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Wspólne zdjęcie nauczycieli z absolwentami 2015/2016

Pogodnych, radosnych wakacji, udanego,
wypoczynku, niezapomnianych wrażeń .

Wszystkim

nauczycielom,

bezpiecznego

pracownikom i uczniom
- życzy Redakcja

Redaguje koło dziennikarskie przy Publicznym Gimnazjum w Ciechocinku.
Skład redakcji: Amelia Bogusławska, Kinga Bajda, Matylda Pietrzykowska, Albert Zaborowski,
Zofia
Gackowska,
Zuzanna
Trojanowska,
Marcel
Matyjanowski.
Opiekun: Pani Ewa Rogozińska

SZKOLNE TO I OWO
PRYMUSI 2015/2016
11. Julia Rybczyńska
11. Paulina Świstek

1.Daria Trojanowska
2. Amelia Bogusławska
2. Albert Zaborowski

3. Marcel Matyjanowski
3. Zuzanna Trojanowska
4. Kulpa Kacper
5. Anna Przydatek
6. Wojciech Gawinecki
7. Klaudia Trzcińska
7. Izabela Niedziałkowska
8. Agata Miś
9. Matylda Pietrzykowska
10. Katarzyna Krzemińska
11. Agata Szymańska

11. Wiktoria Puczyńska
12. Hubert Popławski
12. Bartosz Woźny
13. Jędrzej Rybczyński
14. Artur Weryho
14. Maksymilan Mrówczyński
14. Zuzanna Faleńczyk
14. Weronika Hank
14. Natalia Sochacka
14. Konstancja Cichocka
15. Mikołaj Malinowski
16. Klaudiusz Mrówczyński
16. Klaudia Zakrzewska
16. Oliwia Wasilewska
17. Wiktoria Górecka
17. Sara Nowacka
18. Patrycja Humeniuk
18. Martyna Centkowska
18. Laura Włodarczyk
19. Zofia Gackowska
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OSIAGNIĘCIA UCZNIÓW W ROKU SZK0LNYM 2015/2016
Nazwisko i imię ucznia Nazwa konkursu

Laureat/
Finalista

II miejsce w IX Diecezjalnym Konkur
sie Wiedzy Religijnej „ Przyszłość
ludzkości idzie przez rodzinę”
VI Powiatowy Konkurs Wiedzy o KraKacper Kulpa
jach Anglojęzycznych
VI Powiatowy Konkurs Wiedzy o KraKatarzyna Krzemińska
jach Anglojęzycznych
Powiatowy Konkurs Poezji i Pieśni PaDaria Trojanowska
triotycznej
„Inspiracja Leonem WyczółkowskimKonkurs Plastyczny decydujący o przyTrzcińska Klaudia
jęciu do Liceum Plastycznego w Bydgoszczy
Poczta polska- Instytut Lotnictwa Pollaureatka
Trojanowska Zuzanna
skiego
Poczta polska- Instytut Lotnictwa PolPaulina Świstek
skiego
Rejonowy Konkurs Plastyczny – „Moje
Julia Hejdysz
piękne, bezpieczne miejsce”
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z
laureat
Wojciech Gawinecki
Języka Angielskiego
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z
finalistka
Amelia Bogusławska
Języka Angielskiego
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z
Agata Miś
finalistki
Biologii
Wiktoria Puczyńska
Trojanowska Daria

Wojewódzki Konkurs Literacki
„Mój ojciec- dobrze być razem” pod
Zofia Gackowska
patronatem Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Wojewódzki Konkurs Plastyczny
Klaudia Trzcińska
„ Gdybym był malarzem”
Wojewódzki Konkurs Plastyczny
Trojanowska Zuzanna
„ Gdybym był malarzem”
Wojewódzki Konkurs Plastyczny
Trojanowska Daria
„ Gdybym był malarzem”
Pietrzykowska Matyl- Międzynarodowy Festiwal Piosenki
Paris-France 2015
da
Agata Kokotowska

Obraz malarski o Ciechocinku

I,II,III miejsce
/wyróżnienie
II miejsce
II miejsce
III miejsce
wyróżnienie

wyróżnienie
wyróżnienie

wyróżnienie
II miejsce
wyróżnienie
wyróżnienie
II miejsce w
kat. Soliści wokalni do 14
lat
III miejsce

Osiągnięcia sportowe
Powiatowa Gimnazjada w Piłce Nożnej
dziewcząt
Powiatowa Gimnazjada
Piłka Ręczna
W Piłce Nożnej chłopców
chłopców
Piłka Siatkowa dziew- Powiatowa Gimnazjada w Piłce Siatkowej dziewcząt
cząt
X Festyn Nastolatków Wyczyny Bez
Piłka Nożna dziewcząt
Narkotyków Alkoholu i Nikotyny
Powiatowa Gimnazjada
Unihokej dziewcząt
W Unihokeju
X Festyn Nastolatków Wyczyny Bez
Weronika Michalska
Narkotyków Alkoholu i Nikotyny
Mistrzostwa Województwa Kujawsko
Mikołaj Pasternacki
50 m stylem dowolnym -Pomorskiego w Pływaniu
Mikołaj Pasternacki
Mistrzostwa Województwa Kujawsko
50 m stylem grzbieto-Pomorskiego w Pływaniu
wym
Mistrzostwa Województwa Kujawsko Michał Kulpa
50 m stylem grzbietowy Pomorskiego w Pływaniu
Mistrzostwa Województwa Kujawsko Michał Kulpa
100m stylem zmiennym Pomorskiego w Pływaniu
Mistrzostwa Województwa Kujawsko Michał Kulpa
Mikołaj Pasternacki Pomorskiego w Pływaniu
Mistrzostwa Województwa Kujawsko Wiktoria Górecka
50 m stylem klasycznym Pomorskiego w Pływaniu
Ogólnopolskie Młodzieżowe Zawody
Wiktoria Górecka
100 m stylem klasycz- Pływackie o Puchar Burmistrza Ożaronym
wa Mazowieckiego
Ogólnopolskie Młodzieżowe Zawody
Wiktoria Górecka
Pływackie o Puchar Burmistrza Ożaro50 m stylem klasycznym
wa Mazowieckiego
Ogólnopolskie Młodzieżowe Zawody
Mikołaj Pasternacki
Pływackie o Puchar Burmistrza Ożaro50 m stylem dowolnym
wa Mazowieckiego
Mikołaj Pasternacki Ogólnopolskie Zawody Pływackie o
50 m stylem dowolnym Puchar Burmistrza Miasta Mławy
International SwimmingCup w PoznaMichał Kulpa
200 m grzbietowy
niu
International SwimmingCup w PoznaMichał Kulpa
200 m zmiennym
niu
International SwimmingCup w PoznaMichał Kulpa
100 m zmiennym
niu
Piłka Ręczna dziewcząt

II miejsce
III miejsce
IV miejsce
III miejsce
III miejsce
II miejsce
IV miejsce
IV miejsce
II miejsce
II miejsce
IV miejsce
VII miejsce
III miejsce
I miejsce
I miejsce
III miejsce
I miejsce
II miejsce
II miejsce
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Michał Kulpa
50 grzbietowym
Michał Kulpa
100 m grzbietowym
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International SwimmingCup w Poznaniu
Ogólnopolskie Młodzieżowe Zawody
Pływackie o Puchar Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

II miejsce
I miejsce

Michał Kulpa
200 m grzbietowym

Ogólnopolskie Zawody
Pływackie o Puchar Burmistrza Miasta
Mławy

I miejsce

Michał Kulpa
200 m zmiennym

Płocka Liga Pływania III Runda

I miejsce

Michał Kulpa
100 m dowolnym

International Swimming Cup w Poznaniu

V miejsce

Wojtek Gawinecki - uczeń klasy Ic Laureat Wojewódzkiego Konkursu
Przedmiotowego z Języka Angielskiego

Michał Kulpa wielokrotny zwycięzca zawodów pływackich na szczeblach wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych.

Szkolna Liga Zadaniowa
W czerwcu zakończył się całoroczny konkurs fizyczny „ Szkolna liga zadaniowa”
Konkurs trwał od września 2015 roku do czerwca 2016 roku w 10 seriach zadaniowych.
Każda seria składała się z 2 zadań o podwyższonym stopniu trudności i poziomie wykraczającym poza podstawę programową gimnazjum.
Najwyższe wyniki uzyskali następujący uczniowie.
W kategorii klas I i II
1. Kaniewski Jakub kl. I b – I miejsce
2. Matyjanowski Marcel kl. Ic – II miejsce
3. Górecka Wiktoria kl. I c – III miejsce

W kategorii klas III
1. Niedziałkowska Izabela kl. III b – I miejsce
2. Sochacka Natalia kl. III a – I miejsce
3. Hank Weronika kl. III a – I miejsce
4. Paulina Świstek kl. III a – II miejsce
5. Krzemińska Katarzyna kl. III c – III miejsce
6. Trojanowska Daria kl. III c – III miejsce

Kamera! Akcja! Reakcja!” czyli
bezpieczne wakacje
Wspaniałe cztery dni czerwca
spędzone w świecie filmu. Trzy
dziewczyny z klasy II c: Ania
Przydatek, Julia Rybczyńska i
Agata Rumińska z panią Joanną
Żelazkiewicz były w Bydgoszczy na warsztatach filmowych,
przygotowujących do konkursu
organizowanego przez Komendę
Wojewódzką Policji przy współudziale organizatorów CAMERIMAGE (Międzynarodowy Festiwal Operatorski).
Dziewczynki pracowały pod kierunkiem operatora Pawła Dyllusa (m.in. „Chce się żyć”)
i wspólnie z sześcioma uczniami z innych szkół z regionu nakręciły i zmontowały etiudę
pt. „Reaguj”. Zapraszamy na stronę fb Sztuka Wyboru, na której można obejrzeć wszystkie
etiudy zrealizowane na warsztatach. Były też zajęcia ze storyboardu, montażu, oświetlenia,
dyskusja o filmie „Intruz” w reżyserii Magnusa von Horna oraz spotkanie z aktorem Alanem
Anderszem. Na jesieni powstanie film konkursowy nakręcony przez Anię, Julię i Agatę pod
hasłem przewodnim tegorocznej edycji „Sztuki wyboru”- „Kamera!Akcja!Reakcja!” czyli
bezpieczne wakacje”. Rozstrzygnięcie nastąpi na Gali Festiwalu CAMERIMAGE.
Trzymajmy kciuki za dziewczyny!!!!
Joanna Żelazkiewicz
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Wizytówka miast olimpijskich—

Międzyszkolny konkurs plastyczny został przeprowadzony w ramach projektu edukacyjnego uczniów klasy IIa
naszego gimnazjum (Grzegorz Majchrzak, Mateusz Sobieraj, Hubert Popławski, Mikołaj Pasternacki).
w nim udział 13 uczniów z gimnazjum i 25 uczniów
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Międzyszkolny konkurs
plastyczny
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ciechocinku. Od 16.0616 do 24.06.16 prace
były prezentowane na wystawie w naszym gimnazjum. Wszyscy uczniowie
zostali docenieni za pomysłowość i
wkład pracy, część z nich nagrodzono i
wyróżniono.
Na poziomie gimnazjum przyznano:
I miejsce: Klaudia Trzcińska, Paulina
Świstek, Marcel Matyjanowski, Daria
Trojanowska
II miejsce: Agata Kotowska, Katarzyna
Krzemińska, Izabela Niedziałkowska
III miejsce: Justyna Orzeł, Wiktoria
Puczyńska
Na poziomie klas IV-VI SP:
I miejsce: Lewandowska Karolina,
Gromadzki Nataniel, Kołowrocka Małgorzata
II miejsce: Mazur Amelia, Świeczkowska Aleksandra, Florczak Aleksandra
III miejsce: Kuzara Laura, Zaborowska
Natalia, Skotnicki Wojciech
Wyróżnienie: Ziętek Karolina, Wiśniewska Maria, Fronczak Wiktoria
Gratulujemy wszystkim uczestnikom
konkursu i zachęcamy do dalszego
kształcenia swoich pasji!
Gratulujemy wszystkim uczestnikom
konkursu i zachęcamy do dalszego
kształcenia swoich pasji!
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EUROWEEK- szkoła liderów
W dzisiejszej dobie Internetu mało kto ma
jeszcze czas na rzetelną
naukę języków, a szkoda. To właśnie języki
obce, a zwłaszcza język
angielski są w stanie
zapewnić nam dobry
start w życiu. Niestety,
im później zaczynamy
się ich uczyć, tym gorzej
je przyswajamy.
Czemu by więc nie połączyć przyjemnego wypoczynku z pożytecznym zdobywaniem wiedzy? Idealnym pomysłem na taką właśnie
wycieczkę jest Euroweek.

Czym właściwie
jest Euroweek?
Euroweek to swoistego
rodzaju obóz językowy,
który poprzez zabawę i
prace w grupie uczy nas
nie tylko języka angiel-

skiego, ale także rozwija kreatywność, ciekawość świata, a nawet wrażliwość na innych ludzi.
Zajęcia odbywają się
codziennie od rana do
późnego wieczora z
przerwami między zajęciami, a te mają
przeróżną formę od
Debaty Oksfordzkiej,
przez konferencję prasową aż do ''Gali Oskarów'' i reklamy na żywo. Bardzo często podczas zajęć pracujemy w
grupach, z osobami,
których nie znamy. Taka forma integruje nas
i rozwija umiejętność
współpracy.
Wszystkie aktywności
prowadzone są w języku angielskim przez
wolontariuszy z różnych krajów świata
m.in.: Ugandy, Etiopii,
Chin, Filipin, Włoch,

Turcji, Francji i Indii.
Prowadzą oni prezentacje
na temat swoich państw,
opowiadają o panujących
w ich krajach zwyczajach,
różnicach kulturowych,
czasem też uczą nas podstaw swoich ojczystych
języków. Bardzo często
osoby te nie zostały wolontariuszami bez powodu i
mają swoje historie, którymi chętnie się dzielą. Pouczają nas, że wiedza, którą
zdobywamy może nam się
teraz wydawać niepotrzebna, ale prawda jest
zupełnie inna, bo już za
parę lat będziemy musieli
wkroczyć w dorosłość i
wtedy może nam pomóc
dostać się na upragniony

Str. 9

Spodławek

kierunek studiów i robić w
życiu to, o czym marzymy.
Nieodłącznym elementem
Euroweeku jest także wycieczka do Bystrzycy
Kłodzkiej i Kłodzka, malowniczych miast na południowym-zachodzie Polski,
znajdujących się niedaleko
od Długopola Zdrój i Długopola Dolnego, w których
to każdego roku odbywa
się obóz. Podczas wycieczki
zwiedzić można Muzeum
Zapałek czy też przejść po
niepowtarzalnym Moście
św. Jana.

Wspólne zdjęcie uczestników Euroweeku

Wrażenia z Euroweeku
Tegoroczny wyjazd na Euroweek był moim drugim i
na pewno nie ostatnim. Nie
da się słowami opisać jak
fantastyczne to przeżycie,
jak w kilka dni można zaprzyjaźnić się z ludźmi, o
których istnieniu wcześniej
nawet nie wiedzieliśmy.
Podczas takiego wyjazdu
można się wiele dowiedzieć
nie tylko o innych krajach
czy języku angielskim, ale
też o samym sobie, o naszych słabych i mocnych
stronach.
Amelia Bogusławska

Euroweek dał mi
możliwość rozwinięcia języka angielskiego oraz za-

warcia nowych znajomości.
Wolontariusze pokazali,
jak ważna jest integracja i
praca w grupie. Byłam na
Euroweeku drugi raz i zamierzam wrócić w przyszłym roku, bo dzięki temu
wyjazdowi zrozumiałam,
że warto uczyć się języków
obcych.
~ Maja Ballo, uczestniczka Euroweeku
Euroweek był dla mnie najmilszym doświadczeniem i
najciekawszą wycieczką
szkolną. W tym roku byłam
tam po raz drugi i jestem
z niego bardzo zadowolona.
Wbrew moim obawom zajęcia nie powtarzały się i mogłam dowiedzieć się wielu
nowych, ciekawych rzeczy.

Euroweek daje bardzo
dużo: podszkolenie języka, poznanie nowych
osób, wolontariuszy z
różnych państw świata,
a przede wszystkim uczy
integracji w grupie od
rana do wieczora.
Przez pięć dni ciągle rozmawialiśmy i słuchaliśmy języka angielskiego.
Zajęć było dużo, więc nie
nudziliśmy się tym bardziej, że uczyliśmy się
przez zabawę, nagrywaliśmy film, tworzyliśmy
reklamę.
Na pewno wrócę na Euroweek za rok.

~Agata Szymańska,
uczestniczka Euroweeku

-

„Chcielibyśmy wszystkie takie
chwile ocalić od zapomnienia…”
Szkoło, szkoło, gdy cię wspominam, oczy
mam pełne łez” te słowa Juliana Tuwima
na pewno będą towarzyszyły absolwentom
naszej szkoły!
W czwartek 23.czerwca 2016 roku o godzinie 17.00. odbyło się uroczyste zakończenie nauki uczniów klas III.
Na szkolnej auli spotkali się rodzice, grono
pedagogiczne na czele z panią dyrektor,
pracownicy obsługi, zaproszeni goście: pan
burmistrz Leszek Dzierżewicz, przedstawicielka Komisji Oświaty i Wychowania pani Klara Drobniewska , przewodniczący
Rady Rodziców pan Paweł Rosiński oraz
najważniejsi – absolwenci klasy III a z wychowawczynią panią Magdą Gapińską, klasy III b z panią Marzeną Grzegórską i klasy
III c z panią Kamillą Bolewicką.
Przepełnieni radością z powodu uzyskania
świadectw ukończenia gimnazjum, świetnych wyników na egzaminach gimnazjalnych i wielu wyróżnień w konkursach i zawodach nasi uczniowie odczuwali również

smutek z powodu rozstania z tym wszystkim, co stanowiło istotę ich życia w ciągu
ostatnich trzech lat . Z grona 81 absolwentów aż 18 uzyskało średnią powyżej 4,75 i
otrzymało świadectwa z wyróżnieniem,
dyplomy i nagrody.

Str. 11

Uroczystość miała niesamowity nastrój, wszystkim towarzyszyło wzruszenie, polała się
niejedna łza … Przemawiali
zaproszeni goście, rodzice, reprezentantka
klas
młodszych. Artystyczną oprawę
uroczystości opracowali: scenariusz i recytacje- pani Kamilla Bolewicka, oprawa muzyczna i przygotowanie solistów- pan Sławomir Małecki,
scenografia – pani Joanna Żelazkiewicz. Wystąpili po raz
ostatni na scenie gimnazjalnej
auli wokaliści: Julia Bartoszek, Kasia Grefkiewicz, Daria Trojanowska, Adrian
Pawłuszka. W gronie recytatorów znaleźli się: Julia Hejdysz, Weronika Hank, Nata-
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lia Sochacka, Paulina Świstek, Iza Niedziałkowska, Patrycja Humeniuk, Natalia Śmieszna, Klaudia Zakrzewska, Wiktoria Puczyń-

ska, Mikołaj Malinowski,
Mateusz Puczyński, Bartosz
Dzięciołowski, Hubert Zaporski. Całość prowadzili
uczniowie: Daria Trojanowska i Mariusz Modrzejewski.

Maj czerwiec 2016
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Minął kolejny rok szkolny…. Podsumowania, podziękowania,
pożegnania.
Minął
kolejny
rok
szkolny, rok wytężonej
nauki i pracy. Zaproszeni goście, uczniowie
klas pierwszych i drugich, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły zebrali się na auli
Publicznego
Gimnazjum w Ciechocinku, by
pożegnać i podsumować
mijający rok szkolny.
Pani Dyrektor Anna
Władkowska serdecznie powitała
wszystkich zebranych i podziękowała za całorocz-

ny trud, pogratulowała
uczniom osiągnięć. Nagrodzeni zostali uczniowie, którzy uzyskali
najwyższe wyniki w nauce oraz wyróżnili się
wzorowym
zachowaniem
i
frekwencją.
Przyznane zostały nagrody uczniom za sukcesy w konkursach. Serdecznie
gratulujemy
wszystkim osiągnięć i
życzymy dalszych sukcesów.

Zuzanna Trojanowska i Marcel Matyjanowski
z klasy I c z wynikiem 4, 43 zajęli II miejsce
w szkole

Amelia Bogusławska i Albert Zaborowski ( IIa) otrzymują puchary za najwyższą średnią (5,47)
w roku szkolnym 2015/2016

Kacper Kulpa II b zakończył
rok szkolny 2015/2016 z wynikiem 5,40
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W tym dniu, momentem niezwykle wzruszającym
dla całej społeczności szkolnej
było pożegnanie nauczycieli,
którzy zakończyli pracę w naszej szkole. Pani Małgorzata
Augustynek i Pan Sławomir
Małecki odeszli na zasłużoną
emeryturę, a Pani Kamilla
Bolewicka od roku szkolnego
2016/2017 podejmie pracę
w Szkole Podstawowej im.
Marszałka Piłsudskiego w
Ciechocinku.

Oprawę artystyczną zakończenia roku
szkolnego przygotowali uczniowie klas :
II a, II b, I c oraz tegoroczni absolwenci
pod kierunkiem Pani Wiesławy Wiśniewskiej i Pana Sławomira Małeckiego.
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Uczniowie okazali
wiele serdeczności
i wdzięczności odchodzącym nauczycielom. Każdemu
zadedykowana była piosenka oraz
wiersz, podkreślający osobowość pe-

dagoga,
wkład
pracy,
włożony
w
wychowanie
młodzieży. Dopełnieniem podziękowań i życzeń były
piękne
bukiety
kwiatów.

Po zakończeniu uroczystości na auli , uczniowie przeszli do klas na ostatnie w tym
roku szkolnym spotkanie z wychowawcami.
Wszystkim uczniom, nauczycielom życzymy pogodnych, wymarzonych wakacji i zasłużonego wypoczynku.
Zuzanna Trojanowska

Absolwenci 2015/2016

ABSOLWENCI KLASY IIIA Z WYCHOWAWCZYNIĄ PANIĄ MAGDĄ GAPIŃSKĄ

ABSOLWENCI KLASY III B Z WYCHOWAWCZYNIĄ PANIĄ MARZENĄ GRZEGÓRSKĄ
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ABSOLWENCI KLASY IIIA Z WYCHOWAWCZYNIĄ PANIĄ KAMILLĄ BOLEWICKĄ

Co słychać u absolwentów 2014/2015
Szkoła bada losy absolwentów.

Został w tym celu powołany zespół w składzie:
Ewa Rogozińska, Joanna Moneta i Paulina Mrówczyńska

Pełny wykaz uczniów, którzy ukończyli naszą szkołę stanowi systematycznie uzupełniana przez panią
sekretarz szkoły Księga absolwentów. Od roku 2002, czyli od momentu, gdy pierwsi uczniowie ukończyli naukę w naszym gimnazjum, zbierane są i zestawiane dane dotyczące wszystkich absolwentów.
Szkoła pozyskała dane dotyczące wyboru szkół przez absolwentów rocznika 2014/2015. Informacje
zgromadzone zostały na podstawie wywiadów samych absolwentów, rodziców absolwentów, rodzeństwa, uczniów naszej szkoły, którzy mają kontakt z absolwentami.
Przygotowane zestawienia dostarczają nam wiedzy o tym, czy wszyscy uczniowie kontynuują naukę,
do jakiego typu szkół uczęszczają oraz w jakich miejscowościach się uczą.
Zdecydowana większość absolwentów kontynuujących naukę wybrała liceum ogólnokształcące lub
technikum, a więc szkoły kończące się egzaminem maturalnym. W roku 2015/2016 liceum wybrało 49
absolwentów co stanowi 60,5 %. W tym 28 uczniów uczy się w ciechocińskim liceum( 57%). W technikum podjęło naukę 22%, a szkołę zawodową wybrało 12,3%, jedna osoba wyjechała do Norwegii,
jedna jest w Zakładzie wychowawczym, nie znamy losu 2 uczniów.

Czy absolwenci utrzymują jakąkolwiek formę kontaktu z szkołą?
Nasi absolwenci bardzo chętnie i często powracają do szkoły. Przychodzą, by spotkać się z nauczycielami i młodszymi kolegami. Interesują ich zmiany w szkole, ale również szkolne życie, imprezy. Najwięcej nauczycieli, nawiązuje kontakty w czasie spontanicznych odwiedzin i rozmów z absolwentami
na tematy, dotyczące ich nowych szkół oraz radzenia sobie w nauce i w nowych środowiskach. Atmosfera tych spotkań jest serdeczna, widać, że absolwenci miło wspominają szkołę. W obecnym roku
szkolnym uczestniczyli w otrzęsinach klas pierwszych, składali życzenia z okazji Dnia Nauczyciela.
(ER)
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Poloneza barwny czar

Bal gimnazjalistów
2015/16 rozpoczęła
olśniewająca parada naszego tańca
narodowego.

Absolwenci gimnazjum
zaprezentowali się rodzicom, gronu pedagogicznemu oraz koleżankom i kolegom w eleganckich strojach,
przepięknie wykonując poloneza. Wyrazem zachwytu
były ogromne brawa.
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Mój ojciec– dobrze być razem
Praca wyróżniona w konkursie literackim pod patronatem
Marszałka Województwa Kujawsko– Pomorskiego
Autor pracy Zofia Gackowska klasa I c
Ciechocinek, 18.06.2016
Kochany Tato!
Niedługo wrócisz z pracy
i przeczytasz mój list. Myślę, że
to będzie ostatni list
w
moim życiu. Pod wpływem nieopisanego impulsu, postanowiłam,
że to właśnie dziś muszę się z
Tobą pożegnać. Oczywiście, mam
nadzieję, że przeżyjemy jeszcze
wiele pięknych chwil, ale nie darowałabym sobie, gdybym nie
zdążyła Ci powiedzieć ile dla
mnie znaczysz
i jak bardzo
jesteś dla mnie ważny, Tato.
Pamiętasz, Tatusiu, jak
kilka lat temu urwałeś się z pracy,
zabrałeś mnie ze szkoły
i pojechaliśmy do Mikoszewa? Było
to dzień po tym, jak się pokłóciliśmy o jakąś błahostkę, teraz nawet nie mam pojęcia o co, ale
wtedy…. Przez całą drogę siedziałam naburmuszona, cały czas
zła o wczorajsze spięcie. Teraz, z
perspektywy czasu podziwiam
Ciebie i Twoją wytrwałość. Musiałeś przez kilka godzin przebywać ze zbuntowaną i nadąsaną
nastolatką. Ale Ty zawsze byłeś
cierpliwy, wyrozumiały, nieczuły
na moje grymasy i zawsze wiedzący jak mnie rozchmurzyć. Kiedy dojechaliśmy, zaparkowałeś
auto w lesie, wszędzie walały się
porzucone przez kogoś śmieci.
Pamiętam, że głośno wyraziłam
swoją krytykę i nawet odważyłam

się przy tym przekląć, mimo iż
wiedziałam, jak bardzo tego nie
lubisz. A Ty? Nic nie mówiąc,
odwróciłeś się i ruszyłeś wyjeżdżoną przez samochody (albo
czołgi, jak wtedy myślałam)
ścieżką. Już w połowie drogi poczułam słony i orzeźwiający zapach morza. Krzyknęłam z radości i zerwałam się do biegu. Wyprzedziłam Cię, ale po chwili
usłyszałam Twoje ciężkie kroki,
doganiające mnie. Kiedy dotarliśmy do plaży, złapałeś mnie w
swoje silne ramiona i siłą rozpędu
przewróciliśmy się na piasek i
przeturlaliśmy się kilka metrów.
Wtedy cała moja złość znikła.
Gilgotałeś mnie tak długo, że ze
śmiechu rozbolał mnie brzuch.
Nawet teraz śmieję się na to
wspomnienie i nadal nie mam
pojęcia, skąd wiedziałeś, że mam
łaskotki na szyi.
Tamten dzień był cudowny z wielu powodów. Jednym z
nich był największy bursztyn, jaki
w życiu widziałam. Co prawda, to
Ty go znalazłeś, ale podarowałeś
mi go i potem
w domu
wszystkim opowiadaliśmy, że to
ja mam bystre oko. To znaczy Ty
mówiłeś, a ja Ci tylko przytakiwałam. A pamiętasz Lunę? Tę
śliczną, szarą foczkę, którą spotkaliśmy podczas spaceru wzdłuż
plaży. Zupełnie się nas nie bała, a
moje zdjęcie z nią powiesiłeś na
ścianie. A kiedy powiedziałam

Ci, że kompletnie nie znam się na
fokach, postanowiłeś zabrać mnie
do fokarium. Próbowałeś wtedy
udawać, że to spotkanie ze zwierzątkami Cię nie rusza, ale kiedy
jedna z foczek podpłynęła do Ciebie, to miałeś taki radosny błysk
w
oczach.

I przypominam Ci, że kiedy
wracaliśmy do domu, Ty całą
drogę rozpływałeś się nad jej
brązowymi oczkami. Przez
moment nie dawałeś mi nawet
dojść do głosu, ale rozumiem
Cię. Ja też się tak czułam. Widzisz, jesteśmy tacy podobni,
w życiu mi nie przyszło do
głowy, że jestem Twoją adoptowaną córką.
Drogi Tato, jednym z
moich ulubionych wspomnień
związanych z Tobą jest Mały
Książę.

Nigdy Ci tego nie powiedziałam, ale wyjście z Tobą do
teatru na przedstawienie o Małym
Księciu było najwspanialszym
prezentem, jaki mogłeś mi kiedykolwiek zrobić.
A czytanie
na dobranoc tej wspaniałej książki? Nawet teraz, mając 14 lat,
chciałabym, żebyś do mnie przyszedł, usiadł na brzegu łóżka,
wziął z półki Księcia i czytał tak
długo, aż zasnę.
Pamiętasz, jak pewnego dnia zrobiliśmy wojnę na cytaty? Moim
ulubionym był: ,,Jeżeli ktoś kocha
kwiat, który jest jedyny na milionach gwiazd, to mu wystarcza do
szczęścia patrzenie na gwiazdy i
mówi sobie: ,,Gdzieś tam jest mój
kwiat". Lecz jeśli baranek zje
kwiat, to tak, jakby wszystkie
gwiazdy zgasły. I to nie jest ważne?". Ty zaś wolałeś: ,,Nawet w
obliczu śmierci przyjemna jest
świadomość posiadanie przyjaciela. Bardzo się cieszę, że miałem
przyjaciela-lisa". Oboje jednak
zgadzaliśmy się, że Latarnik był
najlepszym dorosłym,
jakiego
Mały Książę spotkał na planetach.
Właśnie przypomniało mi się, jak
kiedyś pokłóciliśmy się o Różę.
Ja uważałam, iż jest to postać
ważna dla tej książki i pozytywna,
ale Ty twierdziłeś, że Róża powinna być w tym samym worku
co dorośli. Potem jednak przyznałeś mi rację, chociaż cały czas za
nią nie przepadałeś.
Mimo tej drobnej różnicy
zdań, sądzę, że nie jesteś typowym dorosłym. Nigdy nie mówiłeś mi, że się ze mną nie pobawisz, bo jesteś poważnym człowiekiem. Nigdy nie śmiałeś się z
moich problemów ani pomysłów.

Tolerowałeś to, że podobnie jak
Mały Książę, nigdy nie rezygnowałam z raz zadanego pytania,
tylko cierpliwie odpowiadałeś na
wszystkie nurtujące mnie kwestie.
Nie byłeś zakochany w liczbach,
jak większość dorosłych, a wręcz
przeciwnie zamiast logiki, Ty
zawsze wolałeś podejść do każdej
sprawy od strony serca. ,,Dobrze
widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla
oczu"- przytaczałeś słowa lisa.
Sądzę, że Mały Książę by Cię
polubił, w końcu nie jesteś
zgorzkniałym dorosłym, tylko
dzieckiem, którego ciało wydoroślało. W tej kwestii stanowisz
wzór warty naśladowania. Oczywiście starałam się być taka, jak
Ty. Nie wiem, czy mi się udało,
bo być tak serdecznym, odważnym, uprzejmym i inteligentnym
dorosłym, który w głębi duszy
jest dzieckiem, na pewno jest
trudne i jedyne co mogłam, to
tylko próbować , starać się być
tak wspaniałą jak Ty, Tatusiu.

Pewnie tego nie wiesz, ale
gdyby nie Twoje wielkie
wsparcie, jakiego mi udzielasz
na co dzień, w sprawach zwykłych i zupełnie niezwiązanych
z nowotworem, moją ciężką
chorobą , nie doszłabym tak
daleko i się nie załamałam. To
Ty zawsze wierzyłeś, że wygram tą nierówną walkę z rakiem, że poradzę sobie ze
wszystkim i że nie stracę wiary
w siebie
i innych. I nie
straciłam. Dopóki Ty trwałeś
przy mnie i ufałeś światu, dopóty ja byłam gotowa walczyć

od nowa i zwyciężyć. Jednak
teraz, Tatusiu, oboje musimy
przyznać. To, że wygrywałam
bitwy, nie oznacza, że wygram
wojnę. Bądźmy szczerzy - przegrałam z nowotworem i nie zostało mi zbyt dużo czasu, by się pożegnać. A przecież jest tak wiele
rzeczy, które chciałabym zobaczyć raz jeszcze! Jesteś Ty, Tatko,
a przecież ani Ty, ani ja nie zniesiemy tak długiej rozłąki. Nawet
nie potrafię sobie wyobrazić jak
rano wstajesz, a ja nie mogę poczęstować Cię cytatem i kawą. A
przecież Ty nawet nie umiesz sobie przygotować kawy i potem
będziesz spał w pracy! A ja muszę Cię zostawić… Tak mi przykro.
Kiedy już odejdę, proszę
nie rozpaczaj za bardzo. Nie życzę sobie tego, a jako, że jest to
moja ostatnia wola, to musisz ją
uszanować. Zamiast rozpaczy
spójrz, proszę w gwiazdy. Będę
Cię z nich obserwować. Będziesz
na nie patrzeć, a wiedząc, że jestem na jednej z nich, wszystkie
staną się Twoimi przyjaciółmi.
Pamiętasz? ,,Jeśli kochasz kwiat,
który znajduje się na jednej z
gwiazd, jakże przyjemnie jest patrzeć w niebo!"
Tatusiu, proszę nie martw się. Ja
nie cierpię i nie chcę, żebyś Ty
płakał.
Przecież będę przy Tobie.
Kocham Cię .
Twoja córeczka Nietoperz
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Oczarowani pięknem gór…

Uczniowie klasy Ic
i II a, pod opieką Pań:
Ewy Rogozińskiej i Anny
Świątkiewicz,
podczas
czterodniowej wycieczki
do Zakopanego, mogli
podziwiać
przepiękne,
zapierające dech w piersiach górskie panoramy
Zakopanego i okolic .
W drodze do Zakopanego
zatrzymaliśmy się w Krakowie i udaliśmy się z przewodnikiem na spacer Drogą
Królewską. Do stolicy Tatr
dotarliśmy na obiadokolację, ale wieczorny, powitalny spacer na Krupówkach
zaliczyliśmy z ochotą.
Drugiego dnia wczesnym
rankiem wyruszyliśmy wraz
z przewodnikiem na górskie
szlaki. Rozpoczęliśmy wę-

drówkę urokliwą Doliną
Strążyską,
biegnącą
wzdłuż Potoku Strążyskiego, by dotrzeć do wodospadu Siklawica. Upamiętniliśmy to miejsce wieloma
fotkami i wróciliśmy na
Polanę Strążyską. Stamtąd
ruszyliśmy w kierunku
Sarniej Skałki (1377 m
n.p.m.). Szlak nie należał
do najłatwiejszych, ale trudy wspinaczki wynagrodził
nam piękny widok na Giewont z jednej strony i z
drugiej na Zakopane, przy
prawie bezchmurnym niebie.
Z Sarniej Skałki
malowniczą Doliną Białego
powędrowaliśmy na Kalatówki, a następnie do Kuźnic. Niewątpliwie szlak był
doskonałym sprawdzianem
naszej kondycji fizycznej.
Przeszliśmy bowiem ok. 16
km. W kolejnym dniu ruszyliśmy na podbój Gubałówki. Wychowawczyni oszczędziła nam jednak wchodzenia na szczyt i zaproponowała wjazd nowoczesną
kolejką linowo – szynową,
na co przystaliśmy z ochotą. Ze szczytu Gubałówki
podziwialiśmy przepiękną
panoramą Tatr i Zakopanego. Idąc szlakiem Jana
Pawła II dotarliśmy do Butorowego Wierchu, skąd
zjechaliśmy na dół wyciągiem
krzesełkowym.
Ten dzień dostarczył nam
też głębokich przeżyć duchowych. Zwiedziliśmy bowiem Sanktuarium Matki

Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach, wybudowane jako
votum wdzięczności za uratowanie życia Jana Pawła
II. Byliśmy także na zabytkowym cmentarzu na
Pęksowym Brzysku, gdzie
pochowano wielu wybitnych Polaków. Spacer po
Krzeptówkach poszerzył
naszą wiedzę na temat
charakterystycznej zakopiańskiej architektury, wyrobów regionalnych. Kupiliśmy oscypki, pantofle góralskie, ozdoby.
Wieczorem nie zabrakło szaleństw w zakopiańskim Aqua Parku. Po
trudach wspinaczki i długich wędrówkach relaksowaliśmy się i nocowaliśmy
w stylowym górskim pensjonacie. Tradycyjna domowa kuchnia przypadła do
gustu nawet wybrednym
smakoszom i wegetarianom.
Dopełnieniem atrakcji była
szalona dyskoteka w romantycznej scenerii oraz
grill na świeżym powietrzu.
Byliśmy zachwyceni
wycieczką, na pewno długo
będziemy ją pamiętać.
Oczarowani pięknem gór,
z utęsknieniem czekamy
na kolejną wspaniałą wyprawę.
Zuzia Trojanowska i
Marcel Matyjanowski
klasa I c

