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Bóg się rodzi,  ogień krzepnie,  blask ciemnieje

 Święta Bożego Narodzenia przypominają nam, że w historii zbawienia 
nastąpiło bardzo ważne wydarzenie - na świat w ubogiej stajence przycho-
dzi Bóg, okazując w ten sposób swoją bezgraniczną miłość do człowieka.
Przychodzi, aby nas wesprzeć, ogłosić nam dobrą nowinę, że oprócz niespra-
wiedliwości, cierpienia, bólu i rozpaczy jest dla każdego człowieka nadzieja na 
wyzwolenie i zbawienie.                                                  mgr Izabela Pomianowska
 
  Jasełka w wykonaniu uczniów naszej szkoły należą do tradycji kościoła para-
alnego w Złotorii. Przedstawienie okoliczności narodzin Jezusa sprzed 2000 lat, 
dobrze znane,  wciąż porusza  i pozwala na nowo zmierzyć się z tą Tajemnicą. 

Uczestnictwo w misterium tworzy specyczną atmosferę, w której zapominamy 
o rzeczywistości, polityce, bezrobociu i trudach dnia codziennego. Stajemy się 
na moment lepsi, wierzymy, że pokonamy wszelkie trudności w naszym życiu.
Wszystkim naszym Czytelnikom i Przyjaciołom życzymy, aby Tajemica Bo-
żego Narodzenia była źródłem radości i dodawała sił w Nowym Roku 2010. 
                                                                                                      Redakcja
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Szymon Żbikowski jako św. Józef. W roli Maryi 
Beata Ptach

Klaudia Laskowska - Anioł, Paweł Gwizdalski - król
Herod, Maksymilian Serwiński - Diabeł

Dominik Marendowski, Mateusz Stawikowski i Staś 
Olkiewicz zatroszczyli się o sianko na Wigilię

Dzielenie się opłatkiem i życzenia to miły moment
 Wigilii. Jednak najwięcej emocji wzbudziły prezenty

Opinie uczniów na temat spektaklu „Kot w butach” 
wystawionym w Teatrze im. W. Horzycy w Toruniu:

Szymon  Żbikowski:
Głównym bohaterem sztuki był Kot w butach.
Sztuka pt.,,Kot w butach” nie podobała mi się, 
ponieważ fabuła była nudna. Cała akcja była mało 
dynamiczna. Pomimo tego były fajne piosenki i 
teksty. Wszyscy aktorzy byli dobrze przygotowani 
do tego spektaklu. Szkoda jednak, że reżyser nie wy-
korzystał talentów aktorskich w większym stopniu. 
Według mnie najfajniejszą postacią był Edward Tort. 
Gdybym był krytykiem, dałbym recenzję średnią.

Kasia Zająkała:
Byliśmy z klasą w teatrze im. W. Horzycy na spek-
taklu pt. „Kot w butach”. Spodobało mi się to przed-
stawienie, ponieważ opowiadało o prawdziwej przy-

jaźni. Ta sztuka obrazuje także jak kot - chwalipięta 
potra wykorzystać swoje umiejętności i spełnia ma-
rzenia swojego pana. Podobał mi się ten spektakl, 
ponieważ lubię przedstawienia, które pokazują jak 
bardzo w życiu może pomóc prawdziwy przyjaciel. 
Często zastanawiam się, dlaczego w dzisiejszych 
czasach tak mało jest prawdziwych przyjaciół. Tego 
rodzaju sztuka jest dla nas wspaniałą nauką.
 

Gorąco polecamy naszym Czytelnikom ten spektakl. 
Recenzje, jak widać, rozbieżne warto skonfrontować 
wybierając się do toruńskiego Teatru im. Wilama 
Horzycy. 
Autorem muzyki jest Zbigniew Krzywański, nato-
miast libretto napisał Jacek Bończyk, który dodatko-
wo całość wyreżyserował. 

Byliśmy w teatrze



3

Szkolne Mikołajki

Zima z Mikołajem jest pachnącym ciepłym majem -
przekonywaly śpiewająco małe artystki

Każde dziecko otrzymało kalendarz adwentowy 
z czekoladkami. Na zdjęciu: Zosia Wróbel 

Pani Dyrektor Wiesława Geras, w imieniu św. Miko-
łaja, przekazuje prezenty dla świetlicy - gry eduka-
cyjne

W rozdawaniu upominków pomagały panie Śnieżynki
z Rady Rodziców

W Samorządzie Uczniowskim I okres 
upłynął pod hasłem - Pomagamy. Dzięki 
loterii i sprzedaży kartek świątecznych 
zebraliśmy 876,32 zł na leczenie naszej 

absolwentki Karoliny. 
Uczestniczyliśmy też w akcji „Góra gro-
sza”. Na rodzinne domy dziecka przeka-
zaliśmy 164,36 zł.
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W średniowiecznym Ratuszu

Dowiedzieliśmy się, że:
Józena Siałkowska z kl. VI a brała udział w 
Międzynarodowych Zawodach Jeździeckich, 
które odbyły się w katowickim „Spodku“ w 
grudniu 2009.
Wygrała pierwszy konkurs Barbórka Cup na 
koniu Cassino „S“. Józena, która ma już wie-
le sukcesów sportowych, pokonała tym razem 
58 zawodników.
Maksymilian Serwiński z kl. V a trenuje judo. 
Zdobył już kilka medali. 

12 grudnia 2009 startował w XI Mikołajko-
wym turnieju judo dzieci we Włocławku, na 
którym zdobył srebrny medal.
19 grudnia brał udział w II Mikołajkowym tur-
nieju judo dzieci w Szubinie. Startował tam w 
dwóch kategoriach wagowych. W obu uzyskał 
pierwsze miejsca.
O Józenie i Maksymilianie pisaliśmy wcze-
śniej na naszych łamach. Jak widać, ich talenty 
sportowe rozwijają się doskonale. Serdecznie 
gratulujemy im sukcesu!

Urodzony w 1985 roku w Więcborku (koło Nakła nad Notecią). 
Niemniej, już od ponad 20 lat mieszka w Toruniu. Swoją edukację 
związał z toruńskimi szkołami/uczelniami i tak w czerwcu 2009 
roku uzyskał tytuł magistra z lologii angielskiej na Uniwersytecie 
Mikołaja Kopernika. Od 1 września 2007 roku jest nauczycielem 
języka angielskiego w Zespole Szkół w Złejwsi Wielkiej, a od 1 
września 2009 roku – również w tutejszej szkole. Zainteresowania: 
muzyka zagraniczna (lata 60., 70., 80. i 90.), lm, polityka oraz 
kultura krajów anglojęzycznych.

Nowy nauczyciel języka angielskiego

mgr Jakub Grochowski
ankieta

1. Kiedy byłem mały marzyłem o zostaniu 
piosenkarzem.
2. Mój pierwszy dzień w szkole wspominam 
mile. Będąc dzieckiem, czy też nauczycielem 
byłem niezwykle podekscytowany.
3. Wszystkie pieniądze oddałbym, aby posia-

dać w swoich zbiorach wszystkie albumy moich 
ulubionych wykonawców muzycznych.
4. Boję się o moich bliskich.
5. Moją ulubioną potrawą są gołąbki w sosie 
pomidorowym.
6. Najchętniej pojechałbym do Australii.

Mateusz Krupa w roli sędziego na lekcji w Muzeum 
Okręgowym w Toruniu

Ratusz w średniowieczu był centrum handlowym oraz 
miejscem pracy władz miasta i sądu
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 „Tajemnica lalki polega na tym, 
by całkowicie ujawniona lalkowa lalka 
przekształcała się na oczach widzów w ak-
tora o nieograniczonych możlowościach“ 

Siergiej Obrazcow

 O lalkach teatralnych można bar-
dzo długo i ciekawie mówić, pisać, opo-
wiadać. Ich świat jest zaczarowany. Teatr, 
w którym występują jest miejscem tajem-
niczym i zagadkowym. Gdy otworzy się 
kurtyna, gdy błysną światła, gdy na scenie 
pojawią się aktorzy i lalki, wkraczamy w 
krainę wyobraźni. Lalki to przecież ka-
wałki drewna, styropianu, sznurka, gąbki, 
papieru, które jak za dotknięciem różdżki 
czarodziejskiej, ożywają, chodzą, mówią, 
śmieją się, płaczą. To magia teatru, w 
którym pracuję 21 lat. Teatr mieści się 
w Toruniu i nazywa się „Baj Pomorski“. 
Wielką radość sprawia mi konstruowanie 
i wykonywanie lalek. W pracy wykonuję 
także dekoracje teatralne. Jest to odmienny 
od codzienności świat. Dla podkreślenia 
tajemniczości naszej pracy, posługujemy 
się nazewnictwem nieznanym dla innych 
ludzi. Bardzo duże znaczenie dla ludzi 

teatru mają przesądy. I tak na przykład 
w teatrze nie można gwizdać. Dlaczego? 
– Bo można zostać wygwizdanym. Sce-
nariusz teatralny, gdy upadnie na podłogę, 
należy przydepnąć. Dlaczego? – Bo rola 
ucieknie. Nie stosuje się w teatrze pawich 
piór, ponieważ aktor, który otrzyma pawie 
pióro pyszni się i zostanie poniżony.
 Dziwny jest ten świat teatralny, 
ale jest piękny i serdecznie zapraszam do 
niego. Jak się w ten świat dobrze wczu-
jemy, jak wkroczymy w zaczarowany 
krąg wyobraźni, to i Pinokio się do nas 
uśmiechnie, a Czerwony Kapturek puści 
perskie oczko.
                                        Andrzej Pietrzak

 Pan Andrzej Pietrzak, dziadek 
naszego ucznia z klasy VIb Pawła Gwiz-
dalskiego, był gościem  w naszej szkole 
4 grudnia 2009. Towarzyszyły mu „lalki 
emerytki“, jak sam je nazywał, które pro-
siły pana Andrzeja o to, aby zabrał je do 
dzieci w Złotorii. 
Bardzo dziękujemy za niezwykle interesu-
jące spotkanie. 

ZACZAROWANY ŚWIAT LALEK
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        Tradycją naszej szkolnej biblioteki 
stały się obchody Światowego Dnia Plu-
szowego Misia. To miłe, organizowane 
25 listopada święto, jest doskonałą okazją 
do spotkania z dziećmi wśród książek i 
pluszowych misiów. Te ostatnie zresztą 
„opanowały” bibliotekę, zajmując miejsca 
wszędzie - na półkach, przy komputerach, 
między książkami. Ciepło i przytulnie wy-
glądało tu tego dnia. Zaproszeni ucznio-
wie klas O-III zostali powitani piosenką 
„O kochaniu misia” w wykonaniu dziew-
cząt z klasy VI a i VI b, która wprowadziła 
wszystkich w nastrój misiowego święta. 
Działo się dużo i ciekawie… Były kon-
kursy i pogadanki, prezentacja misiowych 
lektur, misiowej strony internetowej oraz 
wierszy o misiach. 
 W przerwach między zjadaniem 
miodku na czas, rysowaniem wizerunków 
pluszaków oraz wyścigami papierowych 
misiów, dzieci wysłuchały wzruszającej 
historii pluszowego misia, wzięły udział 
w mini-quizie przyrodniczym „Czy znasz 
zwyczaje niedźwiedzi?”,wypowiadały 
się na temat, jak ważni są dla nich ich 

pluszowi przyjaciele, obejrzały również 
gazetkę „Misie w książce i na ekranie” 
oraz wystawę pluszowych niedźwiad-
ków. Największą jej atrakcją okazały się 
misie sprzed ponad…40 lat, należące do 
p. B.Wróblewskiej-Kukułki tak różne od 
tych miękkich, kolorowych pluszaków. 
Dzieci z zachwytem i wielką ostrożnością 
dotykały wysłużonego futerka, łapek i 
łebków wypełnionych…trocinami.
 Na koniec  spotkała dzieci wiel-
ka niespodzianka, odwiedził nas…Kubuś 
Puchatek, częstując zebranych małym „co 
nieco”. Wesołym okrzykom i życzeniom 
nie było końca. Kubuś wręczył jeszcze 
dyplomy i nagrody tym, którzy przystąpili 
do konkursów: kl.0-I- plastycznego „Laur-
ka dla misia” oraz kl.II-III literackiego 
(wiersz lub rymowanka o misiu) i dzię-
kując za życzenia pożegnał się słowami: 
„Do zobaczenia za rok!”. Trzymają więc  
Kubusia za słowo dzieci, jak również niżej 
podpisana organizatorka imprezy.
             mgr Dorota Wyszogrodzka-Trybel

Światowy Dzień Pluszowego Misia

 Mecz Polska - Kanada na żywo   
 
20 listopada 2009 reprezentacja Polski zagrała mecz 
towarzyski z reprezentacją Kanady na boisku Zawi-
szy w Bydgoszczy. Na meczu byli obecni uczniowie 
naszej szkoły, którzy trenują w KS Fliskak Złotoria. 
Bilety otrzymaliśmy z Polskiego Związku Piłki Noż-
nej. Po wejściu na stadion usłyszeliśmy ogromną 
wrzawę. Wrażenia były niesamowite, gdyż pierwszy 
raz w życiu byliśmy na meczu reprezentacji Polski. 
Oczywiście mocno dopingowaliśmy naszych piłka-
rzy, co skończyło się ogromną chrypą. Po strzeleniu 
zwycięskiego gola tłumy oszalały z radości wy-
krzykując nazwisko strzelca (Rybus). Mimo prze-
nikliwego zimna atmosfera była gorąca, przeżycia 
ogromne. Ten mecz zapamiętam do końca życia.     
                                     Patryk Bens kl. IV b   
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Biblioteka świętuje

 Październik ogłoszony został 
Międzynarodowym Dniem Bibliotek 
Szkolnych. Z tej okazji nasza biblioteka 
zorganizowała cykl spotkań czytelniczych 
pod hasłem ”Biblioteka, mój przyjaciel”. 
Spotkania miały na celu rozbudzenie zainte-
resowania książką, zachęcenie do odwiedza-
nia biblioteki, wypożyczania książek oraz 
wzbudzenie zamiłowania do czytania bajek, 
poezji i literatury dla dzieci.
 Kilka spotkań, na które zaproszo-
no dzieci z klas O-I, przebiegało pod hasłem 
„Baśnie, bajki, bajeczki…”. Uczniowie 
wysłuchali głośnego czytania przez starsze 
koleżanki baśni i bajek, a następnie wzięli 
udział w zabawie „Bajkowa zgaduj-zgadu-
la”.

 Kolejne spotkania, przeprowadzo-
ne dla  klas II i III-ich poświęcone 
były autorce Wandzie Chotomskiej 
świętującej  26.10.09 r. 80- te uro-
dziny. Dzieci z uwagą wysłuchały 
kilku zabawnych utworów pisarki, 
obejrzały relację ze spotkania autorki 
z czytelnikami w Grajewie. Pani Cho-
tomska wyznała, że już jako dziecko 
lubiła rymować i to stało się inspiracją 
do tworzenia wierszy. Dzieci wzięły  
udział w zabawie „Tworzymy rymy”. 
Świetnie się bawiły dobierając rymy 
do podanych przez bibliotekarza wy-
razów.

04.11. odbyło się uroczyste podsumowanie 
tygodniowych spotkań. Rozmawialiśmy o 
korzyściach płynących z czytania książek, 
dzieci chętnie wypowiadały się na temat 
„Co daje nam czytanie”. Zaproszeni goście 
– p. Dyrektor Wiesława Geras oraz przed-
stawicielka Rady Rodziców p. Katarzyna 
Susarska zaprezentowały fragmenty swojej 
ulubionej literatury. I kolejny raz pani Dy-
rektor dała nam się poznać z jeszcze innej 
strony, jako wielbicielka poezji Wisławy 
Szymborskiej i muzyki zespołu „Maanam”. 
Na koniec spotkania wręczono podziękowa-
nia dla gości i klas uczestniczących w cyklu 
zajęć „Biblioteka, mój przyjaciel”.

                      mgr Dorota Trybel                                                     

Biwak harcerski

 W dniach 18-20.12.2009 r. odbył 
się biwak harcerski w Szkole Podstawowej 
w Złejwsi Wielkiej. Pojechałam na niego 
wraz ze 158 drużyną harcerską „WATAHA” 
i z zuchami. Plan zajęć był następujący: co-
dziennie o godz. 8.00 była pobudka i zaprawa 
(gimnastyka), po której jedliśmy śniadanie. W 
ciągu całego dnia mieliśmy dużo ciekawych 
zajęć: gry zespołowe i gry terenowe. W piątek 
wieczorem mieliśmy świeczkowisko. Świet-
nie się na nim bawiliśmy. Graliśmy na gitarze, 

śpiewaliśmy piosenki harcerskie i bawiliśmy 
się. W sobotę odbyła się kolacja wigilijna. 
Dzieliliśmy się na niej opłatkiem, składaliśmy 
sobie życzenia. Każdy harcerz i zuch otrzy-
mywał upominek.
 Był to jeden z najbardziej udanych 
biwaków. Już nie mogę się doczekać następ-
nego wyjazdu. Zachęcam wszystkich do wstą-
pienia do nas.

Czuwaj!!!
Dh. Alicja Krajewska
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Redaguje zespół
Opiekun: mgr Maria Lackowska
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O MODZIE 
NIE TYLKO DLA DZIEWCZĄT

Z Weroniką Krajewską uczennicą klasy III  
gimnazjum rozmawia Alicja Krajewska.

Alicja: Czy dużą wagę przywiązujesz do mody?
Weronika: Myślę, że tak. Poprzez modę mogę 
wyrazić samą siebie.
A: Jaki styl preferujesz?
W:  Hmm... lubię zakładać różne ciuchy. Na co 
dzień noszę sportowe ubrania, takie jak: jeansy, 
bluzy i wygodne buty. Są dni, w których lubię 
się ubrać elegancko, zakładam wtedy: krótkie 
spódniczki, tuniki, a nawet buty na obcasie. 
Wszystko zależy od mojego nastroju.
A: W jakich sklepach lubisz kupować ubrania 
dla siebie?
W: Najczęściej wybieram: Cropp, House i 
H&M. 
A: Czy to są sklepy typowo z modą młodzieżo-
wą?
W: Raczej tak, nie ma tam ubrań dla małych 
dzieci.

A: Weroniko, powiedz mi, czy lubisz nosić do-
datki i jakie one są?
W: (śmiech) Jak każda dziewczyna lubię świe-
cidełka. Mam kilkanaście par kolczyków, kilka 
wisiorków i naszyjników, a także bransoletki. 
Lubię zmieniać paski. Niestety mam za mało 
torebek.
A: Czy lubisz się malować?
W: Lubię podkreślić swoją urodę lekkim ma-
kijażem.
A: Czy w gimnazjum można się malować?
W: Niestety nie, dlatego robię to tylko w week-
end.
A: Weroniko, masz ładną fryzurę. Powiedz 
czy młode dziewczyny wolą krótkie, czy długie 
włosy.
W: Dziękuję bardzo. Wydaje mi się, że dziew-
czyny wolą długie włosy, ale wszystko zależy 
od gustu.
A: Co według ciebie jest teraz na topie?
W: Myślę, że najmodniejsze ciuchy tego sezonu 
to tuniki i leginsy.
A: Dziękuje ci za rozmowę.

 Uczniowie, którzy uzyskali najwyższe wyniki w nauce w I okresie 2009/10

klasa IV a                                     Hubert Marczuk          4,81        klasa VI b
Marcin Kaliński       5,46              Szymon Żbikowski     4,81        Kinga Łubińska           5,70                    
Zuzanna Jarek          5,09              Monika Stanczewska  4,80        Dominika Piłatowska  5,10
Mateusz Chrobak     5,09                                                                 Michał Susarski           5,10
Mateusz Głąb           5,09              klasa V b                                   Izabella Wojdak           5,10
Marek Mikołajczyk  5,00              Sylwester Michalski  5,18        Paulina Zabiegła           5,00
Julia Pietkiewicz      4,91               Kacper Rygielski      5,18         Justyna Torkowska      4,90
Izabella Wojnar        4,91               Katarzyna Kempska  4,80        Oliwia Stanczewska    4,90
Jakub Zieliński         4,82               Beata Ptach               4,80        Olga Miecznikowska   4,90

klasa IV b                                      klasa VI a
Julia Dobrzyńska        5,18            Joanna Smolska            5,40
Zuzanna Koprowska   5,18           Agnieszka Rolewska     5,20
Karolina Wankiewicz  5,09           Magdalena Laskowska  5,10
Jakub Rogoziński        5,09           Józena Siałkowska      5,10
                                                       Zuzanna Jeka                4,90
klasa V a
Katarzyna Zająkała         6,00
Alicja Krajewska            5,63
Marcel Kaliński              5,45
Maksymilian Serwiński  5,27
Klaudia Laskowska        4,81


