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autor: Iga Przybyłowicz 

Uważamy się za naród wyrozumiały wobec niektórych dziwnych kultur, 
narodowości, religii, orientacji a ciężko nam w naszym najbliższym otoczeniu być 
tolerancyjnym. Często zdarza się, że pracując w dużej grupie ludzi, znajdzie się taka 
szara owieczka, która jest tematem żartów i naśmiewań. Często bierze się to z jej 
odmiennego zachowania. W takich przypadkach my wielcy „tolerancyjni“ ludzie 
chętnie uczestniczymy w takich typu zabawach. Tym samych krzywdzimy taką 
osobę. Pamiętajmy więc, że to wielkie słowo TOLERANCJA, nie dotyczy tylko 
spraw dużych ale wszystkich nawet tych najdrobniejszych. Rozejrzyjmy się wokół i 
spostrzeżmy, że każdy człowiek ma prawo do odmiennej religii, odmiennego 
sposobu życia a także do innego ubioru niekoniecznie zgodnego z najnowszymi 

trendami mody a my powinniśmy to uszanować i pozwolić im żyć tak jak uważają 
to za słuszne.  Dopiero wtedy będziemy mogli powiedzieć o sobie, że jesteśmy 
tolerancyjni.  
 

Poniżej trzeci kupon w naszej loterii. Przypominamy – zbierzcie 10 kuponów, a w 
czerwcu nagroda was nie ominie!!! 
 
 

   

 

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!!! 
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16 listopada obchodziliśmy Światowy Dzień Tolerancji. O tym ważnym 
przymiocie napisała nam Iga Przybyłowicz z klasy VIII b – nasz nowa redaktorka. 

Tolerancja wśród ludzi jest konieczna! Ale jej brak to nie jest jedyny 
problem. Brak komunikowania się i nie akceptowanie ludzi takimi jakimi są...  
Brak tolerancji pokazuje jak bardzo jesteśmy niezdolni do komunikacji z drugim 
człowiekiem. 
Dobrymi słowami i 

apelami o byciu 

tolerancyjnym nie 

załatwi się tego 
problemu. 

Najczęściej słowo 
„tolerancja“ pojawia 
się gdy 

rozmawiamy o 
poglądach 
religijnych czy 

narodowościowych. 

O tolerancji 

możemy mówić nie 
tylko w odniesieniu 
do spraw wagi ciężkiej, ponad- narodowych czy też kulturowych. O tym zjawisku 
można mówić o sprawach bardziej powszechnych. Co nie oznacza, że jest mniej 
ważne. Bowiem tolerancja jest potrzebna zawsze i wszędzie i powinniśmy o tym 
pamiętać. Zazwyczaj w sprawach większych nie mamy na nie większego wpływu 
ale należałoby zacząć od tych całkiem malutkich. Pewnie niejeden z nas ma sąsiada 
lub sąsiadkę, który dziwnie się ubiera bądź też zachowuje. Niekiedy inni sąsiedzi 
ukradkiem nabijają się z niego ale czy to jest w porządku? Czy to jest zachowanie 

ludzkie? Mówiąc o tolerancji zaraz myślimy i uważamy, że jesteśmy tolerancyjni. 
Czy wyśmiewanie się z innych ludzi świadczy o tym, że jesteśmy? (c.d. na ostatniej 

stronie) 



 
19 listopada 2018 r. w ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości 
przez Polskę odbył się finał szkolnego konkursu Drogi Polaków do niepodległości. 
W finale brały udział reprezentacje, które w eliminacjach klasowych uzyskały  

najwyższe  wyniki. Uczestnicy konkursu prezentowali szeroką wiedzę z historii 
Polski, rozpoznawali bohaterów i fakty. Pierwsze miejsce zajęła klasa VIII a, drugie 
klasa III b gimnazjum, trzecie klasa III a gimnazjum.  

 

  
 

  
 

 
(opr. i fot. D. Malinowska) 

 
Dziś gościliśmy w murach naszej 100letniej szkoły przedstawiciela sieci Europe 
Direct - Pana Bartosza Szczepaniaka. Przyjechał do nas na zaproszenie Pani Lucyny 
Kufel – n-la języka niemieckiego i biologii. Pan Szczepaniak przeprowadził bardzo 
ciekawe zajęcia w klasach VIII, VII i V . W przystępny sposób przekazał uczniom 
wiedzę na temat Unii Europejskiej, jej podstawowych symboli, historii powstania, 

języków urzędowych, znanych Europejczyków, instytucji unijnych – ich kompetencji 

i zachodzących w nich procesów. 
            Podczas zajęć główny nacisk był kładziony przede wszystkim na szanse i 
możliwości, jakie Unia Europejska stwarza młodym Europejczykom. W intuicyjny i 

naturalny sposób nasi uczniowie zauważyli, jak bardzo ich codzienne życie jest 
zakorzenione w europejskiej kulturze i sztuce. Poza tym lekcje europejskie 

przybliżyły naszym uczniom zagadnienia związane z wykorzystaniem funduszy 
europejskich oraz wskazały, jak wpływają one na współczesny obraz naszego 
województwa. 
         Dziękujemy Panu Bartoszowi za możliwość wzbogacenia naszej wiedzy  o 
Unii Europejskiej oraz uzupełnienia o w/w zagadnienia lekcji historii i wiedzy o 

społeczeństwie. W podziękowaniu za prelekcje i warsztaty uczniowie wręczyli Panu 
Bartoszowi dyplom. 

 
 



 
Dwudniowa wycieczka do Niemiec, podczas której poznaliśmy największe atrakcje 
stolicy Niemiec - BERLINA – tętniącego  życiem, z niepowtarzalnymi zabytkami 
oraz wizyta na Tropikalnej Wyspie – jedynego w swoim rodzaju miejsca rozrywki i 

wypoczynku w Europie z  piaszczystymi plażami, zatoczkami, lagunami, relaks 
wśród tropikalnego lasu, zabawa na największych w Niemczech zjeżdżalniach – 

wszystko pod jedną kopułą to program, który zaliczyli uczniowie SP Nr 1 i 
Technikum Mundurowego w Chełmnie w dniach 15-16 listopada br. Podczas  

wycieczki poznaliśmy nie tylko najwspanialsze zabytki, jak np. : Bramę 
Brandenburską , wieżę telewizyjną przy Alexanderplatz ze słynną obrotową 
restauracją, Kościół Pamięci  , Katedrę Niemiecką , Katedrę Francuską , Uniwersytet 

Humboldta, Dom Koncertowy  Reichstag – fascynującą architekturę z widokiem na 
dzielnicę rządową i centrum Berlina, ciąg dziedzińców Hackesche Höfe, Kolumnę 
Zwycięstwa, barokowy pałac Charlottenburg-  rezydencję Hohenzollernów, 
Berliński Potsdamer Platz, Czerwony Ratusz, Zegar Świata, lecz także odwiedziliśmy  
miejsca pamięci – Pomnik Pomordowanych Żydów – monument w sercu Berlina, 

upamiętniający Holocaust,  poświęcony pamięci 6 mln żydowskich ofiar 
hitlerowskiej III Rzeszy. Byliśmy też w centrum z futurystycznymi biurowcami, 

galeriami i centrami handlowymi, w tym charakterystycznym szklano-stalowym 

Sony Center – zwieńczonym parasolowatym dachem przypominającym namiot. W 

drugim dniu wycieczki wypoczywaliśmy  na gorących plażach tropikalnej wyspy, 
pośród palm i relaksującego szumu lazurowych wód oraz zasmakowaliśmy 
prawdziwej przygody na najwyższej w Niemczech zjeżdżalni wodnej. Z ciekawostek 

- Berlin jest też jednym z pierwszym miast, w którym są zainstalowane „ładowarki 
do aut”, widzieliśmy kilka stojących przy drodze w wpiętą wtyczką. (opr. L. Kufel, 

fot. L. Kufel i A. Andrikowska) 

  
 

  

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Przygody bohaterów: Mary Lennox, Colina Cravena, Dicka Sowerby to powieść pod 
tytułem "Tajemniczy ogród" autorstwa Frances Hodgson Burnett. Książka, która dla 
wielu ludzi stała się najlepszą lekturą dzieciństwa.  
Dziewczynka Mary urodziła się w Indiach. Jej matka, piękna i światowa kobieta, 
nie interesowała się dzieckiem. Dziewczynkę oddano 
pod opiekę i dano do zrozumienia, że państwo nie 
życzą sobie widywać jej zbyt często. Mary była brzydkim, 
nieznośnym i samolubnym dzieckiem. Jej 

domem stało się Misselthwaite Manor, posiadłość 
wuja Archibalda Cravena. Dom jest ogromny, 

otoczony ogrodem, którego część stanowi tytułowy 
„tajemniczy ogród”, gdzie nikt nie ma wstępu. Udaje 

się jej znaleźć klucz do zamkniętej części ogrodu i dostać 
się tam. Odkrywa także innego mieszkańca domu wuja, 
Colina Cravena jego syna, który żyje w przekonaniu, 
że jest śmiertelnie chory. Jego matka zmarła podczas 
narodzin syna, a ojciec obarczył chłopca winą za śmierć swej żony. Dziecko od 

najwcześniejszych lat było chorowite. Ojciec obawiał się, że i syn może umrzeć. Nie 
umiał okazać dziecku miłości i to zniechęciło do niego syna. Chłopiec najczęściej 
przebywa w łóżku i wszyscy byli na jego rozkazy. Pod wpływem Mary, Dicka i 
wizyt w ogrodzie Colin się zmienia. Nabiera sił, rozkwita, staje się grzeczniejszy, 
uprzejmy, ćwiczy kondycję, by po powrocie ojca móc pokazać, że nie jest tylko 
chorym, smutnym dzieckiem, ale zdrowym, ładnym chłopcem. W końcu pan Craven 
powraca i bardzo się dziwi widząc syna biegnącemu ku niemu. Uświadamia sobie 
jak bardzo kocha swojego syna i że źle postąpił odrzucając go. Książka, która jest 
przeznaczona dla najmłodszych czytelników i pokazuje, że dobro zawsze zwycięża. 
Dla dorosłego czytelnika to wzruszająca podróż do krainy dzieciństwa. 



Dnia 17.11.2018 roku w Grubnie odbyły się zawody powiatowe w crossie 

zorganizowane przez klub Nadwiślanin Chełmno oraz ZS CKP w Grubnie. Naszą 
szkołę reprezentowała 9-osobowa grupa uczniów rocznik 2006 i młodsi. W 
kategorii dziewcząt w biegu na dystansie 800 m Karolina Piotrowska zajęła 15 
miejsce, Zuzanna Kołodko 26, Luiza Bielec 31, Nicola Górecka 34. Chłopcy startowali 
w biegu na dystansie 1000 m i zajęli kolejno następujące miejsca: Marcel Małek 15, 

Kamil Przybyła 16, Jakub Górecki 17, Dawid Majrowski 19, Oliwier Magulski 27. 

(opr. i fot. B. Kocoń) 

 

 

 
Dnia 29.10.18r. w Szkole Podstawowej w Stolnie odbyły się zawody powiatowe w 

piłce ręcznej dziewcząt i chłopców rocznik 2003-2005. 
W turnieju wystartowały w kategorii dziewcząt: SP Kijewo Królewskie, SP 
Unisław, SP Stolno,  SP Lisewo, SP 1 Chełmno, natomiast w kategorii chłopców: SP 
Lisewo, SP Unisław, SP Stolno,  SP Robakowo, SP 1 Chełmno. 
Drużyna dziewcząt w składzie: Oliwia Lewandowska, Julia Kasprzyk, Wiktoria 
Głowacka, Patrycja Seehaber, Marika Krzesimowska, Roksana Michalak, Julia 

Madeja, Nikola Stadnik, Daria Tomaszewska po zwycięstwie ze SP Kijewo 
Królewskie 8:3, porażce ze SP Unisław 9:3 oraz wygranym pojedynku z SP Lisewo 

6:5 zajęły II miejsce w powiecie. Zespół chłopców: Kacper Kluczyk, Miłosz 
Kurkowski, Stanisław Gronowski, Maksymilian Bartochowski, Mateusz 

Skowroński, Kamil Linkowski, Marcin Jarentewicz, Michał Wojtaszek, Stanisław 
Coch zremisował ze SP Robakowo 4:4, wygrał ze SP Lisewo 7:4 , zajął I miejsce  w 

powiecie i awansował do zawodów wojewódzkich. 

   
 

 

 


