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W tym numerze: 

 Kto walczy,  

może przegrać.  

Kto nie walczy,  ten już 

przegrał. 

KONKURS 

RZECZNIKA 

PRAW  UCZNIA 

ROZSTRZY-

GNIĘTY 

TYTUŁ            

SKOCZEK          

2018/2019 

w szkole podstawo-

wej przypadł  

Julii Daniel,  

a w gimnazjum ty-

tuł zdobyła  

Anna Krupa. 

Dziewczyny w na-

grodę otrzymały 

książki oraz kartę 

podarunkową  

do EMPIKA. 

Serdecznie  

gratulujemy. 

Kto wygra w przy-

szłym roku? 

SZKOLNY PLEBISCYT  

TO JUŻ WIELOLETNIA TRADYCJA 

Od wielu lat Samorząd Uczniowski w maju zawsze ogłasza plebiscyt. Nominacje 

może zgłosić każdy uczeń czy nauczyciel do określonego dnia. Wyniki  ogłaszane 

są zawsze w Dniu Dziecka i temu wydarzeniu ciągle towarzyszą niesamowite emo-

cje. 

Uczeń Roku- Wiktoria Jerzyk,  

Osobowość Roku- Julia Piętka,  

Nauczyciel Roku - pani Marzena Figacz,  

Plastyk Roku- Izabela Waga,  

Redaktor Roku- Anna Krupa 

Sportowiec Roku- Jakub Głuszkiewicz,  

        Rodzic Roku - pani Aneta Jerzyk.  
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.  

 

 

Ewa Kuc 

Zwycięzcami w 

poszczególnych 

kategoriach 

zostali:  



 

 

CO SIĘ WYDARZYŁO? CO SIĘ WYDARZY? 

23.03 2019r.  w Sadlinkach odbył się IV Powiatowy 

Konkurs Czytelniczy ,,Czy znasz książki Joanny Fabic-

kiej?’’. Nasza szkoła zajęła I miejsce w kategorii film, 

natomiast Rafał Dzwonnik, Maja Waga i Oliwia Lipska 

otrzymali wyróżnienie. 

28.03 2019r. w Sadlinkach odbył się Ogólnopolski Tur-

niej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Uczniowie 

w składzie: Oliwia Formela, Przemysław Jerzyk, Oli-

wia Tarkowska i Wiktor Zamyślewski zajęli I miejsce 

w gminnych eliminacjach. 

06.04 2019r. w Damnie odbył się VI Wojewódzki Kon-

kurs Plastyczny Rytm i melodia. I miejsce zdobyła Mo-

nika Lesińska, a II – Natalia Tetera. 

25.04 2019r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Ryjewie 

odbył się V Wojewódzki Turniej Teatral-

ny ,,KURTYNA’’. Uczniowie z naszej szkoły zajęli II 

miejsce ze spektaklem pt. ,,Jaś i Małgosia w wersji pro-

ekologicznej”. Pani Lucyna Groszewska otrzymała po-

dziękowanie za profesjonalne przygotowanie zespołu,  

a Maciej Dąbrowski otrzymał wyróżnienie za niezwy-

kłą kreację aktorską. 

W maju 2019r. Społeczna Szkoła Podstawowa w Kwi-

dzynie zorganizowała IV Powiatowy Konkurs Plastycz-

ny pt. ,,Kobiety, które zmieniły bieg historii”. Julia Bar-

sul zdobyła I miejsce, natomiast wyróżnienie otrzymała 

Marcelina Trzaska. 

W maju  obchodziliśmy  ważne święta i rocznice. 1 

maja - Święto Pracy, 2 maja - Dzień Flagi, 3 maja 

to   228 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 8 ma-

ja - 74  rocznica zakończenia II wojny światowej, a 9 

maja to  Dzień Europy. 1 maja to także 15. rocznica 

wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.  

06.05.2019r. odbyło się zebranie z rodzicami. 

09.05 2019r. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mi-

strzostwa Sportowego w Kwidzynie zorganizowała 

Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogo-

wym. Nasza Szkoła zajęła IV miejsce w eliminacjach 

powiatowych. 

10.05.2019r. wzięliśmy udział w apelu podsumowują-

cym Tydzień Profilaktyki przebiegający pod hasłem 

"Bezpiecznie w życiu, bezpiecznie w sieci”. 

10.05 2019r. zorganizowany został XXIII Konkurs Re-

ligijny Diecezji Elbląskiej: ,,Kardynał Stefan Wyszyń-

ski – Prymas Tysiąclecia”. Uczennice naszej szkoły – 

Oliwia Lipska i Martyna Śliwińska zostały jego finalist-

kami. 

16.05.2019r. w naszej szkole odbyły się warsztaty tech-

niczne z robotyki prowadzone przez przedstawicieli 

firmy Lacroix w Kwidzynie. Wzięli w nich udział 

uczniowie klasy III gimnazjum. 

17.05.2019r. w naszej szkole świętowaliśmy Dzień 

Europejski. Nastąpiło podsumowanie zadań klasowych. 

Podziwialiśmy występy artystyczne przygotowane 

przez wszystkie klasy.  

 

Izabela Bułka 

SZKOŁA BLISKA PRACY 

24.05 2019r. Zespół Szkół Ekonomicznych w Grudzią-

dzu zorganizował konkurs językowy na napisanie arty-

kułu pt. ,,Pieniądz to żagiel w kieszeni”. Mateusz Le-

wandowski zajął II miejsce w kategorii język angielski. 

Natalia Wojda uzyskała tytuł laureata – II miejsce      w 

etapie powiatowym Pomorskiej Ligi Zawodowej       z 

biologii dla uczniów szkół podstawowych w roku szkol-

nym 2018/2019. Z kolei Damian Grzywiński uzyskał 

tytuł finalisty. 

31.05.2019r. obchodziliśmy Dzień Dziecka. Każda klasa 

obchodziła go według własnego pomysłu. Były gry   i 

zabawy, wyjścia w teren, wyjazdy na kręgielnie. 

14.06.2019r. po raz kolejny uczestniczyliśmy w Festi-

walu Nauki. Jak zwykle było dużo zadań z różnych dzie-

dzin wiedzy.  

14.06.2019r. odbył się Bal Absolwentów Gimnazjum i 

Szkoły Podstawowej. Nastąpiło tradycyjne posadzenie 

pamiątkowych drzewek, a także przekazanie na ręce pa-

ni dyrektor  Aktów Fundacyjnych.  

17.06.2019r. to Dzień Sportu - rywalizowaliśmy w róż-

nych dyscyplinach, a także odbyły się mecze piłki noż-

nej. 

Projekt skierowany jest do uczniów ostatnich klas gim-

nazjum i szkół podstawowych z powiatu kwidzyńskiego. 

Ma charakter dwuetapowy i kończy się uroczystym pod-

sumowaniem. 13 czerwca w Kwidzynie podczas oficjal-

nej uroczystości  podsumowano już czwartą edycję Pro-

jektu Szkoła Bliska Pracy, organizowanego przez La-

croix Electronics przy współpracy m.in. z Centrum  

Kształcenia Ustawicznego w Kwidzynie oraz władzami 

lokalnych samorządów.  

W tym roku każda gmina miała swojego finalistę  a na-

grodą był BON o wartości 1000 zł na zakup sprzętu 

elektronicznego lub robotów Lego Mindstorms oraz ze-

stawy gadżetów.  Miło nam poinformować, że Mateusz 

Tryc został zwycięzcą z naszej gminy. 

 



 

 

                         DZIEŃ DZIECKA– jak go spędzić? 

NIECH ŻYJE UNIA EUROPEJSKA 

Dzień Europejski - to święto wszystkich państw należących do Unii Europejskiej. Nie słyszy się, aby to wyda-

rzenie było szczególnie celebrowane w Polsce,  jednak 14 maja bieżącego roku nasz Samorząd Uczniowski 

postanowił zorganizować podsumowującą uroczystość, podczas której uczniowie przedstawiali efekty pracy 

na temat wcześniej wylosowanego przez siebie kraju.  

Można było wylosować: Polskę,  Francję,  Szkocję,  Hiszpanię,  Niemcy, Grecję, Włochy. Każda klasa miała obo-

wiązek przygotować taniec, scrapbooka (album), mapę kraju oraz kotyliony. Uroczystość składała się z dwóch czę-

ści. Pierwsza - odbyła się kilka dni wcześniej i miała charakter przesłuchań – uczniowie prezentowali tańce i pio-

senki, a także  przedstawiali swoje prace, za które zostali wstępnie ocenieni.  Finał rywalizacji klasowej odbył się 

na sali gimnastycznej, gdzie uczniowie odpowiadali na pytania konkursowe i wykonali taniec przed komisją oce-

niającą. 

Mimo małej popularności tego święta wszyscy zaangażowani uczniowie  świetnie się bawili i miło wspominają ten 

czas.  Wyniki rywalizacji przeprowadzonej w Dniu Europejskim  kształtują się następująco: I miejsce – 8 

klasa – Niemcy, II miejsce – 6 klasa - Szkocja, III miejsce – 3gimnazjum – Włochy.                     Zuzanna Tumiłowicz  

W Polsce Międzynarodowy Dzień Dziecka obchodzony jest od 1950 w dniu 1 czerwca. Przed II woj-

ną światową Święto Dziecka obchodzono dnia 22 września. Po mszach w kościołach dzieci udawały 

się do szkół na uroczyste akademie, a następnie na przygotowane wycieczki i zabawy, w czasie któ-

rych rozdawano słodycze. 

        31 maja 2019 roku w naszej szkole odbył się Dzień Dziecka. Tego dnia zajęcia były skrócone. Każda klasa 

spędzała ten dzień inaczej. Jedni mieli wycieczkę do kina, inni byli w kręgielni (na zdj. kl. IV i V), a jeszcze inni 

spędzali dzień w szkole według własnego pomysłu. W tym dniu również nastąpiło rozstrzygnięcie corocznego ple-

biscytu szkolnego. Wszyscy nagrodzeni otrzymali pamiątkowe tabliczki. Po uroczystym apelu każdy wychowawca 

spędził resztę dnia ze swoją klasą. Ten dzień był bardzo udany i wesoły. Mam nadzieję, że w mojej przyszłości od-

będzie się jeszcze dużo takich miłych dni. 

 

 

Uczniowie klasy VIII w rewelacyjny, zwycięskim tańcu z terenów Bawarii 

 

Weronika Kuc 



 

 

WYWIAD z ABSOLWENTKĄ NASZEJ SZKOŁY, 

która osiągnęła sukces w modelingu 

Magdalena Kożyczkowska w roku 2012 została absolwentką naszej 

szkoły. Była bardzo pilną i zawziętą uczennicą i dzięki temu osiągała 

sukcesy nie tylko sportowe, ale też przedmiotowe. Słyszałam i wi-

działam jak w telewizyjnej Dwójce wystąpiła jako modelka. Jako że 

lubię przeprowadzać wywiady, stwierdziłam, że do Magdy napiszę. 

Poprosiłam ją o wywiad do Szkolnego Węzła, a ona się zgodziła. 

Ewa Michalska: Jak wspominasz naukę w naszym gimnazjum? 

Magdalena Kożyczkowska: Naukę w naszym gimnazjum wspominam bardzo 

dobrze. Uważam, że mamy wysoki poziom nauczania i powinniśmy być z tego 

dumni. 

E.M.: Jest nauczyciel, za którym tęsknisz? 

M.K.: Lubiłam wszystkich nauczycieli, lecz z uwagi na to, że kocham sport, 

najbardziej tęsknię za wuefistami. 

E.M.: Od kiedy chciałaś zostać modelką, czy to praca, o której marzyłaś? 

M.K.: Zdecydowanie tak. Modelką chciałam zostać, odkąd pamiętam. Nawet teraz, kiedy rozmawiam z babcią, 

ona wspomina o rozmowach ze mną, gdy byłam mała. Gdy pytała mnie, dlaczego nie chcę zjeść całego obiadu, 

stanowczo odpowiadałam: ,,Muszę trzymać linię, bo chcę zostać modelką’’. 

E.M.: Jak długo musiałaś dążyć do celu? 

M.K.: Cel nie został jeszcze osiągnięty. To jest, mam nadzieję, początek długiej, pełniej sukcesów drogi. Sądzę, 

że każdy z nas, jeśli podąża za swoimi marzeniami, może zdziwić się jak te marzenia są na wyciągnięcie ręki. 

Ludzie boją się marzyć. Uważamy marzenia za coś nierealnego. Boimy się opinii innych ludzi. Dopiero kiedy 

jesteśmy na szczycie, jesteśmy doceniani. Lecz przed tymi wielkimi sukcesami jest pełna ostrych zakrętów dro-

ga, lecz bardzo realna do przejścia, jeśli tylko tego się chce i ciężko na to pracuje. 

E.M.: Wiem, że do bycia modelką trzeba spełniać warunki. Mogłabyś zdradzić, ile masz wzrostu? 

M.K.: Mam 179cm wzrostu. 

E.M.: Czy rodzina i bliscy wspierali Cię? 

M.K.: Akurat mam to szczęście, że mam oparcie w rodzinie i bliskich. Każdy w rodzinie wiedział, o czym marzę 

i to w zupełności rozumiał. 

E.M.: Lubisz to robić? 

M.K.: Bardzo lubię to, co robię. Pamiętaj, że jeśli robisz to, co lubisz, to nie przepracujesz ani jednego dnia        

w swoim życiu. 

E.M.: Ile godzin tygodniowo poświęcasz pracy? 

M.K.: Modeling to tylko ułamek mojej pracy. Większą część mojego życia poświęcam mojej firmie. Tam w pra-

cy jestem cały czas. Prowadząc swój interes, trzeba być przygotowanym na wiele więcej obowiązków niż na eta-

cie. 

E.M.: Twój przełomowy czas w karierze? 

M.K.: Uważam, że nigdy nie miałam jakiegoś  przełomowego momentu. Krok po kroku realizuję swoje wyzna-

czone cele. 

E.M.: Jak wygląda Twój typowy dzień? 

M.K.: Nie mam typowego dnia. Wszystko dzieje się nieoczekiwanie. Czasem pracy muszę poświęcić cały dzień, 

a czasem cały dzień mam w zupełności dla siebie. W modelingu jest podobnie. Dostaję telefon i na drugi dzień 

muszę być na sesji, nagraniu czy pokazie. 

E.M.: Co motywuje Cię to pracy? 

M.K.: Motywacją są moje cele. One dają mi ogromne szczęście, kiedy je zrealizuję. Poznaję też wiele ciekawych 

osób i z tego również jestem zadowolona. 

E.M.: Jaka jest cecha u ludzi, która Cię irytuje? 

M.K.: Najbardziej nie toleruje spóźnialstwa oraz niedotrzymywania słowa. 

E.M.: Kto jest Twoim idolem i dlaczego? 

M.K.: Nie mam swojego idola. Wierzę w siebie i doskonalę swój charakter. 
 



 

 
S Z K O L N Y  W Ę Z E Ł  

cd. WYWIAD z ABSOLWENTKĄ NASZEJ SZKOŁY  

E.M.: Czego byś nigdy nie założyła? 

M.K.: Nigdy nie założyłabym butów sneakersów. Na nodze wyglądają 

one nieproporcjonalnie do reszty ciała. Wygląda to nieestetycznie. Są 

one teraz modne przez nagonkę influencerów. To oni namawiają mło-

dych ludzi do ich zakupu, ponieważ to gra o pieniądze z reklam. Za rok 

każdy zapomni  o tych butach i będzie żałować zakupu. Jest jeszcze jed-

na rzecz, której nie lubię. Są to legginsy. Nie mogę patrzeć, gdy nasto-

latki je ubierają i są one prześwitujące. 

E.M.: Ulubiona część garderoby? 

M.K.: Moja ulubioną częścią garderoby są sukienki. Uważam, że kobie-

ty są stworzone do ich noszenia. Jest to synonim kobiecości.  Lecz więk-

szość z nas zapomina, że nie każdy krój pasuje do każdej sylwetki. 

E.M.: Z kim mogłabyś zamienić się szafą? 

M.K.: Chętnie zamieniłabym się szafą z Ewą Chodakowską. Bardzo 

podoba mi się jej styl. 

E.M.: A teraz pytanka z innej beczki. Czy Twój kotek jeździ z Tobą 

na sesje? 

M.K.: Mój kotek najbardziej lubi ciszę i spokój, więc  woli wylegiwać 

się w domku na swoim drapaku. 

E.M.: Jak brzmi Twoje motto? 

M.K.: Niemożliwe nie istnieje. 

E.M.: Czy masz czas na życie prywatne? 

M.K.: Oczywiście, że tak.  Staram się zawsze wygospodarować  sobie jakiś czas na życie prywatne. 

E.M.: Dziękuję bardzo za wywiad! 

Można dowiedzieć się dużo ciekawych rzeczy o świecie.                    

ROZMOWA Z WERONKĄ KRZYŻEK 

Nikola Grzywacz: Co lubisz robić w wolnym czasie ?  

Weronika Krzyżek: W wolnym czasie lubię pojeździć na mo-

torze, pograć na gitarze, konsoli lub pomóc babci z pracami na 

podwórku. 

N.G.: Bycie jedną z najlepszych w województwie pomor-

skim, jakie to uczucie ? 

W.K.: Czuję po prostu dumę z mojego osiągnięcia. To uczucie 

nie jest mi obce, więc teraz ma mniejszą siłę. 

N.G.: Czy pani dyrektor Mariola Strzelczyk jest wymaga-

jącą osobą ? Jak układała Ci się z nią współpraca ?  

W.K.: Pani Strzelczyk bardzo dużo mi pomagała ze znalezie-

niem materiału, lecz nie kładła na mnie nacisku z nauką. Uwa-

żała, że trzeba się samemu zdyscyplinować, aby osiągnąć za-

mierzony cel, dzięki czemu nigdy nie było stresowych sytuacji. 

N.G.: Czy sądzisz, że każdy mógłby wziąć udział w takiej 

olimpiadzie ?  

W.K.: Oczywiście, że tak. Wystarczy chcieć. W dodatku, jeże-

li chodzi o olimpiadę geograficzną, można dowiedzieć się dużo 

ciekawych rzeczy o świecie. 

N.G.: Skąd się wzięło Twoje zainteresowanie geografią ?  

W.K.: Ukazało się ono podczas dodatkowych zajęć projekto-

wych z geografii. 

Weronika  Krzyżek to tegoroczna absolwentka gimnazjum.  W roku szkolnym 2016/2017, będąc    

w klasie pierwszej, po raz pierwszy wzięła udział w Wojewódzkim Konkursie Geograficznym i od 

razu została jego FINALISTKĄ. W tym roku znowu udało jej się zdobyć ten tytuł. 14 czerwca       

w trakcie balu absolwentów uroczyście zawiesiła pamiątkową tabliczkę na ścianie, na której znaj-

dują się Laureaci i Finaliści konkursów przedmiotowych. Postanowiliśmy z nią porozmawiać. 



 

 

                    NIECH ŻYJE BAL… Absolwentów 2019 

Już kilka dni przed wyznaczoną datą uczniowie dekorowali salę na uroczystość balową. Wszyscy 

mieli  ręce pełne roboty. Dmuchanie balonów, wieszanie i przyklejanie kwiatów oraz wiele innych 

czynności.   

 

    14 czerwca po  godz. 17:00 pani dyrektor Mariola 

Strzelczyk słowami: Poloneza czas zacząć rozpoczęła 

bal, a absolwenci wkroczyli na salę, tańcząc poloneza. 

Pierwszą parą byli: Mateusz Tryc   i Weronika Krzyżek, 

bo jako jedyni na próbach umieli dobrze ,,dygać". Pomi-

mo małych potknięć, jakie można było dostrzec, prze-

brnęliśmy przez pierwszy taniec. Następnie zostały wrę-

czone podziękowania rodzicom zaangażowanym w ży-

cie szkoły i klasy. Podziękowaliśmy również i my, dzie-

ci, wręczając symboliczne kwiatki. 

Po oficjalnej części uczniowie gimnazjum zawiesili 

swoje pamiątkowe tabliczki na ścianie Laureatów  i Fi-

nalistów. W gronie tym znaleźli się: Karolina Gadom-

ska, Weronika Krzyżek i Jakub Trzaska.  Następnie 

nadeszła  chwila posadzenia drzewek.  Każdy z absol-

wentów dosypał garstkę siebie. Drzewko klasy III to 

głóg dwuszyjkowy Pączesław, a klasy VIII - krzewusz-

ka cudowna Ligia. 

Kolejnym punktem wieczoru było krojenie tortów. Tort  

klasy III gimnazjum upiekła pani A. Borkowska. Gdy 

wszystkie brzuszki były nieco napełnione, zaprosiliśmy 

zebranych do wspólnego koła, aby zatańczyć do piosen-

ki  Z. Martyniuka ,,Przez twe oczy zielone". 

   Cała impreza trwała do godziny 22:00. Bardzo mile 

wspominany bal i dziękujęmy wszystkim, którzy przy-

byli, za udział. 

 

Składanie podziękowań rodzicom 

Karolina Gadomska, Weronika Krzyżek i Jakub Trzaska przed 

 

         Ewa Michalska 



 

 

NIECH ŻYJE BAL… Absolwentów 2019 

 

 

Zuzia Tumiłowicz przedstawia historię imienia Pączesław Uczniowie klasy III wkopują Pączesława 

 

Uczniowie klasy VIII sadzą swoją Ligię 

 

Rodzice na uroczystość przygotowali torty, którymi uczniowie częstowali przybyłych gości 



 

 

DO WIDZENIA - SŁOWO od redaktor naczelnej 

      Koniec roku szkolnego 2018/2019 zbliża się wielkimi kro-

kami. Trzeba przyznać, że rok ten przepełniony był ciężką 

pracą, stresem i przemęczeniem.  

     Cały skład redakcji musiał się zmierzyć z egzaminem  gim-

nazjalnym, a w wyniku ciągłych przygotowań, często brako-

wało nam chwili czasu na odpoczynek od szkolnego życia. 

Pomimo wielu porażek i smutków to tutaj przeżyliśmy, także 

multum sukcesów. Tu znaleźliśmy swoich przyjaciół, wspól-

nie poznawaliśmy otaczający nas świat. Dzień pożegnania bę-

dzie dla nas szczególny, ponieważ wkrótce świat stanie przed 

nami otworem. Wkroczymy  z wolna w kolejny etap naszego 

życia, życia dojrzalszego, wymagającego od nas odpowie-

dzialności i konsekwencji w podejmowaniu nowych wyzwań i 

decyzji.  

      Wraz z naszym odejściem z gimnazjum mamy przyjem-

ność przekazać gazetkę Szkolny Węzeł nowej redakcji,  w zu-

pełnie już innym składzie. Życzymy powodzenia! 

Zuzanna Tumiłowicz 
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17 czerwca w Urzędzie Gminy Sadlinki odbyło się spotkanie, na którym pani Wójt uroczyście po-

dziękowała i przyznała nagrody  przyszłym absolwentom szkoły w Sadlinkach i Nebrowie Wiel-

kim, którzy osiągnęli sukcesy w nauce i sporcie.   

        Pani Wójt Elżbieta Krajewska ciepło przywitała 

uczniów, a w swojej przemowie podkreśliła, jak ważne 

jest reprezentowanie Gminy Sadlinki na szczeblu nauki i 

sportu. Pogratulowała i życzyła dalszych sukcesów. Za 

rzetelną naukę, wzorową postawę i wybitne osiągnięcia 

dydaktyczne  uczniowie otrzymali -  książki, natomiast 

za godne reprezentowanie w rywalizacjach sportowych  

- dyplomy oprawione w drewnianą ramkę.  

        Ta krótka, ale miła uroczystość zakończyła się słod-

kim poczęstunkiem. 

Udanych, bezpiecznych, cudownych  wakacji. Niech   

promienie słoneczne muskają Wasze ciała i ładują 

Wasz mózg, aby dobrze przygotować go do nowego 

roku szkolnego. 

 

Zuzanna Tumiłowicz 


