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100-lecie Niepodległości

W ponad 24 tys. szkół, przedszkoli i placówek oświatowych w Polsce oraz w 91 szkołach
polonijnych z całego świata w piątek o godzinie 11.11 odśpiewano hymn narodowy w
ramach akcji „Rekord dla Niepodległej”.
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W
tym
roku
obchodzimy 100-lecie
odzyskania
przez
Polskę niepodległości.
Z okazji tego święta
klasy IIb, IVa, VIIa oraz
VIIIa wraz z Panią
Wiolettą Kołdunowską
(nauczycielka historii)
zorganizowały
akademię pt. Wolność i
Ojczyzna. Na początku
apel
zaczynał
się
wprowadzeniem
sztandaru szkoły oraz
odśpiewaniem hymnu.
W treści przedstawione
były
najważniejsze
wydarzenia związane
z odzyskaniem po 123
latach Niepodległości
przez Polskę,
gdy
między innymi Józef
Piłsudski walczył o
wolny i niepodległy
kraj. Uczniowie klasy
IV
pokazali
piękny
pokaz artystyczny z
wykorzystaniem chust
tworzące flagę Polski.
Nie zabrakło również
naszych
zdolnych
wokalistek.
Daria
Komoń zaprezentowała
się w utworze „Wolność”
do
akompaniamentu
n a u c z y c i e l a
muzyki
Grzegorza
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Holeniewskiego.
Następnie zaśpiewała
Zosia Zelonka piosenkę
pt. „Ojczyzna”, w której
ukazane były wartości
naszego narodu. Nasza
najmłodsza wokalistka,
Ania
Malewicz
zaprezentowała
utwór
„Jesteśmy
Polką
i
Polakiem”.
Mieliśmy okazję do
przeprowadzenia
próby generalnej przed
wspólnym - elbląskim
biciem rekordu w ilości
osób
śpiewających
pieśń Rota.
W tym dniu o godzinie
11:11
cała
szkoła
odśpiewała
cztery
zwrotki
hymnu
Polski. Tym samym
dołączyliśmy do ponad
24 tys. szkół, przedszkoli
i placówek oświatowych
w Polsce oraz w 91
szkołach
polonijnych
z całego świata w
ramach akcji „Rekord
dla
Niepodległej”.
Wspólnie uczciliśmy to
bardzo ważne święto
narodowe.
Jesteśmy
dumni z naszej historii.
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Eu ro p e j s k i D z i e ń Ję z y k ó w O b c y c h
Dnia 28 października w naszej szkole
zorganizowany został Dzień Języków
Obcych. To już tradycja, że ciekawie
obchodzimy to wydarzenie, doceniając,
jak ważna jest nauka języków. Święto jest
obchodzone w całej Europie. Zostało
ustanowione z inicjatywy Rady Europy w
2001 roku. Z okazji święta organizowane
są liczne wydarzenia - imprezy dla dzieci,
okolicznościowe programy telewizyjne i
radiowe, specjalne kursy językowe oraz
konferencje
naukowe.
Poszczególne
wydarzenia organizowane są przez m.in.
instytucje kultury, biblioteki i szkoły. Celami
święta przede wszystkim są: ukazanie
Europejczykom jak znaczące jest uczenie
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się języków, propagowanie nauki języków
obcych przez całe życie oraz różnorodności
językowej i kulturowej Europy.
Ta zabawa sprawdziła nie tylko umiejętności
językowe
wszystkich
uczniów,
ale
także wiedzę o krajach europejskich.
Konkurencje, z którymi uczniowie się
zmagali to odgadywanie przysłów w
językach
angielskimi
i
niemieckimi,
literowanie
wyrazów,
rozpoznawanie
osób, miejsc, potraw, tradycji, zabytków
charakterystycznych dla poszczególnych
krajów oraz dopasowywanie flag i stolic do
odpowiednich państw. Okazało się również,
że piosenki są doskonałym sposobem
na naukę języków obcych, a uczniowie
bezbłędnie rozpoznają wykonawców i tytuły
utworów.
Świetną zabawą był bieg z naleśnikiem.
Wywodzi się on z Wielkiej Brytanii, a tradycja
sięga 1445 roku, kiedy pewna kobieta zajęta
smażeniem placków na dźwięk kościelnych
dzwonów wybiegła przez przypadek z
patelnią w ręku by zdążyć na msze. W
naszej szkole slalom z patelnią odbywał się
w szaleńczym tempie. Uczniowie pochwalili
się także swoimi niezwykłymi zdolnościami
artystycznymi, prezentując przygotowane
wcześniej gadżety charakterystyczne dla
wylosowanych krajów. Udział w zabawach,
konkurencjach
został
nagrodzony
słodyczami, kartkami ,,niepytkami”, dzięki
którym klasa w wybranym dniu jest wolna od
odpowiedzi oraz kuponami uprawniającymi
klasy do dnia bez mundurka. Wszyscy
uczniowie spędzili miło czas na zabawie, z
której wynieśli dużą wiedzę.
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M e b l e Wó j c i k

18 października 2018 roku uczniowie klasy VIIIc wraz z wychowawcą uczestniczyli w
wycieczce edukacyjnej do fabryki Meble Wójcik. Meble Wójcik jest firmą, w której skład
wchodzą trzy nowoczesne fabryki zlokalizowane w Elblągu. Uczniowie poznali specyfikę
pracy w branży meblarskiej. W bardzo ciekawy sposób pracownicy fabryki opowiedzieli o projektowaniu i produkcji mebli, kompetencjach jakie są wymagane od pracowników w branży meblarskiej oraz o tym jakie szkoły i kursy ułatwiają zdobycie zawodu.
Bardzo dziękujemy za możliwość odwiedzenia fabryki Meble Wójcik.
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Wy w i a d z Pa n e m B o g u s ł a w e m
To ł w i ń s k i m
Naszym gościem będzie dziś Pan Bogusław
Tołwiński, który został radnym naszego
miasta.
1.
Co skłoniło Pana do kandydowania
do Rady Miasta?
Już 20 lat temu postanowiłem pracować
na rzecz tego miasta, organizując różnego
rodzaju zawody i wydarzenia. Jako radny będę
miał większe możliwości do skuteczniejszego
działania.
2.
Czym przekonał Pan do siebie
mieszkańców, by poparli Pana kandydaturę?
Trudno jest mi odpowiedzieć na to pytanie,
lecz wydaje mi się, że pracując tu 30 lat dałem
się poznać jako „osoba nauczyciel”, która ma
swoje wartości i zasady. Wierzę głęboko w to,
że to co robiłem przez ostatnie 30 lat skłoniło
wyborców do tego, aby na mnie zagłosować.
Mam nadzieję, że nie zawiodę ich zaufania,
dalej będę sobą i będę robił to, co przez
ostatnie lata.
3.
Czy spodziewał się Pan tak dużej
ilości oddanych na Pana głosów?
Szczerze, to liczyłem pierwotnie na 300, może
350 głosów. Natomiast wynik powyżej 1000
bardzo mnie zaskoczył, nie spodziewałem
się tego. Okazało się, że był to 5 wynik
wśród wszystkich kandydujących. Dziękuję
wszystkim, którzy na mnie głosowali. Będę
walczył o to, aby wypaść godnie.
4.
Co chciałby Pan zrealizować w
pierwszej kolejności dla mieszkańców Pana
okręgu?
Moje działania nie ograniczają się do okręgu,
ponieważ to co robiłem, to były działania
związane z propagowaniem sportu oraz
zdrowia wśród praktycznie wszystkich
mieszkańców Elbląga. Startowałem w tym

okręgu, ponieważ tutaj spędzam najwięcej
czasu, najwięcej osób mnie zna. Postaram
się, aby młodzież z tego okręgu miała więcej
możliwości aktywnego spędzania czasu,
aby dorośli po pracy spędzili czas w sposób
aktywny, jeżeli mają na to ochotę.
5.
W jakiej komisji Pan zasiada?
W centrum mojego zainteresowania były dwie
komisje: Komisja Edukacji Sportu i Turystyki
oraz Komisja Zdrowia i Profilaktyki. Są to
komisje związane z moimi zainteresowaniami.
Cieszę się, że udało mi się do nich dostać.
6.
W jakim wydarzeniu kulturalnym
ostatnio Pan uczestniczył?
W Święcie Niepodległości organizując bieg
dla dzieci Enduro Kid. Lubię obchodzić święta
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w sposób aktywny.
7.
Jaka infrastruktura według Pana jest
najbardziej potrzebna w naszym mieście?
Na pewno nikt się nie pokusił o budowę
stadionu lekkoatletycznego. W każdym dużym
mieście taki stadion istnieje. Przydałby się
obiekt pełnowymiarowy, gdzie można było by
organizować duże imprezy i przede wszystkim
możliwy byłby rozwój lekkoatletyki.
8.
Z jakimi organizacjami miejskimi Pan
współpracuje?
Przede wszystkim
z
Międzyszkolnym
Ośrodkiem Sportowym, z klubem MKS
Truso, MOSiR oraz innymi organizacjami
pozarządowymi np. SKS, EL-Aktywni.
9.
Jak wiele czasu pochłania praca w
Radzie Miasta?
Dopiero zaczynam, więc trudno mi
powiedzieć. Niebawem uzyskam informacje o
dyżurach radnego i dopiero wtedy rozpocznę
swoją działalność. Podejrzewam, że będzie to

zależne od tego jak wiele mieszkańców zgłosi
się do mnie ze swoimi sprawami.
10.
Jak i gdzie spędza Pan czas wolny?
Jeżeli mam taki czas wolny, znaczy to dla mnie,
że mogę sobie „potruchtać” samodzielnie np.
idąc na trening, pobiegać, pójść z żoną na
spacer. Szukam takich miejsc, w których jest
dużo większy spokój, gdzie można oderwać
się od codzienności. Odnalezienie spokoju
wewnętrznego jest podstawą do dalszego
działania.
11.
Jak długo pracuje Pan w SP16?
Od 1989 roku, w zasadzie jest to już
trzydziesty rok pracy. Już uczę dzieci moich
uczniów. Najstarszy rocznik, który uczyłem to
1978. Nabrałem doświadczenia, którym chcę
się teraz podzielić z innymi.
12.
Jaki był Pana ulubiony przedmiot
szkolny?
Trudno podejrzewać mnie o coś innego niż wf.
To, że pracuje w tym zawodzie jest związane
z tym, że bardzo pokochałem aktywność
fizyczną i sport. Lecz, gdy chodziłem do szkoły
nie myślałem o tym wcześniej. Pierwszą myślą
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o tym zawodzie była dyskusja z kolegami w
czwartej klasie o tym, jakim nauczycielem
chciałbym być. W szkole średniej, gdy
zacząłem poważniej myśleć o studiach, a że
trenowałem cały czas od 13-go roku życia,
było dla mnie oczywiste, że tą drogą pójdę.
Była to najlepsza decyzja jaką mogłem podjąć.
Polecam każdemu wsłuchać się w głos serca.
13.
Czy z perspektywy czasu uważa Pan,
że lepszy jest nauczyciel wymagający, czy
ten który pobłaża?
Zdecydowanie trzeba wymagać, natomiast
sam pamiętam, że najlepszymi nauczycielami
byli ci, którzy byli bardzo wymagający, ale
byli także „elastyczni”. W różnych trudnych
sytuacjach trzeba zrozumieć, że uczeń to
„też człowiek”. Należy podnieść wysoko
poprzeczkę, ale w innych sytuacjach
„elastycznie” podejść do każdego. Do tego
dobry humor, postawa zrozumienia, szacunku.
Nauczyciel, który nie wymaga nie pozostaje w
pamięci ucznia jako ktoś skuteczny, dobry.

14.
Co najbardziej ceni Pan w tej szkole?
Możliwość realizacji moich pomysłów.
Pomysły, które chciałbym realizować stoją
przede mną otworem.
15.
Co najlepiej wspomina Pan z czasów
szkolnych?
Pamiętam, że w dawnych czasach zimy były
jeszcze „normalne”, czyli -20 stopni. Jak w
listopadzie śnieg spadł to leżał do marca.
Pamiętam to, ponieważ wtedy trenowałem
łyżwiarstwo szybkie. Szkoda, że już takich zim
nie ma.
16.
Czy widziałby się Pan na stanowisku
prezydenta
Elbląga
w
niedalekiej
przyszłości?
Absolutnie zostawię ten temat na przyszłość,
najpierw chcę popracować w Radzie Miasta,
muszę przekonać się jakie są moje możliwości,
ale…
Serdecznie dziękujemy za udzielenie wywiadu.
Pytania zadawały Julia Kucińska i Zuzanna
Orzechowska.
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Dzień Edukacji Narodowej
Obchodzony 14 października Dzień
Edukacji Narodowej jest polskim
świętem ustanowionym 27 kwietnia
1972r. Dzień ten miał na celu podkreślić
wiodącą rolę nauczycieli w jakości
edukacji. Od 1982 roku na mocy ustawy
Karta Nauczyciela obchodzone jako
Dzień Edukacji Narodowe
Uroczysta akademia, z okazji potocznie
zwanego Dnia Nauczyciela, miała
miejsce w naszej szkole 12 października.
Udział brali w niej członkowie
samorządu uczniowskiego oraz wybrani
uczniowie z klas IV- VIII. Apel rozpoczął
się od wprowadzenia sztandaru szkoły
oraz odśpiewania hymnu. Następnie
organizatorka i prowadząca tegoroczej
akademii, nauczycielka jzyka polskiego
Pani Beata Olewniczak przedstawiła
krótko historię ustanowienia tego święta.
W programie apelu przygotowane przez
uczniów były humorystyczne scenki z
życia szkoły, recytacje krótkich wierszy
o tematyce szkolnej oraz podziękowania

14

za zaangażowanie w naszą
edukację
dla
nauczycieli.
Samorząd
uczniowski
przygotował film, w którym
umieszczone były życzenia
składane przez poszczególne
klasy. Na koniec Zosia Zelonka
(uczennica klasy 7a) zaśpiewała
utwór pod tytułem „Szyba” z
musicalu Metro. Wszyscy odczuli
dreszczyk na karku.
Jesteśmy bardzo wdzięczni
wychowawcom, nauczycielom
i innym pracownikom szkoly,
ponieważ to oni przyczyniają
się do kształtowania naszej
przyszlosci. DZIĘKUJEMY!!!
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Mo j a Pa s j a - w y w i a d z A n a s t az j ą
S t ry j e ws k ą - u c ze n n i c ą k l a s y Va
Naszym
dzisiejszym gościem jest
Anastazja Stryjewska uczennica
klasy Va. Anastazja trenuje gimnastykę
artystyczna (cheerleader). Zadaliśmy jej
kilka pytań na temat jej pasji.
1. Od jak dawna trenujesz ?
- Swoją przygodę z gimnastyką rozpoczęłam
5 lat temu na zajęciach baletowych, ale
cheerleader trenuje od 3 lat.
2. Skąd wzięło się takie zainteresowanie?
- Mój tata mnie zachęcił i postanowiłam
spróbować.
3. Co daje ci ten sport?
- Bardzo dużo, ale przede wszystkim
możliwość rozwijania moich pasji.
4. Czy uczęszczasz na zajęcia gimnastyczne?
- Tak mam dodatkowe zajęcia na które chodzę

5. Ile czasu poświęcasz na treningi?
- Około 2 godzin.
6. Czy uczestniczyłaś już w jakiś zawodach?
- Tak, rok temu na mistrzostwach jako grupa
zdobyłyśmy pierwsze miejsce.
7.Jak wyglądają twoje treningi?
- Są bardzo ciężkie i męczące, ale dają dużo
rezultatów.
8. Co jest ci potrzebne do treningu?
- Przede wszystkim pompony.
9. Czy traktujesz to jako dobrą zabawę czy
raczej coś poważniejszego ?
- Na początku jako zabawę, ale jak nadszedł
czas na udział w mistrzostwach, to już na
poważnie.
10. Czy planujesz w przyszłości dalej
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rozwijać swoją pasje?
- Tak, w przyszłości chciałabym zostać
trenerką.
11. Czy łatwo pogodzić obowiązki szkolne
z tak wymagającym czasu i poświęcenia
sportem?
- Czasem jest trochę trudno, ale nie poddaje
się i daję radę.
12. Czy oprócz tego sportu masz jakieś inne
zainteresowania?
- Tak, bardzo lubię rysować i kiedyś
uczęszczałam także na kółko teatralne.
13. Czy poleciłabyś komuś rozpoczęcie
przygody z tą dyscypliną sportową?
- Oczywiście, że tak.
14. Czy masz jakieś rady dla początkujących?
- Jeśli ktoś się zdecyduje uprawiać gimnastykę
artystyczną to niech zapisze się do grupy dla
początkujących. W tym sporcie trzeba być
bardzo rozciągniętym, zdolnym i cierpliwym,
bo nie zawsze wszystko wychodzi tak jak
powinno.
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Skills Challenge 2018
Nasza
szkoła
zakwalifikowała się do
udziału w Szkolnym
Skills Challege 2018.
Szkolny
Skills
Challege to turniej
sprawnościowy
d e d y k o w a n y
dzieciom w szkołach
podstawowych wraz
z
Ministerstwem
Sportu i Turystyki.
Celem projektu jest
zachęcenie uczniów
do
aktywnego
uczestnictwa
w
podnoszeniu
sprawności fizycznej.
Uczniowie
50-ciu
szkół podstawowych
zakwalifikowanych
do
udziału
w
projekcie, pokonują na czas specjalnie
przygotowany
tor
sprawnościowy.

D z i e s i ę c i u
najlepszych
uczestników
dostaje się do
Ogólnopolskiego
Finału Szkolnego
Skills
Challege
Mierz
Wysoko.
Z naszej szkoły
najlepszymi okazali
się Jakub Siemaszko
kl.VIa,
Stanisław
K a l k o w s k i
kl.Va
i
Błażej
Gromkiewicz kl.Vc.
Nagrodą
dla
zwycięzcy
i
nauczyciela
w-f
jest wyjazd do USA
na mecz ligi NBA
oraz
spotkanie
się z Marcinem
Gortatem,który jest polskim koszykarzem
występującym w zespole Los Angeles Clippers.
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Ślubowanie klas pierwszych
Dnia 25 października 2018 roku odbyło się ślubowanie klas
pierwszych. W uroczystości wzięły udział klasy: 1a, 1b, 1c i 1d wraz z
wychowawczyniami, Dyrektor Szkoły Pani Izabela Milusz, Wicedyrektor
Pani Marzena Otłowska oraz licznie zgromadzeni rodzice i goście.
Podczas uroczystości dzieci wzięły udział w konkursach sprawdzających
zdobyte przez nie wiadomości i umiejętności. Obecni na ślubowaniu oceniali
przedstawicieli klas. Wszystkie zadania uczniowie wykonali bardzo dobrze i po
uroczystym wprowadzeniu sztandaru szkoły przez poczet sztandarowy, można
było przystąpić do części oficjalnej.
Po krótkim przemówieniu Pani Dyrektor uczniowie złożyli przysięgę na sztandar
szkoły. Następnie Pani Dyrektor pasowała każde dziecko z klasy pierwszej na
ucznia poprzez dotknięcie jego ramienia dużym ołówkiem. Na koniec od Pani
Dyrektor pierwszaki otrzymały upominki, a wychowawczynie rozdały dzieciom
pamiątkowe dyplomy.
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