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Herbatka po japońsku

  Klasa Va uczestniczy w cyklu zajęć w odziałach 
Muzeum Okręgowego w Toruniu. 19 lutego 2010  
uczniowie odwiedzili kamienicę Pod Gwiazdą, 
gdzie zgromadzono wschodnie militaria i kolekcję 
Sztuki Dalekiego Wschodu, należącej do nielicz-

nych ekspozycji sztuki orientalnej w Polsce. Za-
jęcia prowadziła, ubrana w prawdziwe japońskie 
kimono, Pani Małgorzata Mikulska-Wernerowicz 
- pracownik Działu Edukacji w Muzueum Okrę-
gowym w Toruniu.

 Japońska ceremonia herbaciana, czyli 
Chanoyu jest to jedyne w swoim rodzaju spo-
tkanie. Odbywa się ono w specjalnie do tego 
celu przygotowanym pomieszczeniu – pawilonie 
herbacianym i może trwać nawet kilka godzin. 
Pawilon jest bardzo skromnie wyposażony: na 
podłodze leżą bambusowe maty, w jednej ze 
ścian znajduje się wnęka tokonoma. Wisi w niej 
zwój z kaligraą. Taki zwój nazywa się kake-
mono. Tuż obok stawia się kompozycję z kwia-
tów.  Zaproszeni goście ubierają się odświętnie 
- w kimona, zaś gospodarz przygotowuje im w 
specjalny sposób zieloną herbatę. Ta herbata, to 

matcha – zielona herbata w proszku. By ją przy-
rządzić, potrzebna jest oczywiście gorąca woda 
oraz specjalne bambusowe akcesoria: cha saku 
– łopatka do nabierania herbaty oraz chasen, czyli 
„trzepaczka”, którą „ubijemy” herbatę. 
Do ceramicznej czarki chawan za pomocą cha-
saku gospodarz nabiera odpowiednią ilość her-
bacianego proszku, zalewa gorącą wodą i przy 
pomocy bambusowego chasaku roztrzepuje tak, 
by na powierzchni utworzyła się zielona pianka, 
którą pięknie nazywa się „jaspisowym musem”. 
Tak przygotowany napój gospodarz podaje zapro-
szonym gościom na znak szacunku i sympatii dla nich. 
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Ceremonia herbaciana to spotkanie, które może 
trwać nawet kilka godzin. Odbywa się ono nie-
mal w absolutnej ciszy. Goście koncentrują się 
na tym, co robi gospodarz, zaś gospodarz stara 
się precyzyjnie wykonać każdą czynność.
 W dawnej Japonii ogromną rolę 
odgrywali doskonale wyszkoleni wojownicy 
– samurajowie. Kandydat na samuraja od naj-
młodszych lat doskonalił się w różnych sztukach 
walki. Uczył się posługiwania wieloma rodzaja-
mi broni. Samurajowie przeszli do legendy, jako 
ceniący honor, niezrównani w boju, mistrzowie 
miecza. Symbolem pozycji samurajów były dwa 
miecze: miecz długi i krótki tworzące komplet 
zwany daisho. Noszenie mieczy było przywile-
jem zarezerwowanym wyłącznie dla samurajów. 
Najważniejszy dla samuraja był miecz dłuższy 
– katana.  Kucie katany trwało wiele miesięcy. 
Dobrze wykonany miecz był bardzo wytrzyma-
ły, giętki i  niesamowicie ostry. Samuraj nigdy 
nie rozstawał się ze swoim mieczem. Wierzono 
bowiem, że jest w nim zaklęta dusza jego właści-
ciela.
Katana była bardzo cenna. Nikt poza samurajem 
nie miał prawa jej dotknąć. Groziła za to nawet 
śmierć! Utrata miecza była hańbą dla wojowni-
ka! 
Tradycyjny strój japoński nazywa się kimono. 
Jest to ubiór noszony zarówno przez kobiety, 
mężczyzn, jak i dzieci. Różne kimona nosi się 
w różnym wieku, zależnie od pory roku oraz 
okazji. Młode dziewczęta noszą barwne kimo-
na typu furisode („powiewające rękawy”). Jest 
to bardzo malowniczy strój z bardzo długimi 
rękawami. Czasem sięgają one niemal do ziemi. 

Dawniej, gdy dziewczyna wychodziła za mąż i 
urodziła dziecko, obcinano rękawy jej kimona 
do długości odpowiedniej dla mężatki, a z od-
ciętych końcówek szyto ubranko dla dziecka. 
Kimono dla dorosłych kobiet, to tomesode. 
Najbardziej eleganckim kimonem jest kimono 
czarne (hōmongi), z rodowymi herbami, cza-
sem dodatkowo zdobione pięknym, bogatym 
wzorem. Kimona męskie, w przeciwieństwie 
do damskich i dziewczęcych, charakteryzują się 
stonowaną kolorystyką i niewielką ilością deko-
racji. Kimono przewiązuje się odpowiednio do-
branym pasem o nazwie obi. Tradycyjny pas dla 
kobiet jest bardzo długi i szeroki. Wiąże się go z 
tyłu w ozdobny węzeł. Istnieje wiele sposobów 
wiązania tego pasa, zależnie od wieku kobiety, 
rodzaju kimona i okazji, na jaką jest zakładane. 
Właściwe założenie kimona i zawiązanie pasa 
obi, to bardzo trudna sztuka. Często podczas 
ubierania się potrzebna jest pomoc innej osoby. 
Pas obi dla mężczyzn jest o wiele skromniejszy 
od damskiego. Dużo węższy i krótszy jest wią-
zany także z tyłu. Kimono na mniej uroczyste 
okazje szyje się z bawełny lub lnu. Nazywa się 
ono yukata. Kimono, to bardzo kosztowny strój, 
przekazywany z pokolenia na pokolenie. Rów-
nie cenny jest ręcznie szyty i pięknie zdobiony 
pas obi. Dodatkowo razem z kimonem panie 
noszą białe skarpetki z jednym palcem (tabi), 
specjalne buty – klapki (geta lub zori), wachlarz, 
parasolkę, czasem małą torebkę.

Małgorzata Mikulska-Wernerowicz 
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Szach…Mat!

 W styczniu, tradycyjnie już w 
naszej szkole rozegrany był turniej sza-
chowy o mistrzostwo szkoły.  W tym 
roku swój sukces powtórzył Aleksander 
Serwiński z klasy V a. W wyniku turnie-
ju aż 9 uczniów zakwalikowało się do 
Indywidualnych Mistrzostw Szachowych  
Szkół Podstawowych Torunia.  Najlepszy 
wynik w tych mistrzostwach w kategorii 
dziewcząt wywalczyła Alicja Krajewska, 
która zajęła VI miejsce na 24 startujące 
zawodniczki. Alicja otrzymała dyplom i 
nagrodę książkową.  W kategorii chłop-

Nasza drużyna - po prawej - dzielnie walczyła z przeciwnikami

Maksymilian Serwiński - mistrz szkoły

ców najlepszy wynik uzyskali Krystian 
Dachtera i Szymon Żbikowski. Na 79 
zawodników uplasowali się w pierwszej 
dwudziestce.
 W lutym reprezentacja szko-
ły w składzie: Aleksander Serwiński 
– kapitan, Krystian Dachtera, Szymon 
Żbikowski i Alicja Krajewska  wystar-
towała w Drużynowych Szachowych 
Mistrzostwach  Szkół Podstawowych 
Torunia. Nasza drużyna wywalczyła VI 
miejsca na 12 startujących zespołów. 
 Zawodnicy, którzy startowali we 
wszystkich przytoczonych turniejach, w 
sumie rozegrali po 21 partii turniejowych, 
oraz wiele partii towarzyskich. 
 Turnieje szachowe, to nie tylko 
intelektualny wysiłek przy szachownicy. 
Dzieci z różnych szkół, w przerwach 
między partiami nawiązują rozmowy, 
przyjaźnie. 
Gratulacje dla wszystkich zawodników i 
szczególne podziękowania dla rodziców, 
którzy chętnie kibicują swoim dzieciom. 

Opiekun koła szachowego W. Geras
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BIAŁE WAKACJE W SZKOLE

„Zimowa podróż dookoła świata“ 
to niezwykle atrakcyjna oferta spę-
dzania wolnego czasu podczas ferii 
w Szkole Podstawowej w Złotorii.
Pięćdziesięcioro uczniów w ciągu tygo-
dnia przemierzyło wszystkie kontynenty.
Ameryka to przede wszystkim świat In-
dian, kolorowe pióropusze i taniec wojenny 
z własną choreograą. Podróżując po Azji 
dzieci poznawały zwierzęta i rośliny tego 
regionu. Obowiązkowe były też - nauka 
jedzenia ryżu pałeczkami oraz próby kre-
ślenia znaków japońskich. Niemało rado-
ści dostarczyły dzieciom afrykańskie tańce 
i sklejanie piramidy faraona. Flora i fauna 
Australii zakończyła dziecięce wojaże.
Program zimowej wyprawy zakładał 
również ćwiczenia poprawiające kondy-
cję zyczną małych podróżników. Piłka 
nożna, siatkowa, tenis stołowy oraz gry 
i zabawy ogólnorozwojowe cieszyły 
się wśród uczniów dużą popularnością.
Zakończenie wspólnej zaba-
wy odbyło się w toruńskim Mu-
zeum Podróżników im. T. Halika.
Uczestnicy białych ferii otrzymywali w 
szkole drugie śniadanie i ciepłe napoje.
Drugi tydzień zimowych wakacji w 
Złotorii upłynął również atrakcyjnie, 
gdyż strażacy przygotowali dla dzie-
ci lodowisko na szkolnym boisku. 

ML

Ozdoby, koraliki - to domena dziewcząt Ł. Duszyński, D. Rzepecki, Sz. Malanowski i M. Witkowski

Znaki japońskie? - nie ma problemu
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Dyskoteka karnawałowa Samorządu Uczniowskiego

Wspaniała oprawa muzyczna to zasługa Pana Daniela 
Olkiewicza. W roli asystenta brat Staś.

W czym iść na bal? Odwieczny  problem spędzał sen z powiek 
wielu uczniom
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                                     Rodem warszawianin, 
sercem Polak, a   talentem świata obywatel…
 
                                                                
            200. rocznicę urodzin wielkiego 
kompozytora Fryderyka Chopina bibliote-
ka szkolna i publiczna uczciły organizując 
cykl zajęć, w których uczestniczyły klasy 
II, III, i V-te. Głównym celem spotkań było 
zapoznanie dzieci z życiem i twórczością 
F. Chopina, kształtowanie umiejętności 
słuchania muzyki poważnej oraz wy-
obraźni muzycznej poprzez improwi-
zację plastyczną, a także wyrobienie 
umiejętności określania emocji  i wy-
rażania nastroju po wysłuchaniu utwo-
rów muzycznych.   
Uczestnicy spotkania obejrze-
li prezentację multimedialną 
„F. Chopin - najwybitniejszy polski kom-
pozytor”, wysłuchali fragmentów książki 
T. Mayznera „Chopin”. Autor prezentuje 
tu postać Chopina, jakiego jeszcze nie 
znamy, tych ciekawostek nie znajdziemy 
w encyklopediach i słownikach muzycz-
nych. Myślę, że dzieci wyszły z zajęć z 
dużą wiedzą na temat postaci i dorobku 
muzycznego kompozytora. Ponadto 
uczestnicy spotkań dowiedzieli się, ja-
kie utwory tworzył Chopin (polonezy, 
mazurki, walce, nokturny) i zapoznały 
się z jednym z nich - preludium. Pod-
czas słuchania „Preludium in E-Minor” 
uczniowie mieli za zadanie określenie 
własnych uczuć i nastroju, jakie wywołuje 
w nich ten utwór, a następnie plastyczne 
zobrazowanie tego. Dzieci za pomocą 
koloru i kształtu wyrażały swoje emocje 
i tworzyły „muzyczne obrazy” na kartce 
papieru. A jakie były efekty tych prób? 
Zobaczcie sami. Serdecznie zapraszamy 
do biblioteki na wystawę prac w dniach
 23-31 marca 2010 r.

                  Dorota Wyszogrodzka-Trybel

           
                  ROK 2010 NALEŻY DO FRYDERYKA CHOPINA
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Znane przysłowie „Czego się Jaś nie na-
uczy, Jan nie będzie umiał“ doskonale od-
daje starą prawdę o potrzebie kształcenia 
dzieci od najmłodszych lat. W życiu do-
rosłym łatwo nadrobić niedostatki ekono-
miczne, natomiast wykształcenie potrzeby 
posiadania wiedzy, ciągłego jej zgłębiania 
jest zadaniem o wiele trudniejszym. 
 W naszej szkole realizowany jest 
projekt „Czego się Jaś nie nauczy...“ 
– wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół 
realizujących kształcenie ogólne z terenu 
powiatu toruńskiego w roku szkolnym 
2009/2010 w ramach Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki współnansowany 
z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do uczniów, którzy 
chcą zainwestować w siebie, pragną roz-
szerzać wiedzę w ramach zajęć pozalek-
cyjnych lub oczekują wsparcia w nauce.
    W Szkole Podstawowej w Złotorii z 
programu korzysta 93 uczniów z klas 
I- VI, którzy pracują w 12 grupach pod 
okiem doświadczonych pedagogów. Dzie-
ci, w zależności od potrzeb, uczęszczają 
na następujące zajęcia: korekcyjno-kom-
pensacyjne, rozwijające kompetencje in-
formatyczne, oraz rozwijające kompeten-
cje matematyczne i naukowo-techniczne.
 Wzbogacenie oferty edukacyjnej 
przez szkołę daje nowe możliwości 
dzieciom z terenów wiejskich, dla 
których dostęp do dodatkowej formy 
kształcenia bardzo się liczy i może wie-
le zaważyć na ich karierze szkolnej. 
 ML

Czego się Jaś nie nauczy...

     Nigdy nie zapomnę dnia, w którym Anaruk przy-
płynął do Polski. Cieszyłem się.
Kiedy Anaruk wyszedł ze statku, uściskaliśmy się. 
Zapytał, gdzie w Polsce można zapolować na foki. 
Zaśmiałem się. Wytłumaczyłem mu, że w Polsce 
nie można polować na foki. Później wybraliśmy się 
do zoo. Kiedy zobaczył niedźwiedzia, wyjął dzidę 
i chciał w niego rzucić. W ostatniej chwili go po-
wstrzymałem. Wytłumaczyłem mu, że w Polsce, tak 
jak na foki, nie poluje się na niedźwiedzie.
- Wy w ogóle na coś polujecie? – zapytał Anaruk.
- O tak, np. na dzika, a nawet zające. – powiedzia-
łem.
- A co to dzik? – zapytał gość.

- Dzik to taka świnia - odpowiedziałem.
- Aha! – wykrzyknął Anaruk.
Po wizycie w zoo Anaruk i ja poszliśmy do mojego 
domu na obiad. Dziwił się, że na obiad jemy ogórko-
wą, a nie zupę z mięsa foki. Po obiedzie wyszliśmy z 
domu pograć w piłkę.
- Gracie na Grenlandii w piłkę? – zapytałem. 
- O tak – odpowiedział.
Na koniec dnia Anaruk musiał już wracać. Podaro-
wałem mu dużo musztardy, którą lubi.
Rano Anaruk popłynął na Grenlandię. Codziennie 
do niego dzwonię. A on obiecał, że jeszcze kiedyś 
przyjedzie.

Mateusz Orłowski kl. III A

Moje spotkanie z Anarukiem
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Redaguje zespół
Opiekun: mgr Maria Lackowska
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8 marca 2010 w Zespole Szkół w Grębocinie odbył się konkurs - Teatr Jednego Aktora. Wśród laureatów 
znalazły się dwie nasze uczennice - Julia Trybel z kl. IIb (z lewej) - za wiersz „Gąsior i gąska” - III miejsce oraz 
Zuzanna Kupczak z kl. IIIa za wiersz „Żuraw i czapla” - wyróżnienie. Dziewczynki do konkursu przygotowa-
ły: D. Wyszogrodzka-Trybel, J. Wszelak i K. Ośmiałowska

                          SPORT
Patryk Bens (z lewej), Patryk Gabryszewski, 
Łukasz Chrobak, Mateusz Chrobak oraz 
Radosław Błaszczyk grają w drużynie Salos 
Przeczno. Mają już na swoim koncie kilka 
znaczących sukcesów. W styczniu 2000 zajęli 
II miejsce w Inspektorialnym Turnieju Piłki 
Nożnej Halowej w Słupsku. 
W marcu 2000 drużyna Salos Przeczno zdobyła 
I miejsce i Puchar Marszałka Województwa Ku-
jawsko-Pomorskiego.
W tym turnieju  nasza szkoła wywalczyła III 
miejsce i puchar. 
                                Gratulujemy zawodnikom 
                             i panu Mariuszowi Jarlakowi.

                              SCENA DLA UTALENTOWANYCH 


