
MAMY NAJLEPSZYCH PIŁKARZY W MIEŚCIE! 
2 i 3 października, na chełmińskim orliku, odbyły się miejskie 
zawody w piłce nożnej chłopców. Młodsi reprezentanci SP1 rozegrali tylko jeden 
mecz, w którym pokonali swoich przeciwników ze Szkoły Podstawowej nr 2 (5:4). 
Bramki dla naszej drużyny zdobyli: Seweryn Raniszewski 4 i Dariusz Beska-Pilarz. 
Dzień później do rywalizacji przystąpili chłopcy starsi i również zakończyli zawody 
na miejscu pierwszym. W drodze po końcowy sukces pokonali reprezentację 
Gimnazjum nr 4 oraz Gimnazjum Katolickiego. Obydwie nasze drużyny, jako 
najlepsze w mieście, wystąpią w kolejnym etapie rozgrywek – na szczeblu 
powiatowym.                                            MK) 

 
Fot. MK 

Od Redakcji: poniżej znajdziecie kupon nr 2 w naszej zabawie. Zachęcamy także do zamówienia 

wszystkich numerów gazetki na cały rok – prenumerata w sali nr 24. 
Tomek „Teacher” Jarmołkiewicz, Katarzyna Kęprowska, Danuta Malinowska 
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Mimozami jesień się zaczyna,  

złotawa, krucha i miła,  
To ty, to ty jesteś ta dziewczyna,  

która do mnie na ulicę wychodziła.  
 

Od twoich listów pachniało w sieni,  
gdym wracał zdyszany ze szkoły,  

a po ulicach w lekkiej jesieni  
fruwały za mną jasne anioły.  

Mimozami zwiędłość przypomina  
nieśmiertelnik żółty - październik.  

To ty, to ty, moja jedyna,  
przychodziłaś wieczorem do cukierni.  

Z przemodlenia, z przemodlenia senny,  
w parku płakałem szeptanymi słowy.  

Księżyc z chmurek prześwitywał jesienny,  
od mimozy złotej majowy.  

 
Ach czułymi, przemiłymi snami  

zasypiałem z nim gasnącym o poranku,  
w snach dawnymi bawiąc się wiosnami,  

jak ta złota, jak ta wonna wiązanka.  



 
Monika Szachta to uczennica Technikum Mundurowego w Chełmnie. Uwielbia czytać książki i od tego numeru naszej 
gazetki będzie dzieliła się z wami wrażeniami z lektury w nowej, stałej rubryce „Przeczytane”.  
 

Remigiusz Mróz, autor wielu bestsellerów o szerokiej rozpiętości 

gatunków i tematów, tym razem zaproponował swoim czytelnikom 

pierwszą część nowego cyklu W 

kręgach władzy. Pierwsza książka 

owego cyklu nosi tytuł Wotum 

nieufności. 

Marszałek sejmu, Daria Seyda 

prowadzi intensywne życie. Z 

dala od męża i córki. Jednak 

każdy dzień upływa podobnie jak 

poprzedni. Wszystko zmienia się, 

gdy budzi się w pokoju 

hotelowym, nie pamiętając, jak się 

w nim znalazła ani co się z nią 

działo przez ostatnich dziesięć 

godzin. Jest przekonana, że stała 

się ofiarą manipulacji, ale nie 

wie, kto ani dlaczego może za nią 

stać. Próbuje wrócić do 

normalnego życia, zapominając o 

tym, co się mogło stać w 

hotelowym pokoju. Jeszcze tego 

samego dnia wszystko w jej życiu 

staje na głowie. Tymczasem 

Patryk Hauer, wschodząca gwiazda prawicy, podczas prac komisji 

śledczej odkrywa polityczny spisek sięgający najistotniejszych osób w 

kręgach władzy. Ma nadzieję, że to doprowadzi do zniszczenia obecnej 

władzy i tym samym liczy na wygraną w wyborach prezydenckich.  

Książka nie jest taka prosta, jak się wydaje na początku. Myślimy, że 

da się przewidzieć jej dalsze wydarzenia, ale jesteśmy w ogromnym 

błędzie. Pomimo politycznego języka da się ją zrozumieć. (fot: ecsmedia.pl) 

 
 
 
 
 
 
Od dzisiejszego numeru prezentujemy stałą rubrykę sportową. Mamy wśród naszych uczniów przyszłych  mistrzów w 
różnych dyscyplinach sportowych, warto więc promować ich osiągnięcia w dziedzinie rozwoju kultury fizycznej.  
 

10 MEDALI NA ‘LEKKOATLETYCZNYM CZWARTKU” 
27 września ponad dwudziestoosobowa reprezentacja naszej szkoły wystartowała w 
powiatowych zawodach z cyklu „lekkoatletycznych czwartków”. Zawodniczki i 
zawodnicy rywalizowali na Stadionie Miejskim w Chełmnie. Uczniowie SP1 i 
Gimnazjum nr 2 wywalczyli w sumie dziesięć medali, w tym aż sześć z 
najcenniejszego kruszcu: 
Oliwia Lewandowska - I miejsce w skoku w dal, I miejsce w rzucie oszczepem 
Patrycja Sydor - II miejsce w biegu na 300m, II miejsce w skoku w dal 
Marika Krzesimowska - III miejsce w skoku wzwyż 
Dominik Stępień - I miejsce w rzucie oszczepem, I miejsce w pchnięciu kulą 
Michał Rumiński - I miejsce w biegu na 300m, I miejsce w biegu na 1000m 
Aleksander Niedzielski - III miejsce w rzucie oszczepem.                                       (MK) 

 

MARIKA I MICHAŁ WYSTARTUJĄ W „DOLINIE ŚMIERCI” 
27 września uczniowie naszej 
szkoły wybrali się do Grubna, 
gdzie wzięli udział w 
powiatowych zawodach w 
indywidualnych biegach 
przełajowych.  Zarówno w 
kategorii dziewcząt, jak i 
chłopców, odnieśliśmy sukces! 
Marika Krzesimowska (IIb) 
wywalczyła miejsce trzecie 

(wystartowało 26 dziewcząt), a 
Michał Rumiński (IIIa) nie miał 
sobie równych i w pięknym stylu 
zwyciężył (wystartowało 44 
chłopców). Marika i Michał 
zakwalifikowali się do udziału w 
zawodach na szczeblu 
wojewódzkim, które odbędą się w 
bydgoskiej „Dolinie Śmierci”.    (MK) 

 



       

 
 
25 września klasy gimnazjalne udały się do świeckiego kina Wrzos na 

Lekcję w kinie. Poniżej zamieszczamy recenzję filmu Za niebieskimi drzwiami, 
którego projekcja odbyła się po interesujących zajęciach na temat efektów 
specjalnych. Tekst napisał Mateusz z klasy II gimnazjum. 

 
Uważam, że film Za niebieskimi drzwiami jest jedną z 

ciekawszych propozycji kinowych. Oprócz interesującej fabuły w 
filmie zastosowano wiele efektów specjalnych, które spowodowały, 
że sceny fantastyczne wyglądały jak prawdziwe. Wykorzystano m. in. 
technikę zwaną green screen, czyli zmianę tła na fikcyjne obrazy.  
Moją szczególną uwagę zwróciła postać Krwawca. Jego przerażający 
wygląd z pewnością wymagał obróbki komputerowej, czyli 
zastosowania techniki performance capture. Fantastyczny świat 
odkrywany przez głównego bohatera za niebieskimi drzwiami 
imponuje kolorystyką. Dużą rolę odegrały w filmie także efekty 
dźwiękowe, które potęgowały zaciekawienie lub strach.  
Film przedstawia wzruszające sceny o tęsknocie Łukasza za matką, a 
pobyt w fantastycznym świecie, w którym szuka przyjaciół, otwiera 
przed nim inną, 
zupełnie nieznaną 
stronę życia.  
Zachęcam do 
obejrzenia polskiej 
produkcji dla 
młodzieży, choćby 
ze względu na to, 
że niewiele takich 
realizuje się w 
naszej rodzimej 
kinematografii. 
(fot. y.itymg.com)  

Rady nie od parady dla 
uczniów rozpoczynających 
naukę drugiego języka! 
       Nauka drugiego języka to turbodoładowanie, 
uczniowie dwujęzyczni lepiej radzą sobie z wieloma 
zadaniami naraz, szybciej dopasowują się do 
wymagających warunków, lepiej rozwiązują zadania 
werbalne, CZUJĄ SIĘ BARDZIEJ PEWNI SIEBIE, mają 
lepsze oceny w szkole, myślą i reagują błyskawicznie. 
          Nasuwa się tylko jedno pytanie: „GDZIE 
MIESZKA W NASZYM MÓZGU JĘZYK?” - obszary 
odpowiedzialne za rozumienie i posługiwanie się mową 
są zlokalizowane w LEWEJ półkuli mózgu (...więcej 
opowiem Wam o budowie i funkcjach mózgu na lekcjach 
biologii). Chcę Wam - Drodzy Uczniowie skutecznie 
pomóc w nauce drugiego języka i ułatwić jego 
przyswajanie, dlatego przeczytajcie poniższe zasady, 
które z pewnością ułatwią Wam naukę. 

 

 
 
A oto 10 zasad skutecznego uczenia się JĘZYKA NIEMIECKIEGO, głównie dla klas 
VII a i b, bo gimnazjaliści to już wiedzą i stosują w praktyce!!!! 
 

1. Poświęcaj codziennie choćby 5 minut na naukę języka niemieckiego.  
Taka metoda uczenia się jest lepsza, niż uczenie się raz w tygodniu przez 2 godziny. 

2. Kiedy uczysz się języka obcego, nie tłumacz niemieckich słówek na język polski, ale 
staraj się pracować na obrazach. Zamiast tłumaczyć niemieckie słowo 'Schule” pisząc 
obok niego 'szkoła', narysuj lub wklej obrazek szkoły. Nasz mózg (coś na ten temat 
wiem, ponieważ jestem również biologiem) powinien pracować w ramach jednego 
języka i przypisywać słowa niemieckie do obrazów, a nie do polskich słów. 

3. Słuchaj języka obcego jak najczęściej, nawet jeśli nie rozumiesz wszystkich 
słów czy zdań. Staraj się wychwytywać pojedyncze słowa i zdania, które są Ci 
znane. Bardzo ważny jest codzienny, choćby krótki kontakt z żywym językiem 
Dzięki temu nasz mózg przestawia się na inny język i szybciej przyjmuje wiedzę,  
którą poznajemy na lekcjach. 



4. Powtarzaj, powtarzaj, powtarzaj! -  psychologowie udowodnili, że nowo poznany 
materiał musi być przeniesiony z pamięci krótkotrwałej do pamięci długotrwałej, aby na 
długo został on zapamiętany. Powtórzeń należy dokonywać co najmniej trzy razy w 
odstępie cotygodniowym. Wówczas mamy pewność, że materiał, którego się nauczyliśmy, 
został przyswojony. 

5. Otaczaj się językiem obcym, niech zawsze Ci towarzyszy – nawet, jeśli będziesz  
go słuchać tylko w tle. Słuchaj radia, oglądaj telewizję, korzystaj z programów do  
nauki języka. Ulubione Twoje filmy z DVD lub nadawane w telewizji satelitarnej  
włączaj w niemieckiej wersji językowej. To jednocześnie szansa na powtórkę,  
ćwiczenie akcentu i polepszenie rozumienia ze słuchu - trzy w jednym. 

6. Czytaj książki i czasopisma kolorowe w języku obcym, nawet książeczki z  
bajeczkami dla dzieci, zwłaszcza jeśli dopiero zaczynasz naukę drugiego języka. 

7. Odwiedzaj strony internetowe przygotowane w języku obcym, którego się uczysz. 
Znajdź strony z dziedziny, która jest Twoim hobby – może to być biologia, wędkarstwo lub 
muzyka (słuchaj piosenek w wersji niemieckiej). O wiele łatwiej jest nam uczyć się języka 
obcego, kiedy emocjonalnie jesteśmy związani z tematem, który w tym języku jest 
opisany. 

8. Gdy w procesie nauki nastąpi kryzys – nie zniechęcaj się. Jest to faza całkowicie  
naturalna. Po prostu odpocznij chwilę od nauki (ale Drogi Uczniu nie za długo!!!!) 
i przeczekaj – to minie. 

9. Uwierz w siebie i doceniaj nawet drobne efekty swojej pracy nad językiem obcym. 
Porównuj swoją bieżącą znajomość języka z tą, którą posiadałeś na początku nauki. 
Pochwal siebie za to, że podjąłeś się nowego wyzwania, jakim jest nauka drugiego języka i 
odważnie idziesz naprzód. 

10. Pamiętaj, że raz rozpoczęta nauka to proces nigdy się niekończący – nie spoczywaj na laurach,  
ponieważ zawsze możesz być lepszy! 

Powodzenia!                    Viel Spaß meine Schüler!!!          Deutschlehrerin – LUCYNA KUFEL 
 

 

Sprzątanie Świata ( Clean Up the World) to międzynarodowa kampania 
odbywającej się na całym świecie w trzeci  weekend września. Polega na 
zbiorowym sprzątaniu śmieci 
zalegających poza miejscami 
przeznaczonymi do ich 
składowania. Jej celem jest 
wzrost świadomości 
ekologicznej społeczeństw. 
Australia – tu wszystko się zaczęło.....  Akcja SPRZĄTANIE ŚWIATA po raz pierwszy 
odbyła się w 1989 r., kiedy 40 tysięcy mieszkańców Sydney wzięło udział w akcji 
sprzątania terenów portu. W Polsce sprzątanie świata zainicjowała Mira 
Stanisławska-Meysztowicz. Akcja odbywa się co roku, począwszy od 1994. 
Krajowym patronem i koordynatorem akcji w Polsce jest Fundacja NASZA ZIEMIA. 
W akcji uczestniczy młodzież szkolna, harcerze, członkowie organizacji 
ekologicznych oraz ochotnicy. Sprzątanie świata w naszej szkole miało się odbyć 18 
września br. Dwie klasy IVA i VB miały uczestniczyć w tej akcji – ale niestety 
pogoda nam nie dopisała, padało, było bardzo zimno.... Zatem   serdecznie dziękuje 
wszystkim uczniom za chęć udziału w tej ważnej akcji i niestety musimy poczekać 
na lepszą aurę  - „co się odwlecze to nie uciecze!!!!!! 
24. edycja akcji Sprzątanie świata - Polska przebiegała pod hasłem:„Nie ma śmieci - 
są surowce". Celami tegorocznej akcji były: zmiana postrzegania odpadów jako 
„śmieci” i dostrzeżenie ich surowcowego potencjału oraz zainspirowanie i 
zaktywizowanie Polaków do działania na rzecz środowiska i promowanie 
obowiązującego od 1 lipca 2017 roku standardu selektywnej zbiórki, segregacji 
odpadów oraz poszanowania zasobów środowiska. Na pewno zastanawiacie się „Ile 
STATYSTYCZNIE mieszkaniec Polski rocznie produkuje śmieci??? I już odpowiadam -  
ok. 320 kg śmieci. 71% śmieci w naszym kraju trafia na wysypiska, 11% do 
recyklingu. U naszych zachodnich sąsiadów, Niemców, recykling obejmuje 45% 
odpadów, 0,5% śmieci trafia na wysypiska. A jak segregujemy śmieci? 

 
 

Z pozdrowieniem ekologicznym BĄDŹ EKO ZAWSZE I WSZĘDZIE Lucyna Kufel – n-l biologii 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mira_Stanisławska-Meysztowicz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mira_Stanisławska-Meysztowicz


Tabliczka mnożenia też może być pretekstem do zabawy! 
29 września uczniowie naszej szkoły świętowali 7. 
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Dzieci z klas III 
rozwiązywały zadania matematyczne, za co otrzymały 
Certyfikaty Eksperta Tabliczki Mnożenia. Była również 
okazja do sprawdzenia wiedzy rodziców i wystawienia 
im oceny. Chłopcy wzięli udział w konkurencji 

"Matematyczny Piłkarz”.  Do zabawy przyłączyli się również uczniowie gimnazjum. 
Wśród nich tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia otrzymali: 
Patrycja Błaszczyk – II b, Nikodem Błaszak - III b, Katarzyna Coch – III b 
Oliwia Pawińska– III b, Karolina Połczyńska – III b, Martyna Pawłowska – III b 
Martyna Roloff – III b, Łukasz Witko – III b, Bartosz Woźniak – III b              (EK) 

 
 
Z okazji Europejskiego Dnia Języków 
Obcych obchodzonego 26 września nasi 
gimnazjaliści wykonywali podczas lekcji 
języka angielskiego projekty plastyczne. 
Uczniowie mieli w nich ukazać , jak ważna 
jest nauka języków obcych. Owoce ich 
pracy można było podziwiać na wystawie 
w holu oraz w klasach językowych.      (IB) 

  

Samorząd Uczniowski stanowi 
zorganizowaną formę samodzielnych 
poczynań ogółu dzieci i młodzieży w 
szkole. Samorząd w danej szkole jest 
tworzony przez całą społeczność 
uczniowską, bez względu na to jak jest 
ona liczna. Każdy więc uczeń jest członkiem Samorządu Szkolnego, a uczniowie 
poszczególnych klas są członkami samorządów klasowych. Potocznie Samorządem Szkolnym 
nazywa się grupę młodzieży, która pełni określone funkcje tzw. Zarząd.  Zgodnie z 

oczekiwaniami MEN samorząd ma reprezentować 
ogół uczniów, podejmować działania oczekiwane 
przez całą społeczność uczniowską i interweniować w 
przypadku naruszania praw /zgodnie z zasadami 
określonymi w prawie szkolnym/. 26 września 
odbyły się w naszej szkole wybory do zarządu 
Samorządu Szkolnego. Poprzedziła je kampania 
wyborcza. Największą ilość głosów (80) zdobyła 
Katarzyna Coch z klasy III b gimnazjum. Zarząd 
tworzyć będą także Karolina Bednarz z klasy VII b 
szkoły podstawowej i Patrycja Seehaber z klasy II b 
gimnazjum. W skład 1. pocztu sztandarowego 
wchodzą: Stanisław Coch, Patrycja Nalińska, Maja 
Kaszewska - wszyscy z klasy VIIb, 2. poczet to: Emil 
Głowacki, Nina Mrozek i Sandra Kondej, wszyscy z 
klasy IIIa gimnazjum. Opiekunami Samorządu 
Szkolnego będą pani Joanna Osińska i pani Danuta 
Malinowska.  Nowo wybranemu samorządowi 
życzymy sukcesów.            
(DM) 

          



 
We wrześniu do klas I-III zawitała pani Policjantka, która opowiedziała maluchom m. in. o zasadach 
bezpiecznego poruszania się po drogach. Kiedy się ściemni, noście odblaski – one naprawdę ratują życie, 
ponieważ dzięki odblaskowym elementom kierowca ma szansę zauważyć was w ciemności. Z kolei 
obecność Straży Pożarnej w naszej szkole spowodowana była próbną ewakuacją. Akcja przebiegła bardzo 
sprawnie – dla części uczniów i nauczycieli budynek jest zupełnie nowy, więc warto było poznać drogi 
ucieczki w razie zagrożenia pożarowego. Po ogłoszeniu alarmu budynek opustoszał w 3 minuty!         (TJ) 

 

 
 
 
 
Ewakuacja  
I co ś 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uroczystości szkolne to dobra okazja, by poćwiczyć 
pisanie recenzji i sprawozdań. Poniżej próba literacka 
Piotra Jakubowskiego z klasy IIa gimnazjum. 

14 październik to Dzień Edukacji Narodowej. Dnia 
12.10.2017 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w 
Chełmnie odbyły się z tej okazji uroczyste 
obchody. Uczniowie zaprezentowali wokalno-
muzyczny pokaz. Występy rozpoczął żeński 
szkolny chórek. Repertuar był bardzo dobrze 
dobrany. W piosenkach wychwalano zalety nauczycieli, oddając w ten sposób hołd 
ich ciężkiej pracy. W przygotowaniu uroczystości brali udział uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 1 oraz Gimnazjum nr 2. Oprócz występów muzycznych, recytowano 
również wiersze związane tematycznie z Dniem Nauczyciela. Występy, które 
obejrzałem dowiodły ogromnego zaangażowania i ukrytych talentów uczniów. Nie 
zdawałem sobie sprawy, że większość z nich tak ładnie recytuje i śpiewa. 
Podsumowaniem uroczystości było podziękowanie pani dyrektor, skierowane do 
nauczycieli i pracowników naszej szkoły. W mojej ocenie przedstawienie było 
bardzo interesujące.                        (K.K, fot..Z.K.) 

 

  
 
Więcej fotografii oraz skrót filmowy na stronie www.sp1chelmno.pl i www.facebook.com/SP1.Chelmno 



Akademię na Dzień Edukacji Narodowej zakończył występ Patrycji Płocińskiej 
(wokal) i Igi Przybyłowicz (gitara) – dziewczęta wykonały napisaną przez siebie 
piosenkę do melodii „Whisky” zespołu Dżem. Poniżej tekst tej piosenki.  
 

 
 
 

Mój drogi nauczycielu, jednak tyś potrzebny jest, 
wiesz i też nie wiesz, że uczysz życia mnie. 
Ułamki i pierwiastki trudne dla mnie są, 

lecz Pani Bagniewska ma sposób na to coś. 
Literatury i lektury niezrozumiałe dla mnie są, 

lecz Pani Siwka ma sposób by ułatwić to. 
Jest też Pan Dzikowski, historii uczy nas, 

lecz jak ktoś mu podpadnie, to od razu pyta nas. 
„Spójrz mi ino głęboko w oczy” - Pan Stachewicz powtarza wciąż, 

lecz na każdej z nami lekcji, to jest spoko gość. 
Pani od fizyki grozę budzi w nas, 

lecz gdy się uśmiechnie, paraliż puszcza nas. 
Pan Komorowski, to prawie prezydenta brat, 

„Bry” odpowiada nam, to taki techniczny slang. 
Nasz amerykański Teacher, kowbojem chciałby być, 

lecz u nas nie ma prerii, kowbojem trudno być. 
Atomy i cząsteczki, są chyba z innej beczki, 

a nasza wychowawczyni to chyba jakaś bogini, 
że wytłumaczyć potrafi innym te trudne zadań nitki. 

„Guten Morgen” i „Guten Tag” - Pani Kufel wita nas tak. 
Biologia, to nauka o człowieku, a my jesteśmy już w tym wieku, 

że czasem pryszcz wyskoczy i kłuje mocno w oczy, 
ale nikt nie jest szalony - wiemy od Pani Kowalczyk, że to hormony. 

Te wszystkie sztuki piękne, Pani Osińska przedstawia nam 
i po tej piosence mamy nadzieję, że szóstkę nam da. 

Piłka jest okrągła, a bramki są dwie, 
nasz Pan Mariusz na pewno o tym wie. 

Na koniec się pomódlmy, niech ksiądz Jerzy pomoże nam 
znaleźć odpowiednią modlitwę, żeby wszyscy zamienili to w żart. 

Nie chcę już jedynek mieć, lecz sposób na to jest - trzeba uczyć się. 
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Szkoła Podstawowa nr 1 posiada swój ‘hymn’, a w zasadzie piosenkę szkoły. Tekst i 
melodię ułożył nauczyciel języka angielskiego, Tomek „Teacher” Jarmołkiewicz, a 
słowa traktują o Filku – chłopcu, który bardzo chciał się uczyć, ale nie pozwalały 
mu trudne, wojenne czasy. Uczęszczał na tajne komplety, co wpisuje się w tradycje 
Filomatów Pomorskich. Piosenkę można posłuchać na YouTube, na kanale 
Teachera w playliście „SP 1”. 
 
 

 
Filek był w szkole szczęśliwy, 
Polski to  syn był prawdziwy. 

Zaborcy wzięli mu dom, 
Głośno brzmiał piosenki ton! 

 
Jedynka ma swoją duszę. 

Radości moc, wiele wzruszeń 
Ojczyzna, nauka, cnota. 
Dla Polski dobra robota! 

 
Gdy wicher wojny wiał zimny, 

Filek w nauce trwał pilny. 
Zamknięta szkoła, niestety... 
Niech żyją tajne komplety!!! 

 
Jedynka ma swoją duszę. 

Radości moc, wiele wzruszeń 
Ojczyzna, nauka, cnota. 
Dla Polski dobra robota! 

 
O Filku głośno śpiewamy, 
Pamięci zginąć nie damy! 

Dzisiaj w Europie nasz dom, 
Chcemy być tacy, jak on! 

 
Jedynka ma swoją duszę. 

Radości moc, wiele wzruszeń 
Ojczyzna, nauka, cnota. 
Dla Polski dobra robota! 
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