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Nowy rok szkolny  2015/2016 rozpoczęty.  
Tradycyjnie 1  września pani dyrektor powitała nauczycieli, uczniów i ich rodzi-

ców na uroczystej inauguracji nowego roku szkolnego  Gośdmi honorowymi byli  

Pan Burmistrz Leszek Dzierżewicz, Radni Miejskiej Rady -pani Klara Drobniewska 

i pan Marcin  Strych.  

Poczet sztandarowy reprezentowali                                                  

uczniowie klas  drugich Pan Marcin Strych życzył wszystkim sukcesów 

Program artystyczny przygotowali uczniowie klasy III c                     

pod kierunkiem Pani Bolewickiej 



 

Piosenki, dedykowane  Wielkiemu Świętemu i wspomnie-

niom z Nim związanym, zaśpiewali: Kasia Grefkiewicz, 

Agata Kotowska i Adrian Pawłuszka   

Cieszy nas fakt , iż Sejm RP uchwalił rok 2015  Rokiem Ja-

na Pawła II. Posłowie zgodnie przyjęli uchwałę "w poczuciu 

moralnego obowiązku i głębokiego szacunku wobec posta-

ci, która wywarła tak znaczący wpływ na losy nie tylko na-

szego narodu, ale i całego współczesnego świata". 

Jednak Dzień Papieski to nie tylko wspomnienie o Janie 

Pawle II, ale także modlitwa całego Kościoła za aktual-

nego papieża. W tym roku ta modlitwa miała szczególny 

charakter, bowiem hasło Dnia Papieskiego jest bezpo-

średnim nawiązaniem do zwołanych przez Franciszka 

obrad XIV Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Syno-

du Biskupów.     Amelia 

Narodowe czytanie   z Bolesławem Prusem 

Wrześniową tradycją sta-

ła się ogólnopolska akcja 

wspólnego czytania ksią-

żek. W tym roku pod pa-

tronatem Prezydenta RP 

pana Andrzeja Dudy i przy 

jego czynnym udziale , 

Polacy w publicznych 

miejscach: na skwerach, 

w parkach, na placach 

czytali fragmenty  Lalki  , 

wybitnego dzieła Bolesła-

wa Prusa. W Ciechocinku  

przed Szpitalem Uzdrowi-

skowym nr 1 przy fontan-

nie mieszkaocy miasta, 

kuracjusze i goście wczu-

wali się w klimat XIX 

wiecznej Warszawy               

i  w losy Stanisława                       

Wokulskiego. Naszą  szko-

łę podczas tej akcji repre-

zentowała uczennica kla-

sy 3 c Julia Bartoszek.  
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Jan Paweł II –    

Patron Rodziny.  

XV Dzień Papieski 
W naszej szkole świętowanie Dnia 

Papieskiego rozpoczęto już w pią-

tek- 9 października. Uroczystość, 

na którą złożyły się rozważania na 

temat roli rodziny w życiu narodu, 

utwory poetyckie i piosenki, wpro-

wadziły nas w świąteczny nastrój              

i przygotowały do obchodów Dnia 

Papieskiego w niedzielę.  

Program artystyczny przygotowany 

został przez uczniów klasy I c pod 

kierunkiem siostry Aldony Puk i pa-

na Sławomira Małeckiego .  



5 września 2015 roku odbył się XXVII  BIEG SOLNY –
  minimaraton ulicami Ciechocinka. W imprezie wzięło 
udział ponad 250 uczestników z całego kraju, w tym 
uczniowie naszej szkoły. 

W kategorii dziewcząt od 13-18 lat nasze uczennice 
zdobyły 3 pierwsze miejsca: 

I – Weronika Michalska 
II – Alicja Kościoska 
III – Julia Rybczyoska 

  

W kategorii chłopców od 13-18 lat najwyższe miejsce 

wśród  naszych uczniów zajął  Wojciech Gawinecki ( IV 

miejsce ).    Wszystkim gratulujemy!!!                          Agata  4 
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Agata: Witaj Kasiu, chciałabym dzisiaj             

z tobą porozmawiać  o twoich trzech 

latach spędzonych w naszym gimna-

zjum.  

 

1. W którym roku ukończyłaś gimna-

zjum? 

Kasia : Ukończyłam gimnazjum                 

w 2006r. 

 

2. Gdzie uczysz się obecnie? 

K: Skończyłam studia na Uniwersyte-

cie Warszawskim 

 

3. Kto był twoim wychowawcą w gim-

nazjum? 

K: Moim wychowawcą                       

była p. Agnieszka Racka 

 

4. Których nauczycieli najmilej wspo-

minasz? 

 K: Najmilej wspominam p. E. Rogozińską, p. A. Hejzner obecnie p. Świątkiewicz                  

oraz p. I. Ogrodowską 

 

5. Z jakich przedmiotów czułaś się najlepiej przygotowana do nauki w liceum? 

 K :Najlepiej  czułam się przygotowana z matematyki oraz chemii. 

 

6. Czy nadal przyjaźnisz się z koleżankami z gimnazjum? 

K: Tak 

 

7. Co chciałabyś przekazać młodszym koleżankom i kolegom, którzy uczą się w gimnazjum? 

 K: Uczycie się przede wszystkim dla siebie,  nie trzeba być dobrym we wszystkim. 

Znajdźcie to, co was  najbardziej interesuje lub to co lubicie i skupcie się na tym. Szeroka 

wiedza ogólna jest mniej przydatna, ważna  jest wąska specjalizacja. 

Dziękuję Ci za rozmowę                                                                         Rozmawiała Agata Szymaoska 

Nasze gimnazjum może poszczycid 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 rozmo-

wy ze spotkania  z naszymi absolwentami w gimnazjum. 
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Rozmowa z Katarzyną Czubenko—absolwentką gimnazjum 2006  



 

ŚWIĘTO SZKOŁY  

PIERWSZE KLASY NA AFISZU  

Dnia 27 października 

w Publicznym Gimna-

zjum im. Polskich 

Olimpijczyków w Cie-

chocinku odbyło się 

wyjątkowe Święto 

Szkoły. Uroczystość 

miała bogatą oprawę 

artystyczną      i połą-

czona była          z  

otrzęsinami klas pierw-

szych. Całe przedsię-

wzięcie prowadziły: 

Matylda Pietrzykow-

ska i Agata Szymańska 

i Julia Hejdysz.  

          Po krótkiej pre-

zentacji programu im-

prezy, nadszedł czas na 

długo wyczekiwany 

konkurs pt. "Twoja 

twarz brzmi znajomo". 

Tegorocznym tematem 

przewodnim były pol-

skie zespoły muzycz-

ne. Każda klasa 1-3 

opracowała choreogra-

fię do piosenki wcze-

śniej wylosowanego 

zespołu. Bawiliśmy 

się, między innymi, 

przy takich utworach 

jak : "Zawsze z tobą 

chciałbym być "- Ich 

Troje, "Na pewno" - 

,,Sound’N’Grace”,  

"Barcelona"- Pectus,     

,, Jak Anioła głos” –            

Feel. 
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          Podczas występów nie sposób było po-

wstrzymać się od śmiechu, klaskać w rytm 

muzyki i świetnie bawić się z występującą 

klasą. Warto dodać,  że prezentowali się nie 

tylko uczniowie, ale i nauczyciele, którzy ra-

zem z wychowankami tańczyli,  a nawet śpie-

wali. Najbardziej swoim występem zaskoczy-

ła wszystkich pani Magda Gapińska,  która   

w rewelacyjny sposób zaśpiewała ze swoją   

podopieczną , tworząc piękny duet w piosen-

ce   Blue Cafe "Do nieba, do piekła". 

Otrzęsiny są świetną formą zabawy i przełamują bariery między uczniami klas pierwszych,    

a starszą młodzieżą. Pokazują, że oprócz nauki istnieje radosna, przyjemna strona szkoły.  

Klasa I a z wychowawczynią Panią J. Żelazkiewicz 

Klasa I b z   wychowawczynią Panią M. Bujalską 

Klasa I c  z wychowawczynią Ewą Rogozioską 

Artykuł  Zuzanny  Trojanowskiej—I c 



         Po zaprezentowa-

niu się  wszystkich klas 

nadszedł czas na turniej 

klas pierwszych, ocenia-

ny przez jury w składzie: 

pani dyrektor Anna 

Władkowska, pani Joan-

na Moneta, pani Beata 

Lewandowska i pan Darek Dzik. Turniej składał się  z czterech konkurencji. Quiz Olim-

pijski sprawdzał wiedzę, dotyczącą Igrzysk Olimpijskich na przestrzeni wieków. Artyści 

klas pierwszych malowali ,, na gorąco” portrety swoich wychowawczyń, a po ukończe-

niu pracy, panie musiały roz-

poznać swoje podobizny. Ko-

lejne zadania to humorystycz-

ne przedstawienie swojej kla-

sy oraz zawody sportowe. 

Podczas ostatniej konkurencji 

pojawiły się takie dyscypliny 

jak : "wyścigi rydwa-

nów" ( ośmioosobowe zespo-

ły ciągnęły na materacu swoją 

wychowawczynię), toczenie dwóch piłek, biegi, rzuty piłką do kosza. W większości kon-

kurencji niezwyciężoną 

okazała się klasa 1 c. Na-

stępnie uczniowie klas 

drugich i trzecich wraz          

z wychowawcami zmie-

rzyli się swe siły, przecią-

gając linę. Zwycięsko             

z tego "pojedynku", poko-

nując  wszystkie klasy, 

wyszła klasa IIIa z panią 

Magdą Gapińską. 7 

Spodławek 



Sportowcy roku 2014/2015 

 Po sportowych zmaganiach na ha-

li, wyłonieni zostali sportsmen                           

i sportsmenka roku szkolnego 

2014/2015 czyli najlepsi sportow-

cy szkoły.                                             

Zostali nimi:                                       

Weronika Michalska z klasy IIIc                  

Mikołaj Pasternacki z klasy IIa.  
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Wywiad z  Mikołajem 
Pasternackim  

Mikołaj Pasternacki jest uczniem klasy 2a nasze-

go gimnazjum. Od kilku lat osiąga sukcesy spor-

towe. W wieku  6 lat rozpoczął przygodę z pły-

waniem. Aktualnie pływa 8 lat, a od 6 lat jest     

w grupie sportowej pod opieką trenera Tomasza 

Sikorskiego. Na trening poświęca 1,5 godziny 

dziennie przez pięd dni w tygodniu. Mikołaj zaj-

muje siódme miejsce w rankingu ogólnopolskim 

piętnastolatków.  

Red. Cieszą nas twoje sukcesy, są liczne.  Jesteś 

FINALISTĄ MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW W 

PŁYWANIU. Dwa razy dostałeś się do finału ,,B”    

w wyścigach na 50 metrów stylem dowolnym                

i grzbietowym. W finałach zająłeś 18 miejsce               

w stylu dowolnym i 15 stylem grzbietowym.                    

W OGÓLNOPOLSKICH ZAWODACH PŁYWACKICH 

O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA MŁAWA”              

zdobyłeś brązowy medal, a w OGÓLNOPOLSKIECH 

MŁODZIEŻOWYCH ZAWODACH PŁYWACKICHO 

PUCHAR BURMISTRZA OŻAROWA MAZOWIEC-

KIEGO zająłeś I miejsce. Czy czujesz się czempio-

nem? 

Mikołaj: (uśmiech) Nie czuję się gwiazdorem, ani 

geniuszem sportowym. Po prostu próbuję byd 

dobrym sportowcem, co wymaga wiele wysiłku                       

i pracy. 

Red. Co lubisz robid w wolnym czasie? 

Mikołaj: Dla relaksu uprawiam inną dyscyplinę 

sportu– piłkę nożną, lubię też grad na kompute-

rze, oglądad filmy. 

Red. Czy zamierzasz rozwijad swoje zaintereso-

wania sportem i talent,  który posiadasz ? 

Mikołaj: Nie jestem jeszcze zdecydowany czy będę 

kontynuował ten rodzaj sportu, lubię go, ale wy-

maga on wielu wyrzeczeo, poświęcenia. Tylko 

weekendy mam dla siebie, chod też nie zawsze. 

Red. Jaką szkołę wybierzesz w przyszłości? 

Mikołaj: Nie wiem. Muszę wziąd pod uwagę 

wszystkie aspekty, przeanalizowad. 

Red. Dziękuję za rozmowę , życzę ci sukcesów. 



Gdy wszystkie eta-

py, sprawdzające 

możliwości i umie-

jętności uczniów 

klas pierwszych, za-

kończyły się pomyśl-

nie, przyszła kolej  

na oficjalną część 

otrzęsin czyli złoże-

nie ślubowania.             

Z każdej klasy            

do złożenia przysięgi 

wystąpili ich gospo-

darze, którzy unosząc ręce nad sztandarem szkoły, powtarzali słowa ślubowania, wypowia-

dane przez panią dyrektor. Reprezentanci klas zostali ubrani w tradycyjną grecką togę i sym-

boliczny wieniec laurowy. Pierwszoklasiści  otrzymali certyfikaty, potwierdzające ich doj-

rzałość i fakt przyjęcia w poczet gimnazjalistów   
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Złożenie ślubowania  

Na zdjęciu przewodni-

czące klas  pierwszych -

Konstancja Cichocka, 

Wiktoria Borzych  i Zu-

zanna Trojanowska                  

z      certyfikatami. 



Mecz — nauczyciele kontra uczniowie 

  W tym dniu nie było jednak 

przegranych, każdy świetnie 

się bawił.                                    

Dla mnie, jako uczennicy kla-

sy pierwszej, był to szczegól-

nie ważny dzień, który z pew-

nością zapamiętam na długo.                

Tym samym chcę                        

w imieniu wszystkich uczniów 

klas pierwszych podziękować 

starszym gimnazjalistom, któ-

rzy tak miło i ciepło powitali 

nas, a także pani dyrektor               

i wszystkim pracownikom 

szkoły, dzięki którym odbyły 

się  niezapomniane otrzęsiny. 

   

Zuzanna Trojanowska  

          Ostatnią i bardzo emocjonującą 

atrakcją dnia był niesamowity mecz 

piłki siatkowej,  w którym nauczyciele 

konkurowali z uczniami. W zespole 

pracowników szkoły zagrały panie: 

Magda Gapińska, Paulina Mrówczyń-

ska, Agnieszka Racka, Małgorzata Bu-

jalska oraz panowie: Dariusz Dzik               

i Robert Marzec.  Po stronie uczniów 

zaprezentowali się: Wiktoria Puczyń-

ska, Kinga Bajda,    Natalia Śmieszna, 

Dominik Pietrzak, Patryk Macewicz  

oraz Klaudia Zakrzewska.                      

Mecz zakończył się wynikiem 2:0            

dla  uczniów 
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Występ klasy III b 

Występ klasy II c 

Prezentacja klasy II a 



Wycieczka integracyjna klas pierwszych 

   

 W tym roku pod czujnym 

okiem wychowawczyń  udaliśmy się  

na wycieczkę integracyjną do Warsza-

wy. Zwiedziliśmy bogate komnaty  

Zamku Królewskiego, Starówkę, Po-

dziwialiśmy Warszawę z 30. piętra Pa-

łacu Kultury i Nauki. Wyjątkowa 

atrakcja czekała nas wieczorem. Obej-

rzeliśmy popularne  przedstawie-

nie ,,Romeo i Julia” w teatrze muzycz-

nym Janusza Józefowicza ,,Buffo”. 

Sztuka przygotowana była w spekta-

kularny sposób i zrobiła na nas 

ogromne wrażenie. Pełni emocji, za-

dowoleni  nocą wróciliśmy do domu. 
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Święto Edukacji Narodowej- 

dzień ważny dal każdego nau-

czyciela, ale też dla ucznia        

i polskiej szkoły. 

Celebrowany bardzo uroczy-

ście, wzbudzający wiele re-

fleksji. 

Nie jest łatwo w dzisiejszych 

czasach zainspirować i zachę-

cić ucznia do nauki, być dla 

niego autorytetem, wycho-

wawcą, przyjacielem. 

Tym bardziej cieszy fakt, że 

uczniowie potrafią docenić swych pedagogów, ich pracę i serce, które w nią wkładają. 

     W Publicznym Gimnazjum im Polskich Olimpijczyków uczniowie przekazali swym                

nauczycielom wraz z jesiennym świętem, wiele serdecznych słów uznania i wdzięczności. 

    ,,Za trudną prace z wami 

      i okazane serce,  

     chylimy głowy 

     ogromnej podzięce”- 

 płynęły słowa poezji 
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… Znakomity nauczyciel daje przykład, ale ten wielki inspiruje… 
                                                                        William Arthur Ward 

Wspólne Święto 

Nauczyciel –Uczeo 



     Program artystyczny 

przygotowany przez wy-

jątkowych uczniów ua-

trakcyjniły piosenki w wy-

konaniu : Julii Bartoszek, 

Kasi Grefkiewicz, Darii 

Trojanowskiej, Matyldy 

Pietrzykowskiej i Adriana 

Pawłuszki, a także tańce, 

które prezentowały Agata  

Miś i Weronika Hank. Nie 

zabrakło też dowcipów ze 

szkolnej ławki, prezentujących żywot ucz-

niowski i zmagania nauczycielskie. Cenny-

mi wskazówkami w przygotowaniu uroczy-

stości służyły panie: Kamilla Bolewicka              

i Agnieszka Racka oraz pan Sławomir Ma-

łecki. Kulminacyjnym punktem uroczystości 

były nagrody dla wyróżniających 

się nauczycieli. Ufundowane przez 

pana Burmistrza Leszka Dzierże-

wicza otrzymały panie: dyrektor 

Anna Władkowska i Małgorzata 

Bujalska. Następnie Nagrody Dy-

rektora wręczyła pani dyrektor. 

Nagrody otrzymali; Kamilla Bole-

wicka, Magda Gapińska, Marzena 

Grzegórska, Marietta Matuszew-

ska, Joanna Moneta, Paulina 

Mrówczyńska, Agnieszka Racka, 

Ewa Rogozińska, Anna Świątkie-

wicz, Wiesława Wiśniewska, Ma-

ciej Wzięch, Wojciech Zieliński, 

Joanna Żelazkiewicz . 
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TWOJA TWARZ BRZMI ZNAJOMO 

KLASA II A 

KLASA III A 

KLASA III C 

KLASA II B 

KLASA I A 

SZKOLNE Cheerleaderki 

KLASA I C 

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 Rogozioska 


