


Wybory samorządowe w naszej szkole 

3 października 2018 roku Uczniowie  klas 4-8 i 3 
gimnazjalnych brali udział w obchodach ,,Dnia Języków Obcych”, 
prezentowali program związany z krajami europejskimi. 
   

W tym dniu odbyły się wybory do samorządu szkolnego. 

Rada Samorządu Uczniowskiego 

Przewodniczący-Dawid Stawicki 

Zastępca przewodniczącego-Natalia Jarzynowska 

Sekretarz-Dawid Majchrzak 

Członkowie: 

Hanna Kordylak 
Izabela Orłowska 
Julia Sadowska 
Hanna Jakubowska 
Marika Jóźwiak 
Oliwia Orłowska 
Agata Rakowska 
Oliwia Śniegowska 
Konrad Karpiński 
Mateusz Sadowski 

Opiekunowie: 

Eliza Ospalska-Grudzień 
Katarzyna Drzewiecka 
Robert Siwiński 
Andrzej Szwedek 
Paweł Rogowski 



Pod koniec roku szkolnego 2017/2018  został ogłoszony 
konkurs na zwrotkę hymnu szkolnego. 

We wrześniu tego roku uczniowie złożyli swoje prace. 
Wygrały następujące teksty: 

Nasz Patron szkoły był matematykiem, 
Księdzem, lekarzem oraz prawnikiem. 

Powstrzymał słońce a ruszył Ziemię, 
to nasze polskie wydało go plemię 

Zuzanna Matusiak kl.Vb 
Matka Barbara, Ojciec Mikołaj, 
Patron naszej szkoły synem kupca był. 
Sławny astronom i wielki Polak 
w pięknym Toruniu nad Wisłą żył. 

Hanna Kordylak kl.Va 



Hymn naszej szkoły 

Znany jest w świecie polski astronom, 
Dziś jego imię nasza szkoła ma. 
Jego teorię heliocentryczną, 
Też każdy uczeń na pamięć zna, 

Ref. Mikołaj Kopernik rozstrzygnął 
Odwieczny problem w mig. 
Wstecznictwa rozświetlił mrok 
Nakreślił potomkom swoim krok 
Potomkom swoim krok. 

Matka Barbara Ojciec Mikołaj, 
Patron naszej szkoły synem kupca był 
Sławny astronom i wielki Polak 
W pięknym Toruniu nad Wisłą żył. 

Ref. Mikołaj Kopernik rozstrzygnął…… 

Nasz patron szkoły był matematykiem 
księdzem lekarzem oraz prawnikiem 
Powstrzymał słońce a ruszył Ziemię 
To nasze Polskie wydało go plemię. 

Ref. Mikołaj Kopernik rozstrzygnął…….. 

Autorką drugiej zwrotki jest Hanna Kordylak z klasy Va, a trzeciej 
zwrotki Zuzanna Matusiak z klasy Vb. 



Serdeczne życzenia dla nauczycieli                           i 
pracowników obsługi naszej szkoły 

￼ 



W 100 rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodległości 

W piątek 9 listopada 2018 r. w Szkole Podstawowej            im. 
M. Kopernika w Topólce miały miejsce uroczystości związane     z 100 
rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Społeczność szkolna 
i lokalna uczestniczył a w akademii, która odbyła się pod hasłem 
„Nasze drogi do wolności 1918-2018”. Uczniowie uczcili      tę piękną 
rocznicę prozą, wierszem, pieśnią i tańcem. W strojach         z epok 
przedstawili polską historię, która pokazała, jakie było i jakie jest 
nasze miejsce na Ziemi. O godzinie 11.11 wszyscy odśpiewali hymn 
Polski. Następnie odbyło się przyrzeczenie harcerzy i szóste już 
patriotyczne śpiewanie pieśni związanych z Niepodległą. 

Zgromadzeni w szkolnej hali mogli obejrzeć wystawę uczniów, 
która składała się z: alfabetu współczesnego patrioty, historii w 
komiksie, życzeń dla Polski i portretów wybitnych Polaków. 

W dalszej części społeczność szkolna uczestniczyła w biegu 
niepodległości. W kategorii dziewcząt zwyciężyła Żaneta Iglewska,    a 
w kategorii chłopców Dawid Stawicki (klasa III a gimnazjum). 



,,Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek” 

O Ojczyźnie mówiło zawsze    i pisało wielu Polaków. 
Przekonują nas o tym liczne przykłady z literatury, że wymienię 
chociażby takich twórców, jak: Jan Kochanowski, A.Frycz 
Modrzewski, Ignacy Krasicki, Adam Mickiewicz, pisarze okresu 
pozytywizmu, czasów międzywojennych, a także twórcy nam 
współcześni. 
         Nikt jednak nie zdefiniował pojęcia Ojczyzny w sposób tak 
skrótowy, a jednocześnie chyba najbardziej trafny, jak to uczynił 
Norwid- poeta, dla którego nie było miejsca w Ojczyźnie i któremu 
najdłużej trzeba było czekać na uznanie i pamięć. 
         Różnica w tym wypadku polega przede wszystkim na połączeniu 
dwóch spraw: Ojczyzna to jedna sprawa, a my druga. By Ojczyzna 
istniała, my musimy podjąć obowiązek. I, co najważniejsze, musi to 
być obowiązek zbiorowy. Wydaje się, że poeta trafił w sedno 
pojmowania Ojczyzny, stawiając znak równości wyrażony zaimkiem 
,,to” postawionym pomiędzy Ojczyzną a zbiorowym obowiązkiem. 
          Historia nasza obfituje w liczne przykłady upadków i nieszczęść 
spowodowanych głównie tym, że nie wszyscy pojmowali Ojczyznę 
jako upadki powstań narodowowyzwoleńczych, stąd w dużej mierze 
klęska wrześniowa, stąd także niedole i niedostatki życia 
współczesnego 
            Okresy, natomiast, w których pojęcie zbiorowego obowiązku 
było rozumiane w sposób bardziej rozległy, zaznaczyły się w naszych 
dziejach znacznym postępem  postępem w różnych dziedzinach życia. 
Przykładem: czasy pozytywizmu, pierwsze lata odzyskania 
niepodległości  po czasach zaborów, pierwsze lata odbudowy Polski po 
II wojnie światowej. 
              Nie można oczywiście pominąć i tego, że dzięki zbiorowemu 
obowiązkowi, jaki narzuciło sobie społeczeństwo pod względem 
utrzymania świadomości, udało nam się mimo 100-letniej niewoli 
zachować tożsamość narodową i uratować istotne dla narodu wartości, 
jakie stanowią język, kultura i tradycja. 
              Trzeba także podkreślić, że dzięki zbiorowemu obowiązkowi 
udało się po latach przeszło czterdziestoletniego zniewolenia uzyskać 
suwerenność narodową i wpłynąć na bieg wydarzeń w Europie i 
świecie. 
                Norwidowska definicja Ojczyzny jest trudna do przyjęcia. 
Wymaga bowiem od każdego z nas dużego zaangażowania w różne 
dziedziny życia. Jest jednak potrzebna. Dziś może bardziej niż 
kiedykolwiek. Rozbite wewnętrzne społeczeństwo, któremu trudno jest 
często wmówić nadzieję na ,, lepsze jutro”, zaczyna zatracać poczucie 
więzi z Ojczyzną. 
               Znaczna część obywateli liczy się tylko na przetrwanie, inni 
zajmują się wyłącznie swoimi sprawami, zawężają krąg swoich 
zainteresowań sprawami ogólnymi. 

Przed nami zbiorowy obowiązek myślenia kategoriami dobra 
Rzeczypospolitej. Obowiązek rzetelnej nauki i odpowiedzialnej pracy. 
Tworzenie jedności, zrozumienia i wzajemnej pomocy w 
społecznościach szkolnych, sąsiedzkich, w rodzinach, w pracy. 

Wydaje mi się, że powiedzenie Norwida „Ojczyzna to wielki 
zbiorowy obowiązek” jest aktualne w każdej epoce historycznej. 
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60-lecie Ruchu Honorowego Dawcy Krwi PCK 

3 grudnia br. o godz. 9.00, z okazji 60 – lecia Ruchu 
Honorowego Dawcy Krwi PCK, odbył się w naszej szkole uroczysty 
poranek ph.: „Spotkanie z Honorowym Krwiodawcą”. Swoją 
obecnością zaszczycili nas zacni goście: 
- Prezes PCK w Radziejowie i Prezes ZNP w Radziejowie – Pani Alina 
Krupińska, 
- Wójt Gminy Topólka Pan Konrad Lewandowski, 
- Honorowy krwiodawca i propagator honorowego krwiodawstwa    w 
Gminie Topólka - Proboszcz Parafii pw. Miłosierdzia Bożego        w 
Topólce - Ks kan. Antoni Wojciechowski, 
- Prezes Honorowego Dawcy Krwi PCK przy Oddziale Rejonowym w 
Radziejowie – Pan Lesław Płaczkowski, 
- Kierownik Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Bydgoszczy, oddziału włocławskiego – Pani Jolanta Pater, 
- Instruktor Terenowy PCK w Radziejowie – współpracujący z Kołem 
PCK przy naszej szkole – Pani Janina Kowalska, 
- Pani dr Sława Daszkiewicz – Żórawska z NZOZ „SALUBER”          
w Topólce, 
- Honorowy krwiodawca – asp. szt. Pan Robert Zarębski z Posterunku 
Policji w Topólce, 
- Honorowy krwiodawca – mieszkaniec naszej gminy – Pan Leszek 
Kosiński. 

Uroczystość miała wyjątkowy charakter. Oprócz występów 
dzieci i ich dowodów wdzięczności wobec honorowych krwiodawców 
w postaci symbolicznych różyczek i dyplomów uznania, złożyły się na 
nią także bardzo interesujące i wzruszające przemówienia 
zaproszonych gości, a przede wszystkim honorowych dawców krwi, 
którzy dzielili się z uczniami swoimi doświadczeniami związanymi   z 
tematyką spotkania. 

Uroczystości patronowały dwie organizacje działające przy 
naszej placówce: Szkolne Koło PCK i Szkolne Koło Caritas, które     z 
wielkim zaangażowaniem włącza się każdorazowo w nagłaśnianie 
akcji poboru krwi w krwiobusach przy kościele parafialnym w 
Topólce. 

Opiekun SK PCK: 
Lidia Wąsikowska 



Srebrny Jubileusz… 

Parafia Miłosierdzia Bożego w Topólce przeżywała swój 
srebrny jubileusz. 5.12.1993r. Została erygowana z części parafii 
Świerczyn i Orle. Parafię tworzą miejscowości: Topólka, Borek, 
Chalno, Czamanin, Czamaninek, Dębianki, Galonki, Iłowo, 
Kamieniec, Kamionki-Uciecha, Kolonia Czamanin, Kolonia Galonki, 
Miłachowo, Miłachówek, Rybiny, Wola Jurkowa, Zgniły Głuszynek      
   i Znaniewo. Budowę kościoła rozpoczęto 1.06.1995 roku. Projekt 
świątyni opracowali architekci: Bartłomiej Kołodziej i dr Józef 
Strzelecki. Ks. Biskup Roman Andrzejewski 4.09.1996 roku dokonał 
wmurowanie kamienia węgielnego, pochodzącego z domu rodzinnego 
św. Faustyny Kowalskiej z Głogowca i kościoła w Świnicach 
Warckich. 
         Kościół to budowla z cegły z 30-metrową wieżą od strony 
wejścia do świątyni. Okna w kształcie krzyża z witrażami 
przedstawiającymi stacje drogi krzyżowej według projektu Marka 
Wituszyńskiego. Ołtarz, chrzcielnica i trzy ambony zostały 
zainstalowane w 2017 roku. Marmur w prezbiterium i zakrystiach- 
2017r. według projektu ks.dr Piotra Sierzchały. 
          Od początku istnienia parafii posługę proboszcza wypełnia ks. 
kanonik Antoni Franciszek Wojciechowski. Organistą do roku 2014r. 
był mgr Zenon Grabowski, obecnie jest  Łukasz Smykowski. 
Wikariuszem parafii 30.06.2018 został ks. mgr Sławomir Grzegórski. 
             W grudniu 2018r. Ordynariusz Diecezji Włocławskiej Ksiądz 
Biskup dr Wiesław Alojzy Mering dokonał konsekracji świątyni.To dla 
społeczności parafialnej ważna uroczystość. Z okazji    25-lecia 
istnienia parafii szczególnie podziękowano Panu Bogu        za kościół a 
ludziom za życzliwość dobro serca w tworzeniu tego kościoła. 



W kręgu sportowych zainteresowań… 

Bamidele Jermaine "Dele" Alli – angielski piłkarz występujący 
na pozycji pomocnika w Tottenhamie Hotspur. Zdobywca nagrody dla 
najlepszego piłkarza Premier League młodego pokolenia      w 2016 r. 

16 maja 2016 znalazł się w grupie 26 zawodników powołanych 
na Euro 2016. 

Data i miejsce urodzenia: 11 kwietnia 1996r.w Milton Keynes, 
Wielka Brytania. 
Wzrost: 1,88 m 
Waga: 80 kg 
Zarobki: 2,86 miliona EUR (2018) 

2 lutego 2015 roku, Alli podpisał kontrakt z Tottenhamem. 
Umowa została zawarta na 5,5roku, a kwota transferu wyniosła       ok. 
5 mln funtów. Aby nabrał doświadczenia z powrotem wypożyczono go 
do MK Dons. 8 sierpnia 2015 roku zadebiutował w Tottenhamie, 
podczas przegranego meczu Premier League z Manchesterem United. 
Pierwszą bramkę dla Spurs zdobył dwa tygodnie później 
przeciwko Leicester City. 

Alli rozegrał kilka meczów dla reprezentacji Anglii U17            
i U18. 27 sierpnia 2014 roku został powołany do reprezentacji Anglii 
U19. Zadebiutował przeciwko reprezentacji Niemiec. W tym spotkaniu 
Alli asystował przy bramce Bradleya Ferstera. 

                                                                 Zamieścił Patryk Kowalski z  klasy VIA 



Humory szkolne 

-Mamo, z mego listu do św. Mikołaja wykreśl kolejkę elektryczną,        
 a wpisz łyżwy. 
-A co, nie chcesz już pociągu? 
-Chcę, ale jeden już znalazłam w Waszej szafie. 

Pani pyta Jasia: 
-Jasiu, powiesz jakieś zdanie w trybie oznajmującym? 
-Koń ciągnie wóz. 
-Brawo! A teraz przekształć to zdanie tak, aby było zdaniem 
rozkazującym. 
-Wio! 

Na lekcji matematyki Jasio słucha piosenek na mp3, a pani go pyta: 
-Jasiu, ile to jest 2+2? 
Jasio na to: 
-Mniej niż zero!!! 

Przygotowała Hania Jakubowska klasa Vb 
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