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   4 października 2011 klasa V a pojechała na wycieczkę do Malborka. Naszym celem było 
poznanie historii największego na świecie średniowiecznego zamku wybudowanego przez 
Krzyżaków. Składa się on z trzech części: Zamku Niskiego, Zamku Średniego z Pałacem 
Wielkich Mistrzów i Zamku Wysokiego z główną siedzibą władz Zakonu. Zwiedzanie 
trwało ok. trzech godzin. Po Zamku oprowadzała nas miła przewodniczka. Zwiedziliśmy 
m.in. krużganki, kuchnię, średniowieczną kotłownię, salę obrad, kancelarię, zniszczony 
kościół, sypialnię Wielkiego Mistrza i jego najważniejszych doradców oraz rycerzy, celę 
więzienną, wieżę toaletową, refektarz letni i zimowy oraz wystawę oręża. Uważam, że 
wycieczka była bardzo udana. Pani przewodniczka opowiadała bardzo żywiołowo. Mnie 
najbardziej podobała się wizyta w sali obrad. 
                                                                                                                 Mateusz Orłowski

Wiemy od naszych informatorów, że dwa tygodnie później śladami klasy V a udały się  
obie klasy szóste. Cóż, my pierwsi zdobyliśmy Malbork.

MALBORK ZDOBYTY
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1 października 2011 roku miłośnicy astro-
nomii spotkali się na boisku naszej szkoły, 
by uczestniczyć w wirtualnej wyprawie na 
Jowisza. Dzięki staraniom Wójta Gminy 
Marka Olszewskiego możliwa była ob-
serwacja nieba przez teleskop. Imprezę 
poprowadził dziennikarz, popularyzator 
astronimii Piotr Majewski. Pogoda dopi-
sała, więc oglądanie największej planety 
Układu Słonecznego, odległej od nas 
o setki milionów kilometrów, cieszyło 
się dużym powodzeniem. W kolejce do 
teleskopu stały całe rodziny. Na zdjęciu 
- Zuzanna Jarek.

ODYSEJA KOSMICZNA W ZŁOTORII

Historyczne stroje wzbudziły zainteresowanie
 u chłopców Czwartoklasistki: Iga, Julia i dwie Alicje w krużgan-

kach Zamku

Wziętą do niewoli krzyżackiej panią Sylwię Wiloch 
uratował dzielny polski rycerz Łukasz 

Cała grupa przed studnią na zamkowym dziedzińcu
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                            NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

 PAMIĘTAMY

         Tradycyjnie w pierwszą niedzielę września odbyła się Msza św. za oary II wojny świato-
wej. We wspólnej modlitwie z mieszkańcami Złotorii wzięli udział przedstawiciele naszej szkoły 
- pani Dyrektor Wiesława Geras, nauczyciele oraz harcerze. Mszę odprawili ks. dr Marian Wró-
blewski i ks. Arkadiusz Sobociński, nasz szkolny katecheta.

      Z okazji 93. rocznicy odzyskania niepod-
ległości odwiedzili naszą szkołę liczni goście 
m.in.p. Teresa Gryciuk - sekretarz Gminy 
Lubicz, p. Barbara Kisielewska - radna po-
wiatu toruńskiego, p. Maria Błaszczyk - radna 
Gminy Lubicz i Prezes Ochotniczej Straży 
Pożarnej wraz z przedstawicielami OSP, p. 
Jacek Murawski - sołtys Złotorii i p. Kamila 
Cudnik - przewodnicząca Rady Rodziców. 
Uczestniczyliśmy w  lekcji patriotyzmu, która 
była giełdą wiadomości na temat pamiątek ro-
dzinnych z okresu międzywojennego. Autorką 
i prowadzącą spotkanie z historią była p. Daria 
Czermińska-Falk.

Grześ Latowski prezentuje polifon, który jest w 
jego rodzinie od kilku pokoleń. Ze wruszeniem 
słuchaliśmy Mazurka Dąbrowskiego nagranego na 
metalowej płycie
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Komisję Edukacji Narodowej powołano 14 
października 1773 na wniosek króla Stanisława 
Augusta Poniatowskiego. Była ona pierwszym 
ministerstwem oświaty publicznej w Polsce. 
Komisja zreorganizowała system szkolny, 
wprowadziła nowe programy nauczania oraz 
przedmioty, m.in. historię i wychowanie -
zyczne. Wykładano w języku polskim, który 
zastąpił łacinę. 
Rocznicę powstania KEN uczciliśmy, trady-
cyjnie, akademią. 

    Przygotowane przez anglistkę Annę  Chrza-
nowską obchody miały na celu prezentację 
kultury i tradycji krajów europejskich. Szkoła 
była przystrojona agami różnych państw, 
przerwy umilała muzyka irlandzka, można 
też bylo napić się angielskiej herbatki i zjeść 
ciasteczko. Uczniowie rozegrali mecz w piłkę 
nożną Anglia - Niemcy. Odbył się quiz o kra-
jach Unii oraz konkurs plastyczny pt. Zabytki 
Europy. Na nał obchodów uczniowie przygo-
towali  Playback Show, który dostarczył wielu 
wrażeń. 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH
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                                       UROCZYSTE PASOWANIE NA UCZNIA
     27 października w naszej szkole odbyło się wielkie święto - Pasowanie na Ucznia. Na uroczystość 
przybyli: dyrektor Wiesława Geras, wicedyrektor Teresa Szatkowska, przewodnicząca Rady Rodziców 
Kamila Cudnik, ksiądz proboszcz Marian Wróblewski, rodzice, dziadkowie i rodzeństwo pierwszaków, 
przedstawiciele Małego Samorządu Uczniowskiego z opiekunką Sylwią Rucińską. Uczniowie klas 
pierwszych przedstawili program artystyczny przygotowany pod kierunkiem wychowawczyń - Teresy 
Lewandowskiej i Jolanty Wszelak. Dzieci świetnie prezentowały się w galowych strojach i uczniow-
skich biretach. Wzorowo zdały swój pierwszy egzamin udowadniając, że zasłużyły na zaszczytne mia-
no ucznia Szkoły Podstawowej w Złotorii. pierwszaki dziękują Radzie Rodziców MSU za wspaniałe 
prezenty.                                                                                                                           Jolanta Wszelak 
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UCZNIOWIE Z PASJĄ

Zuzia Koprowska z klasy VI B bardzo dobrze 
wspomina początek jesieni tego roku. Dwu-
krotnie udowodniła, że jazda konna, której 
poświęca wolny czas przynosi efekty. 11.09.11 
zajęła II miejsce w Regionalnych Zawodach w 
Ujeżdżeniu o Puchar Pensjonatu Miłosz. Na-
tomiast 25.09.11 brała udział w Mistrzostwach 
Polski w Ujeżdżeniu we Włocławku. W ka-
tegorii amatorów zdobyła I miejsce w kraju. 
Teraz skupia się na treningach.

Czarek Miłkowski 
pasjonuje się pły-
waniem na żaglach. 
We wrześniu wziął 
udział w zawodach 
w Grudziądzu. 
Załoga, której był 
członkiem zdobyła 
III miejsce.
Czarek z dumą pre-
zentuje pamiątkową 
statuetkę.

Taniec to moja pasja. Najpierw tańczyłam w ba-
lecie, przez rok uczyłam się podstawowych gur 
i zrozumiałam, na czym polega taniec. W końcu 
poczułam, że wolę tańczyć w szybszym tempie. 
Poszłam na pierwsze zajęcia breakdanceu i zaczę-
ło się...! Ćwiczę dwa razy w tygodniu po półtorej 
godziny pod okiem instruktorki, pani Basi. Wystę-
pujemy w najróżniejszych strojach, na przykład 
kankana  tańczyłam w długiej falbaniastej sukien-
ce, disco w brokatowych spodniach, koszulce i 
cekinowych trampkach. Fryzury też mamy dosto-
sowanie do różnych rytmów. Tak więc na naszych 
głowach powstają koki albo zawijane warkocze, a 
czasem szalone improwizacje. Możliwe, że pasję 
do tańca odziedziczyłam po mamie, która uczyła 
się tańców latynoskich i standardowych, i nadal 
pięknie tańczy. Kocham taniec, więc robię to, co 
lubię najbardziej. Poświęcam dla niego wszystko, 
każdą wolną minutę. Myślę, że to dobry sposób 
na wyładowanie mojej energii.
                                            Julia Foryś klasa IVa

Jeżeli masz jakąś pasję, zgłoś się do Redak-
cji, chętnie o Tobie napiszemy. Znajdziesz 
nas w sali nr 10.
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OGNISKO U JULII
8 paździenika 2011r. u Julii Wilmanowicz 
przy ul. Łokietka w Złotorii odbyło się 
ognisko klasowe. Spotkanie zaczęło się o 
godz. 14.00, lecz większość gości trochę 
się spóźniła. Siostra Julii Sandra najpierw 
pokazała nam boksy koni, a potem przy-
gotowała konia do jazdy. Ze stajni na 
koniu wyjechała Julia, prezentowała jazdę 
stępa, kłusem i galopem. Potem co odważ-
niejsi z nas próbowali tej sztuki. Dzięki 
Sandrze, która udzielała nam wskazówek 
i prowadziła konia wszyscy mieli okazję 
się przejechać. Potem przeszliśmy do 
ogniska, gdzie się świetnie bawiliśmy, 
m.in. w policjantów i złodziei. Myślę, że 
wszystkim się podobało, tak jak mnie. Ci, 
których nie było, niech żałują.
                                               Jaś Rogalski

Martyna Łudzińska nie pierwszy raz 
dosiada wierzchowca

Marcin Rauhut pewnie siedzi w siodle

       MAMY  NOWY SAMORZĄD

W roku szkolnym 2011/12 Samorząd 
Uczniowski poprowadzi Marek Mikołaj-
czyk, który swym programem wyborczym 
najbardziej przekonał do siebie uczniów, 
uzyskując najwięcej głosów. Przewod-
niczącemu SU pomogą w pracy Zoa 
Bielawska i Zuzanna Jarek. Dziewczę-
ta również uzyskały imponujący wynik 
w wyborach. Nauczycielską opiekę nad 
Samorządem sprawują Mariusz Jarlak i 
Anna Krajewska.

Miło nam poinformować, że zwycięzcą w 
wakacyjnym konkursie został  Miłosz Rutz z 
klasy II b.                                     Gratulujemy!

     KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY

Praca Julii Mejgier z kl. IIIa na konkurs Moja 
Ojczyzna
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Redaguje zespół
Opiekun: Maria Lackowska
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foto Robert Chrobak 

ROWEROWA JESIEŃ

Za chwilę start. Zawodnicy uśmiechnięci i gotowi do rywalizacji. Od lewej: Mateusz 
Woszczyna, Kacper Dąbrowski, Adam Zawodniak, Cezary Miłkowski, Eryk Cudnik, Radek 
Błaszczyk, Kacper Chełminiak i Jan Rogalski

Wszyscy dbamy o bezpieczeństwo, ścigamy 
się w kaskach

Kacper Chełminiak (z prawej) brązowy 
medalista wyścigów

PIŁKA NOŻNA
Na Orliku w Grębocinie rozegrano Mistrzostwa 
Gminy Lubicz w Piłce Nożnej Chłopców. Miło 
nam poinformować, że reprezentacja naszej 
szkoły zajęła I miejsce. Chłopcy udanie repre-
zentowali naszą gminę na zawodach powiato-
wych, gdzie zajęli III miejsce, zdobyli brązowy 
medal i puchar w Mistrzostwach Powiatu 
Toruńskiego.

Serdecznie gratulujemy sportowcom i  trenerowi 
panu Mariuszowi Jarlakowi

 Skład drużyny: Łukasz Chrobak, Kacper Kru-
pa, Mateusz Szeer, Radek Rybicki, Patryk 
Bens, Patryk Gabryszewski, Ignacy Duszyński, 
Mateusz Laskowski, Radek Błaszczyk i Mate-
usz Chrobak.

16 X 2011 w Lubiczu Górnym rozegrano wyścig kolarski o Puchar Wójta Gminy Lu-
bicz. Drużynowo uczniowie naszej szkoły zajęli III miejsce, a indywidualnie Kacper 
Chełminiak zdobył brązowy medal w kategorii klas czwartych.


