
Kochani nasi Czytelnicy! 
Rozpoczynamy kolejny rok szkolny, a tym samym kolejny cykl 10 numerów 
Filka. I podobnie jak w ubiegłych latach, macie możliwość 
zaprenumerowania gazetki, dzięki czemu to nie wy będziecie musieli 
pamiętać, by kupić gazetkę, ale ona będzie czekała na was. Cena jednego 
numeru wynosi 20 groszy, czyli opłata za cały rok to tylko 2 złote. Chęć 
prenumeraty można zgłosić u Teachera w sali 24. W każdym numerze 
znajdziecie też kupon (w tym jest też Joker, na wszelki wypadek – warto go 
już mieć, gdybyście zapomnieli lub przegapili któryś z numerów). W czerwcu 
wszystkie kupony (od 1-10, lub JOKER i 9 pozostałych kuponów) przykleicie 
na kartkę A4. Podpiszecie się z tyłu i przynieście zestaw kuponów do 
Teachera. I co dalej? 
W ostatnim tygodniu odbędzie się losowanie nagród dla tych, którzy oddali 
kupony – KAŻDY WYGRYWA!!! Musicie jedynie wylosować konkretną 
nagrodę. W ubiegłym roku nagrody odebrało kilkoro szczęśliwców – mamy 
nadzieję, że w tym roku będzie ich znacznie więcej!!! 
I to tyle. Powodzenia!!! 

 
 

 
 
 

Zapraszamy wszystkich tych, którzy chcieliby pomóc redagować Filka; potrzebujemy osób 
odpowiedzialnych za tematy związane z modą, urodą, technologią, sportem, muzyką i 
czytelnictwem. Gwarantujemy dobrą zabawę, oceny ‘6’ za aktywność oraz darmową 
prenumeratę Filka na cały rok szkolny dla Redaktorów!!! 
 

Adres Redakcji Skład Redakcji Kontakt 

Szkoła Podstawowa nr 1 
im. Filomatów Pomorskich 
ul. Tadeusza Kościuszki 11 

86-200 Chełmno 

Redaktor naczelny 
Tomasz Jarmołkiewicz 

 
 

teachair@op.pl 
www.sp1chelmno.pl 

56 676 05 24 
www.facebook.com/SP1.Chelmno 

Redakcja zastrzega sobie prawo edycji nadesłanych materiałów. Prosimy podawać źródła 
materiałów pobranych z Internetu. Wszelkie sprostowania prosimy zgłaszać redaktorom gazetki. 

 

 

 

 

 

 
 
 

GAZETKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W CHEŁMNIE 

ROK SZKOLNY 2018/2019   WYDANIE 1 (61)   wrzesień’19  

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Zła wiadomość dla wszystkich 
uczniów? Wakacje definitywnie 
się skończyły… 
Dobra wiadomość? Zaczął się już 
czwarty tydzień szkoły, czyli – 
jakby nie patrzeć, zostało jedynie 
38 tygodni, czyli 270 dni!!!  
Na początek garść informacji 
organizacyjnych o bieżącym roku 
szkolnym. Poza dniami 
wypełnionymi zajęciami, przed 
nami wolne soboty i niedziele, 
święta oraz inne okazje do laby: 
2 listopada (piątek) 
22 grudnia – 1 stycznia | zimowa przerwa świąteczna 
14 stycznia – 27 stycznia | ferie zimowe 
10 kwietnia – 12 kwietnia | egzamin gimnazjalny 
15 kwietnia – 17 kwietnia | egzamin ósmoklasisty 
18 kwietnia – 23 kwietnia | wiosenna przerwa świąteczna 
2 maja (piątek) 
21 czerwca – zakończenie zajęć edukacyjnych 
Tym z was, którzy lubią dokładnie wiedzieć ile czasu pozostało do wakacji, 
polecamy stronę kiedywakacje.pl/odliczanie_norm gdzie znajduje się zegar liczący 
tygodnie, dni, godziny, minuty, a nawet sekundy do upragnionego 21 czerwca. 
Pamiętajcie tylko – to minie szybciej, niż myślicie, a pracy przed wami sporo – nie 
odkładajcie niczego na później. Żyjcie tu i teraz. Szkołą również. SCHOOL’n’ROLL.  

(TJ) 



 
 
Dnia 17 września 2018 roku uczniowie klasy 6 b brali udział w symbolicznym 
„Marszu Pamięci” .Był on poświęcony ofiarom II wojny światowej i czasów 
stalinowskich. 
Złożono kwiaty i zapalono znicze przed  pomnikami upamiętniającymi te 
wydarzenia: na Grobie Nieznanego Żołnierza, pod pomnikiem Ofiar Faszyzmu, 
tablicą upamiętniającą Ofiary Okresu Stalinowskiego, Pomnikiem Katyńskim. (opr. 
Ewa Kolińska, fot. e-chelmno.pl) 
 

 
 

 

 
 
Dnia 1 września delegacja uczniów naszej szkoły uczestniczyła w miejskich 
obchodach upamiętniających 79 rocznicę wybuchu II wojny światowej i napaści 
Związku Sowieckiego na Polskę. II wojna światowa wybuchła w 1939 roku wraz z 
atakiem nazistowskich Niemiec na Polskę. Jedne z pierwszych strzałów padły z 
morza,  wystrzelone przez pancernik Schleswig-Holstein na Westerplatte. Dnia 17 
września 1939 roku Armia Czerwona bez wypowiedzenia wojny także zaatakowała 
Polskę. Dzięki naszym rodakom i przelanej polskiej krwi, dziś jesteśmy wolnym 
narodem. Wszystkim, którym zawdzięczamy wolność należy się nasz hołd i  pamięć. 
(opr. Danuta Malinowska) 

 
 

 



 
 
 
 
 
 

 

 
Powieść autorstwa Aleksandra Kamińskiego pod tytułem "Kamienie na szaniec" to 
książka, którą powinien przeczytać każdy bez wyjątku. Opowiada o trzech 
bohaterach Szarych Szeregów czyli o Rudym, Alku i Zośce. O ich odwadze, oddaniu i 
walce o swoją ojczyznę. Kamiński opowiada o życiu młodzieży warszawskiej przed 
wybuchem i w trakcie II wojny światowej. Sport, harcerstwo, poznawanie piękna 
Polski i pierwsze miłości. To rzeczy, którymi zajmowali się bohaterowie. Jednak w 
dużej części każdy z nich miał inny pomysł na pomoc walczącej Polsce. I zamiast żyć 
beztrosko oni planowali akcje, które miały zachęcić Polaków do walki. Autor 
opisuje świat wojny widziany oczami osiemnastoletnich chłopców. Ci chłopcy to 
Alek Dawidowski, Tadeusz Zawadzki, Jan Bytnar i kilku innych bohaterskich 
harcerzy. Odpowiedzialni byli za akcje Małego Sabotażu: zrywali flagi hitlerowskie, 
wybijali szyby polskim fotografom ozdabiającym swoje gabloty zdjęciami 
umundurowanych Niemców. Na murach rysowali żółwia, który oznaczał: dla 
Niemców pracuj powoli, gazem łzawiącym płoszyli ludzi z kin. Chłopcy zaprawieni 
w ryzykownych akcjach Małego Sabotażu skierowani zostali do Grup Szturmowych. 
Tam uczyli się jak niszczyć niemieckie urządzenia, szlaki komunikacyjne i fabryki 
zbrojeniowe. Niestety, jeden z bohaterów Rudy zostaje porwany przez hitlerowców. 
Jest przez nich katowany lecz nie wydaj swoich kolegów. W zamian za to 
przyjaciele organizują akcje odbicia 
„Rudego”, lecz Janek już ledwo żyje. W 
pobliżu Arsenału na ulicy Długiej toczy 
się krwawa walka, Bytnar zostaje 
uwolniony. Jego wolność nie trwa długo, 
gdyż po paru dniach na wskutek 
odniesionych ran umiera. W tej akcji 
został także śmiertelnie zraniony Alek. 
Zostaje tylko jeden Tadeusz Zawadzki. 
Zośka pomimo załamania psychicznego 
związanego ze śmiercią przyjaciół 
postanawia dołącza się do powstania 
żydowskiego. Ginie on w ataku na 
posterunek żandarmerii we wsi Sieczychy. 
Jest to jedna z najbardziej patriotycznych 
powieści przedstawiająca czasy Polski 
walczącej. Pokazuje nam prawdziwą 
postawę patriotyczną i pełną odwagi. 
Podziwiam każdego bohatera tej powieści 

i zachęcam do przeczytania tej pozycji. 

 
Klasa V A została zaproszona do OSP w Chełmnie na pokaz dotyczący pracy 
strażaka. Wszyscy mogli zobaczyć, na czym polega ta trudna praca. W pokazie tym 
brał również udział uczeń klasy V A Damian Gronczewski, który angażuje się w 
działalność Ochotniczej Straży Pożarnej. Dla nas wszystkich była to bardzo ważna 
lekcja!! DZIĘKUJEMY OSP W CHEŁMNIE za zaproszenie. (opr. Joanna Osińska) 

  
 

 
W dniu dzisiejszym klasa IV A uczestniczyła w warsztatach graficznych w ramach 
projektu edukacyjnego pod nazwą: Międzynarodowe Bienalle Grafiki Dzieci I 
Młodzieży-Toruń 2018r. Warsztaty poprowadziła pani Katarzyna Skrobała. Przez 
dwie godziny uczniowie wykonali piękne prace graficzne, której efektem były 
odbitki przedstawiające ławice ryb. (opr. Joanna Osińska) 

  



 
 
19 września na stadionie w Chełmnie odbyły się zawody miejskie w Sztafetowych 
Biegach Przełajowych w dwóch kategoriach wiekowych : rocznik 2003-2005 oraz 
2006 i młodsi. W tych zawodach wystartowały trzy drużyny ze  Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Chełmnie : dziewczęta i chłopcy rocznik 2003-2005 oraz 
chłopcy 2006 i młodsi. Reprezentacja szkoły w kategorii chłopców rocznik 2003-
2005 w składzie: Linkowski Kamil, Niedzielski Aleksander, Skowroński Mateusz, 
Orłowski Olaf, Gronowski Stanisław, Panasiuk Jakub, Gadziński Jakub, Marlewski 
Jakub, Dzięcioł Mateusz, Leitgeber Jakub zajęła I miejsce i awansowała do 
zawodów powiatowych, które odbędą się 24.09.18 r. w Grubnie. Dziewczęta rocznik 
2003-2005  oraz chłopcy rocznik 2006 i młodsi zajęli II miejsce. 
Drużyny wystartowały w składzie: Dziewczęta – Żelazo Kornelia, Głowacka 
Wiktoria, Michalak Roksana, Kasprzyk Julia, Damm Dżesika, Kołtuńska Milena, 
Tomaszewska Daria, Urocka Oliwia, Lewandowska Oliwia, Krzesimowska Marika, 
Chłopcy –  Kołodko Jakub, Małek Marcel, Naliński Adrian, Roloff Oskar, Janc Paweł, 
Banacki Łukasz, Przybyła Kamil, Majrowski Dawid, Latopolski Dominik, Szalaty 
Dawid. (opr. Beata Kocoń) 
 

 

 
 

 

 

 


