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 W tym numerze:

 Sięgamy do korzeni..., czyli parę słów o historii naszej szkoły
 Wspomnienia Absolwentów
 Za co lubię moją szkołę? Sonda

.

  Ta nasza szkoła
   to całkiem fajne miejsce jest.
  130 lat skończyła
   i coraz lepiej miewa się.

   Nowoczesna i przyjazna,
   tu wszyscy dobrze znamy się.
   Zajęć różnych jest tu sporo,
   i nigdy nie nudzimy się.
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SIĘGAJĄC DO KORZENI...
Kalendarium Szkoły

1887 r. - rozpoczęcie budowy
Szkoły Podstawowej w Linowie.
1889 r. - oddanie szkoły do użytku;
nauczano w niej w języku
niemieckim.
1918 r. - przekształcenie szkoły
niemieckiej w szkołę polską.
1939-1945 - czteroklasowa szkoła
dla dzieci polskich (Polenschulen)
z niemieckim jako językiem
wykładowym.
1945 r. - reaktywowanie szkoły
przez jej pierwszego kierownika,
którym został Pan Kujawski.
1953-1957 – kierownikiem szkoły
był Pan Eugeniusz Szwajkowski.
1965 r. - zakończenie budowy
tysiąclatki.
1978 r. - szkoła w Linowie stała się
punktem filialnym z klasami 0-III
Zbiorczej Szkoły Gminnej w
Świeciu nad Osą z siedzibą w
Lisnowie (kierowanie szkołą
powierzono Pani Irenie
Ciesielskiej).
1988 r. - zawiązał się Społeczny
Komitet Rozbudowy Szkoły z
inicjatywy prezesa RSP ,,Przełom”
w Linowie Pana Leszka Sułka,
dyrektora PGR-u- Józefa
Chojnackiego oraz sołtysa wsi
Jana Łukomskiego i ówczesnego
dyrektora szkoły Henryka
Laseckiego wraz z nauczycielami.

Wspomnienia Pani Haliny Szymańskiej

      W tutejszej szkole pracowałam w latach 1983-2007. W latach 1983-
1986 byłam jej dyrektorem. W chwili rozpoczęcia mojej pracy były cztery
oddziały, a od września 1983 r. powstała klasa piąta. Lekcje odbywały się
w dwóch budynkach. Nie było sanitariatów, toalety były przy stodole.
Wodę pani Maksymowa przynosiła w wiadrach ze studni, która była za
czerwonym budynkiem. W klasach były piece opalane z korytarza. W
1985 r. doprowadzono do szkoły wodę i założono centralne ogrzewanie.
Kadra prawie w całości dojeżdżała z Grudziądza. Najgorsze było błoto
między budynkami szkolnymi. Nieraz zakopał się się tam samochód.
Kiedyś pani Maksymowa próbowała popchać moją syrenkę i została
opryskana błotem od stóp do głów. Warunki pracy były trudne, brakowało
pomocy naukowych. Ale grono pedagogiczne było bardzo zintegrowane,
a uczniowie chętni do współpracy. Wspólnie zrobiliśmy wiele pomocy
naukowych. Duża pomoc była też ze strony rodziców. Z roku na rok
szkoła piękniała i rozbudowywała się.

1986 r. - pierwsi uczniowie ukończyli klasę ósmą; w tym czasie
dyrektorem szkoły była Pani Halina Kniter – Szymańska (1983-1986).
1997 r. - otwarcie sali gimnastycznej przez ówczesnego dyrektora szkoły
Pana Andrzeja Derkowskiego (1994-2008).
1999 r. - utworzenie pierwszej sali komputerowej.
1999-2000 – rozpoczęcie wdrażania reformy oświatowej. Z ośmiu
oddziałów zostało sześć.
2005 r.- powstanie nowej klasopracowni komputerowej.
2008 r. - odbył się w naszej szkole I Powiatowy Festiwal Piosenki
Żołnierskiej i Patriotycznej.
2009 r. - oficjalne otwarcie kompleksu sportowego Orlik; dyrektorem była
wówczas (i jest do chwili obecnej) Pani Katarzyna Chojnacka. Jesienią
2009 r. rozpoczęły się prace upiększające teren szkoły, posadzono 500
drzew. Przy tej okazji teren wokół szkoły wyłożono kostką brukową,
wyznaczono parkingi oraz plac apelowy.
25 września 2009 r. - uroczystość nadania imienia i sztandaru Szkole,
której patronem został generał Józef Wybicki, autor Mazurka
Dąbrowskiego. 
2017 r. - zmiany strukturalne spowodowane reformą szkolnictwa
sprawiły, że 6-letnią szkołę przekształcono w szkołę 8-letnią.
2019 r. - uroczyste obchody 10. rocznicy nadania imienia i sztandaru
Szkole

  Informacje zostały zebrane na podstawie Historii Szkoły opracowanej
przez panią Katarzynę Chojnacką - dyrektora Szkoły Podstawowej im.
Józefa Wybickiego w Linowie.
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 WSPOMNIENIA  ABSOLWENTÓW

  
    Szkołę Podstawową w Linowie ukończyłam w 2000
roku. Moimi wychowawczyniami były panie: Alicja
Derkowska i Halina Szymańska. Moje wspomnienia
dotyczą głównie działalności artystycznej: wokalnej i
teatralnej. Dzięki nauczycielowi i zarazem
ówczesnemu dyrektorowi naszej szkoły, panu
Andrzejowi Derkowskiemu, brałam udział w zajęciach
chóru, który prowadził. Wyjazdy i występy szkolne z
tym związane szczególnie zapadły mi w pamięć.
Lubiłam również udział w przedstawieniach
teatralnych na apelach w szkole i poza nią. Miło
wspominam wycieczki szkolne, zwłaszcza jedną z
nich - kilkudniową do Karpacza. Dzięki niej mogłam
zobaczyć kawałek naszej pięknej Polski oraz miło
spędzić czas w gronie kolegów i koleżanek ze szkoły.
Moim ulubionym nauczycielem była pani Alina
Góralska, którą wspominam jako wspaniałego
pedagoga, a przede wszystkim człowieka. Zawsze
potrafiła zachęcić do pracy i wspomóc, jeśli było
trzeba. Zachęcała nas do brania udziału w
konkursach historycznych. Dzięki niej postanowiłam
pisać w szkole średniej maturę z historii.
  Z okazji jubileuszu 130-lecia istnienia Szkoły
Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Linowie
składam serdeczne gratulacje oraz wyrazy uznania
dla dotychczasowych osiągnięć i sukcesów w pracy
dydaktyczno-wychowawczej. Życzę dalszej owocnej
pracy z młodzieżą oraz kolejnych wspaniałych
rocznic.
                                                                      Malwina

    
    Absolwentem Szkoły w Linowie zostałem w 2011
roku. Moją wychowawczynią była pani mgr Maria
Jolanta Harasim. Z czasów szkolnych najbardziej
zapadły mi w pamięć wszystkie zawody sportowe,
które z pewnością miały wpływ na to, gdzie obecnie
jestem. Na zawsze zapamiętam również wyjazd
klasowy do Malborka z panią Harasim. Myśląc o
ulubionym nauczycielu, muszę wspomnieć o pani
Magdalenie Marciniak (obecnie Olszewskiej),
ponieważ (choć tu argumentów byłoby o wiele więcej)
uczyła najlepszego przedmiotu w szkole. W sposób
szczególny chciałbym wspomnieć tu panią Alinę
Góralską. 10 lat temu pewnie bym tak nie napisał, ale
z biegiem lat człowiek zaczyna rozumieć wiele rzeczy.
Pani Góralska była wymagająca, co nie było dla nas
przyjemne, ale miało nam pomóc, byśmy nie mieli
problemów w dalszej edukacji. Chyba nie trzeba
tłumaczyć, jak ważnym przedmiotem jest język polski.
Pamiętam też wydarzenia historyczne opowiadane na
lekcjach przez panią Alinę… Gdyby była taka
możliwość, z wielką przyjemnością posłuchałbym
jeszcze niejeden raz o mitologii. Dziękuję za to! 
     Z okazji jubileuszu składam Szkole gratulacje i
najserdeczniejsze życzenia – pomyślności,
wytrwałości oraz wielu sił twórczych i kreatywnej
postawy wobec wyzwań społeczeństwa.
                                                Mateusz Szymanski

   
    Szkołę Podstawową w Linowie ukończyłam w 1994 r. Fajnie wspominam swoją klasę. Jej wychowawcą była
pani Alina Góralska. Pamiętam wiele ciekawych wydarzeń z czasów szkolnych: andrzejki, bale przebierańców.
Z wyjazdów najlepiej wspominam pięciodniową wycieczkę do Krakowa. Zwiedziliśmy wtedy również Oświęcim i
Wieliczkę. Lubiłam wszystkich nauczycieli, ale najbardziej pana Romana Piaseckiego, który uczył matematyki –
mojego ulubionego przedmiotu. Bardzo miło wspominam też pana Henryka Laseckiego. Na kolejne lata życzę
Szkole, aby przetrwała, ponieważ jest to miejsce, które jednoczy wszystkich mieszkańców naszej wsi.
                                                                                                                                              Emilia Maziarz
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                        WSPOMNIENIA  ABSOLWENTÓW c.d.

          Moją wychowawczynią w Szkole Podstawowej  
w Linowie była pani Wojewódzka. Ulubionym
przedmiotem była muzyka. W czasach, kiedy ja
chodziłam do szkoły, nie działo się tak wiele jak teraz
– nie było tylu imprez i wyjazdów. Z okazji jubileuszu
życzę Szkole dalszych sukcesów.
                                              Katarzyna Kostrzewa

   
          Szkołę Podstawową w Linowie ukończyłam
 w 2015 roku. Moją klasę wspominam bardzo dobrze,
było to miłe towarzystwo. Czasami były sprzeczki, ale
to wiadomo – jak w każdej klasie. W zerówce naszą
wychowawczynią była pani Ewa Bober, natomiast w
klasach I-III pani Kinga Kozłowska, przemiła osoba,
na której wsparcie i radę zawsze mogliśmy liczyć. W
klasach IV-V wychowawczynią była pani Zuzanna
Orylska, która również przychodziła zawsze z
pomocą. W klasie VI wychowawczynią była pani Maria
Jolanta Harasim. Moi ulubieni nauczyciele to pani
Zuzanna Orylska i pani Kinga Kozłowska.
Rozmawialiśmy jak z najlepszymi koleżankami, często
bowiem spędzaliśmy czas w czasie przygotowań do
różnych przedstawień w szkole. Moim ulubionym
przedmiotem w szkole była muzyka z panem
Sławomirem Domerackim, ponieważ należałam do
zespołu wokalnego. Chodziłam na organizowane
przez pana dodatkowe zajęcia, na których uczyłam
się śpiewać. Przygotowywałam się w ten sposób do
konkursów muzycznych i przedstawień szkolnych. Z
wycieczek, w których brałam w tamtym czasie udział,
najlepiej wspominam wyjazd do Rulewa. Wspinaliśmy
się na linach i była super zabawa. Dobrze wspominam
również imprezy szkolne, bale przebierańców –
mogliśmy się świetnie bawić przy fajnej muzyce.
Sytuacją, którą najlepiej zapamiętałam, było ta, gdy
chcieliśmy z klasa zrobić psikusa nauczycielowi i
poszliśmy na wagary (moje pierwsze w życiu). Bardzo
bałam się srogich konsekwencji! 
   Szkole, w której rozpoczęłam swoją edukację, na
kolejne lata życzę dalszych sukcesów, osiągnięć
sportowych, muzycznych, wygrywania olimpiad
przedmiotowych i dalszego rozwijania się.
                                         Julia Rafalska

  
    Życie szkolne jest nowelą,
   której nigdy nie masz dosyć.
   Wczoraj zabrzmiał pierwszy dzwonek,
   dzisiaj czas wspominać losy.

.

    Szkołę w Linowie ukończyłem w 1998 roku. Bardzo
dobrze wspominam swoją klasę. W początkowych
latach była bardzo liczna – było w niej około 30.
uczniów. W klasach I-III naszą wychowawczynią była
pani Basia Kamrowska, a później pani Alina Góralska.
Bardzo miło wspominam wycieczki i imprezy, a
najbardziej dyskoteki szkolne. Moi ulubieni
nauczyciele to nasza pani wychowawczyni i pan
Lasecki, który bardzo dużo mnie nauczył. „Gonił nas”
z matematyki, ale dzięki temu dużo umieliśmy. Dzięki
niemu polubiłem matematykę i w dalszych latach
kontynuowałem jej naukę, studiując rachunkowość.
Obecnie pracuję jako księgowy. Z lekcji w szkole miło
wspominam zajęcia wychowania fizycznego, ale to
chyba jak każdy chłopak. 
  Szkole Podstawowej w Linowie życzę dalszych
sukcesów, wytrwałości, powodzenia, no i samych
wspaniałych uczniów.
                                                Robert Zgardowski

***
Wspomnienia absolwentów zebrali: Roksana Wiater,
Wiktoria Szymanska i Zbigniew Deptuła
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Lubię moją szkołę...
      Reporterki „Wieści Szkolnych”, Klaudia Studzińska  i Nikola Skierkowska,
przeprowadziły wśród  przedszkolaków, uczniów i nauczycieli sondę, w której pytały o
to, co najbardziej lubią oni w naszej szkole.

- Wychowanie fizyczne. Można się tu wiele nauczyć.
(Marysia, kl. III)
- Zadania domowe (Julek, kl. II)
- Jest wesoło (Kacper, kl. II)
- Są tu fajni koledzy. Już nie mogę doczekać się
wycieczki w góry (Patrycja, kl. II)
- Lubię lekcje matematyki (Adam, kl. II)
- Robotyka, kodowanie (Nikola, kl. VI)
- Książki z biblioteki (Milena, kl. I)
- Plac zabaw (Nikola, kl. I)
- Orlik, wycieczki, nauka (Miłosz, kl. I)
- Społeczność uczniowska, konkursy, akcje
charytatywne (pani Kasia)

- Lubię w szkole pisanie i czytanie (Paweł, kl. II)
- Brak mundurków (Andżela, kl. VI)
- Mało osób w szkole (Klaudia. Kl. VI)
- Mam tu wielu przyjaciół (Olek, kl. VI)
- Lubię szkołę za śmieszne spektakle i zawody
(Sylwek. Kl. VII)
- Przerwy (Radek. Kl. VIII)
- Przyjazny klimat (pani Milena)
- Wycieczki (Angelika, kl. II)
- Zabawki (Wiktoria),
- Klocki (Karol),
- Zabawy z przyjaciółmi (Nataniel)
- Uroczystości w szkole i w przedszkolu, zajmowanie
się dziećmi (pani Monika)
- Wychowanie fizyczne i chemia (Patryk. Kl. VII)
- Wszystkie przedmioty szkolne (Fabian)

.

Szkoło, szkoło, cóż Ci dam?
Jedno serce tylko mam

A w tym sercu wspomnień świat
Żyj nam, SZKOŁO, 1000 lat!!!

Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz,
tym bardziej jesteś spragniony.
                                                     Stefan Żeromski
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    Nasza Szkoła skończyła już 130 lat. Wiele pokoleń stawiało tu pierwsze kroki w nadziei na lepszą przyszłość
dzięki zdobytym w niej umiejętnościom. Czas płynie...To, co dla nas, obecnych uczniów tej szkoły, jest
teraźniejszością,  za chwilę też przejdzie do historii. Mamy nadzieję, że na jej kartach zapiszemy się jak
najpiękniej. 
    Szkole Jubilatce życzymy wszystkiego dobrego na przyszłe lata!!!
                                                                                                          Zespół redakcyjny "Wieści Szkolnych"

      Szkoła to drzwi do wiedzy!
   Te w murach naszej podstawówki prezentują się wyjątkowo i niewątpliwie zachęcają,
by zajrzeć, co się za nimi kryje.
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