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             SPIESZMY DO BETLEJEM - JASEŁKA 2014

    19 grudnia 2014 r. odbyły się szkolne ja-
sełka. W tym roku nad całym przedsięwzię-
ciem czuwał ks. Szymon Chachulski wraz 
rodzicami uczniów kl. III b - p. Agnieszką 
Borowiec, p. Agnieszką Przybyszewską i 
p. Moniką Hinczewską. Ucieszyło nas za-
proszenie do współpracy w tak ważnym 
wydarzeniu. Naszym zadaniem było skom-
pletowanie strojów oraz rekwizytów po-
trzebnych do przedstawienia. Służyłyśmy 
radami podczas prób i czuwałyśmy wraz 
z ks. Szymonem podczas występu dzieci. 
Bardzo podobała nam się oprawa muzycz-
na, o którą zadbał chór szkolny prowadzo-
ny przez p. Lucynę Laks. Naszym zdaniem, 
dzieci spisały się na medal, pokonały tremę 
i zachwyciły widownię. 
                                    Agnieszka Borowiec 

- mama Darii i  Laury
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           LEGENDY GMINNE W LUBICZU DOLNYM I ZŁOTORII

„Odkrywanie tożsamości historycznej kulturowej w legendach i opowiadaniach 
w Gminie Lubicz” to motto obchodów Święta Biblioteki w Lubiczu.  
    
    5 listopada 2014 r. nasi uczniowie wzięli udział w Święcie Biblioteki w Lubiczu. 
Uroczystość odbyła się w ramach projektu realizowanego przez Fundację „Agrafka” z 
Torunia oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Lubiczu pod honorowym patronatem  Wójta 
Gminy Lubicz.
Po oficjalnym otwarciu uroczystosci przez p. Marzennę Wojnar - Dyrektora Gminnej 
Biblioteki Publicznej oraz koordynatora  projektu p. Teresę Grochulską nastąpiła część 
bardzo oczekiwana przez uczniów naszej szkoły. Była to inscenizacja legend gminnych.  
Młodzi aktorzy przedstawili cztery legendy w formie giełdy wiadomości. Można było 
dowiedzieć się z nich, jak powstały nazwy Kopanino, Lubicz czy Złotoria oraz, co 
wydarzyło się na „strasznej górze” w Nowej Wsi.  
Grę aktorów przeplatała muzyka wykonywana na żywo przez Martynę Wiśniewską
(skrzypce) oraz Rozalię Olejnik (flet). W baśniowy charakter występu, oprócz dźwięków 
fletu i skrzypiec, wprowadziły także  odbiorców postaci narratorów, ciekawe stroje 
aktorów, rekwizyty, a także scenografia.
Reżyserem spektaklu była p. Daria Czermińska-Falk. Grę aktorską brawurowo 
zrealizowali: Staś Barganowski, Antek Bielawski, Laura Borowiec, Maciej Ciborski, Kaja 
Falk, Staś Humienny, Natalia Gabryszewska, Karol Jaskulski, Jonatan Kornowicz, Zuzia 
Pietkiewicz, Iza Piotrowska, Wiktoria Szymańska, Martyna Wiśniewska i Maciej Wszelak. 
Spektakl powstał w oparciu o legendy -  autorskie opowieści uczennicy Laury Borowiec 
oraz nauczycielki historii.
Występ został przyjęty bardzo dobrze przez publiczność. Cieszymy się, że mieliśmy  
możliwość ukazania w formie spektaklu naszej tożsamości historycznej i kulturowej w 
ramach małej ojczyzny.
Giełdę Legend Gminnych obejrzeli również uczniowie SP w Złotorii podczas akademii 
z okazji Święta Niepodległości.
Przedstawienie ukazało cząstkę naszej rodzimej historii, zainspirowało uczniów do 
zgłębiania wiadomości na temat własnej przeszłości.
                                                                     Daria Czermińska-Falk - nauczyciel historii i plastyki
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   W pogodny dzień uczniowie klasy I a, wyposażeni m.in. w sznurki, lupy, lornetki, map-
ki i oczywiście drugie śniadanie, wyruszyli na zajęcia do lasu.Trasę spaceru wyznaczała 
mapka, na której piktogramami były zaznaczone ,,stacje zmysłów”. Zadania na ,,stacji 
oko” to: odszukiwanie różnych kolorów w elementach przyrody, zbieranie materiału 
przyrodniczego, obserwowanie roślin i zwierząt, dociekanie, dlaczego liście zmieniają 
barwę?,,Stacja ręka”- tu zmysłem dotyku uczniowie badali korę drzew, mierzyli ich ob-
wód  sznurkiem, porównywali te obwody i wyciągali wnioski. Na ,,stacji ucho” został 
ogłoszony konkurs na najlepsze ucho. Dzieci zajęły wygodne pozycje, zamknęły oczy 
i słuchały odgłosów lasu. Cieszę się, że wszystkie mają ,,super” uszy. Najwięcej frajdy 
sprawiło dzieciom, ,,wsadzanie” nosa w liście, kawałek kory, garść ziemi - na ,,stacji 
nos”. Ostatnią stacją na mapce była ,,stacja usta”, na której dzieci miały odpowiedzieć na 
pytanie, dlaczego na mapce obok ust jest wykrzyknik? Po spożyciu drugiego śniadania, 
wręczyłam każdemu uczniowi  odznakę Młodego Badacza Przyrody. Z żalem opuścili-
śmy ,,leśną klasę”.                                                            Jolanta Wszelak - wych. kl. I a

   4 grudnia 2014r. r. odbył się w naszej szkole  turniej szacho-
wy o tytuł „INDYWIDUALNEGO MISTRZA SZKOŁY w r. 
szk. 2014/2015”. Wzięło w nim udział 25 zawodników z klas 
I – VI. Mistrzem szkoły został   uczeń klasy VI b Nikodem Po-
korski, który obronił TYTUŁ MISTRZA z ubiegłego roku.  Dru-
gie miejsce zajął Oliwier Filipowicz  z kl. IV b, trzecie miejsce 
Oskar Marendowski z kl. V a. W wyniku turnieju szkolnego, aż 
sześciu zawodników   zakwalifikowało się do Indywidualnych 
Mistrzostw Torunia, które odbyły się 13 stycznia 2015r. Są to:  
N. Pokorski, O. Filipowicz, O. Marendowski, F. Wojnowski, J. 
Paciorkowski oraz M. Pledziewicz.  Najlepszy wynik w kate-
gorii chłopców uzyskał Franciszek Wojnowski, zdobywając 4,5 
pkt w siedmiu partiach oraz Martyna Pledziewicz w kategorii 
dziewcząt, zdobywając 4 pkt. w siedmiu partiach.
Wszystkim zawodnikom gratulujemy dobrych  wyników! 
Z szachowym pozdrowieniem – 
opiekunka  koła szachowego  Wiesława Geras

NIKODEM POKORSKI OBRONIŁ TYTUŁ SZACHOWEGO MISTRZA SZKOŁY
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          Mit o stworzeniu świata       
  Wszystko zaczęło się tak. Był sobie chaos. Taka czarna dziura, nic ciekawego.  W 
całym tym chaosie nuda była straszna. Aż tu nagle, nie buchnie, nie łupnie - dwa bó-
stwa się z chaosu wyłaniają. Tak po prostu. Prosto z chaosu dwa bóstwa : Uranos i 
Gaja. No, ale jednak wciąż nudą wieje, gdyż tu jakaś ziemia się pojawia, tu jakieś dwa 
bóstwa się pojawiają. Jednak za dużo się nie dzieje. No i bóstwa wpadają na pomysł 
niesłychany. Będą mieli dzieci. Oryginalne, nie ma co. No więc jak zamierzyli, tak 
zrobili. Potomstwo było w trzech rodzajach. I wcale to nie były dziewczynki, chłopcy i 
coś tam jeszcze, tylko tytani, sturęcy i cyklopi. Tytani jak  to tytani,  byli silni, sturęcy, 
mieli po sto rąk, a cyklopi tylko jedno oko na czole. Jednak Uranos, jako dobry ojciec, 
nie patrzył tylko na wygląd, ale i na charakter.. Ten też był okropny, więc strącił ich 
do Tartaru. Jednak zostało jeszcze trochę niewtrąconych  tytanów, którzy postanowili 
zorganizować zamach na Uranosa. Ich przywódcą był Kronos. Udało się im to i Uranos 
raz na zawsze odszedł z polityki. Jednak jeszcze w swoich bólach przeklął Kronosa : 
,,Kiedyś ciebie też zabije twój własny syn”. Kronos się tym przejął i każde dziecko, 
które urodziła jego żona Reja (nie wiadomo skąd się wzięła) zjadał. No dobra, bardziej 
połykał. Lecz w końcu żona postanowiła, że chociaż jedno dziecko przeżyje. Był nim 
Zeus, ale zaraz. Poród to nie jakieś ciche szydełkowanie. Kronos dobrze wiedział, że 
żona rodzi. Dlatego bystra Reja dała mu kamień zawinięty w pieluchy, a stary tytan 
połknął. Zeus natomiast trafił na Kretę, taką wyspę (o dziwo bez kretów), gdzie zaopie-
kowała się nim Koza Amalteja. Zeus jednak nie był chowany przez byle capa, o nie. 
Była to opiekuńcza koza, której kiedyś odłamany róg służył Zeusowi za niezły hiper-
market. Chciał mleka, mleko pojawiało się w rogu, chciał cukierki, cukierki pojawiały 
się w rogu, i tak dalej. W końcu Zeus wydoroślał i stał się mężczyzną. Postanowił więc 
uratować swe rodzeństwo. Tak, tak rodzeństwo Zeusa ciągle żyło w brzuchu ojca. Zeus 
namówił więc Reję, żeby podała Kronosowi środek na wymioty. Podała i ślurp!! Cała 
rodzinka znowu  razem. Wylecieli: Posejdon, Hades, Hestia, Demeter i Hera. Postano-
wili więc... znowu strącić kogoś z tronu. Bili się coś około 10  lat, aż w końcu nasze 
rodzeństwo przypomniało sobie o wujkach w Tartarze. Wypuścili wszystkich stamtąd,  
uwolnieni walczyli dla uwalniających. Potem poszło już szybko. Buch!! Bach!! I po 
sprawie. Teraz to nasze rodzeństwo stało się bogami. Zeus jako przywódca przejął we 
władanie Niebo i Ziemię. Hades - Podziemia i Krainę Zmarłych. Posejdon - Morza i 
Oceany. Kobiety jak to kobiety, dostały trochę mniej władzy, ogniska domowe takie 
rzeczy. I tak panowali bogowie dni, miesiące, lata. Przeżywali wiele  przygód. Tak 
właśnie wyglądały początki świata według mitów greckich.  
                                                                                     Stanisław Humienny - klasa V a

Jak zapamiętać treść mitów?
Są różne sposoby, aby nauka 
nie była nudna. Staś Humienny
potrafi nadać każdej opowieści
oryginalny styl.
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W klasie I c odbyła się przed świę-
tami lekcja plastyczno-technicz-
na pt. „Twórcze choinki”. Mamy 
uczniów - panie Anna Morawiak 
i Magdalena Kornowicz zakupiły 
potrzebne materiały do pracy, słu-
żyły radą i pomocą podczas zajęć. 
Serdecznie dziękuję w imieniu 
dzieci. 
     Anna Kowalewska   - wych. I c

TAKIE PIĘKNE CHOINKI

Zimowa noc
Tamtej grudniowej nocy śnieg skrzył się niczym brokat. Księżyc oświetlał so-
ple lodu, które wyglądały wtedy jak piękne, ozdobne lampki. Drzewa wygląda-
ły jakby ktoś posypał je śnieżnobiałym pyłem. Mróz zmienił stawy i jeziora w 
błyszczące lustra. I nagle niebo przysłoniło chmurki miękkie jak piórka. Rozsy-
pały one w całym lesie śnieżne gwiazdki.   
                                                                                     Alicja Stanicka - kl. III b

  Prezenty od Św. Mikołaja dojechały do naszej szkoły na czas. Uczniowie 
otrzymali pięknie ilustrowane kalendarzyki adwentowe z czekoladkami. W tym 
roku wszystkie dzieci były grzeczne, więc nikt nie dostał rózgi. 

                         MIKOŁAJKI - ULUBIONE ŚWIĘTO DZIECI
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   Tata Poli – kapitan Adam Jankowski 
rozpoczął służbę wojskową, będąc pod-
chorążym w Wyższej Szkole Oficerskiej 
w Toruniu. Obecnie zajmuje stanowisko 
oficera sekcji szkolenia w 56 Bazie Lot-
niczej w Inowrocławiu. Na spotkanie 
przybył z pełnym ekwipunkiem. Dzieci 
mogły przymierzyć bluzę wojskową, be-
ret, kominiarkę. Sprawdzały, jak się śpi w 
wojskowym śpiworze położonym na kari-
macie. Z zainteresowaniem oglądały m.in. 
mapnik, menażkę, manierkę, niezbędnik 
żołnierski, oficerską torbę polową. Do-
wiedziały się, że cały ekwipunek waży 40 
kilogramów. Z podziwem patrzyły jak kpt. 
A. Jankowski szybko i sprawnie umieścił 
wszystko z powrotem w plecaku. Obej-
rzały krótki film o jednostce wojskowej, 
w której pełni służbę tata Poli.Dziękuje-
my za spotkanie i podarowane gadżety.

   BABCIA ADASIA I TATA POLI 
      Z  WIZYTĄ W KLASIE  IA
,,Eksperckie” wizyty rodziców (dziadków)
w klasie sprawiają, że uczniowie zdobywa-
ją wiedzę i umiejętności w sposób przyja-
zny i atrakcyjny.
W trakcie spotkania z babcią Adasia - pa-
nią Aldoną Peregonczuk uczniowie do-
wiedzieli się o zabawach swoich babć. Z 
zainteresowaniem obejrzały w Internecie 
galerię zdjęć ,,Stare zabawki”.  Potem 
przyszła kolej na wspólną zabawę: chodzi 
lisek koło drogi.....  śpiewały dzieci, a wy-
brana osoba krążyła za plecami pozosta-
łych uczestników zabawy. Przed końcem 
piosenki musiała rzucić komuś chusteczkę 
za plecy i szybko, okrążając siedzące dzie-
ci,  zająć miejsce tej osoby. W tym czasie 
dziecko, któremu została rzucona chustecz-
ka, musiało szybko wstać i złapać biegnącą 
osobę. Emocji było co niemiara. Na ko-
niec spotkania pani Aldona opowiedziała 
dzieciom, jak świetnie się bawiła, grając z 
rówieśnikami w Chińczyka czy rozwiązu-
jąc quizy. Zachęcała do niezapominania  o  
takiej właśnie rozrywce. Wspólna zabawa, 
śmiech, emocje przy planszówkach – rzecz 
nie do przecenienia. Bardzo dziękujemy za 
spotkanie.
                   Jolanta Wszelak - wych. kl. I a
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WYRÓŻNIENIA W NAUCE I ZACHOWANIU 
W I OKRESIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

Gosia i Ula Moczkodan pomagają przy 
składaniu „Złotoryjki”

Reprezentanci naszej szkoły, którzy za-
kwalifikowali się do etapu wojewódzkiego 
konkursów przedmiotowych - Nikodem 
Pokorski i Kosma Gąsiorowski z j. angiel-
skiego, oraz Wiktoria Malanowska z j. pol-
skiego. Gratulujemy i trzymamy kciuki.

KLASA IV a
Bartosz Kłosiński - 5,36, Stanisław Barganowski - 5,27, Natalia Osińska - 5,27, Alicja 
Maciejewska - 4,90, Paulina Olek - 4,90, Jonatan Kornowicz - 4,82

KLASA IV b
Kaja Falk - 5,64, Oliwier Filipowicz - 5,55, Amelia Strzelecka - 5,55, Sylwia Kusior - 
5,18, Kacper Mejgier - 5,09, Małgorzata Moczkodan - 5,0, Julianna Świeżyńska - 5,0, 
Urszula Moczkodan - 4,91, Miłosz Boliński - 4,91

KLASA V a
Antoni Bielawski - 5,55, Stanisław Humienny - 5,46, Rozalia Olejnik -5,09, Lidia Nęc-
ka - 5,00, Gabriela Nadachewicz - 4,82

KLASA V b
Jan Paciorkowski - 5,64, Zuzanna Roguszka - 5,36, Jan Furmański - 5,36, Hubert Osiń-
ski - 5,09, Antoni Krankowski - 5,00, Zuzanna Ciborska - 4,91, Aleksandra Weber - 
4,91, Szymon Dębicki - 4,91, Jakub Sowiński - 4,91, Nikola Fuerstenau - 4,82, Olga 
Wankiewicz - 4,82, Nikodem Dąbrowa-Januszewski - 4,82

KLASA VI a
Nina Krycińska - 5,73, Zuzanna Pietkiewicz - 5,55, Laura Borowiec - 5,46, Karol Ja-
skulski - 5,36, Monika Gackowska - 4,91, Dominika Głąb - 4,91, Marta Kwiatkowska 
- 4,91, Damian Strzelecki - 4,91, Julia Mejgier - 4,82

KLASA VI b
Kosma Gąsiorowski - 5,73, Nikodem Pokorski - 5,55, Żaneta Gutmańska - 5,36, Zuzan-
na Skibińska - 5,36, Julia Susarska - 5,36, Wiktoria Cieślewicz - 5,27, Wiktoria Mala-
nowska - 5,27, Kacper Rutz - 4,82
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Redaguje zespół
Opiekun: Maria Lackowska
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Michał Kwiatkowski - kolarski Mistrz Świata (Hiszpania 2014) oraz grupa adeptów Aka-
demii Copernicus, wsród nich nasza uczennica - Olga Wankiewicz - Wicemistrzyni Polski, 
która zdobyła ten tytuł w Obiszowie 14 września 2014 roku. 
Serdecznie gratulujemy Oldze sukcesu!

                                         WIADOMOŚCI SPORTOWE
W bieżącym roku szkolnym z powodzeniem bierzemy udział w różnych rozgrywkach sporto-
wych na szczeblu gminy, powiatu i województwa. Zarówno dziewczęta jak i chłopcy osiągają 
w nich sukcesy. 
Mistrzostwa Gminy Lubicz: 
1. miejsce - unihokej dz., 2. miejsce - unihokej chł., 2. miejsce - siatkówka dz., 2. miejsce - 
tenis stołowy dz. i chł., 3. miejsce - siatkówka chł.
Mistrzostwa Powiatu Toruńskiego:
2. miejsce w XV Turnieju Piłki Nożnej chł. o Puchar Tymbarku, 5. miejsce - unihokej dz.
Województwo:
Tradycyjnie bierzemy udział w rozgrywkach Salezjańskiej Ligi Bydgoszczy w halowej piłce 
nożnej. W XX - jubileuszowej edycji tego turnieju wystawiliśmy dwa zespoły. Gramy w gru-
pie klas I-IV i V-VI. Obydwie drużyny radzą sobie doskonale. W grupie młodszej zdobyliśmy 
komplet pięciu zwycięstw, a w grupie starszej ponieśliśmy tylko jedną porażkę i odnieśliśmy 
cztery zwycięstwa. W dobrych nastrojach awansowaliśmy odpowiednio z 1. i 2. miejsca do 
fazy play-off (walka o medale). Dwie nasze uczennice potrafią pięknie połączyć uprawianie 
sportu z nauką. Są to Natalia Gabryszewska i Zuzanna Pietkiewicz. Obie są członkiniami ka-
dry wojewódzkiej dziewcząt w piłce nożnej, i wyróżniającymi się zawodniczkami KS „Flisak” 
Złotoria. Natalia znalazła się w składzie drużyny na Finał Halowych Mistrzostw Polski w piłce 
nożnej. 
Na wyróżnienie za wyniki sportowe zasługują wszyscy uczniowie - sportowcy naszej szkoły. 
Pragniemy podziękować też Rodzicom, którzy niezawodnie wspomagają nas w licznych za-
wodach sportowych, zapewniając dzieciom bezpłatny transport. Z niecierpliwością czekamy 
na ukończenie budowy nowej sali gimnastycznej.                   
                                                                             Mariusz Jarlak - trener 


