SPODŁAWEK
Niech nadchodzące Święta będą dla każdego z Was
niezapomnianym czasem spędzonym bez pośpiechu,
trosk i zmartwień, wśród Rodziny, Przyjaciół
oraz wszystkich Bliskich dla Was osób.
A w Nowym Roku 2013 niech nie opuszcza Was zdrowie,
pomyślność i spełnią się te najskrytsze marzenia.
Red.

PUBLICZNE GIMNAZJUM
IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW
W CIECHOCINKU

W naszej szkole przygotowania do Świąt Bo‐
żego Narodzenia ruszyły pełną parą. Ustrojo‐
na choinka wita już wszystkich wchodzących
do szkoły. Ozdabiamy też sale lekcyjne, Został
ogłoszony konkurs na najpiękniejszy wy‐
strój klas. Będzie Mikołaj, Jasełka i wigilijne
spotkania w klasach. Przygotowaliśmy pięk‐
ne stroiki. Wysłaliśmy już kartki z świątecz‐
nymi życzeniami do naszych przyjaciół, spon‐
sorów i emerytowanych nauczycieli. Obyśmy
byli dla siebie wzajemnie mili i serdeczni.
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Szopka wykonana przez klasę II b

SZKOLNE TO I OWO
Wyniki Wojewódzkich Konkursów
Przedmiotowych –
etap szkolny
Do etapu rejonowego
zakwalifikowali się:
 z fizyki: S.Kappes,
M. Kowalewski
 z biologii: J.Sikorska,
Z. Gostkowska, P. Pietrzak
 z j. angielskiego:
W. Chilewska, A. Drzewiecka, J.Sikorska, S. Kappes,
M. Ubieta
 z historii: P.Pietrzak
 z geografii:P. Pietrzak ,
J. Litwin
 z j. polskiego: Z.Cichoń,
W. Chilewska, M. Gołębiewska, P. Stawska,
K.Dawidowicz, P.Pietrzak,
J. Litwin, J. Deręgowski

Próbne egzaminy trzecioklasistów
W dniach 13, 14 I 15 listopada trzecioklsiści pisali próbne egzaminy przygotowane przez CKE. Przedstawiamy nazwiska
koleżanek i kolegów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki :
Język polski– Weronika Chilewska 94% Jarosław Biniecki , Joanna Litwin, Małgorzata Gołębiewska– każdy 88%
Język angielski—poziom rozszerzony—Weronika Chilewska
100%, Aleksandra Drzewiecka 97,5%, Język niemiecki– Wiktoria
Skrzyńska 95%. Matematyka– Joanna Sikorska– 96,5%.
Kolejna próba to 12, 13, 14 grudnia. Egzamin przygotowany
przez Operon. Najwyższe wyniki uzyskali: Język polski— Jarosław Biniecki, Joanna Litwin, Weronika Chilewska– każdy 96,6%.
Język angielski poziom rozszerzony– Weronika Chilewska i
Aleksandra Drzewiecka -95%.Poziom podstawowy—Sebastian
Kappes 100%.Język niemiecki– Wiktoria Skrzyńska i Jakub
Grabowski 100%. Przedmioty przyrodnicze- Mateusz Kowalewski
90%, Joanna Sikorska i Joanna Litwin 87%.
Matematyka
– Małgorzata Gołębiowska 96,6%, A .Chrzanowska i Joanna
Litwin 93,3%, Joanna Sikorska 90%.

W konkursie na najpiękniejszy
świąteczny wystrój klas
nagrodę
otrzymała klasa I b, a na najpiękniej
ukwieconą salę lekcyjną– klasy II c i Ia

Świateczne dekoracje

Marsz Pierwszej Brygady

Legiony to żołnierska nuta,
Legiony to ofiarny stos,
Legiony to żołnierska buta,
Legiony to straceńców los !
My, Pierwsza Brygada,
Strzelecka gromada,
Na stos rzuciliśmy
Swój życia los,
Na stos, na stos !

Zdjęcie: :http://www.blog.konikowski.net/2012/11/11/czas‐na‐nowoczesny‐

Dzień 11 listopada to Narodowe
Święto Niepodległości. W tym roku
obchodzimy je po raz 94. Dokładnie
tyle lat temu Rada Regencyjna przekazała władzę nad wojskiem Józefowi Piłsudskiemu, a w trzy dni później rozwiązała się, przekazując mu
pełną władzę i ustanawiając go Naczelnikiem Państwa. Powstała Druga
Rzeczpospolita. Od kwietnia 1937
roku dzień 11 listopada jest najważniejszym polskim świętem narodowym.
W Ciechocinku obchody 94 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęły się o godzinie 10
w kościele parafialnym św. Apostołów Piotra i Pawła. Ks. prałat Grzegorz Karolak przewodniczył Mszy
świętej w intencji Ojczyzny.
Po nabożeństwie poczty sztandaro-

we , mieszkańcy, kuracjusze i oficerowie rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej przy dźwiękach orkiestry dętej
przeszli pod pomnik Romualda
Traugutta .
W dalszej części uroczystości wystąpił Burmistrz Miasta Leszek Dzierżewicz. Przypomniał, że 11 listopada
to dzień ważny dla wszystkich Polaków i nie należy zapominać o tych ,
którzy walczyli w szeregu i narażali
własne życie dla Ojczyzny. Następnie odbyła się ceremonia składania
wieńców pod pomnikiem Romualda
Traugutta. Część artystyczną obchodów święta stanowił koncert w Teatrze Letnim.
Wiktoria Chmielewska

My, Pierwsza Brygada ("Legiony") była pieśnią I Brygady Legionów Pol‐

skich, dowodzonych przez Józefa Piłsudskiego.Prawdopodobnym jej auto‐
rem był kpt. Andrzej Brzuchal‐Sikorski, który od 1905 r. był kapelmistrzem
orkiestry Kieleckiej Straży Ogniowej, a potem, orkiestry I Brygady Legionów
Polskich Józefa Piłsudskiego. Słowa Pierwszej Brygady, do melodii Marsza Kie‐
leckiego powstawały żywiołowo, układane na kwaterach i w okopach. My,
Pierwsza Brygada w latach powojennych uważana była przez żołnierzy Mar‐
szałka Piłsudskiego niemal za hymn państwowy. Kiedy w latach 1926‐1927 roz‐
poczęła się dyskusja, którą ze znanych pieśni uznać za hymn państwowy, m.in.
proponowano, aby połączyć Mazurka Dąbrowskiego z Pierwszą Brygadą, .

O, ile mąk, ile cierpienia,
O, ile krwi, przelanych łez,
Pomimo to nie ma zwątpienia,
Dodawał sił wędrówki kres.
My, Pierwsza Brygada...
Krzyczeli, żeśmy stumanieni,
Nie wierząc nam, że chcieć to
móc!
Leliśmy krew osamotnieni,
A z nami był nasz drogi Wódz!
My, Pierwsza Brygada...
Nie chcemy już od was uzna‐
nia,
Ni waszych mów, ni waszych
łez,
Skończyły się dni kołatania
Do waszych serc, do waszych
kies.
My, Pierwsza Brygada...
Dzisiaj już my jednością silni
Tworzymy Polskę ‐ przodków
mit,
Że wy w tej pracy nie dość pil‐
ni,
Zostanie wam potomnych
wstyd!

Święto Niepodległości w naszej szko‐
Czy potrafimy wyobrazić sobie ży‐
cie bez wolności ?
Wielu z nas zapewne nie. Dnia 24 paź‐
dziernika 1795r. doszło do trzeciego
rozbioru Polski. Trzy państwa zabor‐
cze: Rosja , Prusy i Austria wymazały
Polskę z mapy Europy. Nasi przodko‐
wie stracili wolność, ale nie utracili
nadziei. Wiarę w niepodległość odzy‐
skali 1807, kiedy za sprawą Napoleona
utworzono Księstwo Warszawskie.
Istniało ono do 1815r. Wtedy zaborcy
ponownie zajęli ziemie polskie.

Polacy nigdy nie poddawali się prześlado‐
waniom zaborców. Marzyli o wolnym pań‐
stwie. Świadczą o tym dwa powstania naro‐
dowo‐wyzwoleńcze: listopadowe w 1830r.
oraz styczniowe w 1863r. Zaborcy krwawo je
stłumili. Wiarę, w długo oczekiwaną nie‐
podległość Polacy, zaczęli odzyskiwać w
1914r., kiedy wojnę między sobą rozpoczęli
zaborcy.

Fot. Ł. Wietrzykowski
W przede dniu Święta Niepodległości nasze koleżanki i
koledzy pod kierunkiem Pań : W. Wiśniewskiej i A. Gawi‐
neckiej przygotowali montaż słowno– muzyczny nawiąu‐
jący do tragicznych kart historii Polski jak i tych przepięk‐
nych, pełnych nadziei, kiedy odzyskaliśmy wolność i two‐
rzyła się nasza Ojczyzna.

W 1916r. został podpisany akt, który gwaran‐
tował powstanie w bliżej nieokreślonym cza‐
sie Królestwa Polskiego. W czasie wojny,
z inicjatywy Józefa Piłsudskiego utworzono
legiony. Dnia 11 listopada 1918r. zakończyła
się pierwsza wojna światowa. Rada Regen‐
cyjna przekazała władzę wojskową J. Piłsud‐
skiemu. Polska po 123 latach niewoli odzy‐
skała niepodległość.
Na pamiątkę tego dnia właśnie 11 listopada
obchodzimy Święto Niepodległości
Piotr Pietrzak

Ojczyznę kocha
się nie dlatego,
że wielka, ale dlatego, że własna
Seneka Młodszy

Lekcja historii na żywo
Wieczornica
W poniedziałek 12 listopada 2012 roku w naszym gimnazjum odbyła się wieczornica poświęcona 94 rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości . Miała ona charakter spotkania
wielopokoleniowego. Oprócz uczniów i nauczycieli uczestniczyli w niej zaproszeni goście i rodzice. Uroczystość została przygotowana przez
uczniów klas drugich i trzecich pod kierunkiem
Pań : M. Augustynek, A. Gawineckiej, I. Ogrodowskiej, W. Wiśniewskiej .
Program wieczornicy był ciekawy i pouczający.
Pięknej recytacji wierszy towarzyszyły pieśni patriotyczne wykonane przez zespół wokalny prowadzony przez Pana Sławomira Małeckiego.
Wśród gości był m.in. Płk Maciej Maksymowicz,
który wygłosił okolicznościowe przemówienie.
Wszystkim zebranym udzieliła się wyjątkowa
atmosfera wieczoru i zaczęli śpiewać pieśni patriotyczne.

Odświętnego nastroju dodawała
okolicznościowa dekoracja
i zapalone świece .
Częstowano gości ciastami
upieczonymi przez uczniów i
gorącymi napojami.
Pozostały miłe wspomnienia i
nadzieja, że ta lekcja historii
pozostanie na długo w pamięci.

Zuzanna Łochocka

Spotkanie z Olimpijczykiem
Dnia 27 listopada 2012 roku Publicz‐
ne Gimnazjum w Ciechocinku odwiedził
wioślarz Łukasz Pawłowski. W spotkaniu
ze sportowcem uczestniczyli uczniowie,
nauczyciele i Pani Dyrektor .
Nasz gość, to znany i ceniony sportowiec
srebrny medalista igrzysk olimpijskich
w Pekinie, brązowy medalista mistrzostw
świata z Eton, złoty medalista młodzieżo‐
wych mistrzostw Europy. Na co dzień wy‐
stępuje w klubie AZS UMK Energa Toruń.
Pan Pawłowski w bardzo ciekawy sposób
opowiedział nam o swojej sportowej pasji.
Wyjaśnił na czym polega uprawiana
przez niego dyscyplina sportu, mogliśmy też
obejrzeć medal olimpijski. Na spotkaniu
dowiedzieliśmy się również jak wyglądają
treningi oraz przygotowania do takich
wydarzeń, jakim jest udział w olimpiadzie.
Spotkanie było niezwykle interesujące.
Nasz gość zachęcał uczniów do aktywnego
spędzania wolnego czasu, do uprawiania
sportu oraz pracy nad sobą.
Łukasz Pawłowski może być przykładem
dla wszystkich uczniów, ponieważ
jest wykształcony, wysportowany i
konsekwentnie dąży do celu. W swoim
aktywnym trybie życia znajduje czas, aby
spotkać się z młodzieżą i w ten sposób
propagować zdrowy, aktywny styl życia.
Na koniec spotkania wykonaliśmy
pamiątkowe zdjęcia.
Wiktoria Chmielewska

ANDRZEJKOWY FESTIWAL
TAŃCA I PIERNIKA 30 XI 2012

Jasełka dla najmłodszych

Fot. Ł. Wietrzykowski

FOTOREPORTAŻ
KLASOWE WIGILIE

BEZPIECZNE FERIE

ZIMOWE

 Zawsze informuj rodziców/opiekunów, gdzie i z kim bę-

dziesz przebywał!
 Wracaj do domu zawsze o ustalonej porze, przed zapad-

nięciem zmroku!
 Unikaj rozmów z obcymi ludźmi. Nigdy nie przyjmuj od

nich prezentów, nie oddalaj się z nieznajomym, nie wsiadaj do obcych samochodów.
 Nie otwieraj drzwi osobom, których nie znasz!
 W zimowe dni widoczność na drodze jest ograniczona
i kierowcy potrzebują więcej czasu do zahamowania pojazdu. Na jezdnię wchodź uważnie i spokojnie, rozejrzyj
się. Pamiętaj o odblaskach!!!

Rady poniżej pomogą Wam bezpiecznie i przyjemnie bawić się
na śniegu i lodzie
 Wybieraj bezpieczne miejsca do zabawy – z dala od ulic, mostów, torów kolejowych!
 Zjeżdżaj na sankach, nartach z górek, które znajdują się daleko od jezdni!
 Omijaj zamarznięte jeziora, rzeki, stawy! Nigdy nie można być pewnym wytrzymałości
tafli lodowej. Jeśli chcesz bezpiecznie jeździć na łyżwach, skorzystaj z przygotowanych
lodowisk – miejsc do tego przeznaczonych.
 Rzucając śniegowymi kulkami zwróć uwagę czym, gdzie i w kogo rzucasz np. nie mogą
to być przechodnie, okna lub przejeżdżające samochody – można stać się sprawcą
groźnego wypadku! Kulka śniegowa powinna być miękka i nie zawierać
twardych, ostrych przedmiotów. Nigdy nie celuj w głowę.
Opr. Krystian Stefanowski

POZDROWIENIA
Pozdro dla Aleksa ! ;*
Pozdro dla Ewci J
Pozdro dla Dzięciołka ;*
Pozdro dla mnie! <3
Pozdro dla Ew z Ia !
Pozdro dla Martii , Ewki1 i Ewki2 , Duśki i Trolicy .!. o_O
Pozdro dla Moniki M i Paci S .<3 <3
Pozdro dla Domcia z Ic .!.;*
Pozdro dla Moniki i Mary . ;*
Pozdro dla Ia
Pozdro dla Marcina od Ewy
Pozdro dla Ewki (Pani redaktor);D
Pozdro dla Martii :P
Pozdro dla Martii , Wickać ,Duśki , Ewki i Pin‐
gwinka<3
Pozdro dla Ia .!.
Pozdro dla pani Monety ;D
Pozdro dla całej Ib ♥ .
Pozdro dla Wickać <3
Pozdro dla Karasia ;P
Pozdro dla Bogdana ♥
Lubie budyń <3 Pozdro dla Ia .!.
Pozdro dla Plazdiga !
Pozdro dla Wiki i Olif :*
Pozdro dla Justina Biebera . ;*
Pozdro dla Wickać , Ewki , Ewy i Pingwina <3. Od Marti
Pozdro dla Mnie ;* <3 AVE
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