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WYDANIE 2 - specjalne
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sobie mona rchów. Ziemia Chełmi ńska i Chełmno razem z cały m Pomorzem
Gdańskim znalazło
się
w zaborze pr uskim. Za borca od pierwszy ch dni
wprowadzał na tej ziemi swoją politykę wynaradawiania Polaków. Najł atwiej
było uderzy ć w najmłodszy ch poddanych czyli w dzieci i młodzież. Uczniowie
zostali poddani procesowi ger manizacji, tzn. że nie mogli posługiwa ć się
językiem po lskim, a w szkole zmu szani byli do mówi enia w języku
niemieckim. Pro cesy ger mani za cyjne szczególnie mo cno na siliły się pod ko niec
XIX i na po cz ątku XX wi eku. Państwem niemieckim rz ądził ka nclerz Otton
von Bisma rck, który postanowił o stat ecznie zlikwidować spra wę po lską
wprowadza jąc politykę represji i bezwzględną germaniza cję wszy s tkich
Polaków.
Społec zeństwo polsk ie widząc za grożenie dla swej odrębności na rodowej p rzystąp iło
do walk i w obronie mowy, języka polsk iego
i wszystk ie go co p olsk ie. P roces german izac yjny skie rowano przec iwko młodzie ży
polskiej. Zab ronion o używania języka p olskiego w szkołach powszechnych i
gimnazjach. Nawet lekcj e rel igii miały odbywać się w ję zyku niemieckim. W
szkołach śre dnich p owstawały tajne organizacje, których głównym zadaniem było
krzewien ie wśród m łodzie ży kultury, tra dycj i, historii i lite ratu ry polsk iej. P ie rwsze
organizacje fil omackie p owstały w Chojnica ch. W Chełmnie młodzież sp otyka ła się
w trzech grupach „M ickiewicz”, „Zan” i „Znicz”. W roku 1881 wszystk ie organ izacj e
młodzieżowe p ołączyły się w jedną potę żną organizację na Pomorzu – Towarzys two
Filoma tów P omorskich.
Związk i fil omackie rozwija ły się bardzo p rężn ie, a nowi
adepci kół sk ładal i przys ięgę o następując ej tre ści:
„Przysięgam, że wszystkie siły wytężę dla oswobodzenia uciemiężonej Ojczyzny.
Jeślibym miał kiedyś przysięgę złamać, niech spotka mnie zasłużona kara,
przeznaczona dla ludzi bez czci i wiary. I oto przysięgam na Ojczyznę, na
przyszłe odrodzenie mego Narodu, na imię Polaków, że wszystko com w obecnej
chwili i w obecności zgromadzonych członków zaprzysiągł, wiernie i ściśle
dotrzymać pragnę. Przysięgam na Ojczyznę”.

Od Filomatów żądan o dyscypl iny, p rawdziwe go bra te rstwa, gotowośc i do poświęceń
dla sprawy p olsk iej. Wymagano piln ośc i w nauce, szczególnie p rzedmiotów, które
zosta ły usunięte ze szk oły, a nauczano ich na zajęciach tajnych k ół z historii,
geografii i l itera tury p olsk iej.
Z zakresu lite ra tury c zytano dzie ła Adama Mickiewic za, Juliusza Słowackie go,
Ignacego Kras ińskiego,
I gnacego Kras ze wskiego, El izy O rzeszk owej i Henryka
Sienk iewic za.
Stały wzrost liczby kół filomackich i zwiększenie aktywności młodzieży polskiej w działaniach skierowanych
przeciwko zaborcy, zaostrzyły politykę represji wobec młodych Polaków. 12 września 1901 roku odbył się
pierwszy proces sądowy z udziałem Filomatów, młodzież sądzono w Chojnicach, Toruniu i Gdańsku.
Trzydziestu pięciu młodych ludzi zostało ukaranych więzieniem za działalność propolską. Kary więzienia były
surowe, ale oprócz nich młodzież została wydalona ze szkół z tzw. wilczym biletem. Konsekwencje były
uciążliwe ponieważ uniemożliwiały ukończenie szkoły, zakazywały kontynuowania dalszej nauki i zmniejszały
szansę na zatrudnienie. Młodzież najczęściej opuszczała rodzinne strony i udawała się do innych zaborów lub
na emigrację.
Represje zastosowane prze z zaborcę nie zab iły ducha polskośc i wśród młodzie ży.
Koła filomack ie szybk o podniosły s ię i k ontynuowały dzia łalność, aż do u zyskania
wolnośc i w roku 1920.

Historia szkoły jest bardzo długa, troszeczkę zagmatwana, a przy tym bardzo ciekawa.
Pierwsze dziesięciolecia istnienia placówki związane są ściśle z budynkiem Akademii
Chełmińskiej, który znajduje się przy ulicy Szkolnej 6. Szkoła w tym budynku funkcjonowała od
roku 1920 aż po rok 1999. Wróćmy do początków XX wieku. Jest rok 1920. Państwo polskie po ponad
123 latach niewoli zaborczej odradza się. Szczególnie radośnie niepodległość witają chełmnianie,
którzy już dość mieli jarzma pruskiego. Władze oświatowe powołują do istnienia Publiczne Szkoły
Podstawowe, które mają kształcić Polaków na potrzeby wolnej Ojczyzny. Okres międzywojenny
szybko mija i nastają ciemne dni okupacji hitlerowskiej. 1 września 1939 roku młodzież chełmińska
nie usłyszała pierwszego szkolnego dzwonka tylko ryk samolotów bombowych i myśliwskich z
czarnym krzyżem na boku. W czasie okupacji hitlerowskiej Niemcy utworzyli tu szkołę dla dzieci
polskich z wykładowym językiem niemieckim. Okupant z wrodzoną sobie brutalnością przystąpił
do niszczenia wszystkiego co polskie. W szkole znajdował się bogaty księgozbiór, który miał zostać
zniszczony.
Na wielki szacunek zasługuje postawa ówczesnego woźnego szkolnego i jego małżonki –
Jana i Janiny Łobodzińskich, którzy z narażeniem własnego życia, uratowali znaczną część
księgozbioru przedwojennej szkolnej biblioteki. Dopiero po wyzwoleniu miasta 23 stycznia 1945 roku
młode pokolenie mieszkańców naszego miasta mogło uczyć się w tutejszej szkole. Do
przystosowania budynku i sal lekcyjnych na potrzeby szkoły przystąpiono w kwietniu 1945 roku,
pod czujnym okiem pierwszego kierownika tej placówki pana Antoniego Zawodzińskiego. Pierwszą
czynnością było oczyszczenie i uporządkowanie budynku oraz podwórza szkolnego, wstawienie szyb
w okna, znalezienie nauczycieli i zorganizowanie zapisów młodzieży do szkoły. Początkowo szkoła
funkcjonowała jako Szkoła Podstawowa nr 3, popularnie zwana była też ‘ćwiczeniówką’ dla Liceum
Pedagogicznego w Chełmnie. 1 września 1957 roku zmieniono rejonizację szkół podstawowych i w
budynku przy ul. Szkolnej umieszczono Szkołę Podstawową nr 1. W latach pięćdziesiątych i
sześćdziesiątych w szkole przeprowadzono drobne remonty modernizacyjne oraz remont boiska.
19 października 1964 roku szkoła przeżywała dwie wielkie uroczystości. Nadania imienia
Filomatów Pomorskich oraz odsłonięcia tablicy pamiątkowej z okazji 600 – lecia Uniwersytetu
Jagiellońskiego. (na poprzedniej stronie)
W budynku naszej dawnej „ Jedynki” w latach 1680 – 1779 mieściła się kolonia
Uniwersytetu Jagiellońskiego zwana Akademią Chełmińską.
14 lat po tych doniosłych wydarzeniach, 1 czerwca 1978 roku społeczność szkolna przeżywała wielkie
święto. Otrzymała bowiem sztandar, który stał się dumą naszej szkoły. W tym doniosłym dniu
uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie. Oto tekst ślubowania:
Ślubuj em y uroczyści e o taczać gł ębok im szac unki em sz tan dar Szkoły
Pods tawowej im. Filo matów P omors kich

Ślub uj em y, że sz tan dar ten będzi e n as ł ączył z miejscem , z którego
wyj dziem y, ze szkoł ą, k tórą ukończ ymy
Pilnie w ypełni ać swoje obo wiązk i, w yko nywać dokładni e obowi ązki zaw arte
w Ko deksi e Uczni a i pol ecen ia prz ełożon ych
Uczciwą n auk ą i pracą sł użyć praw dzi e, s prawi edliwości i pokojo wi
Wykorz ys tać zdo bytą w szkole wi edz ę n a po żytek l udziom i dla dobra nasz ej
Ojczyzny
Wzorować si ę n a chlubnej prz eszłości n arodu pol skiego i pozos tać n a zawsze
wiern ym i deom Fi lomatów
Sztandar ten towar zyszy na m również obecnie w cz a sie uroczystoś ci
szkolnych i pa ństwowy ch.
Kto ki erował naszą w spa niałą szkoł ą przez te wszy stkie lata ?
Pierwszym ki erownikiem szkoły był Antoni Zawodziński. W roku
szkolnym 1964 / 196 5 dyrektorem zosta ł pan Józef Kraw czyk. W lata ch 1969 1981 fun kcję dyre ktora peł niła pani E leon ora Pawli cka, a prz ez nastę pne lata
pan Zdzisł aw Gr ądziel ( 1981 -1984) i pa n i Helena Mar lew ska ( 1984 – 1988).
Od wrz eśnia 1988 roku do ko ńca sier pni a 1999 ro ku dyrektorem była pani
Maria Cichorska. W ostatnim dziesię cioleciu stanow i sko to przy padło pani
Danucie Gu ci, a obecnie pani Ewie Nowickiej.
Pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku, miasto otrzymało od Wojska Polskiego budynek
znajdujący się przy alei 3-go Maja. Była to dawna składnica map, tzw. „mapiarnia”. Budynek ten
został zbudowany w drugiej połowie XIX wieku. Od początku przeznaczony był na cele oświatowe
i stanowił część szkoły wojskowej tzw. Korpusu Kadetów. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku
i powrocie Chełmna do Macierzy w 1920 roku w budynku mieścił się sztab i dowództwo Wojska
Polskiego. Budynek tę rolę spełniał do wybuchu drugiej wojny światowej. W czasie wojny
pomieszczenia zostały zajęte przez okupanta. Po wyzwoleniu ponownie służył wojsku polskiemu,
tym razem nie jako budynek sztabowy a jako składnica map. W roku 1989 budynek został
wyremontowany. W roku szkolnym 1990 /1991 uczniowie naszej szkoły zostali przeniesieni do
budynku przy alei 3 –go Maja, który dostosowano do potrzeb szkoły podstawowej. Pierwotnie
zajęcia miały się tu odbywać tymczasowo, ponieważ w budynku przy ulicy Szkolnej
przeprowadzany był remont kapitalny. Prace remontowo – budowlane trwały do wiosny 1998 roku.
1 marca odbyła się wspaniała uroczystość oddania do użytku wyremontowanych pomieszczeń i sal
lekcyjnych. Radość wszystkich była ogromna. Nowe, jasne i przestronne sale lekcyjne wzbudzały
zazdrość kolegów i koleżanek z innych chełmińskich szkół. Ale jakże krótka była nasza radość z
nowo oddanej szkoły. W roku szkolnym 1998/1999 władze oświatowe wprowadziły kolejną reformę
oświaty. Utworzono 3- letnie szkoły gimnazjalne i 6- letnie szkoły podstawowe.
W nowo wyremontowanym budynku szkolnym, z nowo oddaną salą gimnastyczną od początku
nowego roku szkolnego1999/2000 zajęcia lekcyjne odbywają uczniowie gimnazjum. A co się stało, z
uczniami szkoły podstawowej?
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 uczą się w swojej nowej szkole, która z roku na rok
staje się coraz ładniejsza. Są tu pięknie wyremontowane sale lekcyjne, wstawiono nowe okna.
Uczniowie klas I - III otrzymali nowe wyposażenie do sal lekcyjnych. Uczniowie klas IV – VI uczą
się w jasnych, czystych i estetycznie urządzonych klaso – pracowniach. Zajęcia z kultury fizycznej
odbywają się na basenie i w naszej małej sali gimnastycznej, która została doposażona
w nowoczesny sprzęt do wychowania fizycznego. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i
zdolności na różnego rodzaju zajęciach pozalekcyjnych.
Wszyscy mamy nadzieję na to, że nasza szkoła z roku na rok będzie miała więcej uczniów,
którzy będą się w niej uczyli z przyjemnością. Przyjazna atmosfera panująca w naszej szkole, ciągła
troska o dobro ucznia oraz coraz nowocześniejsze wyposażenie sprzyjają odnoszeniu sukcesów.
Sprawiają, że nauka jest przyjemnością, a nie obowiązkiem. Oby nasza szkoła stała i czekała na nas
każdego dnia i to jak najdłużej.

Pierwsi uczniowie wchodzą do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Szkolnej.
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Otrzymaliśmy w ubiegłym tygodniu list od absolwenta naszej szkoły, obecnie przebywającego w Cannes
(Francja). Autor listu obiecuje, że pisać do nas będzie regularnie – a po przeczytaniu jego pierwszej epistoły
dochodzimy do wniosku, że naprawdę warto czekać! Zapraszamy do lektury.

Cannes, Paradiso Hotel
1st October 2012

Hello,
Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Chełmnie, której jestem dumnym
absolwentem! Pozwólcie, że się przedstawię, nazywam się Strasznie Szkodliwy Króliczek i jestem
reżyserem filmowym. Wraz z moją Ekipą mieszkamy sobie w Cannes, które jest francuską stolicą
kinematografii (czyli filmu) i od czasu do czasu, gdy nas najdzie chęć i pomysł, kręcimy filmy. Jakie filmy?
– o tym w kolejnych naszych listach, a teraz pozwolę sobie przedstawić członków mojej Ekipy oraz
funkcje, jakie w niej pełnią:
Pieroński Koliber – scenarzysta i rekordzista świata w machaniu skrzydłami,
Zgryźliwa Ważka – rekwizytorka (oraz w razie potrzeby – dziadek do orzechów),
Krwawy Ślimak – efekty specjalne, pracownik stacji krwiodawstwa,
Zwyrodniałyk Kret – producent (pieszczotliwie „Zwyrek”),
Zdziczała Mrówka – garderobiana,
Przewściekły Motyl – kaskader, mistrz wsi w gruchaniu o glebę,
Wredny Słowik – autor muzyki,
Bezlitosna Mucha – wizażystka, lubi być zmuszana do różnych rzeczy,
Przebiegły Żółw – operator kamery, w chwilach zdenerwowania zwany Rzułf,
Brutalna Dżdżownica – kaskaderka, lubi się dzielić (najczęściej na kilka części),
Wulgarny Śledź – autor dialogów (rzadko publikowanych),
Straszliwy Chomik – ochroniarz, posiadacz najbardziej umięśnionego ogona,
Zabójcza Flądra – wizażystka włosów (jej płetwy i brzytwa czynią cuda na głowie),
Barbarzyński Komar – animator rysunkowy,
Złowieszcza Kaczka – rzecznik prasowy (czyli siedzi nad rzeką i przegląda prasę),
Zaczepny Nietoperz – oświetleniowiec, osobnik uzależniony od napojów wysokoprocentowych.
Ogłaszamy dla Was KONKURS!!! Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają nagrodę – legitymację
członkowską Nielegalnego Związku Uzależnionych Łosi. Członkostwo w tej elitarnej grupie może być
powodem do dumy i opublikowania informacji na Facebooku  Szczegóły konkursu na drugiej stronie.
Ponieważ nikt z Was nie wie, jak wyglądam ja oraz inni członkowie Ekipy, puśćcie wodze fantazji i narysujcie
swoje wyobrażenie mojej postaci. Innymi słowy – jak wygląda Strasznie Szkodliwy Króliczek? Wykonajcie rysunek
dowolną techniką (kredkami, farbkami, patykiem po piasku, palcem po wodzie) na kartce formatu A4 i dostarczcie ją
Waszemu nauczycielowi od języka angielskiego, niejakiemu TEACHEROWI do końca października! (Nawiasem
mówiąc z Teacherem znamy się jak łyse króliki – to ja uczyłem go lepić bałwany z piasku oraz strzyc uszami).
Portret, który będzie najbardziej zbliżony do mojego prawdziwego wyglądu zostanie dodatkowo nagrodzony
kilogramem marchewek. POWODZENIA!
Póki co, serdecznie Was pozdrawiamy, żegnamy się z Wami i obiecujemy, że za miesiąc znów do Was napiszemy –
przeczytacie scenariusz naszego najnowszego filmu, który jest właśnie w fazie realizacji. Zobaczycie również, jak
wyglądam ja oraz inni członkowie Ekipy.

Do przeczytania!
Wasz STRASZNIE SZKODLIWY KRÓLICZEK
OD REDAKCJI:
No no no… Wygląda na to, że nasza Szkoła i nasza Gazetka mają fanów poza granicami Polski! Z
niecierpliwością wyglądamy kolejnych wieści z Cannes, a w międzyczasie Redakcja czeka na Wasze
prace konkursowe !
W gazetce znajdziecie kilka podkreślonych wyrazów. Są one dość trudne… Jeżeli chcecie zdobyć
dodatkową ‘piątkę’ z języka polskiego, znajdźcie znaczenie tych wyrazów w słowniku, napiszcie na
kartce i oddajcie Waszym nauczycielom języka polskiego do końca października.

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do redagowania naszej gazetki FILEK. Każdy pomysł jest
cenny – zapraszam do kontaktu ze mną. Przypominam również o odwiedzaniu naszej strony
internetowej www.sp1chelmno.pl oraz naszego profilu na Facebooku. Aktualności, zdjęcia i
wiele innych informacji. Do przeczytania już w listopadzie!
UWAGA: od przyszłego numeru gazetka FILEK kosztować będzie 50 groszy. To niewiele – zwłaszcza,
że wygrać będzie można interesujące nagrody !!!

