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Niech Święta Wielkanocne przyniosą Wam, Drodzy Czytelnicy, wiele radości,
dobra, a serca Wasze przepełnią wiosennym optymizmem.
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Konkurs recytatorski poezji Juliana Tuwima
Dnia 4 marca odbył się w naszym gimnazjum konkurs recytatorski poezji Juliana Tuwima . Recytatorzy prezentowali bogatą twórczość poety- od utworów dla najmłodszych– Ptasie radio, Lokomotywa,
przez żartobliwe skecze, po poważne poematy. Jury wytypowało zwycięzców:

II Powiatowy Konkurs Piosenki
Obcojęzycznej

I miejsce- Małgorzata Gołębiewska klasa III c
i Wiktoria Chmielewska I a
II miejsce - Adrian Skibiński III b

I miejsce Justyna Malinowska

III miejsce - Zuzanna Cichoń III a

III miejsce Małgorzata Gołębiewska

Konkurs wiedzy o życiu i twórczości J. Tuwima
Zwycięzcy konkursu
I miejsce-

Małgorzata Gołębiewska III c

II miejsce - Julia Dziarska III c
III miejsce- Paulina Kordowska II b
Zuzanna Cichoń III a

Kolejnym przedsięwzięciem
upamiętniającym Rok Tuwima
w naszej szkole był konkurs
o życiu i twórczości Juliana Tuwima. 25. uczniów przystąpiło
do rozwiązania testu, który obejmował zagadnienia ponadprogramowe.

KONKURS FRAZEOLOGICZNY DLA
KLAS PIERWSZYCH

I miejsce Hanna Guga I b
II miejsce Bogusława Gackowska I c
III miejsce Justyna Stefańska I c

,,Tak pisać, by słowom
było ciasno,
a myślom przestronnie"
J. Tuwim

SZKOLNY KONKURS
Z MITOLOGIĄ NA TY

I

miejsce

Piotr Pietrzak II c
Hanna Guga I b

II miejsce

Bogusława Gackowska I c

III miejsce Agata Januszewska I c
Zuzanna Łochocka II c
Kamil Mrówczyński II c
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Laur eaci Wojewódzkich Konkursów
Przedmiotowych

Piotr Pietrzak z geografii

Joanna Sikorska z biologii

Max Ubieta z języka angielskiego

F ot. Ola B.

Weronika Chilewska z języka angielskiego

Serdecznie gratulujemy !
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Mężczyźni rządzą świa tem, a mężczyznami kobiety
Pod takim mottem odbył się w naszej szkole
przezabawny show, poświęcony KOBIETOM.
Uczniowie zaprezentowali jeden dzień
telewizji śniadaniowej TV WOMEN. Program
przygotowali pod kierunkiem Pań:
K. Bolewickiej, A. Rackiej, E.Rogozińskiej
W. Chmielewska

Prowadzący program -Kasia i Witek

Stefan Wicherek (Justyna ) prezentuje pogodę na 8. marca

Rozmowa z Tomaszem Liskiem ( Oskar Chyliński)
,,Co z tą kobietą”

Dla wszystkich PAŃ

Pokaz mody dla kobiet związanych
z edukacją .

Scenka z filmu ,, Ona i on” ( Justyna i Grzegorz)
Kasia reklamuje cudowny plaster na odchudzanie.
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Pierwsza pomoc w na głych wypadkach– pokazy

W ramach akcji Bezpieczna Szkoła– Bezpieczny Uczeń, w dniu 7 marca przedstawiciele
Straży Pożarnej w Ciechocinku spotkali się
z uczniami naszego gimnazjum. Ratownicy
pokazywali jak udzielać pierwszej pomocy
przedmedycznej w nagłych wypadkach.
Uczniowie zdobyli nie tylko wiedzę teoretyczną, ale mieli też możliwość przećwiczyć kolejność czynności wchodzących w skład pierwszej
pomocy przedmedycznej pod czujnym okiem
ratownika. Uczniom przypomniano też regulacje prawne dotyczące udzielania pierwszej pomocy oraz najważniejsze numery alarmowe,
W końcowej części spotkania gimnazjaliści
mieli możliwość zadawania pytań, na które
ratownicy udzielali wyczerpujących odpowiedzi. Spotkanie było bardzo pouczające i interesujące.
Wiktoria Ch.
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Misterium Męki Pańskiej

Modlitwa Jezusa w Ogrójcu

Pan przed Piłatem

Pojmanie Jezusa

Jezus bierze krzyż na swe ramiona

Zdjęcie Jezusa z Krzyża
Jezus na krzyżu umiera

Fot. Zespół red.
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Wielkanoc ma wiele zwyczajów, które z chęcią obchodzimy.
Każdy dzień w ciągu Wielkiego Tygodnia niesie ze sobą najróżniejsze obrzędy, zwyczaje rodzinne, kulinarne oraz kościelne.
Niedziela Palmowa
Palemki – rózgi wierzbowe, gałązki
bukszpanu, malin, porzeczek – ozdabiano kwiatkami, mchem, ziołami,
kolorowymi piórkami. Po poświęceniu palemki, biło się nią lekko domowników, by zapewnić im szczęście na cały rok. Połknięcie jednej
poświęconej bazi wróżyło zdrowie i
bogactwo. Zatknięte za obraz lub
włożone do wazonów palemki chroniły mieszkanie przed nieszczęściem
i złośliwością sąsiadów.
Świąteczne porządki
Przed Wielkanocą robimy wielkie
świąteczne porządki nie tylko po to,
by mieszkanie lśniło czystością. Porządki mają także symboliczne znaczenie – wymiatamy z mieszkania
zimę, a wraz z nią wszelkie zło i
choroby.
Pogrzeb żuru
Ostatnie dwa dni postu były wielkim

przygotowaniem do święta. W te dni
robiono „pogrzeb żuru” – potrawy
spożywanej przez cały post., Kiedy
więc zbliżał się czas radości i zabawy, sagany żuru wylewano na ziemię.

wręczając tego dnia pannie pisankę,
dawał jej do zrozumienia, że mu się
podoba.
Wielkanocne jajo

Jajo – króluje na wielkanocnym
stole, jest symbolem życia i odrodzenia. Tradycja pisanek i dzielenia
się święconym jajkiem sięga daleko
w przeszłość. Już starożytni Persowie wiosną darowali swoim bliskim
Specjalnie dla dziewcząt
czerwono barwione jaja. Zwyczaj
Uwaga dziewczyny, – jeżeli w Wielten przyjęli od nich Grecy i Rzyką Sobotę obmyjecie twarz w womianie. Rumuńskie przysłowie ludzie, w której gotowały się jajka na
dowe mówi:, „Jeśli my, chrześcijaświęconkę, to znikną piegi i inne
nie zaprzestaniemy barwienia jaj na
mankamenty urody!
czerwono, wówczas nastąpi koniec
Lany poniedziałek
świata”. Czerwone pisanki mają
Lany poniedziałek, śmigus-dyngus, ponoć moc magiczną i odpędzają
złe uroki, są symbolem serca i miłoświęto lejka – to zabawa, którą
wszyscy doskonałe znamy. Oblewać ści. Jajko jest formą najbardziej
doskonałą. Zawiera wszystkie komożna było wszystkich i wszędzie.
nieczne
dla odżywienia organizmu
Zmoczone tego dnia panny miały
składniki: białko, tłuszcz, sole miwiększe szanse na zamążpójście. A
jeśli któraś się obraziła – to niepręd- neralne i witaminy. Ma około 100
ko znalazła męża. Wykupić się moż- kalorii.
na było od oblewania pisanką – stąd
Ewelina Śmieszna
każda panna starała się, by jej kraszanka była najpiękniejsza. Chłopak,

Misterium Męki Pańskiej
W czasie rekolekcji
20 marca w ciechocińskim Kinie
„Zdrój” widzowie obejrzeli Miste‐
rium Męki Pańskiej w wykonaniu
młodzieży z Publicznego Gimna‐
zjum im. Polskich Olimpijczyków.
Przedstawienie miało na celu skłonić wszystkich uczestników do refleksji nad sensem swojego życia, a
także przybliżyć ostatnie godziny z
życia Chrystusa. W nowatorski spo-

sób została połączona gra młodych
aktorów z ruchomym obrazem, muzyką i narracją w tle.
Publiczność przyjęła występ z wielkim entuzjazmem. Mieszkańcy miasta jak i kuracjusze wyrażali swoją
radość słowami: „jak dobrą mamy
jeszcze młodzież”, „czegoś takiego
jeszcze nie widzieliśmy”. W rolę
głównego bohatera wcielił się Kacper Stawiszyński. Scenariusz napisał

Igor Chełminiak, montażem obrazu
zajął się Filip Kaniewski.
Uczniowie z kl. II c przygotowywali
się do występu pod czujnym okiem
wychowawczyni P. Wiesławy Wiśniewskiej i S. Joanny Kierbiec.
Dziękujemy P. Dyrektor Barbarze
Kawczyńskiej i wszystkim pracownikom MCK za otwarcie i miłe przyjęcie w progach Kina „Zdrój”
Zuzanna Łochocka ( informacja ukazała się
też w Zdroju Ciechocińskim)
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Kącik Olimpijczyka

BEATA MIKOŁAJCZYK
Beata Mikołajczyk jest dwukrotną
olimpijską medalistką w kajakarstwie. Urodziła się 15 października
1985 roku w Bydgoszczy.
Przygodę z kajakarstwem rozpoczęła się w 4-tej klasie szkoły podstawowej. Dzięki namowom koleżanki 10-latka poszła na zajęcia z
kajakarstwa. Jej pierwszy trener
Wiesław Rakowski zaszczepił w niej
miłość do kajakarstwa. Po zawodach
„Pierwsze kroki”, w których pani

Szkoła nauczyła ją życia, a także
tego, że jeśli umiesz liczyć to licz na
siebie. W szkole każdy sprzątał po
sobie, prał swoje rzeczy, a także
każdy sam musiał siebie mobilizować do ciężkiej pracy, jaka czekała
na nich każdego dnia.
Swój pierwszy medal zdobyła
w Mistrzostwach Europy Juniorów
w Chorwacji. Wraz ze swoją partnerką Anetą Szulc zajęły 3 miejsce
na dystansie 1000 m.

Beata zajęła 5. miejsce ,trener zaproponował jej rozpoczęcie treningów
w Klubie Sportowym „Łączność”.
W związku z rozpoczęciem treningów, młoda Mikołajczykowa musiała zmienić szkołę. Rodzice zapisali
małą Beatkę do Szkoły Podstawowej
nr 47, w której trafiła do klasy o profilu kajakowym.
Po szkole podstawowej uczęszczała
do Szkoły Mistrzostwa Sportowego
w Wałczu.

Po raz pierwszy kajakarka
wystąpiła w Letnich Igrzyskach Olimpijskich w 2008
roku, które odbyły się w Pekinie. Podczas Igrzysk
z Anetą Konieczną wywalczyły srebrny medal dla Polski. W 2012 roku z Karoliną
Naja zdobyła swój drugi medal z IO w Londynie. Polki
zdobyły srebrny medal.

Beata Mikołajczyk jest wielkim skarbem dla polskiego sportu.
W latach 1996 – 2012
w Mistrzostwach Polski kajakarka zdobyła 50 medali ( 31 złotych, 13 srebrnych i 6 brązowych).
Obecnie studiuje zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii, lecz nie ma zamiaru przerwać swojej kariery sportowej. Sportsmenka na swoim blogu internetowym już odlicza dni i godziny do
Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro.
Gabrysia Wasilewska
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Z kulturą na co dzień
Recenzje
Zaklinacz koni – powieść
Nicholasa Evansa z 1995 roku.
Dziewczynka i jej koń nieoczekiwanie dostają się pod koła
wielkiej ciężarówki. Nie ma ofiar
śmiertelnych, ale wypadek wywiera destrukcyjny wpływ zarówno
na życie dziewczynki, jak i jej konia. Matka poszkodowanej nie zgadza się na uśpienie straszliwie poranionego konia, czując, że wówczas w jej córce również coś
umrze. Przejeżdża pół Ameryki
w poszukiwaniu człowieka, który

potrafi oddziaływać na psychikę koni. Postanawia odszukać mieszkającego w Ameryce człowieka, zwanego zaklinaczem koni.. Liczy na to,
że człowiek ten pomoże ich koniowi,
a przy okazji Grace.
Jeszcze przed publikacją książka
wzbudziła wielkie zainteresowanie
mediów. Prawa do jej ekranizacji
zostały sprzedane Hollywood Pictures i Robertowi Redfordowi za rekordową sumę trzech milionów dolarów, a prawa do tłumaczenia
osiemnastu krajom na całym świecie.
K. Ulaszewska

Muzyka
Coldplay – brytyjska grupa
muzyczna, grająca rock alternatywny. Członkowie zespołu są zaangażowani także w działalność społeczno-polityczną.
Coldplay ma na koncie ponad 50
milionów sprzedanych płyt oraz liczne nagrody branży muzycznej.
Zespół powstał w 1996, gdy czwórka przyjaciół spotkała się w londyńskim University College London.
Pomysł na założenie zespołu powstał, gdy Chris Martin (wokalista) i
Jonny Buckland (gitarzysta) zaczęli
pisać piosenki.
Później dołączył do nich
Guy Berryman (gitarzysta basowy)
oraz Will Champion (perkusista). Po

ustaleniu składu rozpoczęto
pierwsze próby. Zespół gra już
17 lat w tym samym składzie
tworząc coraz większe grono fanów na całym świecie.
19 września 2012 roku zagrał na
Stadionie Narodowym w Warszawie, na koncert przybyło ponad
40 tysięcy fanów zespołu.
K. Ulaszewska
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Jedna z świątecznych dekoracji w gimnazjum

SUDOKU
Łamigłówka, której celem jest
wypełnienie diagramu 9x9 w taki
sposób, aby w każdym wierszu,
w każdej kolumnie i w każdym
z dziewięciu pogrubionych
kwadratów 3x3 (zwanych "blokami"
lub "podkwadratami") znalazło się
po jednej cyfrze od 1 do 9.
Zasady przypominają trochę
kwadrat łaciński, wymyślony
i badany przez średniowiecznych
matematyków z terenów Arabii
(XIII wiek). W sudoku,
w przeciwieństwie do kwadratu
łacińskiego, cyfry nie mogą się
powtarzać nie tylko w żadnym
wierszu i kolumnie, ale także
w małym kwadracie 3x3.

W szponach nałogu cz. II

Rys. Martyna W.

