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Występy dzieci w historycznych strojach nadały akademii wspaniałą oprawę

 Z okazji 219 rocznicy uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja odbyła się w Szkole Pod-
stawowej w Złotorii uroczysta akademia. 
Oprócz dzieci, grona pedagogicznego 
i dyrekcji w majowym święcie udział 
wzięli: ksiądz kanonik- Krzysztof Stano-
wicz, Przewodnicząca Komisji Oświaty 
Rady Powiatu Toruńskiego- Barbara 
Kisielewska, Rada Gminy Lubicz- Aldo-
na Peregonczuk, przedstawiciele Rady 
Rodziców: przewodnicząca Katarzyna 

Susarska oraz Anna Susarska, przedstawi-
ciele OSP w Złotorii: prezes Maria Błasz-
czyk oraz Ryszard Wilmanowicz i Daniel 
Błaszczyk. Uczniowie przebrani w stroje 
historyczne, galowe i mundury harcerskie 
przybliżyli wydarzenia i postaci wybit-
nych Polaków związanych z uchwaleniem 
pierwszej w Europie i drugiej na świecie 
konstytucji. Przedstawiony przez uczniów 
spektakl słowno-muzyczny  stworzył 
podniosłą atmosferę narodowego święta.                                                                  

ROCZNICA KONSTYTUCJI 3MAJA



Recytacja fragmentów Pana Tadeusza i 
zatańczony polonez wprowadził w nastrój 
reeksji i poczucia dumy z przynależności 
do narodu polskiego. Całości uroczystości 
dopełnił pokaz multimedialny prezentują-
cy m.in. portrety współtwórców Konsty-
tucji 3 Maja oraz obrazy wybitnych ma-
larzy przedstawiające sceny historyczne 
tego okresu.
                        mgr Joanna Zielaskowska-Jabłońska

2

Obecność Gości na przedstawieniu to wyróżnienie

S. Michalski i B. Ptach  recytują Pana Tadeusza

Sylwek Michalski jako odtwórca Koncertu Jankiela

Uroczysta Msza św. za oary Katynia i katastrofy 
pod Smoleńskiem z udziałem harcerzy   
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FESTYN PARAFIALNY „ŚWIĘTO RODZINY”
    13 czerwca 2010 r. na biosku szkolnym odbył się festyn paraalny pod honorowym partonatem Wójta 
Gminy Lubicz. Organizatorzy - Ksiądz proboszcz parai św. Wojciecha i Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 
w Złotorii przygotowali dla mieszkańców wiele niespodzianek: zamek dmuchany dla dzieci, ścianę wspinacz-
kową, żywe piłkarzyki, ring do walk bokserskich, dmuchane kule do jazdy, trampoliny, strzelnicę, paintball, 
loterię fantową, konkursy oraz występy artystyczne. Można było też zjeść grochówkę  z wojskowego kotła. 
Cały dochód z charytatywnego festynu przeznaczono na kolonie dla dzieci z naszej parai.

           Organizatorzy z Wójtem M. Olszewskim                                   Gra żywymi piłkarzykami 

      Adaś Wiśniewski wygrał rowerek na loteriiInscenizacja Powrotu taty w wykonaniu kl. IVa

                   Przejażdżka quadem to nie byle co                    Dla każdego mamy szczęśliwy los
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SUKCESY PLASTYCZNE- 
WYJĄTKOWE ŚWIĘTO SZTUKI 

DLA NASZEJ SZKOŁY
 
    W naszej szkole na różne sposoby czciliśmy 200 
rocznicę urodzin F. Chopina: na lekcjach, zajęciach 
bibliotecznych, akademiach. Tym razem hołd 
wybitnemu pianiście złożyli plastycy.
27 kwietnia 2010 r. do szkolnego konkursu 
plastycznego pt. Co mi w duszy gra... uczniów  
zaprosiły dwie nauczycielki: p. D. Czermińska - 
Falk i p. A. Serwińska. Do artystycznego pojedynku 
przystąpiły 24 osoby. Uczniowie w wielkim 
skupieniu wysłuchali trzech różnych utworów F. 
Chopina, po czym z wielką pasją zajęli się realizacją 
plastyczną. Swoje emocje związane z utworami 
mogli wyrazić posługując się wybraną techniką: 
rysunek pastelami, malarstwo, collage. 
    Powstały przepiękne impresje, pełne wrażliwości i 
oryginalności. Podczas oceny prac jury miało trudny 
„orzech do zgryzienia”. Ostatecznie wyłoniono 
zwycięzców konkursu: 
I miejsce (malarstwo): Oliwia Stanczewska kl. VI , 
I miejsce (collage): Dominika Piłatowska kl. VI , 
I miejsce (pastele): Jakub Rogoziński kl. IV, 
II miejsce (malarstwo): Zuzanna Jarek kl. IV, 
Izabella Wojnar kl IV, Julia Lisińska kl. V, Michał 
Susarski kl. VI, 
II miejsce (pastele): Adrian Maulenberg kl. IV 
III miejsce (malarstwo): Izabella Wojdak kl. VI, 
Kinga Łubińska kl. VI
III miejsce (pastele): Julia Pietkiewicz kl. IV
wyróżnienia (malarstwo):Alicja Krajewska kl. V, 
Paulina Zabiegła kl. VI, 
wyróżnienia (pastele): Zuzanna Koprowska kl. IV, 
Magdalena Laskowska kl. VI, 
    Nasi młodzi artyści udowodnili swoimi dziełami, 
że muzyka połączyła się z plastyką w jedno imię 
zwane sztuką.

   W tym roku szkolnym odbyło się I 
BIENNALE SZTUKI DZIECI I MŁODZIEŻY. 
- Toruń 2010, pod hasłem „Bliskie spotkania ze 
sztuką”,organizowane przez: Muzeum Etnograczne 
w Toruniu Zespół Szkół nr 1 w Toruniu, Zespół 
Szkół Gimnazjum i Liceum Akademickie 
w Toruniu, V Liceum Ogólnokształcące w Toruniu. 
Biennale miało charakter konkursu o zasięgu 
wojewódzkim. Przystąpiły do niego szkoły 
podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne.
    Do konkursu plastycznego zgłoszono 19 
najlepszych prac uczniów z kl. IV-VI z naszej szkoły. 
Jury składające się z wykładowców Wydziału Sztuk 

Pieknych UMK w Toruniu poddało surowej, a 
zarazem profesjonalnej ocenie prace wszystkich 
uczestników. Następnie nagrodziło i wyróżniło prace 
w każdej kategorii wiekowej.
   Główną nagrodę w grupie: szkoły podstawowe  
otrzymała praca Zuzi Jarek – z kl. IV a, uczennicy 
naszej szkoły. Praca pt.Impresje do utworów Chopina 
wyróżniała się oryginalnym pomysłem i kompozycją 
oraz wielką wrażliwością plastyczną autorki. Ponadto  
4 nasze prace zostały zauważone i nagrodzone 
przez organizatorów biennale. Za malarskie 
dzieła pt. Żaby lubią niezapominajki autorzy z 
kl. IV a: Oliwia Jachowska, Ignacy Duszyński, 
Patryk Gabryszewski, i Marcin Kaliński otrzymali 
wyróżnienia honorowe doradcy metodycznego. 
Nagrodzone prace były pięknie wyeksponowane 
w Muzeum Etnogracznym w Toruniu 
i udostępnione do oglądania dla wszystkich 
chętnych. Wystawa w tak wyjątkowym miejscu jest 
ogromnym sukcesem dla naszych młodych artystów. 
Ich oryginalne prace były potraktowane jak dzieła 
dorosłych, profesjonalnych twórców. Rzadko się 
zdarza, aby w tak uznanym miejscu, jak muzeum 
można było podziwiać prace tak młodych twórców. 
    Nagrodzeni dyplomami za swą pracę zostali także 
niektórzy nauczyciele plastyki i sztuki.
Za aktywny udział w biennale i przygotowanie 
dzieci do konkursu otrzymała dyplom także p. Daria 
Czermińska – Falk.
Wszyscy laureaci po uroczystym wręczeniu 
dyplomlow i nagród mogli uczestniczyć w 
warsztatach rękodzieła i warsztatach plastycznych 
prowadzonych przez nauczycieli oraz zwiedzać 
wystawy w muzeum. Było to dla naszej szkoły 
prawdziwe ŚWIĘTO SZTUKI!
Biennale= termin pochodzi z języka włoskiego, 
oznacza przeglad sztuki organizowany co dwa lata 
lub trwający dwa lata.

    12 maja 2010 r. odbył się  II etap Gminnego 
Konkursu Plastycznego pt. Nie zapomnij o 
pięknej przyrodzie, organizowany przez Urząd 
Gminy w Lubiczu oraz SP nr1 w Lubiczu Dolnym. 
Najpierw odbyły się eliminacje w naszej szkole. 
Do I-ego etapu konkursu uczniowie z klas I-III 
i IV-VI wykonali prace, które prezentowały zabytki 
przyrody, urokliwe zakątki swojej miejscowości i 
piękno miejscowego krajobrazu. Zostały wybrane 
4 najlepsze prace z kl. I-III i 4 najlepsze prace z kl. 
IV-VI. Każda praca została opisana wierszykiem, 
który rozwijał temat przedstawionego krajobrazu, 
a następnie przekazana na dalszy etap konkursu w 
Lubiczu Dolnym. Autorzy wyżej wymienionych prac 
reprezentowali SP w Złotorii w II etapie konursu:
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 Z kl. I-III: Julia Foryś, kl. II, Iga Maciejewska, kl. 
III, Martyna Łudzińska, kl. III, Grzegorz Piotrowski, 
kl. III. 
Z kl. IV-VI: Zuzanna Koprowska, kl. IV, Karolina 
Wankiewicz, kl. IV, Jakub Rogoziński, kl. IV, Alicja 
Krajewska, kl. V. 
    Nasza szkoła dzięki pracom plastycznym tej grupy 
zdobyła III miejsce w Gminie. 
Najwyżej został oceniony przez jury czarono-biały 
collage, Karoliny Wankiewicz z IV b 
(III miejsce). Praca przedstawiała brzozy, które rosną 
w Złotorii. Opis do niej stanowił poniższy wierszyk:
     
Brzozy to panny młode lasu.
Pnie welonem okryte
Całują się z nieba błękitem.
Przy dróżce w kępach rosną.
Już od Marzanny nucą pieśń miłosną.

    Konkurs w Lubiczu został zorganizowany w 
ramach Gminnego Święta Polskiej Niezapominajki. 
W związku z powyższym w II etapie konkursu 
starsi uczniowie wykonali plakaty poświęcone 
niezapominajkom, a młodsi wyklejali kolorowe 
niezapominajki z papieru. Uczniowie po pracy 
plastycznej mogli także obejrzeć przedstawienie 
dot. ginącej przyrody, przygotowane przez 
gospodarzy spotkania. Konkurs przebiegał 
w miłej atmosferze. Po ogłoszeniu wyników 
i odebraniu nagród uczniowie wyruszyli na 
przemarsz przez Lubicz wraz z wykonanymi przez 
siebie plakatami.
    Wszystkim zwycięzcom gratuluję i życzę kolejnych 
sukcesów!
                                  mgr  Daria Czermińska-Falk

                      PARTENON
    30 kwietnia 2010 odbyła się kolejna edycja konkur-
su mitologicznego „Partenon”. Uczestnicy wykazali 
się dużą wiedzą na temat mitów i historii starożytnej 
Grecji. Po długich zmaganiach laur  zwycięstwa 
otrzymała Katarzyna Zająkała. Drugie miejsce za-
jął Sylwester Michalski, a trzecie Alicja Krajewska. 
Spotkanie z antykiem uświetniła inscenizacja mitu o 
Demeter i Korze w wykonaniu klasy Va.

Zuzanna Jarek  Co mi w duszy gra - impresje  chopinowskie
                                                                 



W MUZEUM 
DRUKARSTWA I PIŚMIENNICTWA

   Niedaleko naszej miejscowości, w Grębocinie 
mieści Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa. 
Zostało ono umiejscowione w średniowiecznym 
kościółku założonym przez Krzyżaków. W roku 
1930 budynek został wpisany do księgi zabytków, 
jako obiekt klasy zerowej. Przez wiele lat  popadał 
w ruinę. W końcu w 2004 roku zostało założone 
Muzeum, gdzie prowadzone są zajęcia dla dzieci 
i młodzieży. Piękny historyczny obiekt pozwala 
lepiej i pełniej przyswajać wiedzę przekazywaną 
w Muzeum.
  Zajęcia edukacyjne podzielone są na trzy etapy, 
w których dzieci poznają różne okresy historii. 
Najpierw dział papierniczy. W tym dziale moż-
na dowiedzieć się skąd wywodzi się papier, kto 
pierwszy zaczął go produkować i z jakiego ma-
teriału. Byli to Chińczycy. Do produkcji papieru 
używali drzewa morwy spotykanego również na 
terenie naszej szkoły. Informacje z teorii zostały 
ugruntowane zajęciami praktycznymi. Dzieci 
samodzielnie czerpały papier, prasowały w spe-
cjalnej prasie. Drugi dział to piśmiennictwo. Tam 
zagłębiały wiedzę z powstawania pierwszych 
ksiąg.    
  Dzieci dowiedziały się jak ręcznie przepisy-
wano wiele miesięcy księgi, w jaki sposób i z 
czego pozyskiwano barwniki do zdobienia liter. 
Na zakończenie zajęć w tym dziale każdy mógł 
gęsim piórem  na papierze czerpanym zapisać 
swoje inicjały. To była fajna zabawa, ale trzeba 
było uważać na atrament, który nie tak łatwo daje 
się zmyć.
Ostatni etap naszej wędrówki po Muzeum to dział 
drukarstwa. Tutaj dzieci poznały wygląd czcionek 
do drukowania, w jaki sposób składano pierwszy 
tekst. Była to Biblia Gutenberga, jej oryginał 
można oglądać w Muzeum Diecezjalnym w Pel-
plinie. Pani prowadząca zajęcia wskazała również 
na rozwój samych czcionek, od drewnianych do 
metalowych. Na zakończenie zajęć w tym dziale 
każdy uczestnik mógł własnoręcznie na prasie 
drukarskiej wykonać certykat ukończenia kursu 
z zakresu historii drukarstwa i piśmiennictwa.
Wytwory swojej działalności dzieci po zajęciach 
mogły zabrać do domu. Jest to wspaniała pamiąt-
ka z tej lekcji historii. Zachęcam wszystkich do 
odwiedzenia tego muzeum i uczestnictwa w zaję-
ciach, naprawdę warto.                     
                                       mgr  Teresa Lewandowska

Pozdrowienia ze Słowińskiego Parku 
Narodowego przesyłają klasy piąte

                       Mikołaj Kostrzewski i Ola Kraft
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  W roku szkolnym 2009/2010 tytuł PRYMUSA 
SZKOŁY uzyskała Katarzyna Zająkała z klasy 
V a, uzyskując średnią ocen 6,00. Kasia powtó-
rzyła swój sukces z ubiegłego roku. Jej imponująca 
wiedza  i umiejętności zostały potwierdzone w 
licznych konkursach. Zdobyła m.in. I miejsce w 
szkolnym  konkursie mitologicznym Partenon oraz  
I miejsce w ogólnopolskim konkursie Bitwa pod 
Grunwaldem.

Wśród szóstoklasistów, którzy otrzymają świadec-
twa ukończenia szkoły z wyróżnieniem (średnia 
ocen powyżej 4,75 oraz bardzo dobre lub wzorowe 
zachowanie) znaleźli się następujący uczniowie: Katarzyna Zająkała (6,00) - kl. V a

Joanna Smolska (5,73) Agnieszka Rolewska (5,18) Józena Siałkowska (5,27)

Karolina Wszelak (5,00) Zuzanna Jeka (5,09) Monika Ciborska (4, 82)

Ewa Kornytowska (5,00) Monika Rybicka (4,91) Magdalena Laskowska (5,18)

Najlepsi w nauce i zachowaniu



Świadectwa z wyróżnieniem otrzymają:             

klasa IV a
Marcin Kaliński (5,36), Julia Pietkiewicz (5,27), 
Zuzanna Jarek (5,18), Mateusz Chrobak (5,18), Ma-
teusz Głąb (5,09), Marek Mikołajczyk (5,00), Ignacy 
Duszyński (4,91), 
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Redaguje zespół
Opiekun: mgr Maria Lackowska

klasa V a
Alicja Krajewska (5,90), Klaudia Laskowska (5,00),
Monika Stanczewska (5,10), Katarzyna Zająkała 
(6,00), Krystian Dachtera (4,90), Marcel Kaliński 
(5,27), Mateusz Krupa (4,81), Hubert Marczuk (4,81), 
Maksymilian Serwiński (5,54), Szymon Żbikowski 
(4,81)
klasa V b
Sylwester Michalski (5,45), Beata Ptach (5,27), 
Kacper Rygielski (5,27), Katarzyna Kempska (5,10), 
Zuzanna Żerkowska (5,10), Anna Różyńska (5,00), 
Julia Lisińska (4,80)

Kinga Łubińska (5,91) 
- Najlepsza Absolwentka Szkoły

Izabella Wojdak (5,46) Oliwia Stanczewska (5,27)

Magdalena Maćkiewicz (4,91)

Justyna Torkowska (5,00) Michał Susarski (5,46)

Dominika Piłatowska (5,18) Paulina Zabiegła (5,00)

klasa IV b
Zuzanna Koprowska (5,45), Jakub Rogoziński (5,36), 
Karolina Wankiewicz (5,36), Julia Dobrzyńska (5,00)

Olga Miecznikowska (5,27)




