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                         ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Witaj dniu trzeciego maja,                        
który wolność nam zwiastujesz,
Pierzchła już ciemiężców zgraja.
Polsko, dzisiaj tryumfujesz!
Witaj maj, piękny maj,
U Polaków błogi raj
   
   30 kwietnia 2015 r. klasa IV a przygotowała inscenizację pt. „Trzeci maj - wielkie 
święto Polaków”. Uczniowie, nauczyciele i goście zostali zaproszeni do niezwy-
kłej biblioteki, gdzie wysłuchali kłótni książek na temat okoliczności uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja. Największą wiedzą popisała się Encyklopedia Historyczna 
- książka, którą zagrał Jonatan Kornowicz. Śpiewnik pieśni patriotycznych, czyli 
Paulina Olek przepięknie zaśpiewała utwór „Witaj, majowa jutrzenko”. ucznio-
wie dowiedzieli się, że konstytucja to najważniejszy akt prawny w państwie.
                                                                   Beata Górska - reżyserka spektaklu
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                                    PARTENON 2015

28 kwietnia odbyła się kolejna edycja kon-
kursu historyczno-mitologicznego PAR-
TENON. W świat starożytnej Grecji wpro-
wadził publiczność spektakl w wykonaniu 
klasy V a. Część konkursowa zgromadziła 
jedenastu uczestników, którzy walczyli o 
I nagrodę. Zwycięstwo i wieniec laurowy 
wywalczył w tym roku Szymon Dębicki z 
kl. V b. Drugie miejsce zajął Antoni Bie-
lawski z V a, trzecie - Stanisław Humien-
ny z V a. 
Maria Lackowska - organizator konkursu

KANGUR MATEMATYCZNY

Jak co roku, 19 marca,  67 uczniów naszej szkoły wzięło udział w Między-
narodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”. W szkołach podstawowych 
konkurs odbywa się w trzech kategoriach – Żaczek dla uczniów klas drugich, 
Maluch dla klas trzecich i czwartych oraz Beniamin dla klas piątych i szóstych. 
Każdy uczestnik konkursu otrzymał nagrodę – niespodziankę, układankę Ma-
giczny Wąż. Najlepszy wynik w naszej szkole i wyróżnienie w konkursie zdo-
byli:  Tobiasz Kowalski z klasy III a, Oliwier Filipowicz z klasy IV b i Antoni 
Bielawski z klasy V a. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
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    7 maja 2015 roku w Zespole Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym odbył się Gminny 
Turniej Ortograficzny o Puchar Przechodni Wójta Gminy Lubicz dla klas trze-
cich szkół podstawowych.
W turnieju uczestniczyły następujące szkoły: SP w Grębocinie, SP w Gronowie, 
SP w Lubiczu Dolnym, SP w Młyńcu, SP w Złotorii, SP w Lubiczu Górnym.
   Po uroczystym otwarciu turnieju, uczestnicy w grupach rozwiązywali liczne 
quizy i łamigłówki ortograficzne. I miejsce i puchar przypadły w udziale Szkole 
Podstawowej w Złotorii, którą reprezenowali: Dominika Wawrzyniuk kl. IIIa, 
Idalia Gutkowska kl. IIIa, Franciszek Morawiak kl. IIIb. Gratulujemy uczniom 
zwycięstwa i życzymy dalszych sukcesów!
                                                                        wych. kl. III - Beata Krycińska 

GMINNE
POTYCZKI
ORTOGRAFICZNE

   21 i 22 maja 2015 r. uczniowie naszej szkoły pod opieką wychowawczyń p. 
Gabrieli Kanieckiej i p. Ewy Ławańskiej oraz p. Mariusza Jarlaka spędziły we 
Wrocławiu.
Mocny akcent na początek: SKY TOWER. To gigantyczny (212m) kompleks 
mieszkaniowy, biurowy, handlowo-usługowy. Panoramę miasta oglądaliśmy z 
najwyżej w Polsce położonego tarasu widokowego (49 piętro). 
Urokliwa Starówka strzeżona przez liczne zastępy spiżowych krasnali też godna 
jest zapamiętania. Niezwykłe było spotkanie w duszpasterstwie osób głuchonie-
mych, gdzie opiekunka kaplicy opowiadała wycieczkowiczom o formach mo-
dlitwy, spowiedzi osób głuchoniemych, prezentowała atlasy, książki tworzone 
pismem Braille`a.
Następnego dnia oglądaliśmy Panoramę Racławicką – cykloramiczny obraz
(powstawał pod kierownictwem Jana Styki i Wojciecha Kossaka w 1893 i 1894 
roku) o wymiarach 15m x 114m. Rotunda, w której jest prezentowany to bardzo 
charakterystyczna budowla Wrocławia.
Kolejne miejsca zwiedzane to Hala Stulecia (od 102 lat pełni funkcję wysta-
wienniczą oraz sali koncertowej) i sąsiadujący z nią, rewelacyjny w maju, Ogród 
Japoński. Ogród ten powstał w 1913 roku, a w latach 1993-1996 poddany został 
gruntownej rewitalizacji.  Rośnie w nim 26 gatunków typowych dla Japonii oraz 
31 gatunków pochodzących z Azji Wschodniej.
Ostatnim punktem programu wycieczki było ZOO. Najstarsze w Polsce, obcho-
dzi w tym roku 150 urodziny, gdzie na 33 hektarach zgromadzono 5000 gatun-
ków zwierząt. Nas zachwyciło nowoczesne Afrykarium-oceanarium, gdzie w 
szklanym tunelu, nad naszymi głowami śmigały manty i rekiny, a tuż obok nas 
-  pingwiny z RPA.
Wrocław – 4. miasto w Polsce pod względem ilości mieszkańców - 633 tysiące, 
z ponad setką mostów nad licznymi ramionami Odry, a my mieliśmy tylko 2 dni 
aby się nim nacieszyć. Każdemu polecamy ten skarb Dolnego Śląska. 
                                                                                                    Ewa Ławańska
Fotorelację z wycieczki można obejrzeć na stronie internetowej naszej szkoły

UCZNIOWIE KLAS PIĄTYCH ZWIEDZILI WROCŁAW
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WYRÓŻNIENI ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
W ZŁOTORII W ROKU SZK. 2014/2015

KLASA VI A

                      Nina Krycińska
                 6,0 PRYMUS SZKOŁY
              NAJLEPSZA ABSOLWENTKA

     Zuzanna Pietkiewicz
    6,0 PRYMUS SZKOŁY
NAJLEPSZA ABSOLWENTKA

   Laura Borowiec
             5,91

Karol Jaskulski
            5,55

    Marta Kwiatkowska
            5,46

     Damian Strzelecki
            5,18

     Monika Gackowska
             5,27 

   Dominika Głąb
             5,18

Piotr Gradkiewicz
          4,82

      Olga Fisz
           5,0

      Julia Mejgier
           5,09
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    Zuzanna Skibińska
               5,73

    Nikodem Pokorski
               5,91

     Żaneta Gutmańska
              5,27

  Wiktoria Malanowska
              5,55

 Julia Susarska
         5,55

  Wiktoria Cieślewicz
               5,64

       Kacper Rutz
               5,09

   Martyna Pledziewicz
               4,91

  Wanessa Zarębska
              4,91

Kosma Gąsiorowski
            5,91

                                                       KLASA VI B

Tytuł NAJLEPSZEGO
SPORTOWCA

uzyskali:
Zuzanna Pietkiewicz, Natalia Gabryszewska,

Nikodem Pokorski, Oskar Page
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   Nazywam się Ksawier Hinczewski i jestem uczniem klasy 
IIIb. Moją pasją jest między innymi taniec towarzyski (tań-
ce standardowe i latynoamerykańskie). Przygodę z tańcem 
zacząłem w wieku 5 lat w przedszkolu. Moją partnerką jest 
Klaudia Nawrocka uczennica SP nr 32 w Toruniu. Obecnie 
uczęszczam do szkoły tańca Dance&Dance w Toruniu. Moje 
dotychczasowe osiągnięcia to: 
27.10.2013 – I miejsce w Kujawsko-Pomorskiej Lidze Ta-
necznej w Toruniu w kategorii 8-9 lat, klasa H, 01.12.2013 – I 
miejsce w Kujawsko-Pomorskiej Lidze Tanecznej w Obrowie 
w kategorii   8-9 lat, klasa H, 17.05.2014 – VI miejsce w Ku-
jawsko-Pomorskiej Lidze Tanecznej w Toruniu w kategorii  
8-9 lat, klasa G, 15.06.2014 – V miejsce w Kujawsko-Pomor-
skiej Lidze Tanecznej w Bydgoszczy w kategorii 8-9 lat, klasa 
G, 01.02.1015 – I miejsce w Kujawsko-Pomorskiej Lidze Ta-
necznej w Toruniu w kategorii  10-11 lat, klasa G, 15.03.2015 
– I miejsce w Grand Prix Polski Ekstraklasa FTS w Środzie 
Wielkopolskiej w kategorii 10-11 lat, klasa G, 21.03.2015 – I 
miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego Fo-
cus w Ostródzie w kategorii 10-11 lat, klasa G, 29.03.2015 
– II miejsce w Kujawsko-Pomorskiej Lidze Tanecznej w Byd-
goszczy w kategorii 10-11 lat, klasa G,18.04.2015 – I miejsce 
w Grand Prix Polski Hollywood Cup 2015 w Sierpcu w kate-
gorii 10-11 lat, klasa G. (awans do klasy tanecznej F).

     Od września ubiegłego roku razem z bratem trenujemy szermierkę w klubie „UKSI Bohun”.
Trenujemy szermierkę sportową wywodzącą się z szermierki tradycyjnej, czyli sztuki walki. 
Walczymy na florety można jeszcze walczyć szablą lub szpadą. Opis walki: na planszy walczy 
dwóch szermierzy ubranych w maski ochronne i specjalne białe stroje ochronne. Pomiędzy tymi 
dyscyplinami największa jest róznica w polu trafienia. We florecie ważne są na specjalnej, w 
szpadzie na całe ciało a w szabli od pasa w górę. Dodatkowo w szabli są cięcia i pchnięcia a 
szpadzie i florecie tylko pchnięcia. Niedawno na turnieju w Warszawie mój brat Jan Bielawski 
zajął trzecie miejsce. Mnie poszło trochę gorzej, miałem miejsce szóste. Oczywiście każdy z nas 
zajął te miejsca w swojej kategorii wiekowej. W klubie atmosfera jest bardzo miła i wszyscy 
sobie pomagają. Na treningi chodzimy trzy razy w tygodniu, trenerzy są bardzo mili i starają się 
nauczyć nas jak największej ilości technik obronnych i tych służących do ataku. Cieszę się, że tam 
chodzę.                                                                                                                 Antoni Bielawski

              TANIEC
        TOWARZYSKI

Ksawier Hinczewski z part-
nerką Klaudią Nawrocką
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UCZNIOWIE Z PASJĄ

W przedszkolu mama woziła mnie 
na zajęcia baletu z elementami tańca. 
Kiedy rozpoczęłam pierwszą klasę, 
tata dowiedział się, że można zapisać 
się do Młodzieżowego Domu Kultury 
w Toruniu. Tak trafiłam do Korpora-
cji Tanecznej Baby Jagi. Po niespełna 
roku nauki moja sylwetka zdecydowa-
nie pozbyła się wad postawy, a ja na-
uczyłam się jak zrobić szpagat, gwiaz-
dę i inne figury. Zajęcia odbywają się 
dwa razy w tygodniu po półtorej go-
dziny. Ja ćwiczę jeszcze codziennie 
w domu, nie dlatego, że muszę, ale 
chcę i sama wymyślam różne układy 
taneczne. Miałam zaszczyt tańczyć 
wraz z koleżankami z zespołu w Baju 
Pomorskim na koncercie charytatyw-
nym Oratorium, oraz w Auli UMK na 
Gali Korporacji Tanecznej Baby Jagi 
„Złote Miotły 2015”.

Marysia Marcinkowska Ic

Cześć, tu Kosma. Widzimy się po 
dwóch latach. Chciałbym wam po-
kazać moje postępy na instrumen-
cie zwanym perkusją. Od ostatniego 
mojego nagrania trochę się zmieniło. 
Uczęszczam na lekcje perkusji do 
pana Jacka dwa razy w miesiącu. Do-
staję od nauczyciela nuty, z których 
gram. Gdy mam dużo czasu, przy-
chodzę grać do próbowni mojego taty, 
muzyka z zamiłowania, a gdy mam 
mało czasu, gram na padzie, który jest 
imitacją werbla. Nauczyciel głów-
nie stawia na grę techniczną, dlatego 
gram utwory bardziej zaawansowane 
technicznie.

Jest to fragment wypowiedzi Kosmy 
Gąsiorowskiego z filmiku dokumen-
tującego jego zamiłowania muzyczne. 
Obraz pokazuje Kosmę podczas prób,  
skupionego na ćwiczeniach, czytają-
cego nuty i z dużą swobodą opowia-
dającego o tajnikach gry na perkusji.

Marysia Marcinkowska w towarzy-
stwie Mamy i Babci po udanych wy-
stępach w auli UMK w Toruniu

Kosma Gąsiorowski wytrwale rozwija 
talent muzyczny. Kadr z filmu 
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Redaguje zespół
Opiekun: Maria Lackowska
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KLASA IV a
Bartosz Kłosiński - 5,73, Stanisław Barganowski - 5,36, Natalia Osińska - 5,27, Jonatan 
Kornowicz - 5,27 Alicja Maciejewska - 5,0, Oskar Świątkowski - 4,91

KLASA IV b
Oliwier Filipowicz - 5,82, Amelia Strzelecka - 5,73, Kaja Falk - 5,64, Miłosz Boliński - 
5,46, Sylwia Kusior - 5,36, Kacper Mejgier - 5,27, Małgorzata Moczkodan - 5,18, Julian-
na Świeżyńska - 5,18, Urszula Moczkodan - 5,09

KLASA V a
Stanisław Humienny - 6,0 PRYMUS SZKOŁY, 
Antoni Bielawski - 5,91, Lidia Nęcka - 5,18, Rozalia Olejnik -5,09, Katarzyna Górecka - 
4,91,  Gabriela Nadachewicz - 4,91, Oskar Meszek - 4,82

KLASA V b
Jan Paciorkowski - 5,82, Jan Furmański - 5,73, Zuzanna Roguszka - 5,64, Aleksandra 
Weber - 5,36, Szymon Dębicki - 5,36, Jakub Sowiński - 5,27, Nikola Fuerstenau - 5,18 , 
Antoni Krankowski - 5,18, Hubert Osiński - 5,09, Zuzanna Ciborska - 5,0, Miłosz Rutz - 
5,0,  Olga Wankiewicz - 4,91, Dobromir Dytkowski - 4,91, Mikołaj Biały - 4,82, Damian 
Wałdoch - 4,82

                          WYRÓŻNIENIA W NAUCE I ZACHOWANIU 
                                 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLASTYKA
   Nasza szkoła już od wielu lat uczestniczy w akcjach plastycznych organizo-
wanych przez Galerię i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu. W 
maju tego roku klasa IVb miała możliwość uczestniczenia w zajęciach przepro-
wadzonych w  szkole przez pracownika wymienionej Galerii.  Uczniowie od-
byli „plastyczną podróż”na rowerach z wyobraźni w ramach  projektu Zawsze 
zielono, zawsze niebiesko. W czarnych konturach rowerów i rowerzystów oraz 
elementach krajobrazu zostały zamknięte barwne plamy wykonane pastelami. Ar-
tyści tworzyli swoje prace z wielką pasją, dlatego wyszły przepiękne i kolorowe, 
niczym przygoda rowerowa. Kto wie, może któraś z nich  zostanie dostrzeżona i 
wyeksponowana na wystawie w Galerii?
FOTOGRAFIA
   Mikołaj Biały z kl. V b zdobył I miejsce w kraju w VII Ogólnopolskim Konkur-
sie Mitologicznym w kategorii praca fotograficzna. Na zdjęciu wcielił się w po-
stać Syzyfa, mozolnie pchającego głaz. Trudno uwierzyć w możliwości fotografii, 
ale ogromnym głazem była powiększona piłka nożna.

                                                   Daria Czermińska - Falk


