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Ta data dla różnych odbiorców ma różne znaczenie. Większość z nas tego 
dnia świętuje nadejście kalendarzowej wiosny, kiedy umownie 
rozpoczyna się pora roku zwana wiosną. Dla uczniów, to tzw. ‘dzień 
wagarowicza’, często powodujący przykre konsekwencje w związku  
z nieprzemyślanymi decyzjami. Ten dzień ma jednak także głębszy wymiar. 
„Tu dałnie!” – bardzo często dzieci raczą się 
nawzajem takim epitetem, najczęściej 
zupełnie nieświadomi pochodzenia tego słowa  
i ogromu przykrości, jakiej może doświadczyć 
osoba, której bezpośrednio lub 
pośrednio dotyczy problem choroby zwanej 

Zespołem Downa. Jest to choroba genetyczna 
charakteryzująca się niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu lekkim lub 
średnim. Oprócz tego w przebiegu choroby 

występuje szereg zaburzeń w budowie  
i funkcjonowaniu organizmu. Osoby 

dotknięte zespołem Downa mają 
charakterystyczne fałdy nad powiekami, które sprawiają, że można je łatwo 
rozpoznać. Choroba zawdzięcza swoją nazwę odkrywcy - lekarz John 
Langdon Down zidentyfikował ją w 1862 roku. Fachowo lekarze określają ją 

też jako trisomię 21. Chromosomu, stąd 21 dzień marca (21.03) to 
uzasadniony dzień, w którym sympatyzujemy z chorymi i ich rodzinami, np. 

poprzez ubranie w tym dniu dwóch różnokolorowych skarpet – jako 
symbolu niedopasowania społecznego i odrębności, z jaką na co dzień 

musza mierzyć się osoby dotknięte tą chorobą. Nasi uczniowie – jak co roku 
od wielu lat – całym sercem wspierają tę szlachetną inicjatywę! (Teacher) 

 



 

 

Już po raz XIII zorganizowaliśmy międzyszkolny konkurs czytelniczy ,,Baśnie, które 
znamy i kochamy”, którego celem była popularyzacja twórczości H.CH Andersena. 
Jak co roku wzięli w nim udział uczniowie z chełmińskich szkół podstawowych nr 2, 
nr 4, nr 1 i Katolickiej Szkoły Podstawowej. Uczniowie wykazywali się ogromną 

wiedzą dotyczącą znajomości baśni. Pierwsze miejsce zajęła Lidia Puczyńska SP nr 4, 
drugie Marcel Findling SP nr 1, natomiast trzecie miejsce Anna Piłat ze SP nr 4. 
Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe. Wyróżnień nie przyznano, ale każdy 
uczestnik konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom. Zwycięzcom serdecznie 
gratulujemy i zapraszamy wszystkich uczniów kl. I-III do udziału w kolejnej edycji - 

już za rok! Lista uczestników: 
      SP  nr 1           SP nr 2             SP nr 4                K SP 

Lea Błaszczak             Maja Górska                Leon Baryło         Klara Szuprytowska    

Marcel Findling         Oliwia Paluszkiewicz   Anna Gwardiak  Tomasz Mydlikowski 

Nikola Syrowska                                              Anna Piłat 
 Tomasz Szymański                                           Lidia Puczyńska 

                                                                                                           
                               (L. Kufel) 
 

 

 
 

11.02.2019r. w Szkole Podstawowej nr 60 w Bydgoszczy odbył się ćwierćfinał 
wojewódzki w piłce siatkowej chłopców rocznik 2003 – 2005 z udziałem SP nr 60 

Bydgoszcz, SP nr 5 Żnin i SP 1 Chełmno. Drużyna SP nr 1 w Chełmnie w składzie: 
Bartochowski Maksymilian, Dzięcioł Mateusz, Kluczyk Kacper, Kurkowski Miłosz, 
Leitgeber Jakub, Linkowski Kamil,Skowroński Mateusz, Sołtys Michał po porażce  
z: SP nr 5 Żnin 2:0 (25:18, 28:26) oraz SP nr 60 Bydgoszcz 2:0 (25:1, 25:1) zajęła III 
miejsce. 

12.02.2019r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Chełmnie odbyły się zawody miejskie w 
mini piłce koszykowej dziewcząt -  rocznik 2006 i młodsze. W turnieju 
wystartowały dwie szkoły : 
SP nr 4 i SP nr 1. Drużyna SP nr 1 w składzie: Kołodko Zuzanna, Szalaty Martyna, 
Piotrowska Karolina, Żakowska Patrycja, Skoczkowska Weronika, Bulińska Zuzanna, 
Katlewska Martyna po porażce z SP nr 4 12:4 zajęła II miejsce w mieście. 
13.02.2019r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Chełmnie odbyły się zawody miejskie  
w minipiłce koszykowej chłopców – rocznik 2006 i młodsi. W turnieju wzięły 
udział trzy szkoły: SP nr 1, SP nr 2, SP nr 4. Drużyna SP 1 w składzie: Małek Marcel, 
Roloff Oskar, Kołodko Jakub, Kurak Jakub, Przybyła Kamil, Górecki Jakub, 
Majrowski Dawid, Rzeźnikowski Maciej, Łuczak Mateusz, Magulski Oliwier, 
Polakowski Igor zajęła III miejsce w mieście. (tekst i foto B. Kocoń) 
 

 

 



 
 

13 lutego 2019 roku gościliśmy w naszej 
szkole aktorów Teatru Młodego 
Pokolenia z Białegostoku. Przedstawili 
nam adaptację słynnego dramatu Juliusza 
Słowackiego pt. „Balladyna”. Troje 
aktorów świetnie sobie poradziło  
z odegraniem ról bohaterów utworu. 
Wystąpili w charakterystycznych strojach, 

które oddały klimat zamierzchłych 
czasów. Gra w ograniczonym składzie 
wymagała dużych umiejętności 
mimicznych i głosowych oraz sprawności 
ruchowej. Spektakl okazał się pożyteczną 
lekcją języka polskiego. Przedstawienie 

dało uczniom możliwość podpatrzenia 
aktorskiego rzemiosła oraz okazję do 
przypomnienia treści i problematyki 
dramatu, co szczególnie ważne przed 
zbliżającymi się egzaminami. 
Przedstawienie obejrzeli uczniowie klas 7-

8 szkoły podstawowej i klas III 
gimnazjum. (K. Kęprowska) 
 

 
 

W styczniu br. Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą ogłosił 
internetowy  konkurs fotograficzny na wykonanie sobie zdjęcia z tablicą 
informującą o formie ochrony przyrody na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych 
nad Dolną Wisłą. Konkurs miał na celu zachęcenie do poznawania obszarów 
chronionych Doliny Dolnej Wisły. Konkurs skierowany był do uczniów w wieku 
od 6 do 16 lat z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w ramach projektu 

"Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-

pomorskiego: Lubię tu być...na zielonym!". Uczniowie z klas VIII, którzy realizują 
dodatkowo program o tematyce ekologicznej pt.: „EKOLOGIA – TO NASZA PASJA  

I PRZYSZŁOŚĆ”  brali w nim udział. Pstryknęli sobie kilka fotek, wysłali na konkurs  
i dzięki temu zdobyli certyfikaty fotografów - przyrodników. Jesteśmy dumni  
z naszych uczniów i serdecznie im gratulujemy. Zachęcamy do udziału w kolejnych 

ciekawych konkursach o tematyce przyrodniczej. (L. Kufel) 

 

 

 



 
 

8 marca, od samego rana panował odświętny, wesoły, zabawny nastrój. Chłopcy 
przygotowali niespodzianki dla swoich koleżanek z klas z okazji ich święta, 
zaśpiewali 100 LAT, złożyli najserdeczniejsze życzenia wręczając im różyczki i drobne 
upominki. Jak miło jest mieć takich kolegów w klasie – brawo chłopcy, dziękujemy 

Wam za tak miłą atmosferę w dniu naszego święta! – dziewczęta z SP 1...  

 

 

 
…a 12 marca na szkolnej auli uczniowie zaprezentowali zabawny program 

artystyczny, przygotowany z okazji tego pięknego święta! (Teacher) 

 

 
 

12 marca Zespół Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w 
Bydgoszczy  sprawdzał  wiedzę 
uczniów z województwa z zakresu 
ekologii, gospodarki i ochrony 
środowiska przyrodniczego, zjawisk 
globalnych. Konkurs wiedzy 

skierowany był do uczniów, którzy 

interesują się światem przyrody, 
jego bogactwem, różnorodnością  
i pięknem. Natomiast głównym 
celem konkursu EKOLOGIA – 

MOJA PASJA jest kształtowanie 

świadomości i postaw 
proekologicznych. Konkurs był 
przeprowadzony  w dwóch 
etapach. Etap I – test 
jednokrotnego wyboru, który 
opracował organizator, odbył się w 
naszej szkole w grudniu 2018 i na 

podstawie wyników uzyskanych z 
testu wyłoniony został uczestnik 

wojewódzkiego etapu 
międzyszkolnego  konkursu – został 
nim Mateusz Dzięcioł z klasy III A. 

Mateusz uczestniczył w II etapie konkursu – rozwiązywał test z zakresu ekologii, 

biotechnologii i ochrony środowiska. Uczniowie z naszej szkoły już po raz DRUGI 
uczestniczyli w  II edycji  wojewódzkiego międzyszkolnego  konkursu „Ekologia – 

moja pasja” organizowanego przez Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy. 
Mateusz zajął VII miejsce na 21 finalistów konkursu,  otrzymał dyplom i nagrodę.  
Gratulujemy! Brawo Mateusz!!!!!!! Jesteśmy dumni z Ciebie!!! (L. Kufel/Teacher) 

  
 



 
 

22 lutego obchodziliśmy Dzień Przytulanki; w tym dniu można było 
„przyprowadzić’ do szkoły swojego pluszowego przyjaciela. Wielu uczniów 
skorzystało z tej okazji… (Teacher, fot. Z. Komorowski, więcej na www.sp1chelmno.pl) 

 

 
 

 
 

  

 
 

Tłusty czwartek – okazja, by pofolgować sobie ze słodkościami przed okresem postu. 
Rada Rodziców ufundowała wszystkim uczniom bardzo smaczne pączki! (Teacher) 

 

 

 

 
(fot. Z.Komorowski; więcej foto na www.sp1chelmno.pl) 



 
 

Dnia 14 marca obchodziliśmy w naszej szkole święto liczby Pi. Klasy ósme 
przygotowały plakaty nt. Co wiemy o liczbie Pi? Chłopcy z klasy 8b - Stanisław 
Coch i Marcin Jarentewicz przygotowali prezentacje multimedialną o liczbie Pi. 
Uczniowie również brali udział w konkursie na liczbę Pi w przestrzeni, gdzie  
I miejsce zajął Paweł Otremba z kl. 8a, II - Stanisław Coch z kl. 8b, III - Marcin 
Jarentewicz z kl. 8 b. Biliśmy tez rekord szkoły w rozwinięciu liczby Pi, najwięcej,  
bo aż 160 miejsc po przecinku, podała Wiktoria Majrowska z kl 8b. Wszyscy bardzo 
pozytywnie wypowiadali się na temat minionego dnia. Nad całością czuwała Pani 
Monika Szpręglewska. (L. Kufel) 

 

 

  

    

 
 

Klasy I-III podsumowały wyniki nauczania w I semestrze, Najlepsi uczniowie 

zostali nagrodzeni, uhonorowano też najlepszych czytelników. Brawo!!! (Teacher) 

 

 

 
(więcej foto na tronie www.sp1chelmno.pl) 



 
Sok to zdrowa sprawa – przekonali się o tym podopieczni p. Ewy Kowalczyk. 

 
 

 
 

Co zrobić, aby osiągać w życiu sukcesy i nie mieć kompleksów? Oczywiście 
wzbogacać i kształtować swój język. 28 listopada w ramach obchodów 
Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w SP 1 odbył się zorganizowany przez 
polonistki konkurs Potyczki językowe. Wzięły w nim udział trzyosobowe drużyny  
z klas IV – VI, VII – VIII oraz III gimnazjum. Zadania miały charakter zabawowy, a 
ich celem popularyzacja poprawności językowej. Rywalizacja między grupami była 
zacięta, ale też  niepozbawiona humoru.  Walka z bykami to żmudna, mozolna  
i nigdy niekończąca się praca, jednak warto ją podejmować w imię poprawnego  
i pięknego mówienia oraz pisania. (K.Kęprowska) 

 

 

 
 

15 marca br. nasi uczniowie odebrali nagrody i dyplomy za zajęcie I , II i III miejsca 
w konkursach przedmiotowych z biologii, historii i  informatyki. Konkursy zostały 
zorganizowane przez Katolickie Liceum i Szkołę Podstawową Księży Pallotynów  
w Chełmnie. W konkursie uczestniczyli uczniowie z Grudziądza, Chełmna, Radzynia 
Chełmińskiego, Świecia, Terespola Pomorskiego, Kijewa Królewskiego i  Brzozowa. 
WYNIKI:  
BIOLOGIA: Dzięcioł Mateusz – I miejsce  
INFORMATYKA: Sieracki Jakub - II miejsce | Parszyk Aleksander - III miejsce 
HISTORIA: Gadziński Karol – III miejsce 
 

 

 



 

 

W średniowieczu rozwijała się również muzyka świecka. Była nierozłącznym 
składnikiem kultury rycerskiej, rozwijała się głównie na dworach. W południowej 
Francji, w Prowansji zdobywał popularność kult miłości, w związku  z czym 
również poezja miłosna była bardziej doceniana. Wykonywali ją trubadurzy, 
zawodowi śpiewacy, ich głównym prądem była miłość między rycerzem  
a urodziwą, elegancką, pełną gracji damą. Utwory wykonywali  
z akompaniamentem harfy bądź lutni. 
Na przełomie X i XI wieku podczas trwania okresu wielkanocnego pojawiły się 
misteria-pierwsze dramaty liturgiczne których treść wywodziła się z  Biblii  
i żywotów świętych. Powstały misteria bożonarodzeniowe i wielkopostne, 
okazujące mękę Chrystusa, wielkanocne, również na Boże Ciało  
i Wniebowstąpienie. Były stopniowo rozbudowywane o dialogi zaczerpnięte   
z Ewangelię, akcję sceniczną (miały charakter symultaniczny- różne miejsca akcji 
przedstawiano w tym samym czasie) oraz śpiew. Muzyka pochodziła z chorału 
gregoriańskiego, w  późnym średniowieczu stanowiła już połączenie wielu nurtów 
muzycznych z tego okresu, w tym muzyki świeckiej. Polska nie pozostała z tyłu, 
Mikołaj z Wilkowiecka jest przedstawiany jako autor „Historii o chwalebnym 
Zmartwychwstaniu Pańskim”, misterium to jest  wykonywane do dziś. W X wieku 
nastąpił okres rozwoju dramatu liturgicznego, który stanowi dopełnienie Mszy 
świętej. Opowiada historię o narodzeniu, śmierci i zmartwychwstaniu. Grywano 
również moralitety-alegoryczne przypowieści o losie ludzkim, mirakle-obrazy  
z  życia Maryi i świętych. Były to spontanicznie improwizowane scenki, w których 
dialogi i monologi miejscami tworzyły jedność z pieśniami chóru. (Stanisław Coch) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Międzynarodowy bestseller zarówno książka jak i serial, który powstał na jej 
podstawie. Mowa o książce pod tytułem „13 powodów” Jay Asher. Cała powieść 
jest bardzo wciągająca i poruszająca wiele problemów nastolatków i ich 
konsekwencji. Na początku książki główny bohater Clay Jensen wraca do domu  
ze szkoły i znajduje przed drzwiami przesyłkę zaadresowaną do niego. W środku 
odnajduje kasety oraz list. Odkrywa, że nadawcą jest Hannah- dziewczyna, która 
dwa tygodnie wcześniej odebrała sobie życie. Czytając list dowiaduje się, że nie jest 
jedyną osobą, która miała okazję słuchać taśm. Jedna z instrukcji mówi, że nie 
można przerwać odsłuchiwania taśmy ponieważ grożą za to przykre konsekwencje. 
Okazuje się też, że każda z osób, 
które słuchały taśmy ma 
bezpośredni związek  
z samobójstwem dziewczyny. 
Dziewczyna wyjaśnia, że istnieje 13 
powodów, przez które odebrała 
sobie życie i to oznacza, że Clay jest 
jednym z nich i wysłuchując taśm 
dowie się dlaczego. Taśmy 
przedstawiają problemy powiązane 
z poszczególnymi osobami z jakimi 
musiała rodzić sobie dziewczyna. 
Nagrania przedstawiają jej 
przeżycia pełne bólu  
i osamotnienia. Chłopak dowiaduje 
się prawdy o sobie i o otaczających 
go osobach, które również 
przyczyniły się do śmierci 
dziewczyny. Historia bardzo 
emocjonalna i pełna napięcia. 
Niestety ze smutnym 
zakończeniem. Myślę jednak, że 
daje sporo do myślenia czy i my 
przypadkiem nie staniemy się 
kiedyś jednym z powodów 
samobójstwa jakiejś osoby. Można 
wzorować się na przedstawionych 
postaciach i nie dopuścić nigdy do 
zrobienia rzeczy podobnych.  


