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     Konkurs wiedzy o św. Janie Pawle II z okazji 10 rocznicy Jego śmierci
Niedawno przeżywaliśmy 10. rocznicę śmierci św. Jana Pawła II. W Szkole Pod-
stawowej w Złotorii, aby przypomnieć nauczanie i życie tego Wielkiego Polaka, 
jakim był i nadal dla nas jest św. Jan Paweł II, został zorganizowany konkurs w 
formie testu dotyczący Jego osoby. Brało w nim udział 11 osób z klas od IV do 
VI . W konkursie można było zdobyć maksymalnie 64 punkty.  Pierwsze miej-
sce zajął Bartosz Kłosiński. Drugie miejsce zdobył Stanisław Humienny. Trzecie 
miejsce zajął Oliwier Filipowicz. Zwycięzcom i wszystkim uczestnikom konkur-
su serdecznie gratulujemy.
                                                                                         ks. Waldemar Konczalski

                   ODSZEDŁ DO DOMU OJCA, ALE NAS NIE OPUŚCIŁ
                             10. ROCZNICA ŚMIERCI JANA PAWŁA II
   
   Rocznica śmierci św. Jana Pawła II i wspomnienie Jego pontyfikatu pozwalają, 
choćby na chwilę, na bycie lepszym. Przekazujemy sobie znak pokoju - pisze w 
wypracowaniu moja uczennica Martyna Pledziewicz - uśmiechamy się, podając 
sobie dłoń. Lecz co się z nami dzieje po wyjściu z kościoła? Dlaczego ludzie są 
wobec siebie zimni i skostniali? 
Niestety, nie znajduję mądrej odpowiedzi na pytania Martynki.                    ML
                                                                                                                                                      
                                              

Uczniowie z klas 0-III wzięli udział w 
konkursie plastycznym „Jan Paweł II w 
oczach dziecka”. Zwyciężczynią zosta-
ła Zuzanna Zajączkowska z kl. Ia. Pa-
pież został sportretowany przez dziew-
czynkę na tle ukochanych gór. Konkurs 
zorganizował ks. Szymon Chachulski.
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20 marca 2015 r. odbyło się w 
naszej szkole powitanie wiosny. 
Obfitowało ono w liczne konkur-
sy i zabawy przygotowane przez 
Samorząd Uczniowski, ale przede 
wszystkim mogliśmy obserwować 
nad Złotorią częściowe zaćmie-
nie Słońca. Pani Dyrektor Wie-
sława Geras osobiście przyniosła 
dzieciom od budowlańców maski 
służące na co dzień do spawania, 
przez które mogły bezpiecznie ob-
serwować to niecodzienne zjawi-
sko - zdjęcie nr 3.
Warto przypomnieć, że w roku 
1999 byliśmy świadkami całkowi-
tego zaćmienia Słońca (widoczne-
go we Francji), natomiast w oko-
licach Torunia widoczne było w 
85%. Zdjęcie nr 1 wykonane zosta-
ło przez Andrzeja Lackowskiego, 
byłego ucznia naszej szkoły.
Tegoroczne zaćmienie rozpoczęło 
się o 9.38 i trwało do godz. 12.12.
Uwiecznił je na swojej komórce 
Franek Wojnowski - uczeń klasy 
IV b - zdjęcie nr 2. 
Miłośnicy astronomii będą musie-
li poczekać jeszcze 11 lat, do 12 
sierpnia 2026 r. na zaćmienie o po-
dobnej fazie. Będzie ono najlepiej 
widoczne w Hiszpanii.   W Polsce 
natomiast widoczne efektowniej-
sze zaćmienie Słońca odnotujemy 
za 60 lat - 13 lipca 2075 r. Będzie 
to zaćmienie obrączkowe. Całko-
wite - dopiero w 2135 roku.* 
                                                ML 

* dane na podst. Uranii nr 1/2015
współpraca: Lidia Nęcka kl. V a
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      ZAĆMIENIE SŁOŃCA
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   Tuż po feriach zimowych dzieci z klasy II b uczestniczyły w niezwykłym spo-
tkaniu.  Gościem był pan Arkadiusz Kryszewski , czynny żołnierz WP, uczestnik 
misji w Afryce Środkowej  oraz tata Wiktora . Było to drugie spotkanie dzieci  z 
panem Arkadiuszem (w ubiegłym roku dowiedzieliśmy się o misji polskich żoł-
nierzy w Afganistanie). Ciekawa opowieść  wzbogacona  prezentacją  przybli-
żyła uczniom kontynent afrykański, zajęcia ludności, zabawy dzieci oraz piękne 
krajobrazy. Krótkie filmiki przedstawiały niektóre zadania polskich żołnierzy 
podczas pokojowej misji. To wspaniałe doświadczenie pozwoliło dzieciom  do-
strzec problemy, z którymi  Afrykanie zmagają się codziennie – brak wody, brak 
szczepień, leków, biedę.
                                                     Katarzyna Ośmiałowska - wychowawca kl. II

   W trudnej dyscyplinie wiedzy, jaką 
jest matematyka Tymon Radzimski 
uzyskał III miejsce w gminie.
Uczeń klasy II b reprezentował naszą 
szkołę  w gminnym konkursie mate-
matycznym „Mały kangur” , który od-
był się w lutym w ZS w Grębocinie.  
Serdecznie gratulujemy Tymonowi 
i życzymy dalszych matematycznych 
sukcesów.

SUKCESY W DZIEDZINIE PLASTYKI I HISTORII TYMON RADZIMSKI - MATEMATYK NA MEDAL

                SPOTKANIE Z ŻOŁNIERZEM WOJSKA POLSKIEGO



4

              Oratorium serc
Dnia 15 marca 2015 r.  w Teatrze 
„Baj Pomorski” odbył się koncert 
charytatywny na rzecz Oratorium z 
Rybaków, które stara się o fundusze 
na wakacyjny wyjazd swoich pod-
opiecznych.  Sprawdzonym pomy-
słem na zbiórkę pieniędzy okazały się 
koncerty charytatywne, które w To-
runiu są już tradycją. Jedną z uczest-
niczek tegorocznych koncertów była 
uczennica naszej szkoły Maja Przy-
goda z klasy V a, która uczy się tańca 
w  Korporacji Tanecznej „Baby Jagi’’ 
w Młodzieżowym Domu Kultury. 
Występom towarzyszyła aukcja. Pod 
młotek poszły koszulki z autografa-
mi gwiazd sportu. Na dziesięciu ko-
szulkach podpisali się m.in. Justyna 
Kowalczyk, Kamil Stoch, Marcin 
Gortat, Michał Kwiatkowski, Rafał 
Majka i Thomas Morgenstern. 

                       Maja Przygoda kl. V a
 Kolejne występy taneczne Mai  odby-
ły się 19 kwietnia w auli UMK .                                           

Swoją pasję rozwijam od 5. roku życia. 
Zaczynałam od tańca współczesnego w 
klubie spółdzielczym Zodiak, działającym 
przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skar-
pie”. Następnie w wieku 6 lat zapisałam się 
na zajęcia teatru tańca, działającego przy 
Miejskim Domu Kultury przy ul. Przed-
zamcze w Toruniu. Pierwszym sukcesem 
był występ naszej grupy na przeglądzie or-
ganizowanym w Centrum Kultury Teatr w 
Grudziądzu. 
W 2011 roku trafiłam do grupy baletowej 
PUENTA, działającej przy Ognisku Pracy 
Pozaszkolnej „Dom Harcerza” w Toruniu. 
Moja edukacja baletowa trwa już czwarty 
rok. Dużym osiągnięciem jest udział w kil-
ku spektaklach baletowych, wystawianych 
w sali koncertowej Szkoły Muzycznej w 
Toruniu i na deskach Teatru „Baj Pomor-
ski” w Toruniu: Zatańczmy Chopina, Gi-
selle, Coppelia, Śpiąca królewna, Dziadek 
do orzechów.
                                Kaja Falk kl. IV b

TANIEC, MUZYKA I SZTUKA TO NASZA PASJA
W naszym cyklu Uczniowie z pasją prezentujemy nowe talenty
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Moim dodatkowym zajęciem po 
szkole są tańce turniejowe, które 
tańczę w parze z Szymonem Chi-
lareckim w sekcji tańców polskich 
w formie towarzyskiej.
W kategorii drugiej klasy D tań-
czymy polkę i krakowiaka. W star-
szych kategoriach dochodzą inne 
tańce polskie, takie jak: oberek, 
mazur i kujawiak. Braliśmy udział 
w dwóch turniejach: I Ogólnopol-
skim Turnieju Tańców Polskich 
„Śląski Diament” w Katowicach, 
na którym zajęliśmy 11. miejsce 
z 28 par, a na Międzynarodowym 
Turnieju Tańców Polskich „O 
pierścień Księżnej Izabeli’’ w Pu-
ławach zajęliśmy 19. miejsce z 43 
par. Moim ulubionym tańcem jest 
krakowiak. Ćwiczymy go raz w 
tygodniu przez godzinę. Naszym 
marzeniem jest wzięcie udziału 
w Ogólnopolskich Mistrzostwach 
Tańców Polskich w Wieliszewie.

         Martyna Wiśniewska kl. V a
 

Franek Wojnowski z klasy IV b bardzo 
lubi grać na gitarze. Ma już za sobą 
publiczne występy i pierwsze sukce-
sy. Uczęszcza na zajęcia do fundacji 
Wszyscy Tworzymy Sztukę. Dzieci 
uczą się w małych grupach 3-4 osobo-
wych, raz w tygodniu. Na koniec roku 
nauczyciele organizują  profesjonalny 
konkurs-koncert. Franek po niecałym 
roku nauki zdobył III miejsce i wy-
grał gitarę elektryczną. Był jednym z 
najmłodszych wśród 15 uczestników. 
Jego sukces uradował serca rodziców.
Franku, przyjmij serdecznie gratulacje                                                      
Redakcja

Sylwia Kusior i Amelia Wojno to do-
brze zapowiadające się plastyczki. Na 
zdjęciu prezentują ostatnie dzieło o 
tematyce wiosennej.
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              Uczniowie  naszej szkoły licznie uczestniczyli w konkursach sprawdza-
jących wiedzę historyczną oraz umiejętności i wrażliwość plastyczną.

Laury międzynarodowe
W Międzynarodowym  Konkursie Plastycznym pt. „Morze Bałtyckie – Morze 
Przyjaźni” zostały wyróżnione prace naszych 4 uczniów: Zuzanny Ciborskiej z 
kl. V b, Nadii Grugel z kl. VI a, Huberta Jachowskiego z kl. IV a oraz Huberta 
Osińskiego z kl. V b.
W wyróżnionych pracach organizator konkursu docenił szczególnie wysokie 
walory artystyczne, edukacyjne i poznawcze oraz postawę przyjaźni i tolerancji 
twórców prac. 

Nasi laureaci  w kraju i w szkole
W IV Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Klio 2014” POLSKIE SYM-
BOLE NARODOWE w teście wiedzy:
Z klas VI: 15 miejsce w kraju (1 miejsce w szkole)  zdobył Nikodem Pokorski 
z kl. VI b.
Z klas V: 18 miejsce w kraju (1 miejsce w szkole) zdobył Antoni Bielawski 
z kl. V a
W tym samym konkursie w kategorii praca fotograficzna V miejsce w kraju 
uzyskała praca Zuzanny Pietkiewicz z kl. VI a
Organizatorzy wyróżnili także pracę plastyczną  Karola Jaskulskiego z klasy 
VI a –. oraz  w kategorii fotografia – pracę Laury  Borowiec z kl. VI a. 
W III edycji konkursu uczestniczyło 6123 uczniów.

Sukcesy wojewódzkie
 W konkursie plastycznym o zasięgu wojewódzkim : „Gdzie mieszkają Mumin-
ki?” została wyróżniona praca Anny Rębiałkowskiej z klasy I b.

Nasze sukcesy w szkole
 W konkursie historycznym dla klas IV pt. Co wiesz o Złotorii? największą 
wiedzą wykazali się: Kaja Falk z kl. IV b oraz Bartosz Kłosiński z kl. IV a, zdo-
bywając ex aequo taką samą ilość punktów oraz pierwsze miejsce.

                                                                                      Daria Czermińska - Falk
                                                                                 nauczyciel plastyki i historii

SUKCESY W DZIEDZINIE PLASTYKI I HISTORII
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         SPOSOBY NA NUDĘ

Oliwier Filipowicz z klasy IV b ni-
gdy się nie nudzi. Od wielu lat upra-
wia różne dyscypliny sportu, m.in. 
wschodnie sztuki walki i piłkę noż-
ną. Jest również przewodniczącym 
Samorządu klasowego i świetnie się 
uczy. Oliwier znalazł sposób, aby po-
żytecznie spędzić czas przy kompute-
rze. Napisał opowiadanie o reniferze 
Niko, wysłał je ogólnopolski konkurs 
„Świąteczna Siecioopowieść” i zajął 
I miejsce. Rodzice ucznia dowiedzie-
li się o jego sukcesie dopiero wtedy, 
gdy listonosz dostarczył do domu 
paczkę z pięknymi książkami. Była 
to dla wszystkich miła niespodzianka. 

Karolina Adamska ze swoim króliczkiem 
o imieniu Lila. Zwierzątko  było atrakcją 
lekcji przyrody.Dziewczynki chyba jeszcze nie wiedzą, 

że wpatrywanie się w ekran komór-
ki nie zastąpi prawdziwej rozmowy. 
Moda na drogie gadżety bardzo nie-
pokoi. 

Wielka sztuka dla małych 
           odbiorców
   Rowerowa jazda - zapoznanie z dada-
izmem i techniką kolażu pod takim tytu-
łem 4 lutego 2015 roku przeprowadziłam 
zajęcia otwarte dla uczniów z klasy I B 
i ich rodziców, w ramach projektu edu-
kacyjnego „Kreska , plama, bryła paletę 
emocji odkryła”. 
Uczestnicy tych pozalekcyjnych zajęć 
plastycznych obejrzeli prezentację o dzie-
łach dadaistów i dowiedzieli się, jak two-
rzyć prace techniką kolażu. W scenerii 
dadaistycznej - pośród kół od rowerów i 
wysokiej drabiny, uczniowie i rodzice wy-
konywali  prace w poznanej na zajęciach 
technice. Powstały przepiękne koła rowe-
rowe z ciekawym wnętrzem np. placu za-
baw, zegara czy kosmosu.
Zajęcia miały charakter arteterapeutycz-
ny, dlatego dzieci mogły rozładować emo-
cje oraz walczyć ze swoją nieśmiałością 
przez jazdę na wyimaginowanym rowerze 
w sali gimnastycznej, przez rysowanie w 
powietrzu koła  oraz przez działania pla-
styczne: wyklejanie, lepienie, cięcie, ry-
sowanie i malowanie.
Zajęcia zakończyły się prezentacją prac 
oraz degustacją ciasteczek, oczywiście w 
kształcie kół. 
                    Daria Czermińska - Falk
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Redaguje zespół
Opiekun: Maria Lackowska
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             CZY TEN WIERSZYK 
            POŁAMIE MI JĘZYK

Klasa III b przez cały ubiegły rok szkolny zbierała używaną odzież 
dla fundacji „Dzieci dla Ziemi”. Uczniowie z naszej szkoły zebra-
li łącznie 3111 kg,  w tym 2926 kg klasa III b.
Jest to imponujący wynik. Przedstaciel fundacji, odbierając od 
nas rzeczy, zapewniał nas, że jesteśmy pierwsi w Polsce i wy-
graną mamy w kieszeni. Nagrodami miały być tablety. Nieste-
ty, od zakończenia roku szkolnego z fundacją nie ma kontaktu. 
Trójka klasowa rodziców - p. A. Borowiec, p. A. Przybyszewska 
i p. M. Hinczewska, w trosce o morale dzieci, ich motywację do 
działań społecznych na przyszłość oraz obywatelską postawę na 
rzecz drugiego człowieka, poczyniły starania, aby całoroczny trud 
dzieci został jednak nagrodzony.  13 lutego 2015 r. dzieci dostały 
tablety. Radości nie  był końca.                                                                                 
                                                       Trójka klasowa kl III b

RAZEM MOŻEMY WSZYSTKO

17 kwietnia odbyła się kolejna edycja konkursu logopedycznego pt. „Czy ten 
wierszyk połamie mi język”. Impreza odbyła się w ramach Światowego Dnia Gło-
su. Na scenie podziwialiśmy 21. uczestników, którzy doskonale poradzili sobie z 
zawiłościami wymowy.                                            Julita Peplińska - logopeda


