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NIEZWYKŁE PRZEDSTAWIENIE W DNIU DZIECKA

    Dzień Dziecka 2012 zapamiętamy na długo. Deszczowy  i zimny poranek nie zachęcał do święto-
wania. Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego mieli nietęgie miny, ponieważ planowali rozgrywki 
sportowe na boisku szkolnym. Zaczęły się lekcje, uczniowie rozwiązywali równania i analizowali 
szkolne lektury. Niby wszystko normalnie, chociaż w powietrzu czuć było, że coś się kroi. Około 
godziny dziesiątej pani dyrektor Wiesława Geras wkroczyła do sekretariatu z wielką torbą i ...  drzwi 
zamknęły się na amen. Musiał interweniować pan woźny.     
    Z gabinetu wyszła piękna królowa Wiesława. W pokoju nauczycielskim, nie wiadomo skąd, poja-
wił  się dziecięcy wózek, a pani pedagog Sylwia Wiloch jakaś odmieniona, cała różowa - zaczaro-
wana. Nagle powiało grozą, zjawiła się okropna czartownica, niema, tylko patrzyła,  jakby kogoś 
chciała zjeść - pani Dorota Górtatowska. Z piwnicznych czeluści wyłoniła się jakaś złota postać, 
głowa koronowana, chyba znajoma - to pan Mariusz Jarlak. Tajemniczych postaci przybywa. Są 
to piękne wróżki, niektóre mają białe włosy (pani Marzena Wojnar), inne różowe (pani Anna Wi-
śniewska), a jeszcze inne srebrne (pani Magda Moczkodan). Jedna wróżka cała w błękitach (pani 
Izabella Jaroszewska-Fisz), druga lekka jak motylek (pani Julita Peplińska), a najdziwniejsza była 
ich towarzyszka - mówiła męskim głosem (pan Jarosław Falk). 
    Wszystkie baśniowe postaci zapraszają dzieci na przedstawienie „Śpiąca królewna”. Ale kto  gra 
tytułową królewnę? Tego nikt nie wie, bo z wózka daje się słyszeć tylko wrzask. Królewscy rodzice 
każą zniszczyć wszystkie wrzeciona, by ich ukochana córeczka (pani Barbara Świerad) uniknęła 
tragedii. Niestety za sprawą złej wróżki, panienka się ukłuła i zasnęła na 100 lat, a z nią cały dwór. 
Wtem pojawił się piękny książę (ksiądz Arkadiusz Sobociński), jednym pocałunkiem przywrócił do 
życia królewnę. Na dworze zapanowało szczęście. Tak zakończyła się baśń, którą opowiedziała 
dzieciom pani Dorota Trybel.
    Przedstawienie, a przede wszystkim aktorzy wzbudzili entuzjazm wśród dziecięcej publiczności.  
Owacjom nie było końca. Nikt nie zwracał uwagi na pogodę. Wszystkie dzieci były radosne. 
                                                                                                                                                       ML
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HISTORIA FANTASTYCZNA O POWSTANIU ZŁOTORII

  Fundacje Rozwoju Wolontariatu zrealizowały w naszej szkole  projekt w ramach programu 
Inspiracja-Kreacja-Akcja. Z dziećmi pracowały studentki - wolontariuszki: Magdalena Klonow-
ska, Natalia Nałęcz i Agata Walińska. W efekcie powstała publikacja - kolorowa książeczka, w 
której dzieci opowiedziały w formie komiksu historię powstania Złotorii. Same też odgrywały 
role wymyślonych bohaterów. Prezentacja dokonań grupy odbyła się w toruńskiej Od Nowie 21 
kwietnia 2012 r. 

   Aktorzy byli ubrani w piękne baśniowe szaty - mówi Maciej Susarski z IV b -  a zła wróżka z 
długimi, czarnymi paznokciami zupełnie nie przypominała grającej ją miłej pani od informatyki. 
Na scenie były piękne dekoracje przedstawiające zamek, las i chatę staruszki (dzieło pani Kata-
rzyny Ośmiałowskiej). Całe przedstawienie wszystkim się podobało, bo było śmieszne i wesołe. 

Na zakończenie roku szkolnego Samorząd Uczniowski chciałby podsumować akcję zbiórki 
nakrętek plastikowych dla Filipka Zielińskiego z Łążyna, którą prowadzimy od kwietnia 2012 roku. 
Jak wiecie, Filip ma 5 lat, urodził się porażeniem mózgowym. Nie chodzi, nie siada, potrzebuje ciągłej 
opieki i rehabilitacji. Właśnie na ten cel prowadzimy zbiórkę. Rodzice Filipa chcieliby wyjechać z 
nim na turnus rehabilitacyjny, który pomoże mu lepiej się rozwijać. Koszt takiego turnusu wynosi    
8000 zł. To ogromna suma, której rodzice nie są w stanie sami uzbierać. Dlatego my postanowiliśmy 
pomóc. Jak zwykle, kiedy prosimy Was o pomoc, nie zawodzicie. Na nasz apel odpowiedzieliście 
bardzo spontanicznie. Przez cały czas przynosicie nakrętki. Do akcji włączyliście swoich rodziców, 
dziadków, znajomych. Zbiórka przeniosła się również do miejsc pracy. Uzbieraliśmy już około 500 kg. 
Po sprzedaniu ich można uzyskać około 250 zł. To nasza mała cegiełka pomocy Filipkowi. Dziękujemy 
Wam bardzo serdecznie w imieniu Filipa, jego rodziców i organizatorów w naszej szkole p. Teresy 
Lewandowskiej, p. Anny Krajewskiej - opiekuna Samorządu. Akcja pomocy będzie trwała do końca 
roku szkolnego,  a po wakacjach zaczniemy kolejny rok zbiórki.                   
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SIŁA PRZYJAŹNI
W maju odbył się kolejny przegląd piosenki o przyjaźni. Wszystkie klasy przygotowały się 
bardzo starannie. Największe wrażenie wywołała prezentacja klasy VI b. Uczniowie tej klasy w 
nagrodę pojadą do kina. Gratulujemy udanego występu. Bilety ufundowała Rada Rodziców.

klasa IV a klasa IV b

klasa V a klasa V b

klasa VI a klasa VI b

Na zakończenie roku szkolnego Samorząd Uczniowski chciałby podsumować akcję zbiórki 
nakrętek plastikowych dla Filipka Zielińskiego z Łążyna, którą prowadzimy od kwietnia 2012 roku. 
Jak wiecie, Filip ma 5 lat, urodził się porażeniem mózgowym. Nie chodzi, nie siada, potrzebuje ciągłej 
opieki i rehabilitacji. Właśnie na ten cel prowadzimy zbiórkę. Rodzice Filipa chcieliby wyjechać z 
nim na turnus rehabilitacyjny, który pomoże mu lepiej się rozwijać. Koszt takiego turnusu wynosi    
8000 zł. To ogromna suma, której rodzice nie są w stanie sami uzbierać. Dlatego my postanowiliśmy 
pomóc. Jak zwykle, kiedy prosimy Was o pomoc, nie zawodzicie. Na nasz apel odpowiedzieliście 
bardzo spontanicznie. Przez cały czas przynosicie nakrętki. Do akcji włączyliście swoich rodziców, 
dziadków, znajomych. Zbiórka przeniosła się również do miejsc pracy. Uzbieraliśmy już około 500 kg. 
Po sprzedaniu ich można uzyskać około 250 zł. To nasza mała cegiełka pomocy Filipkowi. Dziękujemy 
Wam bardzo serdecznie w imieniu Filipa, jego rodziców i organizatorów w naszej szkole p. Teresy 
Lewandowskiej, p. Anny Krajewskiej - opiekuna Samorządu. Akcja pomocy będzie trwała do końca 
roku szkolnego,  a po wakacjach zaczniemy kolejny rok zbiórki.                   

PODSUMOWANIE ZBIÓRKI NAKRĘTEK
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- Moja droga Hero, jak długo będziesz narzekała?
- Zeusie, panie gromowładny, mężu, nigdy nie zrozu-
miesz kobiet.

- To prześwietne olimpijskie towarzystwo ucztuje, 
a ja, biedny Hermes, jestem zawsze chłopcem na 
posyłki.

W konkursie wiedzy na temat starożytnej Grecji 
I miejsce i wieniec laurowy zdobyła 

Zoa Bielawska, II miejsce zajęła Alicja Jędras, 
III miejsce - Aleksandra Wernerowicz

PARTENON 2012
Obsada: 
Apollo - Jan Rogalski, Helios - Grzegorz Latowski-
Hades - Marcin Rauhut, Zeus - Adam Marczuk,
Atena - Zoa Bielawska, Hermes - Klaudiusz Cie-
sielski, Afrodyta - Aleksandra Wernerowicz,
Hera - Martyna Łudzińska, Demeter - Kamila Duda,
Kora - Iga Maciejewska
                                        Opieka - Maria Lackowska

  
  Do XII Międzynarodowego Konkursu 
Plastycznego pt. „Alfons Mucha - SECESYJNA 
BAŚŃ” dzieci pod kierunkiem nauczyciela plastyki 
przygotowywały swoją pracę blisko miesiąc. 
Secesja tak zainspirowała młodych twórców, że 
powstały baśniowe prace na dużym formacie A-
1.  Praca Zuzanny Anderton (na zdjęciu) z IV b 
otrzymała nagrodę  i dyplom laureata, została  też 
zakwalikowana  na międzynarodową wystawę. 
Na tegoroczną edycję konkursu nadesłano 3926 prac 
z 25 krajów. Do wystawy zakwalikowano 158 prac. 
Prace  można podziwiać na wystawie w Rybnickim 
Centrum Kultury.

Nasi laureaci w pierwszej dziesiątce w kraju 
i pierwsi w województwie

     W IV Ogólnopolskim Konkursie Mitologicznym 
„Klio 2012” w teście wiedzy - 7 miejsce w kraju 

zdobyła Zoa Bielawska z kl. V a.
W tym samym konkursie w kategorii praca 
plastyczna I miejsce w województwie „wymalował” 
Cezary Mazurkiewicz z kl. VI a. Organizatorzy 
wyróżnili także pracę malarską Zuzanny 
Koprowskiej z klasy VI b, oraz w kategorii 
fotograa - zdjęcie Julii Pietkiewicz z kl. VI a. 
W IV edycji konkursu uczestniczyło 11547 
uczniów.
W gminnym konkursie pt. „MOJA MAŁA  
OJCZYZNA”, który odbył się w Lubiczu Dolnym 
uczniowie musieli wykazać się wiedzą na temat 
swojej miejscowości oraz przygotować pracę 
plastyczną i album o Złotorii. Szkołę reprezentowali: 
z kl. III b: Wiktoria Cieślewicz oraz Wiktoria 
Malanowska, z kl. IV a: Iga Dachtera i Alicja 
Żbikowska, z kl. VI a: Marek Mikołajczyk. 
Uczniowie za swoje prezentacje zostali nagrodzeni 
albumami. Nagrodę specjalną otrzymał album o Złotorii 
z urzekającą historią rodzinną, wykonany przez  Michała 
Murawskiego z kl. IV a oraz Marcela Filipowicza z 
klasy IV a.

LAURY MIĘDZYNARODOWE
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Nasze prace w szkole
14 maja 2012 r. miała miejsce III edycja szkolnego konkursu plastycznego z cyklu plastyka do muzyki. 
Po wysłuchaniu wiadomości o impresjonizmie w sztuce (muzyce i plastyce), dzieci malowały sposobem 
znanym tylko impresjonistom. Obrazy pt. „Moja impresja...” powstawały przy dźwiękach muzyki klasycznej 
z przełomu XIX i XX wieku. Jury przyznało za najlepsze prace następujące nagrody: nagroda specjalna 
- Samanta Cymer kl. V a, nagrody główne: Izabella Wojnar kl. VI a, Iga Dachtera kl. IV a i Alicja 
Żbikowska z kl. IV a, 
wyróżnienia: Karolina Wankiewicz VI b, Zuzanna Jarek VI a, Marek Mikołajczyk VI a, Zuzanna Anderton 

IV b, Dagmara Stasiak IV b, Martyna Woszczyna IV b.                                        Daria Czermińska -Falk

   26 kwietnia szkolna akademia upamiętniła dwa 
święta: rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja i 
Święto Flagi Państwowej. Uczniowie przypomnieli, 
jak ważną ustawą dla Polski była ówczesna 
konstytucja oraz, co przyczyniło się do tego, że 
polskie barwy narodowe to biel i czerwień. Pięknie 
zaprezentowały się dwie pary: chłopcy ubrani 
w galowe stroje przepasane biało-czerwonymi 
wstęgami w rytm poloneza Ogińskiego poprowadzili 
dziewczęta w białych sukniach z czerwoną wstążką 

związaną z tyłu w ogromną kokardę.
Przypomniano także, co znaczy dla młodych ludzi 
słowo „patriotyzm”. Wszystkim udzielił się poważny 
nastrój, adekwatny do charakteru uroczystości. 
Zarówno uczniowie jak i goście, którzy zabierali 
głos po przedstawieniu, byli wzruszeni.
     Mamy nadzieję, że podczas Euro 2012 
wielokrotnie będziemy mieli okazję z dumą śpiewać 
polski hymn i wysoko unosić biało-czerwone agi.
 Beata Górska

LEKCJA PATRIOTYZMU - ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA 

WAKACJE TUŻ, TUŻ…

  Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, odbierzemy 
świadectwa i  koniec szkoły. Wszyscy żyją już wolnym 
czasem, każdy powoli planuje swoje wakacyjne wyjazdy. 
Pamiętajcie jednak  o tym, że  wakacje zwalniają nas od 
lekcji, ale nie od uwagi na siebie. Musimy się pilnować i nie 
robić żadnych  głupstw. Mam dla Was kilka cennych rad.
Czego nie robić na plaży:
1. Nie wchodzimy do morza i jeziora, kiedy jest wywieszona 
aga czerwona!
2. Nie topimy, nawet w zabawie, kolegów, koleżanek  osób z 
rodziny ani żadnej innej osoby!
3. Nieprzyzwoite zachowania zgłaszamy ratownikowi!
4.Nie udajemy, że się topimy ani, że potrzebujemy  
pomocy!
5. Jeżeli nie umiemy pływać, nie wchodzimy do  głębokich  basenów!
Pamiętajcie jak zachować się w lesie:
1.Czas wakacji to nie tylko czas naszego  odpoczynku. Las 
dla nas jest miejscem spędzania wolnego czasu,  ale także w 

lesie małe pisklątka uczą się latać, niektóre zwierzęta  uczą 
się polować, a niektóre dopiero otwierają oczy, więc  nie 
płoszymy ich ani nie dotykamy!
2. Pamiętajcie też, że kiedy jest susza i zagrożenie  pożarowe  
pod żadnym pozorem nie wchodzimy do lasu!
3. Nie niszczymy roślin w lesie!
4. Nie róbmy  z lasu wysypiska śmieci!

Jak zachowywać  się w górach:
1. Nie machamy rękoma  w górze, bo samoloty pomocnicze 
pomyślą , że potrzebujemy  pomocy!
2. W góry wychodzimy  z rodzicami lub  za ich zgodą
i pod opieką osoby dorosłej!

Życzę Wam bezpiecznych i udanych wakacji !!!!
 

Julia Foryś  IVA
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Wielogodzinne próby, zdobywanie i wykony-
wanie strojów oraz rekwizytów, ustawianie 
dekoracji i inne gorączkowe przygotowania 
przyprawiają dzieci o dreszczyk emocji. Szara, 
codzienna szkoła przeradza się w prawdziwy 
teatr. W realizacji scenariusza - samokontrola 
i dyscyplina. I wreszcie... czas na prawdziwy 
sprawdzian pokory i umiejętności, podporząd-
kowania się, współpracy i wzajemnej pomocy. 
Tak, w wielkim skrócie, było przed przedsta-
wieniem.
Potem... snuje się opowieść o dobroci połą-
czonej z odwagą i ciekawością świata, która 
pomaga zwyciężać zło i osiągać szczęście. 
Opowieść o tym, jak groźna czarownica po-
rwała królewnę i zamknęła ją w wieży. O losie 
królewny dowiaduje się wesoły Szewczyk. 
Jego orężem przeciwko Czarownicy jest od-
waga i dobro. Podczas swej wędrówki bezinte-
resownie pomaga zwierzętom, a te w trudnych 
chwilach przychodzą mu z pomocą.
Na widowni... cisza.
A na koniec ... brawa. To one utwierdziły nas 
w przekonaniu, że wspólnie daliśmy radę, że 
warto było, że można.
Przedstawienie pt. Szewczyk Dratewka miało 
swą premierę 24 maja 2012 r. Uczniowie klasy 
II a przygotowali je dla swoich rodzin. Na-
stępnego dnia Szewczyka Dratewkę obejrzeli 
uczniowie klas 0-III. Cieszymy się, że rodzice, 
dzieci i nauczyciele nie szczędzili nam braw i 
ciepłych słów. Serdecznie dziękujemy.

Katarzyna Ośmiałowska 
- wychowawczyni klasy II a

NA SCENIE

        KONKURS ORTOGRAFICZNY 
O PUCHAR WÓJTA GMINY LUBICZ

Miło nam poinformować Czytelników, że 
nasi uczniowie: Zoa Bielawska z V a, Ja-
kub Rogoziński z VI b i Julia Trybel z IV b 
okazali się najlepsi w ortograi i zdobyli I 
miejsce w gminnym konkursie szkół pod-
stawowych. Zwycięzcy zapewnili naszej 
szkole organizację przyszłorocznej XVI 
edycji konkursu. 



Konkurs z zakresu wiedzy o ruchu drogowym 
- ZNAM PRZEPISY DROGOWE odbył się 23 
kwietnia i składał się z II etapów.
W I etapie – grupowym, wzięły udział cztery 
grupy z każdej klasy pierwszej. Rozwiązywały 
one zadania, w których musiały wykazać się 
umiejętnością rozpoznawania znaków drogowych 
dotyczących pieszych i rowerzystów, znajomością 
zasad przechodzenia przez jezdnię i obowiązkowego 
wyposażenia roweru. Po podsumowaniu pracy grup, 
okazało się, że klasa I B zwyciężyła, uzyskując 
przewagę 1 punktu.
W II etapie – indywidualnym, brało udział po dwóch 
uczniów z każdej klasy. Odpowiadali na pytania 
wybrane drogą losowania. Oto zwycięzcy: 
Paulinka Olek z kl. I A - Mistrz Przepisów 
Drogowych 
Jonatan Kornowicz z kl. I A -  Wicemistrz 
Przepisów Drogowych  
uczniowie wyróżnieni - Sylwia Kusior i Oliwier 
Filipowicz z kl. I B 
    

                                  

KONKURSY DLA KLAS PIERWSZYCH
 31 maja został przeprowadzony nał Konkursu 
Pięknego Czytania dla klas pierwszych. Udział 
wzięło w nim 8 uczniów, którzy przeszli eliminacje 
wstępne w swoich klasach. Komisję stanowiły panie: 
Dorota Wyszogrodzka -Trybel, Teresa Lewandowska 
i Jolanta Wszelak. Wszyscy uczestnicy mieli za 
zadanie pięknie przeczytać wylosowany przez 
siebie fragment z literatury dziecięcej. Oceniana 
była wyrazistość, płynność, intonacja i bezbłędność. 
Wydawałoby się, że czytać każdy umie, ale jak 
opanować drżący z emocji głos, nie zapomnieć 
o intonacji i zdobyć możliwie najwyższą liczbę 
punktów? Jednak pierwszaki bardzo dobrze się 
zaprezentowały. Z niecierpliwością czekały na 
wyniki, które ogłosiła przewodnicząca komisji:Tytuł 
Mistrz Czytania zdobyli: z klasy I A - Bartosz 
Kłosiński, z klasy I B - Amelia Strzelecka. 
Wyróżnienia otrzymali: Natalia Boniecka, Jonatan 
Kornowicz, Paulina Olek, Martyna Mazurek, Kacper 
Mejgier, Oliwier Filipowicz.
Wszystkim uczestnikom i zwycięzcom gratulujemy!

Jolanta Wszelak

ŚWIADECTWA Z WYRÓŻNIENIEM
klasa IV a 
Iga Dachtera 6,00, Alicja Żbikowska 5,73, Julia Foryś 5,36, Alicja Latowska 5,27, Marcin Be-
rent 5,27, Dawid Wałdoch 5,27, Marcel Filipowicz 5,18, Oliwia Sobieska 5,09, Michał Murawski 
5,09, Zuzanna Balewska 5,00, Zoa Wróbel 4,82
klasa IV b  
Julia Trybel 5,55, Zuzanna Anderton 5,45, Patrycja Balejko 5,27, Dagmara Stasiak 5,18, Julia 
Stasiak 5,18, Julia Domachowska 5,09, Weronika Przanowska 5,09, Radosław Błaszczyk 5,00 
Kacper Chełminiak 5,00, Anna Mikołajczyk 4,91, Martyna Woszczyna 4,91
klasa V a 
Zoa Bielawska 6,00, Mateusz Orłowski 5,60, Iga Maciejewska 5,55, Aleksandra Wernerowicz 
5,46, Grzegorz Latowski 5,30, Łukasz Chrobak 5,18, Klaudiusz Ciesielski 5,18, Damian Kowal-
ski 5,09, Jan Rogalski 5,09, Natalia Górecka 5,00, Kamila Duda 5,00, Martyna Łudzińska  5,00 
Wiktoria Nęcka 4,91, Adam Marczuk 4,82
klasa V b 
Alicja Jędras 5,45, Oliwia Rumińska 5,27, Patrycja Wankiewicz 5,18, Mateusz Laskowski 5,18 
Dariusz Szatkowski 5,00, Eryk Cudnik 4,91, Oliwia Zarębska 4,82
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WYRÓŻNIENI ABSOLWENCI 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

W ZŁOTORII
W ROKU  SZK. 2011/2012

Julia Pietkiewicz
5.64

Marcin Kaliński
5.55

Izabella Wojnar
5,27

Marek Mikołajczyk
5.36

Zuzanna Jarek
5,27

Mateusz Chrobak
5,18

Ignacy Duszyński
4,91

Sara Cyl
4,82

Zoa Bielawska kl.Va
6,00

PRYMUS SZKOŁY

Iga Dachtera kl. IVa
6,00 

PRYMUS SZKOŁY

Mateusz Głąb
4,82

Kamil Lisiński
4,82

Zuzanna Koprowska
5,64

Karolina 
Wankiewicz

kl. VI b
6,00

PRYMUS SZKOŁY
NAJLEPSZA

ABSOLWENTKA
W ROKU SZK.

2011/2012

Jakub Rogoziński
5,36

Julia Dobrzyńska
5,18

Redaguje zespół
Opiekun: Maria Lackowska

59


