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Ewa Rogozińska    

W poniedziałkowy poranek 2  wrze-

śnia  2013 roku rozpoczęliśmy kolej-

ny rok szkolny. Uroczystość miała 

miejsce w  wyremontowanej, pach-

nącej auli naszego gimnazjum. 

Przedstawiciele Samorządu Szkolne-

go powitali Panią Dyrektor, nauczy-

cieli, zaproszonych gości i młodzież. 

Pani Dyrektor zachęcała nas do su-

miennej pracy i życzyła wszystkim 

sukcesów. Uczniowie klasy II a          

w skeczu ,, Nieszczęśliwa nauczyciel-

ka” na wesoło wspominali wakacyj-

ne chwile.                   Wiktoria Ch. 

Drodzy Pedagodzy ! Jesteśmy wdzięczni za Waszą wiedzę, cierpliwość            

i  szukania w nas tego, co najlepsze. W uroczystym Dniu Edukacji Narodo-

wej   życzymy Wam  szczęścia osobistego, promiennego uśmiechu,                

satysfakcji i sukcesów w pracy z nami.                                           Uczniowie 

Wydawany od 2002 roku 

 tańczy klasa I b 
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Dzień Chłopaka 

Sprzątanie świata 
         W ramach akcji 
20. 09.2013r. w godzi-
nach popołudniowych  
porządkowaliśmy teren 

szkoły oraz ulice przyle-
gające do terenu szko-
ły. W sprzątaniu wzięli 
udział wszyscy uczniowie, 

pod opieką 
wychowawców 

klas . Młodzież 
bardzo aktyw-
nie i rzetelnie 
uczestniczyła   
w porządkowa-
niu terenów .  

Sprzątając 

śmieci, podzie-
liśmy się na 3 

grupy. Pierwsza grupa 
sprzątała plastik, druga 
papier i metal, a trzecia-  

zbierała szkło.  

Ludzie nie szanują przy-
rody, w czasie sprząta-
nia odnajdowaliśmy 
przeróżnego rodzaju 
śmieci. Były to przygnę-
biające widoki, Ale po-
mimo wszystko, ten 
dzień był naprawdę 
udany. Choć zmęczeni, 
cieszyliśmy się , że mo-
żemy zadbać o nasze 
środowisko naturalne. 

  ,,Cichy’‘ 

i paznokci, wiąza-
nie krawata, 
jedzenie 
marchewki bez 
uz ycia rąk, zaplata-
nie warkoczy itd. 

Wszyscy uczest-
nicy konkurso w 
dostali drobne 
upominki,                  
a zwycięzcą               
i zarazem 
"Misterem Klasy" 

został Paweł 
Hin czewski. Drugie 
miejsce wys piewał 
sobie Miłosz Hołda    
piosenką "Jak dobrze 
byc  barankiem".      
Jednak największą fraj-
dą i nagrodą była s wiet-
na zabawa i wyjątkowa 
atmosfera. Chłopcy 
będą mieli okazję, aby 
zrewanz owac  się swoim 
kolez ankom juz                 
8 marca.         Wiktoria                                  

30 wrzes nia obcho-
dzilis my w naszej 
szkole "Dzien  Chłopa-
ka". W tym dniu 
dziewczęta z klasy II a 
złoz yły swoim kole-
gom z yczenia, a takz e 
przygotowały specjal-
nie dla nich konkursy   
i zabawy. 

Panowie mogli 
sprawdzic  się w kilku 
konkurecjach takich 
jak : malowanie ust      

S P O D Ł A W E K  

SZKOLNE TO I OWO 

 

 

Autorem plakatu jest Ambasador 

Fundacji Nasza Ziemia,                        

Andrzej Pągowski.    ( Internet) 
Fot. M. Pasek  



 

U stóp Licheńskiej Pani 
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        W dniu 25 września 2013r. 
uczniowie klas trzecich  nasze-
go gimnazjum pojechali na 
jednodniową pielgrzymkę do 
Lichenia.  

 Mimo wczesnych godzin ran-
nych,  wyruszyliśmy w świet-
nych nastrojach pod opieką 
sióstr zakonnych s. Joanny        
i s. Magdy oraz pana Igora . 

Pogoda dopisała. Zaraz po wyj-
ściu z autobusu  rozpoczęliśmy 
zwiedzanie Sanktuarium Matki 
Bożej Licheńskiej, zachwycali-
śmy się przepięknymi kaplica-
mi, podziwialiśmy widok z wie-
ży i  każdy zakamarek malow-
niczych terenów. Po wykona-
niu pamiątkowego zdjęcia, 
zrobiliśmy dłuższą przerwę na 
odpoczynek.   Wkrótce nastą-

pił czas na niezwykłą atrakcję- koncert 
rapera Bęsia. Bęś opowiadał gimnazjali-
stom o trudach swojego życia. O każ-
dym swoim wzlocie  i upadku , o tym, 

jak z upadku  potrafił się podnieść 
i zmienić. Niegdyś narkoman         
i osiedlowy „dres”, teraz szczęśli-
wy człowiek, posiadający rodzinę   
i śpiewający ku czci Boga. Zgro-
madził tłumy pod sceną,  porwał 
je do tańca i śpiewu.  Widać było, 
że każdy wspaniale się bawi. Po 
dobrej zabawie nadszedł czas na 
modlitwę, dlatego wszyscy udali-
śmy  się na Mszę Świętą.  Była to 
jedna  z piękniejszych Mszy na 
jakich byliśmy- wyciszająca,          
a jednocześnie bardzo radosna     
i kolorowa.                                   
Wróciliśmy do Ciechocinka wciąż 
w odświętnych nastrojach.      
Jeszcze na pewno długo będziemy 
wspominać ten wyjazd.            
Kasia U. 

Pod patronatem Prezy-

denta RP Bronisława Ko-

morowskiego już drugi 

raz odbyło się publiczne 

czytanie dzieł wybitnych 

polskich pisarzy. Rok te-

mu czytano  ,,Pana Tade-

usza” Adama Mickiewi-

cza , w tym roku głos od-

dano dziełom Aleksandra 

Fredry. W Ciechocinku   

7 września przy fontannie 

obok szpitala Uzdrowi-

skowego nr 1 odbyło się 

czytanie Fredry. Udział 

wzięli mieszkańcy nasze-

go miasta, kuracjusze, 

młodzież.  

Narodowe czytanie Fredry 

Wśród uczestników była Julia Hejdysz z klasy I c , reprezentująca Publiczne 

Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku  
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.Otrzęsiny są 

świetną formą 

zabawy                                    

i przełamują 

bariery między 

uczniami klas 

pierwszych,                               

a starszą młodzieżą, 

pokazują , że oprócz 

nauki istnieje 

radosna, przyjemna 

strona szkoły.  

Święto Szkoły 
Tradycją naszego 

gimnazjum stało się, 

iż w rocznicę nada-

nia szkole imienia 

Polskich Olimpijczy-

ków obchodzimy 

Święto Szkoły. Uro-

czystość ma bogatą 

oprawę artystyczną   

i połączona jest          

z otrzęsinami klas I. 

Społeczność szkolna                                   

dnia 1 października 

2013 roku zebrała 

się na hali sportowej 

i obserwowała zma-

gania sportowe, pla-

styczne i intelektual-

ne klas pierwszych. 

Celem otrzęsin było 

bowiem uczynienie   

z młodzików pełno-

prawnych uczniów 

gimnazjum. Konku-

rencje, w których 

brały udział również 

wy c h owawc zy n i e 

klas pierwszych, wy-

woływały ogromne 

emocje.  

Artyści z klas pierwszych rysowa-

li  ,,na gorąco” portrety swoich 

wychowawczyń.  Panie  natych-

miast rozpoznały swoje podobizny. 

Gdy wszystkie  etapy spraw-

dzające możliwości i umie-

jętności uczniów zakończyły 

się pomyślnie, przyszła kolej 

na złożenie ślubowania. 

Tekst odczytała Pani Dyrek-

tor, a przyrzekali w imieniu 

klas pierwszych ich przed-

stawiciele. Po tym akcie kla-

sy otrzymały certyfikaty, po-

twierdzający ich dojrzałość   

i fakt przyjęcia w poczet 

gimnazjalistów  

S P O D Ł A W E K  



Zabawa i taniec 
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 Dalsza część uroczysto-

ści miała miejsce w auli nasze-

go gimnazjum. Tutaj każda 

klasa prezentowała swoje zdol-

ności artystyczne, taneczne 

i  chciała w sposób najbardziej 

zaskakujący wyróżnić się spo-

śród innych. Zabawa była bar-

dzo udana. Najlepsze okazały 

s i ę  k l a s y : I I I c ,  

 

Podpis do 

obrazu/

grafiki. 

Prezentuje się klasa I a 

Klasa II a 

Klasa IIIc Klasa III b                                        fot.  

Klasa I c 
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„To Oni, nasi 

Nauczyciele 

Żądają, byśmy 

byli ludźmi  

W pełnym 
tego słowa 
znaczeniu” 

 Dzień Edukacji Narodowej 

W poniedziałek rano 14 

października 2013 r., w 

dniu, który od wielu lat 

obchodzony jest jako 

Święto Edukacji Narodo-

wej, zwane popularnie 

Dniem Nauczyciela i Pra-

cowników Oświaty w 

auli Gimnazjum zgroma-

dzili się nauczyciele, pra-

cownicy obsługi admini-

stracyjnej i młodzież. 

Obchody tego ważnego 

dla polskiej szkoły dnia 

uświetnili swą obecno-

ścią: pan burmistrz Le-

szek Dzierżewicz, pani 

Aldona Nocna, Przewod-

nicząca Rady Miasta 

oraz pani Klara Drob-

niewska, członek Komisji 

Oświaty. 

 

wadziła gości w sympa-

tyczny klimat. Uroczystość 

przygotowali uczniowie 

pod czułym okiem nauczy-

cieli: pani Agnieszki Rac-

kiej, pani Kamilli Bolewic-

kiej, pana Sławomira Ma-

łeckiego  i pana Igora 

Chełminiaka. 

Na początku uroczysto-

ści wystąpili nasi koledzy 

i koleżanki, którzy przy-

gotowali koncert słowno 

– muzyczny dedykowa-

ny wszystkim pracowni-

kom szkoły. Mądrość 

słów poetów przeplata-

na była lirycznymi pio-

senkami, całość wpro-

S P O D Ł A W E K  
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Oprócz muzyczno – poe-

tyckiej refleksji nad pracą 

pedagogów Samorząd 

Uczniowski przygotował 

miłą niespodziankę w po-

staci kwiatów i filmu        

z udziałem uczniów, któ-

rzy w oryginalny sposób 

złożyli podziękowanie za 

wychowanie, wiedzę         

i życzliwość  

rekcyjno – kompensacyjnych w 

sprzęt elektroniczny. 

 Drugą nagrodę otrzymała 

pani Ewa Rogozińska m. in. za koor-

dynowanie akcji „Bezpieczna Szkoła - 

Bezpieczny Uczeń” i przyczynienie się 

do uzyskania tytułu bezpiecznej szko-

ły dla naszego gimnazjum oraz za 

wspaniałą pracę wychowawczą i peł-

nienie wielu dodatkowych funkcji 

związanych z funkcjonowaniem szko-

ły i mających wpływ na poprawę  

jakości jej pracy. Grono wyróżnio-

nych Nagrodą Dyrektora Publicznego 

Gimnazjum im. Polskich Olimpijczy-

ków było imponujące. Pani Dyrektor 

wręczyła ich aż piętnaście. Za 

szczególne wyniki w swej pracy 

pedagogicznej wyróżnienia otrzy-

mali: Małgorzata Augustynek, 

Kamilla Bolewicka, Małgorzata 

Bujalska, Małgorzata Cichocka, 

Marzena Grzegórska, Małgorzata 

Guga, Piotr Komosiński, Joanna 

Moneta, Paulina Mrówczyńska, 

Iwona Ogrodowska, Agnieszka 

Racka, Anna Świątkiewicz, Wie-

sława Wiśniewska, Wojciech 

Zieliński, Joanna Żelazkiewicz. 

 Gromkie brawa 

uczniów były dopełnieniem uro-

czystego święta. 

W drugiej części uroczystości głos 

zabrał Pan Burmistrz, który złożył 

życzenia pedagogom i wręczył 

nagrody dla wyróżnionych za 

szczególny wkład w działalność 

dydaktyczno – wychowawczą w 

minionym roku szkolnym. Nagrody 

otrzymała pani dyrektor Anna 

Władkowska, która oprócz wyżej 

wymienionych osiągnięć przyczyni-

ła się m. in. do rozwoju bazy na-

szej szkoły – powstania nowej auli 

w miejscu starej sali gimnastycz-

nej, do pozyskania funduszy na 

remont elewacji frontowej oraz do 

wyposażenia pracowni zajęć ko-

Nagrody dla pedagogów 

Fot. Helena Z. 
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Właśnie temu celowi służy 

wymiana młodzieży polsko-

niemieckiej i spo-

tkania po obu 

stronach granicy.  

W naszych kon-

taktach z Niemca-

mi często myśli-

my o przełamy-

waniu barier i 

likwidowaniu 

uprzedzeń.                 

Z przykrością 

stwierdzam, że do 

tej pory możemy 

spotkać się z oso-

bami, które nie 

wyobrażają sobie, 

aby przyjąć w swoim domu dzie-

ci z innych krajów. Jednak z du-

mą mogę powiedzieć, że przed-

sięwzięcie, w którym bierzemy 

udział, to budowanie pomostu i 

więzi międzyludzkich. Jeżeli spoj-

rzymy na naszą wymianę z per-

spektywy lat, to nagle okazuje 

się, że z dzieci po obu stronach 

Odry, które początkowo tylko 

bawiły się ze sobą, wyrośli doj-

rzali obywatele swoich krajów, 

mogący mieć wpływ na toczące 

się życie. Na przestrzeni 10 lat w 

wymianach brało udział ponad 

150 uczniów ze szkoły w Ciecho-

cinku, oznacza to, że 150 rodzin z 

Polski , 150 rodzin z Niemiec, ich 

znajomi i przyjaciele, uczniowie i 

nauczyciele w szkole, przyglądali 

się jak nawiązują się kontakty, 

współpraca i koleżeństwo, a cza-

sem przyjaźń w najprostszym i 

najpiękniejszym ludzkim wymia-

rze. Zasięg tego zjawiska jest tak 

daleki i nieprzewidziany, że do-

szło do wyraźnego ożywienia, 

poczucia wspólnoty i wartości 

licznej Polonii zamieszkałej koło 

Hanoweru, która identyfikuje się 

z ideą współpracy polsko-

niemieckiej. Wydaje się, że może-

my w obecnym czasie zmienić 

filozofię naszych spotkań i nadać 

im charakter przyjacielskiej 

wspólnoty, a nie przełamywania 

bariery. Bo nie ma żadnych ba-

rier, kiedy polscy i niemieccy ucz-

niowie umawiają się razem na 

grę w piłkę, wyjście do pizzerii 

czy na basen,  są tylko prawdzi-

we emocje i uczucia , naturalna 

potrzeba ciekawości i normal-

nych kontak-

tów z rówieśni-

kami.  

Przygotowanie 

każdej wymia-

ny wymaga 

starannej orga-

nizacji, ale sa-

tysfakcja z jej 

przeprowadze-

nia jest ogrom-

na. Trzeba jesz-

cze spojrzeć na 

łzy, spływające 

po  twarzach 

polskich i niemieckich uczniów 

w czasie pożegnania na dwor-

cu, by docenić wartość i znacze-

nie takiego spotkania. Dla wielu 

z nich to dopiero początek ko-

lejnych fascynacji.   Cieszę się , 

że wymiana przetrwała do dzi-

siaj, a nasi uczniowie mają pięk-

ne wspomnienia i nowych przy-

jaciół.                                                    

Realizacja naszych projektów 

jest możliwa dzięki finansowe-

mu i merytorycznemu wsparciu 

PNWM i Burmistrza Miasta Cie-

chocinka Leszka Dzierżewicza. 

Serdecznie dziękuję i zachęcam 

młodzież do udziału w kolej-

nych wymianach polsko-

niemieckich.           M. Guga 

S P O D Ł A W E K  

Dwa kraje  jeden cel 
,,Zbliżenie na płaszczyźnie państwowej nie wystarczy, by osiągnąć pojednanie między dwoma 

państwami. W tym procesie musi aktywnie uczestniczyć młodzież. Dzisiaj w zjednoczonej Eu-

ropie to ona przyczynia się do zrastania naszego kontynentu.’’                         T. Mazowiecki 

Fot. Hania G. 



EuroWeek- pięciodniowa przygoda po angielsku 
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Ten artykuł może składać się ze 

150–200 wyrazów. 

Stosując biuletyn jako narzędzie 

promocji, można użyć zawartości 

z innych materiałów marketingo-

wych, na przykład artykułów pra-

sowych, badań rynku i raportów. 

Niezależnie od właściwego celu, 

którym jest zapewne sprzedanie 

produktu lub usługi, prezentuj 

przede wszystkim informacje przy-

datne odbiorcom. 

Doskonałym przykładem przydat-

nej zawartości, którą można dodać 

do biuletynu, są artykuły własne, 

kalendarz nadchodzących wyda-

rzeń czy promocyjna oferta nowe-

go produktu. 

Ponadto można też korzystać z 

artykułów z innych źródeł, na 

przykład z sieci Web. Poruszane 

tematy mogą dotyczyć różnych 

zagadnień, ale artykuły powinny 

być zwięzłe. 

Większość zawartości używanej w 

biuletynie można również prze-

nieść do witryny sieci Web. Pro-

gram Microsoft Publisher pozwala 

w prosty sposób przekonwerto-

wać biuletyn na publikację sieci 

Web. Gotowy biuletyn wystarczy 

przekonwertować na witrynę sieci 

Web, a następnie można ją opubli-

kiej Brytanii, Francji, Niemiec, 

Austrii, Rumunii, Dominikany, 

Argentyny, Meksyku, Litwy, 

Łotwy, Indonezji, Chin, Hiszpa-

nii, Gruzji, Serbii, Finlandii, 

Wietnamu, Ekwadoru, Kenii, 

Nepalu, Indii, Kolumbii i Turcji. 

W wyjeździe trwającym od 6 do 

10 października uczestniczyło 15 

osób z naszej szkoły. Uczestnicy 

wyjazdu przez 5 dni praktyko-

wali naukę języka angielskiego. 

Każdy dzień zapewniał im 

ogromną ilość ćwiczeń, gier      

i zabaw językowych oraz in-

formacji na temat kultury, 

obyczajów, zwyczajów, religii 

i stereotypów o wielu krajach 

Unii Europejskiej.  

Uczestnicy wyjazdu poznali 

nowych przyjaciół, nauczyli 

się więcej na temat tolerancji    

i poszanowania innych naro-

dowości. 

   

  . 

 W dniach 6-10 paź-

dziernika 2013 roku ucznio-

wie naszej szkoły wzięli udział 

w obozie językowym 

„Euroweek- Szkoła Liderów”. 

Program „EuroWeek – Szko-

ła Liderów” obejmuje 4 bloki 

tematyczne: „Praca w gru-

pie”, „Kierowanie”, „Praca”    

i „Europa”. Wszystkie zajęcia 

prowadzone są w języku an-

gielskim przez szkoleniowców 

i wolontariuszy EFM z Wiel-

,,Na pewno pojadę jeszcze raz! 

Dowiedziałam się bardzo dużo nie tylko na 

temat krajów Unii Europejskiej, ale także 

o życiu, jakie mieszkańcy tych krajów 

prowadzą” 

„Było super! Nigdy się tak dobrze nie 

bawiłem używając języka angielskiego” 

„Nie sądziłam, że mam takie możliwości 

językowe. Zaczęłam wierzyć w swoje siły!” 

To tylko z niektóre z komentarzy 

uczniów, którzy wrócili z obozu. 

Ostatniego dnia każdy z uczestni-

ków otrzymał certyfikat ukończenia 

kursu językowego, którym ucznio-

wie będą mogli pochwalić się pod-

czas rekrutacji do szkół średnich. 

Nasza szkoła już po raz drugi brała 

udział w obozie Euroweek. Na pew-

no nie będzie to ostatni taki wyjazd 

naszych uczniów- planowany jest 

kolejny w okresie wiosna-lato,       

na który już zgłosiło się mnóstwo 

chętnych. Magda Gapińska- organizator        

i opiekun   wyjazdu 
Fot. M. Gapińska 



 Pozdrowienie dla Agaty, Aleksa, Majkiego, z klasy I c ? 
Wiki 
Pozdrawiam Agnieszkę Kwiatkowską z III b 
Pozdrowienia dla wszystkich chłopaków z Ib i Ic 
Pozdrowienia dla Moniki Oczachowskiej z Ic 

Pozdrowienia dla Darii Trojanowskiej z Ic 

Pozdrawiamy, Panią Ewę R.,  Ic 

Pozdrowiam Grzegorza Aptowicza 

Pozdrawiam  moją kochaną Darię Michalską <3 

Pozdrawiam wszystkich nau-
czycieli, ponieważ wszyscy są 
wspaniali, Max Ubieta . 

Pozdrawiam Marcina Olejnika 

Pozdrawiam cały zespół ga-
zetki Spodławek 

Pozdrowienia dla Julki Barto-
szek 

Pozdrowienia dla Kol. Klaudii 
z Ic 

Pozdrawiam Maxa Ubietę 

Pozdrawiam Wiktorię Puczyń-
ską i całą klasę Ic 

Pozdrowienie dla Oliwii Ski-
bińskiej 

Pozdrowienia dla Pani Bole-
wickiej od Kasi z Ic 

Pozdro dla Agaty z Ic 

Pozdro dla Karasia 

Pozdrowienia dla Klaudii Kowalewskiej z Ic 

Pozdrawiam Damiana Jędrysa 

Pozdro dla Michała Paska z IIa 

Pozdrowienia dla klasy Ic 

Pozdrawiam rodzinę Chylińskich, Artur Iwiński 

Pozdrawiam Olę Budziszewką z Ib 

Pozdrawiam Panią Kamilę Bolewicką 

Pozdrawiam Sylwię Kurtysiak z Ic 

Pozdrowienia dla Julii Hejdysz za to, że jesteś miła, 
wspaniała, inteligentna itd. 

Pozdrowienia dla Ciebie Kasiu z Ic                                  
Kochamy Cię Chylinsiu, IIa  
Pozdro Dzonder ziom 

Pozdrawiam Kubę Kacprzaka 

Pozdrawiam Elżbietę Wodyńską 

Pozdrawiam Marcina Drypsa z Klasy IIIa 

Pozdrawiam Jakuba Żaka z IIIc 

Pozdrawiam Żuchosia, Daria M. <3 

Pozdrowienia dla Konrada Kuchty, IIb 

Pozdrawiam Ewę Szczęsną 

Pozdrawiam Wiktorię Chmielewską 

Pozdrawiamy, Panią Ewę Rogozińską, IIa 

Pozdrowienia dla Pani Gapińskiej od Kasi z Ic 

Pozdrowienia dla Bartka Dzięciołowskiego 

Pozdrawiam Oskara Chylińskiego 

Pozdrawiam Justynę Buczkowską 

Pozdrowienia dla Pani Kamili Bolewickiej 

Pozdrawiamy Agaty Januszewskiej, IIb 

Pozdrowienia dla Banjamina z Ib 

Pozdrawiam Klasę Ia, bo jest ona moja 
 

Pozdrawiam Klasę IIa, najlepszą klasę 
Pozdrawiam Maxa Ubietę, xD 

Pozdrawiamy Panią Dyrektor, IIa 

Pozdrawiam Panią Monetę, Max Ubieta 

Pozdrawiamy, Pawła K., i przepraszamy!!!  

 
 

Tańczy klasa II b 
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