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                                   UROCZYSTE PASOWANIE NA UCZNIA
    27 października 2014 roku uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie. 
W tym roku pasowania na ucznia dostąpiło 65. uczniów, a ślubowanie odbyło się w sali 
Ochotniczej Straży Pożarnej. Dzieci rozpoczęły uroczystość wspaniałym występem arty-
stycznym, wykonując z ogromnym zaangażowaniem wiersze i piosenki. Po części arty-
stycznej nastąpiło ślubowanie i pasowanie na ucznia klasy pierwszej, którego dokonała 
pani Dyrektor Wiesława Geras. Uroczystość uświetnili swoją obecnością: pani Teresa 
Gryciuk - Sekretarz Gminy, pani Barbara Kisielewska - radna Powiatu Toruńskiego, pani 
Teresa Szatkowska - wicedyrektor, pani Sylwia Pokorska - przewodnicząca Rady Rodzi-
ców. Dzieciom towarzyszyli rodzice i dziadkowie. Każdy pierwszak otrzymał pamiątko-
wy dyplom, kamizelkę odblaskową oraz jabłka. Rada Rodziców ufundowała dzieciom 
przybory sportowe i instrumenty muzyczne. Ten dzień na pewno pozostanie w pamięci 
każdego dziecka. 
                    Uczeń Szkoły Podstawowej w Złotorii - to brzmi dumnie!
                   Wych. klas pierwszych - Jolanta Wszelak, Anna Roguszka, Anna Kowalewska
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   Dzień Edukacji Narodowej był okazją do podziękowań dla nauczycieli i pracowników 
szkoły. Życzenia złożyła przewodnicząca Rady Rodziców Sylwia Pokorska. 
Nagrody Dyrektora Szkoły otrzymali - pracownicy administracji i obsługi: Adela Karaś, 
Joanna Zatorska, Violetta Bens, Mirosław Gerc i Renata Drążkowska
- nauczyciele: Teresa Szatkowska, Beata Górska, Jolanta Wszelak, Dorota Wyszogrodz-
ka-Trybel i Julita Peplińska. Z okazji święta Wójt Gminy Lubicz przyznał wszystkim 
pracownikom administracji i obsługi Nagrody Specjalne.
Dyrektor Szkoły Wiesława Geras otrzymała Nagrodę Marszałka Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego.                                                       Wszystkim serdecznie gratulujemy.

     BUDUJEMY 
     DLA DZIECI

Rosną mury nowej sali gimna-
stycznej. Prace na budowie idą 
w dobrym tempie. Uczniowie 
nie mogą się już doczekać, kie-
dy będą tam lekcje w-f. 

  W ubiegłym tygodniu dostarczono na 
plac budowy potężne elementy dachu. 
Z powodu przejściowych problemów z 
parkowaniem aut pod szkołą, prosimy 
rodziców o wyrozumiałość i zachowanie 
szczególnej ostrożności na  sąsiednich 
uliczkach. 

„JEDEN DOBRY      
NAUCZYCIEL
      MOŻE
   ZMIENIĆ
      ŚWIAT”
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                      Zachwycająca ilość sukcesów kolarskich Olgi !

Miło mi niezmiernie, że w mojej klasie V b znalazła się tak utalentowana 
uczennica. Ogromne zaangażowanie Olgi i jej rodziców, uczestnictwo 
w zajęciach klubu sportowego      „ Akademia Michała Kwiatkowskiego 
Copernicus” doskonale tłumaczą osiągnięcia Olgi Wankiewicz. 
Zanotowałam w tym roku:

Międzywojewódzkie Mistrzostwa w jeździe indywidualnej na czas − 
o Puchar Wójta Gminy Lubicz – 4 miejsce , Młyniec 22. 06. 2014
Puchar od Michała Kwiatkowskiego za 1. miejsce w jeździe − 
indywidualnej na czas
Puchar – Skoda Cyklo Gdynia 2014 za 1. miejsce w kategorii − 
Żaczka
Medal MTB Obiszów za udział w Maratonie MTB 13-14 września − 
2014
Puchar Związku Gmin Warmińsko–Mazurskich za 1. miejsce w − 
kategorii Żaczka, zawody organizowano w Lutrach, tamże udział w 
XXIX Międzynarodowym Wyścigu Kolarskim „ Dookoła Jeziora 
Luterskiego” i kolejny „Puchar Warmii”   9-10 sierpnia 2014
3. miejsce w V Ogólnopolskim Wyścigu Kolarskim po Nizinie − 
Ciechocińskiej –Ciechocinek i Raciążek 16 -17 sierpnia 2014
3. miejsce w mini Tour de Pologne Toruń− 
2. miejsce w mini Tour de Pologne Warszawa− 
Puchar za 1. miejsce w Ogólnopolskich  Zawodach w Mini − 
Duathlonie Toruń 20.09.2014
Puchar za 3. miejsce w jeździe dwójkami w kolarstwie na szosie w − 
kategorii młodziczka, Robakowo 27.09. 2014               

Serdeczne gratulacje –dumna wychowawczyni Ewa Ławańska  

OLGA WANKIEWICZ - DZIEWCZYNA NA MEDAL
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29 września już po raz trzynasty obchodzony był w Polsce Dzień Głośnego 
Czytania. Pomimo iż od kilku lat w oddziałach zerowych w naszej szkole prowadzona 
jest kampania ,,Cała Polska Czyta Dzieciom”, również tego dnia rodzice przedszko-
laków aktywnie włączyli się w akcję głośnego czytania. Dzieci mogły wysłuchać ulu-
bionych bajek, baśni i legend swoich rówieśników, czytanych na co dzień w domu przez 
rodziców. Dziękujemy więc wszystkim, którzy włączyli się w akcję głośnego czytania 
oraz serdecznie zapraszamy na kolejne spotkania z dziećmi.

                                                                                 wych. Agnieszka Smolińska

Wybory nowych władz Samorządu Uczniowskiego zawsze są dużym wyda-
rzeniem. Głosować mogli uczniowie, którzy okazali Komisji Wyborczej legi-
tymacje szkolne. W roku szk. 2014/2015 przewodniczącą SU została Natalia 
Gabryszewska. W skład rady weszli również: Jan Paciorkowski, Małgorzata 
Moczkodan, Urszula Moczkodan i Zuzanna Pietkiewicz. Opiekunkami Samo-
rządu są panie - Beata Górska i Gabriela Kaniecka.

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
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DZIEŃ CHŁOPAKA W IV B

Klasa I c na tle 
własnych prac 
związanych z 
blokiem tema-
tycznym - Zna-
ki drogowe, 
bezpieczeństwo          
w szkole                                   
     
wych. Anna 
Kowalewska

W szkolnej bibliote-
ce odbyły się spotka-
nia dzieci z autorką   
i ilustratorką książek 
dla dzieci - Izą Nie-
wiadomską-Labiak. 
Uczniowie mieli 
okazję poznać proces 
tworzenia książki 
oraz uczestniczyć    
w warsztatach arty-
stycznych.

Dziewczynki zorganizo-
wały tego dnia niespo-
dzianki dla chłopców: 
piękne laurki z życze-
niami, słodycze i małe 
piłeczki. Odbyły się też 
konkursy, degustacja  
pyszynch bułeczek ze 
śliwkami, pokaz mod-
nych fryzur oraz wystę-
py wokalne.
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Czy Ksiądz od dzieciństwa pragnął być 
kapłanem, kto na tę decyzję miał naj-
większy wpływ?
Pierwsza myśl o kapłaństwie pojawiła się, 
kiedy miałem 5-6 lat. Ponieważ na tym 
etapie rozwoju dzieci szybko  zmieniają 
decyzje o tym, kim chcą zostać, podobnie 
było i z moją kapłańską wizją Jednakże 
kiedy miałem lat 17, myśl o byciu kapła-
nem w zadziwiający sposób znów powró-
ciła. Wtedy jeszcze pewnie nie wiedziałem, 
co to znaczy powołanie. Myślę, że ogrom-
ny wpływ na podjęcie decyzji o kapłań-
skiej drodze życia miało moje środowi-
sko, w którym się wychowywałem: przede 
wszystkim żywa wiara moich rodziców, 
przekonywujące świadectwo kapłańskiej 
posługi księży pracujących w mojej miej-
scowości rodzinnej, no i bliskość przy oł-
tarzu, ambonie jako ministrant i ta tajem-
niczość dziwnie przyciągająca 
 Kto jest dla Księdza największym auto-
rytetem?
Niewątpliwie osoba Jezusa Chrystusa, 
która nadaje sens całemu mojemu życiu. 
Jeśli mam wskazać na autorytet ludzki, to 
przyznam, że każdy człowiek potwierdza-
jący życiem te wartości, które deklaruje 
słowem.
 Skąd bierze Ksiądz pomysły na kazania?
Myśli czerpię z różnych mądrych książek, 
ale także z życiowych doświadczeń wiary, 
własnych i innych ludzi. Zawsze staram 
się, aby Duch Święty miał pierwszeństwo 
w moim kaznodziejskim zadaniu 

 

 Jaki sport Ksiądz uprawia?
Nie mam jakiegoś szczególnie ulubionego, 
ale dość regularnie pływam na basenie, od 
czasu do czasu lubię zagrać w piłkę halową, 
sporadycznie jeżdżę rowerem (myślę, że tę 
aktywność w Złotorii na wspaniałej ścieżce 
rowerowej będę rozwijał )
 Który przedmiot w szkole lubił
Ksiądz najbardziej?
Bardzo lubiłem matematykę, a to dzięki 
nauczycielowi, który potrafił cierpliwie i 
obrazowo tłumaczyć każdą zasadę mate-
matyczną. I miał „to coś” w sobie, że tęsk-
niłem za każdą kolejną lekcją prowadzoną 
przez niego.
 Pierwsza dwója w szkole?
Nie pamiętam kiedy i z czego, ale jakieś 
takie poczucie porażki, które wtedy mnie 
ogarnęło pamiętam do dziś.
 Lektura szkolna, której Ksiądz nie zapo-
mni?
Hm… Przyznam się szczerze, że niezbyt 
gorliwie przykładałem się do czytania lek-
tur szkolnych….  Później diametralnie 
to się zmieniło ze względu na zaintereso-
wanie tematyką teologiczną. A jeśli mam 
wskazać tę konkretną lekturę, to stawiam 
na „Kamienie na szaniec” i to chyba przez 
to, że bohaterowie ujęli mnie swoją odwa-
gą i życiem z poświęceniem dla innych.
 Ulubiona potrawa?
Od dziecka uwielbiam zupę fasolową
 W wymarzoną podróż pojechałbym?
Nie mam tej wymarzonej, ale „ciągnie” 
mnie mocno w polskie Tatry
 Pierwsza myśl, kiedy dowiedział się 
Ksiądz, że będzie wikariuszem w Złoto-
rii?
Przypomniałem sobie z obrazka prymicyj-
nego wybrane przeze mnie motto: 
„Powierz Panu swą drogę i zaufaj Mu, On 
sam będzie działał” Ps 37,5
                        Dziękujemy za rozmowę

                    WYWIAD Z KSIĘDZEM 
SZYMONEM CHACHULSKIM
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APEL POLEGŁYCH W ZŁOTORII

    Jak co roku, w pierwszą niedzielę września uczestniczyliśmy w podniosłej 
uroczystości patriotycznej przy obelisku poświęconym pomordowanym miesz-
kańcom Złotorii i okolic podczas II wojny światowej. Odbył się apel poległych 
oraz msza św. w intencji poległych. W imieniu społeczności Szkoły Postawowej 
wiązankę biało-czerwonych kwiatów złożyła Dyrektor Wiesława Geras, której 
towarzyszyły harcerki.

Witaj Maćku,
Chciałbym Ci opowiedzieć o mojej wycieczce do Malborka. Myślę, że niedługo się spo-
tkamy i obejrzymy zdjęcia. Zamek w Malborku jest największą tego typu budowlą na 
świecie. Mieszkali tam Krzyżacy. Mieliśmy miłego i śmiesznego przewodnika - pana 
Piętkę. Zwiedziliśmy wystawę bursztynów, broni i zbroi rycerskich. Dowiedzieliśmy się, 
jak żyli zakonnicy w średniowieczu. Byłem też z całą klasą na obiedzie. Zjadłem wszyst-
ko, bo pani pilnowała, żeby były puste talerze. Mieliśmy najlepszego kierowcę, jakiego 
znam - pana Piotra.
                                                                                             Pozdrawiam Kamil Ciborski
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Redaguje zespół
Opiekun: Maria Lackowska
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2 października 2014 r. uczniowie klas trzecich odwiedzili Ośrodek Edukacji Hi-
storycznej „Gród Foluszek”. Dzieci wzięły udział w zajęciach, które oprócz ła-
dunku wiedzy teoretycznej, miały przede wszystkim wymiar spotkania z żywą 
historią. Poznanie fechtunku rycerskiego, strzelanie z kuszy, wylepianie garnków 
z gliny, praca w kuźni, mielenie zboża na żarnach i pieczenie podpłomyków to 
tylko niektóre zadania, w których uczniowie aktywnie uczestniczyli. Na zakoń-
czenie zajęć nastąpiło rozdanie nagród i dyplomów.
„Gród Foluszek” okazał się być doskonałym miejscem na żywą przygodę z histo-
rią i archeologią, która pozostawiła wyraźny ślad w wiedzy naszych trzecioklasi-
stów. Dziękujemy Rodzicom, którzy aktywnie włączyli się w pomoc i opiekę nad 
uczniami podczas wycieczki.                       Beata Krycińska - wychowawca kl. III

ZAPRASZAMY NA PODPŁOMYKI DO GRODU FOLUSZEK


