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 W październiku klasy piąte 
gościły pana majora Andrzeja Dachte-
rę z 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii 
Pancernej im. Króla Jana III Sobie-
skiego, prywatnie – tatę naszego kolegi 
Krystiana. Pan major był uczestnikiem 
IV zmiany Polskiego Kontyngentu 
Wojskowego w Iraku. Wydział, któ-
rym kierował, był odpowiedzialny za 
koordynację działań rozpoznawczych 
prowadzonych w obszarze działania 
dywizji. Tata Krystiana był też w 
Afganistanie na II zmianie misji sta-
bilizacyjnej. Na co dzień pracuje w 
Jednostce Wojskowej 1588 w Żaganiu. 

 Niezwyle interesujący wykład 
na temat specyki pracy żołnierza 
zawodowego poruszył wszystkich słu-
chaczy. Dowiedzieliśmy się, co ozna-
czają poszczególne elementy munduru 
galowego ocera ( 2 belki i gwiazdka 
na pagonach, odznaka macierzystej 
jednostki, odznaczenia m.in. medal 
NATO za udział w misji afgańskiej 
oraz medal PKW Irak). Na dziecięce 
pytania pan Andrzej odpowiadał szcze-
gółowo i z powagą. np. Czy kobiety w 
wojsku noszą spódniczki i jakie buty? 
Ile waży karabin? Jaką szkołę należy 
skończyć, żeby  być ocerem?    dok.s.2

Oficerska misja w szkole

Wspólna fotograa z panem majorem Andrzejem Dachterą to miły moment spotkania
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Na chłopcach największe wrażenie 
zrobiło wyposażenie żołnierzy, a 
zwłaszcza czołgi „Leopardy“ oraz 
kołowe transportery opancerzone 
„Rosomaki“. Pan Andrzej Dachtera 
podarował dzieciom liczne materiały 
informacyjne, widokówki, plakaty i 
kalendarze. Najaktywniejsi uczestni-

cy spotkania otrzymali odznaczenia, 
za które dziękowali jak prawdziwi 
żołnierze.
Dzięki temu spotkaniu zrozumieliśmy, 
jak wielkiego wysiłku potrzeba, aby 
utrzymać pokój na świecie. 

 ML

23 października 
2009 odbył się 
szkolny etap 
Konkursu przed-
miotowego z 
języka polskiego. 
Test gramatyczno 
– ortograczny 
najlepiej napi-

sała Joanna Smolska z klasy VI a i 
zakwalikowała się do etapu rejono-
wego, który odbędzie się 8 grudnia w 
Toruniu. 
Serdecznie gratulujemy Asi sukcesu.

Konkurs przedmiotowy 
z j. polskiego rozpoczęty

Krystian Dachtera odznaczony przez tatę Szkoły wojskowe dla dziewcząt? Dlaczego nie. Po-
czątkowy wykład szybko zamienił się w dyskusję

Nowe władze 
w Samorządzie Uczniowskim

9 X 09 przeprowadzono wybory do  
Samorządu Uczniowskiego. Wybor-
cy największym zaufaniem obdarzyli 
Olgę Miecznikowską z kl. VI b, która 
została przewodniczącą SU.  Sylwek 
Michalski z kl. V b jest  wiceprze-
wodniczącym. Czeka ich pracowity 
rok dla dobra społeczności szkolnej.  
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Narodowe Święto Niepodległości

Pod koniec 
XVIII wieku 
trzej potężni 
sąsiedzi Polski: 
Rosja, Prusy i 
Austria dokonali 
jej rozbioru. 
W 1795 roku 
Polska przesta-
ła istnieć jako 
państwo. Przez  

123 lata Polacy znajdowali się pod pano-
waniem obcych władców, którzy chcieli 
zniszczyć polską tradycję i polską mowę. 
W tym celu prowadzili akcje germanizacji 
i rusykacji. Przez cały okres zaborów 
Polacy nie ustawali w wysiłkach o odzy-
skanie niepodległości i obronę tożsamości 
narodowej. Był to zarówno czyn zbrojny, 
jak i codzienne, uporczywe przeciwsta-
wianie się zarządzeniom zaborców. Ma-
rzenia Polaków  o odzyskaniu wolności 
zaczęły się spełniać dopiero około 1914 
roku. Zabójstwo austriackiego następcy 
tronu arcyksięcia Franciszka Ferdynanda 
w Sarajewie rozpoczęło konikt zbrojny, 
który w ciągu kilkunastu dni przerodził 
się w pierwszą wojnę światową. Po raz  
pierwszy zaborcy Polski dotychczas ze 
sobą współpracujący znaleźli się w dwóch 
wrogich sojuszach - Niemcy i Austria 
przeciwko Rosji. Polscy politycy zdawali 
sobie sprawę, że konikt między tymi mo-
carstwami jest nieuchronny  i postanowili 
wykorzystać go do odbudowy państwa 
polskiego. Szczególnie zasłużył się Józef 
Piłsudski dowódca I Brygady Legionów 
Polskich. Kiedy 10 listopada 1918 roku  
przyjechał do Warszawy , to właśnie jemu, 
jako człowiekowi o ogromnym autoryte-
cie,  zasłużonemu w  walkach o niepod-
ległość Ojczyzny, powierzono najpierw 

zwierzchnictwo nad wojskiem, a wkrótce, 
jako Tymczasowemu Naczelnikowi, naj-
wyższą władzę w odradzającym się pań-
stwie. Polska była wolna i niepodległa, 
ale nie cała. W jej granicach brakowało 
wielu ziem, o które Polacy musieli jeszcze 
walczyć zbrojnie oraz na drodze dyploma-
tycznej . Proces tworzenia państwowości 
polskiej i kształtowania granic zakończo-
ny został dopiero w latach 1921-1922. Na 
mapach Europy na nowo pojawiła się Pol-
ska- Druga Rzeczpospolita  Polska. 
 Dzień 11 listopada ustanowiono 
Świętem Niepodległości  ustawą z 1937 
roku. Do wybuchu II wojny światowej ob-
chodzono tylko dwa razy – w roku 1937 
i 1938. W latach 1939-1944 – podczas 
okupacji hitlerowskiej ocjalne lub jaw-
ne świętowanie, jak każde inne przejawy 
polskości, było niemożliwe. Podobnie 
było w czasach komunizmu. Święto zo-
stało przywrócone dopiero 15 lutego 1989 
roku, lecz pod zmienioną nieco nazwą  
Narodowe Święto Niepodległości.

mgr Joanna Zielaskowska-Jabłońska

 Niech słowa Jana Pawła II  staną 
się dla nas jedną ze wskazówek życio-
wych. 

Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i 
serc, aby przepełniała je miłość i sprawie-
dliwość, uczciwość i oarność, szacunek 
dla innych i troska o dobro wspólne, 
szczególnie o to dobro, jakim jest wolna 
Ojczyzna Polska.
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 S t r a s z y k 
nowogwinejski 
jest to owad z  
typu stawonogów, 
pochodzących 
z tropikalnych 
lasów na Nowej 
Gwinei. 
 U straszyków 
samice są większe 
od samców, 

mogą mieć nawet 16 cm. Moje straszyki 
mają dopiero ok. 7 cm. W ich terrarium 
powinno być co najmniej 24 stopnie C 
i wysoka wilgotność. Moje straszyki 

karmię liśćmi malin i trzykrotki. Kilka 
razy dziennie spryskuję terrarium 
wodą. Karmić możne je jeszcze liśćmi 
truskawek, róż, jeżyn i bluszczu. Na 
zimę robię mrożone zapasy tych liści.
Stawonogi są aktywne w nocy. W 
terrarium można umieścić trochę 
ziemi, konary i posadzić wspomnianą 
wcześniej trzykrotkę. Hodowla stra-
szyków nie jest trudna, jeżeli dobrze o 
nie zadbacie. Mogą przeżyć nawet rok. 
Warto zaobserwować, kiedy przechodzą 
wylinkę tzn. gubią za ciasny pancerzyk.

Bartek Wiśniewski VIa

Porady hodowcy straszyków

Wystawa żywych zwierząt egzotycznych

 Prezentacja zwierząt - zachwycająca STOP Uczestnicy zainte-
resowani i aktywni STOP Wybór najciekawszego okazu - niemożliwy: 
patyczaki, straszyki, modliszka, ptaszniki, skorpion,liściaki, gekon lam-
parci, wije. Moim typem byłby kameleon Leon. STOP Na terenie Złoto-
rii i okolic przybyło kilkudziesięciu hodowców patyczaków, liściaków i 
straszyków. Podobno za zgodą Rodziców...stop       mgr Ewa Ławańska

Przemek Wasiniak podziwia niesamowitą zwinność 
kameleona 

Zuzia Koprowska, wprawdzie uśmiechnięta, ale z 
rezerwą ogląda egotyczne okazy
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27.09.2009 odbył się w ogrodzie p. Ani i 
Mariusza Kostrzewskich piknik pod ha-
słem ,,Jedz owoce i warzywa”. Wzięli w 

nim udział uczniowie i rodzice klasy II B. 
Biletem wstępu były owoce i warzywa, 
których ogromne znaczenie dla zdrowia 
jest drugoklasistom świetnie znane. W 
czasie imprezy każdy mógł wziąć udział 
w konkursach sprawnościowych lub 
takich, które sprawdzały wiedzę przy-
rodniczą. Pani Magdalena Woszczyna 
poprowadziła aerobik dla chłopców i ich 
ojców, a także dla dziewczynek i mam. 
Największą atrakcją była możliwość 
przejażdżki trójkołowym bicyklem bez 
kierownicy! Zabawa była wyśmienita i żal 
było wracać do domu. Dziękujemy! 

mgr Jolanta Wszelak i uczniowie

  Piknik integracyjny 

27 października 2009 dzieci z klas pierw-
szych zostały przyjęte do grona uczniów 
Szkoły Podstawowej w Złotorii. Obiecały 
dbać o dobre imię naszej szkoły i z god-
nością ją reprezentować. Zgodnym chórem 
wypowiedziały  tekst ślubowania: „Będę 
starał się być dobrym i uczciwym. Będę 
strzegł honoru i dobrego imienia szkoły. 
Będę uczył się tego, co piękne. Będę kochał 
swoją ojczyznę“.

mgr Barbara Świerad,  mgr Sylwia Rucińska
Dzieciom i Paniom Wychowawczyniom 
składamy najlepsze gratulacje.

Ślubowanie klas pierwszych
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  D n i a 
02.10.2009 r. na-
sza klasa wybra-
ła się autobusem 
MZK nr 23 do 
Torunia. Z placu 
św. Katarzyny do 
ulicy Łaziennej 
16 szliśmy pie-
szo, posługując 
się planem mia-

sta. Dotarliśmy do Muzeum Okręgowego 
- Domu Eskenów. Celem wycieczki była 
wystawa archeologiczna pt. „Odkrywanie 

przeszłości”. Zaprezentowano na niej hi-
storię najstarszego osadnictwa od 10 tys. 
lat p.n.e do połowy XIII w. Poznaliśmy 
najstarsze epoki, zmiany, jakie w nich 
zachodziły poprzez budownictwo, narzę-
dzia i przedmioty codziennego użytku, 
ubiory i ozdoby. Ciekawe były opowieści 
o codziennym życiu tamtych ludzi i ich 
obyczajach. 
Wystawa bardzo mnie zaciekawiła. Po-
znałem  zmiany, jakie zachodziły w po-
szczególnych epokach. 

Mateusz Krupa, kl. Va

Jak dojść do Domu Eskenów - ulicą Mostową czy Ła-
zienną? Hubert Marczuk, Marcel Kaliński i Szymek 
Żbikowski nad planem miasta

Urządzenie do wyrobu mąki to żarna - Monika Stan-
czewska odczytuje hasła krzyżówki pt. Odkrywanie 
przeszłości

Nowoczesny, z naturalnych surowców plac zabaw
przy świetlicy szkolnej już czeka na dzieci. Fundato-
rem placu jest Urząd Gminy w Lubiczu

Przygoda w Muzeum

Pani Ania Serwińska - opiekunka w świetlicy zawsze 
przychodzi do pracy z uśmiechem i pomysłem na 
dobrą zabawę

Wesoło w naszej świetlicy
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Nastrój przed biegiem był bardzo bojowy. Szymek 
Żbikowski (drugi od lewej) zdobywca II miejsca na 
600 m

Kasia Zająkała (pierwsza od lewej) kontynuuje ro-
dzinne tradycje sportowe. Zajęła III miejsce w biegu
na 600 m

Pan Robert Wiśniewski z synem Szymonem, który 
podziela sportowe zainteresowania taty

Biegaj z nami
3 X 2009 odbył się IV półmaraton, którego tra-
sa wiodła przez okolice Złotorii. Nasza szkoła 
gościła u siebie biegaczy. Tradycyjnie odbyły 
się  też  biegi dla dzieci i młodzieży na różnych 
dystansach. Wprawdzie przedpołudnie było 
bardzo zimne, ale młodzi sportowcy nie za-
wiedli. Panowie - Mariusz Jarlak i Robert Wi-
śniewski zapoznali uczestników z przebiegiem 
trasy oraz czuwali nad sprawną organizacją 
imprezy. Uczniów dopingowali osobiście wójt 
gminy Lubicz – pan Marek Olszewski oraz 
dyrektor szkoły  pani Wiesława Geras.

Wyniki biegów:
W kategorii dziewcząt:
400 m
I miejsce – Martyna Górtatowska
II miejsce – Wiktoria Zielińska
600 m
I miejsce – Kamila Poskart
II miejsce – Kamila Grabowska
III miejsce – Katarzyna Zająkała
W kategorii chłopców:
600 m
I miejsce – Mikołaj Górtatowski
II miejsce – Szymon Żbikowski
III miejsce – Kacper Rygielski
400 m
I miejsce – Zbigniew Majcher
II miejsce – Mikołaj Wiśniewski
III miejsce – Adam Majcher

Ostatnie zawody sportowe z udziałem 
naszych uczniów

Zawody gminne:
 III miejsce – wyścig kolarski, III miejsce 
– unihokej chł. Igor Cudnik i Radek Rybicki 
zostali indywidualnymi mistrzami gminy w 
kolarstwie
Powiat:
V miejsce – nał powiatowy w unihokeju dz.

mgr Mariusz Jarlak
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Redaguje zespół
Opiekun: mgr Maria Lackowska
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Szarlotka 
pani Reni

składniki:
40 dkg mąki 
krupczatki, 4 jajka, 
2 łyżki cukru, 3/4 
kostki masła, 2 
łyżeczki proszku do pieczenia, 1 szklanka 
cukru pudru, mus jabłkowy ok. 0.5 litra, 1 
czerwony  lub żółty kisiel, 1 śmietankowy 
budyń, cynamon

wykonanie:
Mąka + masło + żółtka + proszek do 
pieczenia + cukier – zagnieść na stolnicy, 
podzielić na dwie części, rozwałkować. 
Jedną część wyłożyć na blachę. Drugą 
część ciasta pozostawić na stolnicy.
Na ciasto wyłożyć mus jabłkowy, do 
którego wcześniej trzeba dodać budyń 
rozpuszczony w niewielkiej ilości wody 
oraz 1 łyżeczkę cynamonu. Następnie ubić 
białka, dodać na końcu 1 szkl. cukru pudru 
i kisiel. Ubitą pianę przełożyć na mus, a na 
końcu pokruszyć drugą część ciasta. Można 
też ułożyć kratkę z rozwałkowanego ciasta. 
Pieczemy ok. 50 minut. 

W ramach obchodów „Październik miesią-
cem wolnym od uzależnień” pani pedagog 
zorganizowała spotkanie uczniów klas IV 
– VI pod hasłem: „Żyj zdrowo - bądź wol-
ny od uzależnień”.
Podczas spotkania, na które zostali  za-
proszeni również rodzice, uczniowie 
mieli okazję obejrzeć przedstawienie o 
charakterze prolaktycznym: „Na ratunek 
królewnie Elwirce”, w którym wystąpili: 
Monika Rybicka, Konrad Lisiński, Olga 
Miecznikowska, Kamil Rumiński, Sylwe-
ster Michalski, Kinga Łubińska, Oliwia 
Stanczewska. Następnie uczniowie wy-
słuchali pogadanki o szkodliwości palenia 
tytoniu, wzbogaconej pokazem slajdów, 
wygłoszonej przez panią Iwonę Dybcio, 
która wstąpiła w charakterze rodzica eks-
perta. Uczniowie  poznali znaczenie pojęć: 
uzależnienie, biernie palenie. Utrwalili 
zasady zdrowego stylu życia. 
Na zakończenie spotkania odbył się quiz 
sprawdzający wiedzę uczniów.  Uczestnicy 
konkursu otrzymali drobne upominki.
Dzieci przygotowały także plakaty pokazu-

jące zasady zdrowego stylu życia oraz uło-
żyły rymowanki o zdrowiu, które ozdobiły 
korytarz szkoły.

mgr Sylwia Wiloch

Żyj zdrowo - bądź wolny 
od uzależnień

Kupując ten numer gazetki za sym-
boliczną złotówkę, pomagasz chorej 
Karolinie.  




