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OD REDAKCJI 
 

Drodzy Czytelnicy! 

Przed Wami 2. numer gazetki  S.O.S. – CZYLI SAMI O SZKOLE.  

Jego motywem przewodnim – w związku ze zbliżającym się Narodowym Świętem 

Niepodległości – jest PATRIOTYZM.  Zwróciliśmy uwagę nie tylko na miłość                             

do Ojczyzny w znaczeniu ogólnym, ale również dużo miejsca poświęciliśmy 

patriotyzmowi lokalnemu, a nawet szkolnemu. Nie są to łatwe zagadnienia,                    

ale mamy nadzieję, że podołaliśmy w pełni zadaniom, które sobie narzuciliśmy.                                
 

Poniżej przedstawiamy zdjęcia ukazujące w komplecie nasz zespół redakcyjny. Uwieczniliśmy 

na nich moment radości z ukazania się 1. numeru gazetki szkolnej. Mamy nadzieję, że każdy 

odnalazł w nim coś dla siebie i ogólnie – że podobały Wam się efekty naszej pracy.  

My jesteśmy z siebie dumni! 
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CZYM JEST PATRIOTYZM SZKOLNY? 
ESEJ 

 

Rozważania wokół PATRIOTYZMU rozpoczynamy od próby odpowiedzenia sobie na 

pytanie: CZYM JEST PATRIOTYZM SZKOLNY? Tego trudnego zadania podjęła się 

nasza redakcyjna koleżanka – Jagna Jaworska, która przygotowała poniższy esej. 

 

 

 

„Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”. Czy dzisiaj słowa Norwida, naszego 

poety romantycznego mają takie samo znaczenie dla młodych Polaków jak kiedyś, w czasach 

wojen i zaborów?  

Przypomnijmy sobie, czym jest patriotyzm szkolny? Podstawowe czynności z nim 

związane to szacunek okazywany sztandarowi, odpowiednie zachowanie podczas 

uroczystości i dbałość  o ubiór. 

Według mnie bardzo ważne jest szanowanie pamiątek, zdjęć oraz kultywowanie 

tradycji szkolnych. W wielu szkołach znajdują się izby tradycji, w których możemy zobaczyć 

zdjęcia z dawnych uroczystości patriotycznych, kroniki klasowe i szkolne, pamiątki po 

uczniach i nauczycielach. 

Listopad to miesiąc, który kojarzy się ze wspomnieniami o tych, którzy już nie żyją. 

Trzeba więc pamiętać też o dawnych nauczycielach oraz zapalać znicze na grobach zmarłych 

pracowników szkoły. 

Uważam za istotne, aby być dumnym z osiągnięć Patrona szkoły i posiadać wiedzę 

na jego temat. Nasza szkoła nosi imię Mikołaja Kopernika, dlatego co roku w lutym 

organizowane są obchody Dni Patrona, konkursy dla uczniów, np. portrety, wiersze…  

Bez wątpienia powinno się identyfikować ze swoją szkołą poza jej murami. Jedną z 

najważniejszych rzeczy jest przestrzeganie regulaminów oraz reprezentowanie szkoły w 

konkursach i zawodach, wielu uczniów nawet nie wiąże tego ze szkolnym patriotyzmem,  

po prostu lubi śpiewać, grać w piłkę nożną, rysować. 

Swoje przemyślenia chciałabym zakończyć innym cytatem, który pasuje do 

dzisiejszego, szkolnego patriotyzmu: 

“Ojczyzna to kraj dzieciństwa 

                                                    miejsce urodzenia 

                                                    to jest ta mała najbliższa 

                                                    ojczyzna…” 

(Tadeusz Różewicz) 

 

 

 

Esej napisała Jagna Jaworska  
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W swoim eseju Jagna zwróciła uwagę na kilka ważnych kwestii. W tym miejscu 

chcielibyśmy wrócić jeszcze do poruszonych przez nią zagadnień. 

 

Otóż cieszymy się, że w naszej szkole powstanie IZBA TRADYCJI „TRÓJKI”. Mamy 

przygotowane do tego specjalne miejsce – salę 28. Pomieszczenie to zostało już  

wyremontowane,   zebrano różne pamiątki, zdjęcia oraz kroniki szkolne i klasowe. Izba 

czeka tylko na oficjalne otwarcie. Ma ono nastąpić w przyszłym roku – 2023. Okazją ma 

być 50. rocznica nadania naszej szkole imienia. Nie możemy się doczekać tego ważnego 

wydarzenia. 

 

 

 

IZBA TRADYCJI „TRÓJKI” stanie się hołdem 

złożonym przeszłości i ludziom dawniej 

związanym z naszą placówką. Szacunek wobec 

tradycji szkolnej można okazywać na różne 

sposoby. Jagna zwróciła m.in. uwagę na 

zapalanie zniczy na grobach zmarłych 

pracowników szkoły. Jesteśmy dumni, że nasi 

uczniowie kultywują pamięć o tych ludziach. Co 

roku – przed Dniem Wszystkich Świętych – dba 

o to Pani Iwona Wielandt, która zawsze 

znajdzie grupkę młodzieży chętnej oddać im 

szacunek. 

 

Wiemy, jak ważna jest przeszłość i pamięć o dawnych pracownikach naszej szkoły. 

Domyślamy się, że osoby, które przeszły na emeryturę, są przez cały czas emocjonalnie 

związane z miejscem swojej pracy. To właśnie w naszej szkole często spędziły 

kilkadziesiąt lat swojego życia zawodowego. Są wśród nich dyrektorzy, pracownicy 

administracji i obsługi oraz nauczyciele, którzy – niejednokrotnie – wychowali kilka 

pokoleń uczniów. Bardzo możliwe, że wśród nich są nasi rodzice, znajomi, sąsiedzi… 

Postanowiliśmy zachować ciągłość pokoleniową i spróbować dotrzeć do kogoś 

związanego z przeszłością naszej szkoły. I udało nam się! Zgodziła się z nami 

porozmawiać Pani Bogumiła Kożuch, emerytowany nauczyciel historii. 

W tym roku (31 października ) groby 

zmarłych pracowników naszej szkoły 

odwiedzili uczniowie klasy 8b: Melania 

Gazińska, Julia Ostaszewska, Agata 

Pipowska i Sylwester Wojciechowski 

oraz – tradycyjnie – Pani Iwona 

Wielandt. SERDECZNIE IM 

DZIĘKUJEMY ZA TĘ WSPANIAŁĄ 

INICJATYWĘ. 

Uwaga! Wywiad z Panią Bogumiłą Kożuch na następnej  stronie! 
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PATRIOTYZM TO STAN MIĘDZY SERCEM A UMYSŁEM… 
WYWIAD Z PANIĄ BOGUMIŁĄ KOŻUCH – EMERYTOWANĄ NAUCZYCIELKĄ 

HISTORII

- Bardzo cieszymy się, że zgodziła się Pani 

z nami porozmawiać. Zaprosiliśmy Panią 

na tę rozmowę przy okazji zbliżającego się 

Narodowego Święta Niepodległości. 

Wiemy, że uczyła Pani kiedyś w naszej 

szkole historii i zapewne patriotyzm i 

kultywowanie tradycji to wartości bliskie 

Pani sercu. Czy mogłaby się Pani podzielić 

z nami kilkoma refleksjami na ten temat? 

- Przede wszystkim bardzo dziękuję za 

zaproszenie. Miło mi was poznać. Myślę, 

że patriotyzm to stan między sercem a 

umysłem. Patriotyzm mam w sercu, 

ponieważ kocham swoją Ojczyznę, 

pielęgnuję język, tradycje, wiarę w swoich 

przodków (ojców). A w umyśle – bo 

staram się o nią dbać i cieszę się, gdy robią 

to inni. Odczuwam również radość, kiedy 

nasz kraj się rozwija, gdy ma coś do 

zaoferowania.  Ojczyzna to przede 

wszystkim ludzie. Patriotyzm jest też 

wtedy, gdy szanujemy nasze symbole 

narodowe. To jest nasza tożsamość.  

- Podczas pracy nad obecnym numerem 

gazetki zastanawialiśmy się nad tym, czy 

jest coś takiego, jak patriotyzm szkolny. 

Co Pani o tym sądzi? 

- Uważam, że jest coś takiego, jak 

patriotyzm szkolny (podobnie jak 

patriotyzm lokalny). W odległych czasach 

objawiał się on poprzez noszenie 

szkolnego stroju (mundurku) i emblematu. 

Dzisiaj to reprezentowanie szkoły w 

zawodach sportowych, konkursach, 

olimpiadach, ale również poprzez pomoc 

drugiemu człowiekowi. Możecie dzięki tej 

pomocy pokazać wartości wyniesione ze 

szkoły, np. szacunek, empatię, 

zrozumienie. Patriotyzm szkolny to 

również poszanowanie mienia szkolnego i 

lojalność wobec swojej szkoły w 

środowisku. 

- Poruszamy dzisiaj bardzo trudne, ale i 

ciekawe kwestie. Teraz chciałybyśmy 

jednak przejść do spraw trochę lżejszych. 

Czy będzie to niedyskrecja z naszej strony, 

jeśli zapytamy, ile lat pracowała Pani w 

„Trójce”? 

- W tej szkole pracowałam 31 lat. W tym 

czasie nie miałam żadnego urlopu, żadnej 

przerwy, również od wychowawstwa.  

 - Gdyby Pani mogła porównać dawne 

czasy do obecnych, to prosimy o 

wyjaśnienie, na czym polega główna 

różnica. Jak wówczas się pracowało? 

- Pracowało się super! Wynikało to z tego, 

że ja bardzo lubiłam tę pracę. Kontakt z 

młodzieżą utrzymywał mnie w duchu 

młodości, a ja ze swojej strony 

przekazywałam uczniom swoje wartości, 

wiedzę i doświadczenie. Każdy z nas coś z 

tego czerpał. Można było mieć z młodzieżą 

dobry układ partnerski. W teraźniejszych 

czasach bym już chyba nie potrafiła się tak 

otworzyć, bałabym się, że zostanę 

wyśmiana. Dzisiaj praca byłaby 

niewątpliwie oparta na pewnym dystansie. 

Teraz młodzież zupełnie inaczej postrzega 

nauczycieli. 

- Podczas swego zawodowego życia 

wychowała Pani na pewno kilka pokoleń 

uczniów. Czy ma Pani z nimi jakiś 

kontakt? Jak po latach wyglądają Pani 

relacje z absolwentami? 

- Mam kontakt z większością moich 

uczniów. Przesyłają mi kartki z wakacji, 

zdjęcia, życzenia świąteczne. Ostatnio 

spotkałam się w Żalnie z jedną z moich 

byłych klas. Mam nawet zaproszenie do 

Francji – do mojej dawnej uczennicy, inna 

odzywa się do mnie z Włoch. Właściwie 

każdy z uczniów, nawet tych słabszych, 

potrafi się do dzisiaj ukłonić, zagadnąć 

mnie. Wszystkich mile wspominam. 
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- Czy przejście na emeryturę może 

oznaczać zerwanie wszelkich związków z 

dawnym miejscem pracy, z wykonywanym 

zawodem? Czy po latach można w ogóle 

przestać być nauczycielem? Jakie jest Pani 

zdanie na ten temat? Jak to wygląda w 

Pani przypadku? 

- Uważam, że przejście na emeryturę nie 

oznacza zerwania kontaktu ze szkołą, 

wręcz odwrotnie – człowiek jeszcze 

bardziej identyfikuje się z dawnym 

miejscem pracy oraz zawodem. Moi bliscy 

ciągle powtarzają mi, że głośno i wyraźnie 

mówię. To zostało. Do dzisiaj śnią mi się 

sytuacje, w których chcę poprawić 

uczniom ocenę. Nauczycielem jest się do 

końca. 

 - Życie na emeryturze kojarzy nam się z 

nadmiarem wolnego czasu. Czy to 

prawda? Jak Pani spędza wolne chwile? 

Czy ma Pani jakieś zainteresowania, pasje, 

z którymi mogłaby się Pani z nami 

podzielić? 

- Na emeryturze nie ma się w ogóle 

wolnego czasu, bo wszystko chce się robić, 

wszędzie chce się być. Na początku 

jeździłam na różne zagraniczne wycieczki. 

Nadal lubię podróże. Moją pasją jest na 

pewno czytanie książek, mam ich 

mnóstwo. Lubię też pracę w ogródku, 

uprawiam różne rośliny i kwiaty. Kocham 

zwierzęta. Staram się też angażować w 

pomoc osobom starszym. Trochę mam 

tych pasji… 

- Życzymy Pani zatem dużo zdrowia i 

energii, aby mogła Pani dalej je rozwijać. 

Mamy nadzieję, że wkrótce Pani nas 

odwiedzi. Być może jedną z okazji będzie 

otwarcie IZBY TRADYCJI „TRÓJKI”.   

- Z przyjemnością przyjmuję to 

zaproszenie. 

- Bardzo dziękujemy za ciekawą i 

pouczającą rozmowę. Było nam bardzo 

miło. 

- Dziękuję. Również było mi bardzo miło 

się z wami spotkać.

 

 
Ania i Emilka już po rozmowie z Panią Bogumiłą Kożuch. Godzina bardzo szybko minęła. 

 

Rozmowę przeprowadziły: 

                                                                                                                      Emilia Kłosowska 

i Ania Smoczyńska                                                                                                       
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TUCHOLA – MOJA MAŁA OJCZYZNA  
ROZSTRZYGNIĘCIE SZKOLNEGO KONKURSU LITERACKIEGO 
 

W związku ze zbliżającym się Narodowym Świętem Niepodległości nasz zespół redakcyjny 

zorganizował szkolny konkurs literacki pod hasłem: TUCHOLA - MOJA MAŁA OJCZYZNA. 

Chętne osoby z klas 4-8 napisały wiersze związane tematycznie z naszym miastem i regionem. 

Z przyjemnością informujemy, że znamy już wyniki tego konkursu. Oto one: 

 

 

 

Poniżej prezentujemy zwycięski tekst Mai. 
 

  

 Mój dom 

Tuchola jest piękna - każdy to wie! 

Kto się tu rodził, zawsze wracać chce. 

Zielonym nas otacza krajobrazem  

i kolorowym okolic pejzażem. 

 

Tu ludzie życzliwi mieszkają 

i o swoje okolice dbają. 

Tuchola to lasy, jeziora i pola, 

to dom i mała ojczyzna moja. 

 

Tu każdy o patriotyzm dba  

i w Święto Niepodległości  

flaga biało-czerwona w każdym domu 

gości. 

 

Maja Wnękowicz, kl. 8a 
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CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE  
SPRAWOZDANIA Z WYCIECZEK SZKOLNYCH 

 
W ostatnim czasie uczniowie naszej szkoły wyjeżdżają na różne wycieczki dofinansowane                               

z programu „Poznaj Polskę”.  W związku z tym na łamach gazetki szkolnej chcielibyśmy 

umieszczać cykl sprawozdań z tych wyjazdów – pod hasłem: CUDZE CHWALICIE, SWEGO 

NIE ZNACIE. Do współpracy zapraszamy klasy, które dzięki szkolnym wycieczkom poznały 

ciekawe miejsca w Polsce.  Cieszymy się bardzo, że mamy taką możliwość. 

 

 

 

            Wielu z nas marzy o zagranicznych wycieczkach. Jednak nie zdajemy sobie sprawy     

z tego, jak dużo pięknych miejsc jest w Polsce. Dnia 19 października w ramach projektu 

„Poznaj Polskę” pojechaliśmy na wycieczkę szkolną.  

            Naszym pierwszym celem był Frombork. To miasto położne nad Zalewem 

Wiślanym. Jest piękne o każdej porze roku. Ma wiele ciekawych zabytków. My wybraliśmy 

się do Planetarium, w którym obejrzeliśmy bardzo ciekawy seans pt. „Czy jest tam kto?”,                     

jak również do Muzeum Mikołaja Kopernika, w którym zobaczyliśmy m. in. słynne dzieło 

Jana Matejki „Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem”.  

            Trzeba przyznać, że postać Mikołaja Kopernika nadaje temu miastu szczególny 

charakter. Patron naszej szkoły spędził we Fromborku sporą część swojego życia. Posiadał 

tam swoje obserwatorium, w którym opracował dzieło „De Revolutionibus”.  

            Frombork opuściliśmy z pewnym niedosytem. Jest tu jeszcze dużo pięknych miejsc do 

zwiedzenia, ale czekał na nas Malbork. To popularne miasto w województwie pomorskim, 

znane głównie dzięki potężnej twierdzy krzyżackiej. Ten ogromny zamek należy do Listy 

Światowego Dziedzictwa UNESCO, to prawdziwy unikat w skali świata. Co roku do 

Malborka zjeżdżają się turyści z całego globu, by zwiedzić to arcydzieło architektury 

obronnej.  

            My również je zwiedzaliśmy razem z doświadczonym przewodnikiem, który w bardzo 

wciągający sposób opowiadał historię zamku. Byliśmy zachwyceni jego ogromem                                              

i z ciekawością spacerowaliśmy po jego murach.  

            Myślę, że wycieczka się udała i jest miłym wspomnieniem dla uczestniczących w niej 

uczniów, a dla tych, który dalej myślą, że w Polsce nie ma co zwiedzać, przytoczę słowa 

Stanisława Jachowicza: „Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co 

posiadacie”.  

 

 

Agata Pipowska, kl. 8b 
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Na powyższych zdjęciach widzimy uczestników wycieczki do Fromborka i Malborka – 

uczniów klas 5a i 8b wraz z opiekunami - Panią Danutą Wiśniewską i Panami Andrzejem 

Gierszem i Karolem Dąbrowskim. 
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  Istnieją takie miejsca, które każdy Polak przynajmniej raz w życiu powinien 

odwiedzić, by móc poznać prawdziwie dziedzictwo własnego kraju. 

 W dniach 24-27 października 2022 r. odbyła się wycieczka do Krakowa. Pojechali na 

nią uczniowie klas 6b, 8a oraz kilkoro uczniów z klasy 6a, a także czworo opiekunów: Panie 

Mirosława Drzycimska, Monika Mikulska, Iwona Wielandt i Barbara Witkowska. 

 Wyjechaliśmy po godzinie 5:00 rano. Po pożegnaniu z rodzicami wyruszyliśmy                             

w trasę, aby jak najszybciej dotrzeć do celu. W trakcie podróży było kilka postojów, na 

których mogliśmy odpocząć od długiej wyprawy. Jechaliśmy długo, aż w końcu ujrzeliśmy 

tablicę z napisem: Kraków.  

Królewskie miasto przywitało nas mnogością zabytków, niezwykłym klimatem                   

i piękną, słoneczną pogodą. Gdy wysiedliśmy z autobusu, w planie mieliśmy tego dnia 

zwiedzanie Wawelu oraz Sukiennic. Zaczęliśmy od ziejącego ogniem Smoka Wawelskiego, 

następnie podziwialiśmy Basztę Sandomierską oraz Bazylikę Archikatedralną św. Stanisława 

i św. Wacława na Wawelu. Przechodziliśmy obok pomnika Tadeusza Kościuszki oraz domu 

Jana Długosza, na którym widnieje barokowy obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. Mijaliśmy 

także kościół pojezuicki Świętych Apostołów Piotra i Pawła, pomnik Mikołaja Kopernika 

przy Uniwersytecie Jagiellońskim, aż dotarliśmy na Rynek Główny Starego Miasta z Wieżą 

Ratuszową, Kościołem Mariackim, Sukiennicami i monumentem Adama Mickiewicza. Potem 

mieliśmy trochę czasu dla siebie, by odpocząć, coś zjeść i kupić pamiątki.  

Drugiego dnia wycieczki rankiem wyruszyliśmy na kolejne zwiedzanie naszej dawnej 

stolicy. Rozpoczęliśmy od Pomnika Grunwaldzkiego, Grobu Nieznanego Żołnierza, 

podziwialiśmy wzniesiony w XV wieku Barbakan – jeden z najcenniejszych krakowskich 

zabytków. Widzieliśmy także pomnik Jana Matejki na Plantach, przechodziliśmy przez 

Bramę Floriańską oraz zwiedzaliśmy dom Jana Matejki. Kolejnym punktem naszej wycieczki 

były tego dnia Muzeum Narodowe i Muzeum Lotnictwa. 

Trzeci dzień spędziliśmy w największym parku rozrywki w Polsce - w Energylandii. 

Było tam mnóstwo atrakcji, m.in. dużo kolejek, karuzeli. To była fenomenalna rozrywka dla 

wszystkich, dostarczyła nam maksimum adrenaliny, potężnej dawki radości i zabawy na 

najwyższych obrotach. 

Ostatni dzień wycieczki spędziliśmy, zwiedzając Prywatne Apartamenty Królewskie 

na Zamku Królewskim oraz wspaniałe Muzeum Czartoryskich z wieloma pięknymi 

eksponatami. Po zwiedzaniu udaliśmy się do autobusu i w drogę powrotną do Tucholi. 

Wycieczka dostarczyła nam nie tylko wszechstronnej wiedzy, ale przede wszystkim 

wielu niezapomnianych wrażeń. Z nostalgią wspominamy już przeżyte przez nas przygody w 

magicznym Krakowie i fantastycznej Energylandii. Wszystkie założone punkty programu 

wycieczki zostały zrealizowane. Zmęczeni, ale zadowoleni, pełni miłych wspomnień 

wróciliśmy do domu.  

 

  

Izabela Mews, kl. 6b                                                                                                                 
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Poniżej przedstawiamy kilka „migawek” z Krakowa. Na tej wycieczce był cały nasz 

REDAKCYJNY GANG. Trzeba przyznać, że pogoda nam dopisała… 
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CZYM DLA CIEBIE JEST PATRIOTYZM? 

ZA CO KOCHASZ NASZĄ OJCZYZNĘ? 
WYNIKI SONDY 

  

3 listopada przeprowadziliśmy SONDĘ BOISKOWĄ. Dotyczyła ona patriotyzmu.  

Tym razem temat okazał się trudny dla naszych koleżanek i kolegów. W związku z tym 

postanowiliśmy zróżnicować zadania.  

Starszym uczniom zadaliśmy pytanie: Czym dla Ciebie jest patriotyzm? Młodsi nie mogli 

sobie z tym poradzić, dlatego im zaproponowaliśmy inne zagadnienie – Za co kochasz 

naszą Ojczyznę? 

 

Poniżej przedstawiamy wyniki obu wersji naszej sondy. Niektóre z odpowiedzi były 

naprawdę ciekawe i zaskakujące. Wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasze pytania,  

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY! 

 

 

 

 
 

 

 

 

- to 

ufność     

w swój 

kraj 

- to oddawanie 

szacunku osobom 

znanym i lubianym, 

np. celebrytom 

- to dbanie 

o dobre 

imię Polski 

- to dbanie o naszą planetę i najbliższe 

otoczenie 

- to szanowanie 

mądrych                         

i doświadczonych 

ludzi 

- to duma, 

która nas 

rozpiera, gdy 

śpiewamy nasz 

hymn 

- to 

wzruszenie      

z sukcesów 

naszych 

sportowców 
- to kibicowanie naszym 

piłkarzom, głównie 

Lewandowskiemu 

- to sprzątanie śmieci 

wokół siebie 

- to szacunek 

okazywany na 

każdym kroku 

naszemu krajowi 

- to szacunek wobec 

godła i innych symboli 

narodowych 

- to wywieszanie 

flagi w święta 

narodowe 

- to 

reprezentowanie 

kraju na 

międzynarodowych 

imprezach 

- to szanowanie 

pomników ludzi, którzy 

zginęli na wojnie 

- to duma z tego, że 

Polska jest 

niepodległa 

- to pewność, że walczyłbym za naszą 

Ojczyznę, gdyby była taka potrzeba 

- to głosowanie 

na naszą szkołę 
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Sondę  przeprowadziły:                     

Milena Szarkowska                                                                                                                 

i Marika Szramka 

- za 

niepodległość 
- za bohaterskich 

żołnierzy 

- za to, że 

żyjemy w 

takim pięknym 

kraju 

- za to, że 

mamy rodziny - za pokój 

- za to, że 

dobrze się 

tutaj czujemy 

- za to, ze 

żołnierze nas 

bronią 

- za to, że 

mamy co 

jeść i pić 

- za Tucholę, 

za szkołę… 

- za pyszne 

polskie 

jedzonko 

- za piękną historię 

- za naszych 

dzielnych 

przodków - za wolność 

- za to, że kobiety mają 

swoje prawa 

- za fajnych 

sportowców 

- za to, że mamy 

swój język 

 

 

- za to, że pomagamy 

Ukrainie 

- za to, że Polska 

jest na mapie 

- za to, że nie ma tu 

wojny 

- za piękne domy 

- za to, że Polska jest piękna 

i wielka 

- za wspaniałą 

przyrodę – rośliny 

i zwierzęta 

- za naszą piękną 

społeczność 

- za równouprawnienie 
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RANKING FREKWENCJI W PAŹDZIERNIKU – WEDŁUG KLAS 
Poniżej przedstawiamy ranking frekwencji z października. „Gołym okiem” można 

zauważyć, że sporo się zmieniło w stosunku do wrześniowych wyników… 
 

3A SP3      95,26%  

1A SP3      94,25%  

8C SP3      94,11%  

7B SP3      93,61%  

1B SP3      92,33%  

2B SP3      92,25%  

4A SP3      92,21%  

7A SP3      92,13%  

2A SP3      90,86%  

6B SP3      90,21%  

6A SP3      89,68%  

5A SP3      88,80%  

8B SP3      88,58%  

8A SP3      88,43%  
 

 

Dane pochodzą z Librusa. 

Mistrzami października zostali uczniowie z klasy 3A. Brawo!  W czołówce utrzymuje się 

1A, czyli wrześniowy lider. Podium zamyka …8C. To największe zaskoczenie tego 

rankingu, bo przypomnijmy, że miesiąc temu klasa ta zamykała stawkę. Cieszymy się, że 

udało Wam się odbić od dna. Niestety, tym razem na szarym końcu znalazły się 

pozostałe klasy ósme – 8A i 8B. Trzecią pozycję od końca zajmuje 5A, która                     

w poprzednim rankingu również nie najlepiej wypadła (zajęła przedostatnie miejsce).  

Liczymy na to, że „frekwencyjni maruderzy” następnym razem się poprawią! 

84,00% 86,00% 88,00% 90,00% 92,00% 94,00% 96,00%

8A

8B

5A

6A

6B

2A

7A

4A

2B

1B

7B

8C

1A

3A

PAŹDZIERNIK 
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PLEBISCYT NA SPORTOWCA SZKOŁY  
PREZENTACJA KANDYDATÓW 
 

Mamy zaszczyt poinformować całą społeczność szkolną, że jesteśmy pomysłodawcami 

PLEBISCYTU NA SPORTOWCA SZKOŁY.  Kandydatów do tego zaszczytnego tytułu 

wytypowali nauczyciele wychowania fizycznego – Pani Monika Mikulska i Pan Tomasz 

Borkowski. Głosowanie odbędzie się na początku grudnia. Już dzisiaj prezentujemy 

pełną listę osób aspirujących do tytułu.  

 

 

Trenuje boks. Za swoje największe osiągnięcie uważa 

udział w wielu ogólnopolskich i międzynarodowych 

turniejach, z których przywiózł „wór” medali. 

Jej miłością jest siatkówka. Reprezentuje 

MLKS Tucholankę. Gra jako atakująca. 

Najbardziej dumna jest z trzech 

konsultacji do kadry wojewódzkiej. Może 

uda się za czwartym razem? Życzymy jej 

tego z całego serca. 

Kocha biegi i w bieganiu jest naprawdę 

świetny, ale życia nie wyobraża sobie 

również bez piłki nożnej. Sport to jego 

pasja. Ma już na koncie wiele osiągnięć. 

Chcecie dowodu? Spójrzcie na zdjęcie! 

 



nr 2/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
__________________________________________________________________________________ 

17 
 

 

          
 

 

Zawodniczka MLKS Tucholanka. Trenuje 

siatkówkę. Jest przyjmującą. Pełni funkcję 

kapitana. Motywuje całą drużynę do 

działania. Dziewczyny z zespołu zawsze 

mogą na niej polegać. 

Jego miłością jest piłka nożna, ale sukcesy odnosi 

również w biegach. W ubiegłym roku szkolnym jako 

jedyny z naszej szkoły zakwalifikował się do 

ogólnopolskiego finału Czwartków Lekkoatletycznych.   

Gra na pozycji libero, 

reprezentuje MLKS 

Tucholankę. Cała 

drużyna liczy na jej 

obronę i nie zawodzi się, 

bo można polegać na 

skutecznym przyjęciu 

naszej kandydatki nr 6.
 

Podobnie jak Julka, Agata i Amelia trenuje 

siatkówkę w klubie MLKS Tucholanka. Gra na 

lewym skrzydle. Za swój największy sukces uważa 

to, że udało jej się zgrać z drużyną i zawsze może na 

niej polegać. Oby – jak samolot ze zdjęcia – udało jej 

się wznieść na wyżyny sportowych sukcesów. 

Nasi kandydaci już niebawem zaprezentują się na 

przygotowanych przez siebie plakatach, które zostaną 

wywieszone w holu szkoły. Całej siódemce życzymy 
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SKŁAD ZESPOŁU REDAKCYJNEGO: 

Pola Dąbrowska 

Jagna Jaworska 
Nikodem Kawicki 

Emilia Kłosowska 

Alicja Kłosowska-Szocińska 

Izabela Mews 

Michał Pik  

Anna Smoczyńska 

Milena Szarkowska 

Marika Szramka 

 
Nad całością czuwa – Pani Sylwia Kożuch 

 

 

MAMY NADZIEJĘ, ŻE NASI CZYTELNICY               

O WARTOŚCIACH PATRIOTYCZNYCH BĘDĄ 

PAMIĘTAĆ NIE TYLKO PRZY OKAZJI ŚWIĘTA… 


