         

Skład redakcji:  E. Szczęsna,   

W. Chmielewska,   M. Waśkow-

ska,  K. Stefanowski, A. Bogu-

sławska,  A. Szymańska, M. Pie-

trzykowska, K. Bajda ,  K. Troja-

nowska                                                             

Opiekun: Pani Ewa Rogozińska    


