
GAZETKA WYDAWANA PRZEZ KOŁO DZIENNIKARSKIE              WRZESIEŃ 2009
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZŁOTORII                              

44

DZIEWCZYNA NA MEDAL

5 lipca 2009 odbył się w Grabowcu 
Finał Pucharu Polski Dzieci w Sko-
kach. 
Józena Siałkowska, uczennica klasy 
VI a  na koniu Cassino S zdobyła III 
miejsce w kategorii A i zakwalikowa-
ła się do Mistrzostw Europy w Belgii. 
Józena otrzymała ponadto specjalną 
nagrodę - jako najlepsza zawodniczka 
woj. kujawsko-pomorskiego - siodło 
do skoków. 
Finałowy przejazd w parkurze był dla 
Józeny bardzo trudny, ponieważ od-
był się w strugach ulewnego deszczu. 
Na widowni kciuki za naszą uczennicę 
trzymali koledzy i koleżanki oraz panie 
nauczycielki i dyrektorki.
 
Serdecznie gratulujemy Józenie suk-
cesu - Redakcja
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Dzisiaj – 1 września mija 70. rocznica 
wybuchu II wojny światowej. Główne 
uroczystości, z udziałem przywódców 
wielu państw Europy i Stanów Zjednoczo-
nych, odbędą się na Westerplatte, gdzie 
rozpoczęły się działania wojenne.
Westerplatte to półwysep nad Zatoką 
Gdańską. W okresie międzywojennym 
znajdowała się tam wojskowa składnica 
tranzytowa, chroniona przez polską kom-
panię wartowniczą. Załoga Westerplatte 
liczyła 182 osoby. Wojna wybuchła 1 
września 1939 roku o godz. 4.45. Pancer-
nik niemiecki „Schleswig-Holstein“ roz-
począł ostrzeliwanie polskiej placówki, 
którą dowodził major Henryk Sucharski. 
Na Westerplatte nacierało łącznie ok. 3, 
5 tys. niemieckich żołnierzy. Zgodnie 
z rozkazem, załoga miała się bronić 12 
godzin, na posterunku trwała aż do 7 
września. Bohaterska obrona Westerplatte 
miała duże znaczenie moralne. W 1966 
roku wzniesiono w tym miejscu pomnik 
Obrońców Wybrzeża.  

Hołd żołnierzom złożył poeta 
K. I. Gałczyński w wierszu pt. 

„Pieśń o żołnierzach Westerplatte“
Kiedy się wypełniły dni
i przyszło zgniąć latem,
prosto do nieba czwórkami szli
żołnierze z Westerplatte.

(A lato było piękne tego roku.)

I tak śpiewali: - Ach, to nic,
że tak bolały rany,
bo jakże słodko teraz iść
na te niebiańskie polany.

(A na ziemi tego roku było tyle wrzosu na 
bukiety.)

W Gdańsku staliśmy tak jak mur,
gwiżdżąc na szwabską armatę, 
teraz wznosimy się wśród chmur,
żołnierze z Westerplatte.

I ci, co dobry mają wzrok
i słuch, słyszeli pono,
jak dudnił w chmurach równy krok
Morskiego Batalionu.

I śpiew słyszano taki: - By
słoneczny czas wyzyskać,
będziemy grzać się w ciepłe dni
na rajskich wrzosowiskach.

Lecz gdy wiatr zimny będzie dął
i smutek krążył światem,
w środek Warszawy spłyniemy w dół,
żołnierze z Westerplatte.
1939

na podstawie: Encyklopedia Gazety Wyborczej, 
J. Topolski Historia Polski, Warszawa 1993.

O tym powinniśmy pamiętać
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Szkoła Języków Obcych Logan w partner-
stwie ze Szkołą Pamięci Wojakowskich 
przeprowadziła w okresie wakacji 2009 
kursy języka angielskiego i technik pamię-
ci, które zorganizowane zostały w Szkole 
Podstawowej w Złotorii. Ogółem, stwo-
rzono 5 grup językowych dla dorosłych na 
różnych poziomach zaawansowania oraz 
3 grupy technik pamięci (1 grupa doro-
słych, 1 grupa dziecięca klasy 4-6 i 1 gru-
pa gimnazjalno-licealna). W sumie z zajęć  
skorzystało około 80 osób. Kursy były 
bezpłatne, ponieważ realizowane były w 
ramach Priorytetu  9.5   Oddolne Inicja-
tywy Edukacyjne na Obszarach Wiejskich 
współnansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w Ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 
Ze względu na utrudniony dostęp miesz-
kańców terenów wiejskich do edukacji 
jest to projekt, który umożliwi wyrówna-
nie tych różnic w porównaniu z możliwo-
ściami, jakie mają osoby z miast uczest-
niczące w różnego rodzaju prywatnych 
kursach i szkoleniach.
Na zakończenie kursów językowych zo-

stały przeprowadzone testy sprawdzające, 
a każdy z uczestników, który ukończył 
kurs otrzymał certykat ukończenia.
Dodatkowo, Szkoła Języków Obcych Lo-
gan organizuje 2 turę kursów językowych 
dla dzieci i młodzieży. Planuje się zorga-
nizowanie 5 grup językowych: klasy 1-3 
( 1grupa), klasy 4-6 ( 2 grupy) i gimnazju-
m+liceum ( 2 grupy).
Zapisów dokonywać można w Szkole 
Podstawowej w Złotorii 
w piątki (4.09 i 11.09) od 16.00-20.00 
i soboty (5.09 i 12.09) od 10.00-14.00.

Zajęcia ruszają 15.09, a odbywać się będą 
we wtorki-czwartki w godzinach popo-
łudniowych również na miejscu w SP w 
Złotorii. Kurs obejmuje 30 godzin nauki 
i zakończy się ok. 5 listopada. Informacje 
uzyskać można na www.sjo-logan.com 
lub telefonicznie (056) 651 16 46 w godz. 
od 15.00-19.00. Formularze zgłoszeniowe 
można pobrać ze strony internetowej albo 
bezpośrednio w SP w Złotorii.
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Redaguje zespół
Opiekun: mgr Maria Lackowska
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Paulina Bens
Lubię się uczyć. Podczas wakacji postanowiłam poznać techniki 
pamięci. Wykorzystam je w nauce szkolnej, pomogą mi w zapamię-
tywaniu dat i wydarzeń historycznych. To dobry trening i przygoto-
wanie do dalszej edukacji.

Natalia Zielinska
Poznanie technik pamięci to dobry sposób na zaoszczędzenie czasu 
w roku szkolnym. Nie interesuje mnie wkuwanie wiadomości przed 
klasówkami. Chcę szybko i efektywnie zapamiętywać nowe infor-
macje. Uważam, że wakacje to dobry czas na nowe doświadczenia.

Jadwiga Jankowska
Motywację do nauki języka angielskiego miałam ogromną. Mam 
7-letniego wnuczka, który mieszka w Stanach Zjednoczonych i ję-
zykiem angielskim posługuje się na co dzień.
Poza tym wstyd mi było, że nie umiałam udzielić informacji angiel-
skiemu turyście, który zwiedzał Toruń. Myślę, że na naukę języka 
obcego nigdy nie jest za późno. Jestem zadowolona z kursu w Zło-
torii.

klasa 0 a – p. Agnieszka Smolińska
klasa 0 b – p. Kamilla Wernerowska-
         -Szreder
klasa I a – p. Barbara Świerad
klasa I b – p. Sylwia Rucińska
klasa II a – p. Teresa Lewandowska
klasa II b – p. Jolanta Wszelak
klasa III a – p. Katarzyna Ośmiałowska
klasa III b – p. Beata Wróblewska-
           -Kukułka

klasa IV a – p. Joanna Zielaskowska-
           -Jabłońska
klasa IV b – p. Dorota Górtatowska
klasa V a – p. Maria Lackowska
klasa V b – p. Beata Górska
klasa VI a – p. Anna Krajewska
klasa VI b – p. Anna Chrzanowska

WYCHOWAWCY KLAS W ROKU SZKOLNYM 2009/10

Godziny lekcyjne:
1.   8.00 – 8.45
2.   8.55 – 9.40
3.   9.50 – 10.35
4. 10.45 – 11.30

5. 11.50 – 12.35
6. 12.45 – 13.30
7. 13.40 – 14.25
8. 14.35 – 15.20

Wakacje z językiem angielskim, dlaczego nie?




