
Dziękujemy za pokazanie nam, 

Że porażki mogą nas czegoś     

pożytecznego nauczyć, 

Że gdy przeżywamy trudności, 

możemy odkryć swą siłę; 

Że miłość i życzliwość często 

znajdujemy 

W najciemniejsze dni. 

Dziękujemy za zachęcanie nas 

Do myślenia tak dobrze i uczci-

wie, jak tylko to możliwe ... 

I za dodawanie nam odwagi      

do tego, aby pytać. 

Dziękujemy za pokazanie nam, 

jak można śmiało 

Bronić tego, co uważamy            

za słuszne ... 

Nawet, jeśli trzęsiemy się ze 

strachu. 
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Występ klasy II c 

Z życzeniami…. 



 Świętujemy… 

 

13.09.2014r. jak co roku, nasza szkoła obcho-

dziła swoje święto. Tym razem świętowaliśmy 

je z uczniami z Ukrainy i Niemiec. Specjalnie 

na to święto, przygotowano show „ Twoja 

twarz brzmi znajomo” oraz mecze w siatków-

kę i piłkę nożną. Klasy I-III przygotowały 

układ taneczny do wylosowanych wcześniej 

utworów. Wszyscy zaprezentowali się bardzo 

profesjonalnie. Widać było, że każda klasa 

przygotowywała się bardzo starannie i po-

święcała temu występowi naprawdę dużo cza-

su.  Stroje były dobrane do piosenki i jej wy-

konawcy, a także okresu w jakim był on wy-

dany. Na sam koniec mogliśmy obejrzeć           

2 tańce naszych koleżanek z Ukrainy, a także 

dwie prezentacje  o Lwowie.  
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III a 

II b 

III b 



 13.10.2014r. w naszej 

szkole odbyły się otrzęsiny klas 

pierwszych. Uczniowie klas I 

musieli się przebrać za uczniów 

z Hogwardu, a nauczyciele za 

profesorów tej szkoły. Każda z 

klas miała inny atrybut ( okula-

ry, miotły, czapki). Ale to nie 

koniec. Dodatkowo musieli 

przygotować i zaprezentować 

scenkę z filmu „ Harry Potter”.  

Na koniec otrzęsin nastąpiło 

z ło ż e n ia  ś lu bo w a n ia             

i ogłoszenie wyników.  

A oto wyniki: 

I miejsce- klasa IA                     

(wych. p. A. Świątkiewicz) 

II miejsce- klasa I C                   

(wych. p. A. Racka)  

III miejsce- klasa I B                  

(wych. p. A. Gawinecka)       

   

 M.P. 
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Otrzęsiny 2014 

Klasa Ia z wychowawczynią 
Klasa I b z wychowawczynią 

Klasa I c z wychowawczynią 



 

Gdy uczeń osiąga 

coś dzięki 

nauczycielowi, 

nauczyciel również 

czegoś się uczy. 

 

Paulo Coelho 
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Edukacja droższa od złota...Edukacja droższa od złota...  

W dniu 14 października uczniowie nie muszą  wytężać swoich umysłów  na lek-

cjach,  ale spotykają   się z nauczycielami w przyjemniejszych okolicznościach. 

Składają swoim  pedagogom życzenia,  starają się wzbudzić ich uśmiech , wzru-

szyć.  Wyrażają w ten sposób swoją wdzięczność  za trud, poświęcenie.                                     

   

 Nauczyciel to jak rodzic, a szkoła nasz drugi dom. Każdy ma swojego lub swoich ulubio-

nych  nauczycieli, z którymi może rozmawiać na różne tematy. Nauczyciel wychowuje, uczy jak 

iść przez życie, chce dla nas jak najlepiej, wszystko robi dla naszego dobra. Na nauczycielu spo-

czywa bardzo trudny obowiązek wychowania nas na mądrych i dobrych ludzi. Niekiedy wydaje się 

nam , że nie potrzebujemy żadnej pomocy, sami poradzimy sobie  z problemami i właśnie wtedy 

rozmowa z bliską osobą, w tym także z nauczycielem, doprowadzi nas do zmiany  zdania i  dzięki 

temu unikamy kłopotów. 

Cieszę się, że ten dzień jest po-

święcony specjalnie nauczycie-

lowi. W tym dniu możemy  po-

dziękować pedagogom  i  prze-

prosić tych nauczycieli, których 

zdenerwowaliśmy. 

W naszej szkole  uczciliśmy to 

święto piosenkami i   występem 

uczniów  na wesoło 

  Matylda. 



 

mych, nauczyciele są pozytyw-

nie nastawieni. Mamy duże ga-

binety do  każdego przedmiotu. 

Cieszę się, że w-f mamy na ha-

li, to daje duże możliwości. 

Bardzo lubię j. angielski           

i    j. polski. Najwięcej uczę się      

z biologii. Anna P. IC 

W nowej szkole podoba mi się 

atmosfera , nie ma dokuczania, 

W szkole czuję się bardzo 

dobrze, szybko zaadaptowa-

łem się i  podoba mi się  gro-

no nauczycielskie, klasa 

świetna, wystrój szkoły Jest 

tu lepsza atmosfera, lepiej mi 

się pracuje niż w podstawów-

ce. Nie mam problemów        

z nauką.  Kacper K. Ib  

Mam w szkole dużo znajo-

dogryzania. Ładne są też sale, 

wcześniej chodziłam do mniej-

szej szkoły, więc dla mnie to 

duża zmiana. Julka R. 

 

 

Sondę przeprowadziły Amelia          

i Kinga 

 6 września 2014 roku od-

była się kolejna edycja akcji pod 

patronatem Prezydenta Rzeczpo-

spolitej Polskiej Pana Bronisława 

Komorowskiego „Narodowe Czy-

tanie”. W całej Polsce czytano 

publicznie fragmenty „Trylogii” 

Henryka Sienkiewicza. W Ciecho-

cinku organizatorem akcji była 

Biblioteka Publiczna im. Janusza 

Żernickiego pod kierownictwem 

Pani Marioli Różańskiej, dyrektor 

biblioteki.                       

Nagłówek artykułu w środku 

PIERWSZAKI O NOWEJ SZKOLE 
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Przy fontannie w centrum miasta zgromadzili 
się kuracjusze i mieszkańcy uzdrowiska. 

Fragmenty „Ogniem i mieczem”, „Potopu”                

i „Pana Wołodyjowskiego” czytało dwadzie-

ścia osób, wśród nich czworo uczniów Pu-
blicznego Gimnazjum w Ciechocinku, laurea-

tów Szkolnego Konkursu Czytelniczego. Byli 

to: Justyna Stefańska, Daria Trojanowska, 

Bartosz Pawlak i Dawid Malinowski.                     
    Wiktoria 

NARODOWE CZYTANIE TRYLOGII 

Minął miesiąc , odkąd pierwszoklasiści przekroczyli progi naszego gimnazjum. Zawsze 

interesuje nas czy polubili nową szkołę i co o niej myślą. Zapytaliśmy więc niektórych... 

http://gimciech.com/wp-content/uploads/2014/09/IMG_11481.jpg


 Tradycją szkoły  stało 

się , iż każdego roku przygoto-

wujemy szkolny etap Powiato-

wego Konkursu Poezji i Pieśni 

P a t r i o t y c z n e j .                               

W środę 30  października 

usłyszeliśmy   najpiękniejsze 

strofy poezji patriotycznej 

wyrecytowane przez uczniów 

klas  pierwszych  i drugich. 

Do powiatowego etapu za-

kwalifikowały się koleżanki: 

Amelia Bogusławska, Agata 

Szymańska, Julia Hejdysz, 

Daria Trojanowska, Paulina 

Świstek.         Amelia 

Geografia                    

Guga Hanna 

Bylicki Kacper  

Chemia                    

Kaczorowska Julia 

Gackowska Bogu-

sława       

Język polski  

 Stefańska Justyna 

Język  angielski        

Guga Hanna  

Kaczorowska Julia  

Język niemiecki        

Guga Hanna 

Biologia                                 

Gackowska Bogusława 

Guga Hanna 

Szczęsna Ewa                            

Muchiewicz Daria 

 

Gratulujemy !!!  

Szkolny etap Powiatowego Konkursu 

Poezji i Pieśni Patriotycznej 

Reprezentanci szkoły w konkursach 

rejonowych 
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 Dzień Chłopaka jest 

nowym, nieo ficjalnym  

świętem obchodzonym w 

naszym kraju 30 września, 

głównie wśród młodzieży 

szkolnej. Jest to w pewnym 

sensie męski, albo raczej 

chłopięcy, odpowiednik 

Dnia Kobiet. W tym dniu 

dziewczęta składają chłop-

com życzenia i wręczają 

drobne podarunki, aby wy-

razić swoją sympatię. W 

Polsce jest to święto nieco 

bardziej popularne od Dnia 

Mężczyzn, co wiąże się za-

pewne z popularyzacją idei 

równości płci i większej ak-

tywności ze strony dziew-

cząt, które dzięki niemu zy-

skują pretekst do okazania 

swojej sympatii dla chłop-

ców. 

Geneza Dnia Chłopaka 

 Geneza tego święta 

w Polsce nie jest do końca 

jasna. Pewne jest, że z roku 

na rok zyskuje ono większą 

popularność dzięki mediom, 

a szczególnie internetowi      

i portalom społecznościo-

wym. Obecnie Dzień Chło-

paka obchodzony jest w kil-

ku krajach, ale w różnych 

terminach. Krajem, w któ-

rym święto to ma najdłuższą 

tradycję jest Japonia. Praw-

dopodobnie już w VI wieku 

n.e. zapoczątkowane zostały 

obchody święta Tango no Sekku, 

czyli Dnia Chłopca, w którym 

rodziny cieszyły się z rozwoju       

i postępów w nauce męskiej czę-

śc i swo jego  po tomstwa.              

Po II wojnie światowej święto to 

zostało przemianowane na Dzień 

Dziecka (jap. Kodomo no Hi) i 

poświęcone jest wszystkim dzie-

ciom.                       Matylda P. 

Dzień Chłopaka  znakomita zabawa 

mianowane na Dzień Dziec-

ka                                         

5 kwietnia – Wielka Bryta-

nia, Irlandia                                       

15 lipca – Brazylia                 

7 października – Norwegia                                       

19 listopada – Indie, Mek-

syk                                        

25 listopada – Kanada 

W naszej szkole  święto było oka-

zją nie tylko do  złożenia życzeń 

chłopcom, ale do wesołej zabawy. 

Dziewczyny wymyślały  chłopcom 

niezwykle skomplikowane zadania, 

z którymi koledzy świetnie sobie 

poradzili. W niektórych klasach 

( III a)  dziewczyny wybierały Mi-

stera klasy 2014/ 2015. 

Daty Dnia Chłopaka      

w innych krajach:  

7 lutego – Malta               

23 lutego – Białoruś, Ukrai-

na, Rosja                               

5 maja – w Japonii (święto 

Tango-no Sekku) obcho-

dzone od VI wieku n.e., po 

II wojnie światowej prze-
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Upiększają Oskara 

Kuba w jednej z konkurencji 



Tegoroczne spotkanie młodzieży polsko 

– niemiecko – ukraińskiej odbyło się w Pu-

blicznym Gimnazjum im. Polskich Olim-

pijczyków w dn. 09 – 17 października 2014. 

I choć minęło już trochę czasu od dnia wy-

jazdu naszych kolegów do Niemiec i na 

Ukrainę,         to każde wspomnienie wspól-

nie spędzonych chwil powoduje u nas 

wszystkich szybsze bicie serca.  

 

To już 10 lat… 

Jest więc z czego się cieszyć, jest co powspo-

minać i jest także ogromny powód do dumy.                                                                    

 Przez 10 lat w wymianach wzięło 

udział ok. 250 uczniów z naszej szkoły. Dla 

wielu z nich był to pierwszy wyjazd za grani-

cę. Był to także w  większości przypadków 

początek fascynacji innym krajem, chęć po-

znawania nowych kultur, języków,  ludzi , 

chęć otwierania się na świat i radość z jego 

odkrywania. Tegoroczne spotkanie było 

szczególne także dlatego, że do współpracy 

zaprosiliśmy po raz pierwszy młodzież           

z Ukrainy. Wyzwanie było naprawdę ogrom-

ne. Nasza młodzież oczekiwała na przyjazd 

swoich kolegów z wielkimi emocjami.  

Chcieliśmy, jak co roku, przełamywać stereo-

typy, uczyć się wspólnie żyć w zmieniającej 

się rzeczywistości i cieszyć teraźniejszością. 

przyjaźni, tolerancji i sympatii..  

Przeżyliśmy  wspaniałe 10 dni obfitujące w nie-

zapomniane wycieczki, zabawy  i długie, długie 

r o z mo w y w ła ś c i w i e  o  w s z y s t k i m.                           

Nasze tegoroczne spotkanie było naprawdę szcze-

gólne. Świętowaliśmy 10 lecie wymiany młodzieży 

z Publicznego Gimnazjum w Ciechocinku z Ge-

samtschule am Kannstein z Salzhemmendorf.  Jest 

to wielkie święto, ponieważ w Polsce zaledwie kil-

ka szkół może pochwalić się takim jubileuszem. 
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W tym roku  nasze gimnazjum  obcho-

dziło 10.lecie wymiany  polsko– niemiec-

kiej młodzieży. Obecnie dołączyła do 

nas Ukraina . Oto refleksje ze spotkania 

opiekunki wymiany Pani Gugi. 



Stworzyliśmy  wielokulturową grupę, 

która błyskawicznie nawiązała ze sobą 

przyjaźnie. To nie było spotkanie trzech na-

rodów, ale spotkanie młodzieży Europy, 

która wspólnie spędza czas, poznaje się na-

wzajem, interesuje się sprawami innych na-

rodów i stara się zrozumieć zmieniający się 

świat, a wszystko opiera się na wzajemnej 

przyjaźni, tolerancji i sympatii .                     

W mojej ocenie, poza oficjalnym progra-

mem, niezwykle cenne były spontaniczne 

spotkania młodzieży i spędzane razem wie-

czory. Okazywało się, że różne języki nie 

stanowię absolutnie żądnej bariery, a wręcz 

przeciwnie, wzbudzają zainteresowanie są-

siadami. Udało się doskonale zintegrować 

grupę, a ja mogłam być naprawdę dumna, 

obserwując każdorazowo lekcję koleżeń-

stwa, odpowiedzialności i wzajemnego zau-

fania. 

Dziękuję bardzo, przede wszyst-

kim w imieniu uczniów sponsorom- 

PNWM i Panu Burmistrzowi Lesz-

kowi Dzierżewiczowi, którzy od lat 

wspierają nas finansowo i dzięki 

którym możliwa jest realizacja na-

szych marzeń. 

                                                                              

Małgorzata Majkowska- Guga 

Motywem przewodnim naszego spotkania by-

ło hasło z naszych koszulek: „ Keep calm and # 

jedz jabłka”- staraliśmy się w ten sposób, w miarę 

naszych możliwości, zlikwidować nadwyżkę ja-

błek na naszym rynku..                                      

 Tegoroczna wymiana była niezwykle 

atrakcyjna. Pomogła różnorodność programowa, 

cudowna, wręcz wakacyjna pogoda no i oczywi-

ście możliwości finansowe.  
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chłopcy, wszyscy 

graliśmy w piłkę 

nożną i dzięki 

wspólnej pasji 

bardzo dobrze się  

rozumieliśmy.  

Red..: Których 

nauczycieli naj-

milej wspomi-

nasz? 

B.N.: Panią Monetę, panią 

Wiśniewską, która nas 

zawsze broniła i pana Zie-

lińskiego. 

Red.: Co uważasz za swój 

sukces? 

B.N.: Na pewno studiowa-

nie na studiach dziennych      

i jednocześnie praca            

w weekendy i w wakacje. 

Red.: Co chciałbyś prze-

kazać swoim młodszym 

kolegom, jako student i ab-

solwent naszej szkoły? 

B.N.: Niech ten czas, który 

mają wykorzystują najlepiej, 

jak mogą, bo potem będzie 

go coraz mniej. I jeszcze jed-

no: tylko ci najbardziej wy-

trwali, uparci w dążeniu do 

celu  mają szansę na spełnie-

nie swoich marzeń.   

Dziękuję ci bardzo za rozmo-

wę, życzę sukcesów.             

Rozmawiała Ewa R. 

Red. Czym się obecnie zaj-

mujesz? 

B.N.: Jestem na pierwszym 

roku Zarządzania na UMK            

w Toruniu. 

Red. Czy jesteś zadowolony z 

wyboru  kierunku studiów? 

Red..: Tak, chociaż planowa-

łem dziennikarstwo i niestety 

nie dostałem się, gdyż nie 

zdawałem rozszerzonej matu-

ry z kierunkowych przedmio-

tów, a te punkty były nie-

zbędne do przyjęcia na ten 

kierunek.  

Red.: Co pamiętasz z gimna-

zjum najbardziej ? 

BN: Moją klasę . Miałem 

wspaniałą klasę, super zgra-

ną. To była klasa sportowa, 

mieliśmy 8 godzin w-f- u      

w tygodniu , prawie sami 

WYWIAD Z BARTOSZEM NAWROCKIM (2007-2010) 

,,...Tylko ci 

najbardziej 

wytrwali, uparci       

w dążeniu do celu  

mają szansę na 

spełnienie swoich 

marzeń” 

Bartek Nawrocki 
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Absolwenci  naszego      Absolwenci  naszego      

gimnazjumgimnazjum  

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.                                       ... 

Fot. Joanna M. 



Dnia 9 października br. byliśmy świadkami   wyjątko-

wego zdarzenia. W Parku Zdrojowym w Ciechocinku 

posadzono Dąb Wolności. Aktu tego dokonali symbo-

licznie, przez dosypanie łopaty ziemi: Dariusz Młotkie-

wicz z Kancelarii Prezydenta RP, Marian Ogrodowski – 

zastępca Burmistrza Ciechocinka, Janusz Kaczmarek – 

dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w 

Toruniu, Stanisław Słomiński – nadleśniczy Nadleśnic-

twa Gniewkowo oraz pułkownik Maciej Maksymowicz– 

przedstawiciel miejscowego środowiska kombatantów. 

Dąb Wolności posadzony był  w ramach ogólnopol-

skiej akcji upamiętnienia 25-lecia odzyskania wolności 

oraz 90-lecia powstania Lasów Państwowych, zainicjo-

wanej przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskie-

go. 
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Sadzenie Dębu Wolności 

Echa  wycieczki  III a                            

w Góry Świętokrzyskie 

W dniach 16-19 2014r. podziwialiśmy  nie-

zwykłe krajobrazy  Gór Świętokrzyskich, 

zdobyliśmy Łysicę  i uczestniczyliśmy                   

w Mszy św. w Sanktuarium na Świętym 

Krzyżu.  Poszerzyliśmy też naszą wiedzę         

o polskim nobliście Henryku Sienkiewiczu, 

oglądając jego pamiątki i miejsce pracy                

w Pałacyku Oblęgorskim , obecnie mu-

zeum .  Wędrowaliśmy też śladami Stefana 

Żeromskiego.                                     IIIa 

Fot. Michał N. 



Spotkanie  polsko- niemiecko– ukraińskie 

Dziewczyny z Niemiec  z piosenką  ,, Ach, co za piękny dzień” 

Koleżanka z Ukrainy  prezentuje taniec  baletowy 
Międzynarodowe rozgrywki sportowe 

Zainteresowani  widzowie 


