
 

W tym numerze: 

SP1 Czersk Cena: 50 gr. Październik 2009 

K r z y ż ó w k a 

Poziomo: 
1. Szkoda, ze trwają tylko 2 miesiące 
4. W nim piszesz notatki 
6. Służy do pisania 
8. Do pisania po tablicy 
9. Królowa nauk. 
11. Dzień 1 czerwca 
12. Wypożyczasz w niej książki 
15. Ulubiony czas miedzy lekcjami 
16. Idziesz na nie rano 
17. Sala z numerem 27 

Pionowo: 
1. Miesiąc w którym rozpoczynasz naukę 
2. Do kreślenia okręgów 
3. Sala o numerze 6 
5. Stawiane nam przez nauczyciela 
6. Lekcyjny 
7. Uczy nas 
8. Niezapowiedziana praca pisemna 
10. Przedmiot na którym uczymy się o Bogu 
13. Uczniowska „ściana śmierci” 
14. Siedzisz na nim w klasie 

Wpisz hasła do krzyżówki. Następnie odszukaj odpowiednie litery i odgadnij hasło: 

 

Zespół redakcyjny: Klasa VIe. Opiekun: p. Barbara Jażdżewska 

K u j o n 

Wypełnij formularz, który 
znajdziesz wewnątrz 

gazetki i oddaj go 
w świetlicy. 

 
Losowanie JUŻ WKRÓTCE 

 

 DARMÓWEK 

WIELKI  KONKURS  

Wygraj wstęp na dyskoteki 
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 Wywiad z p. Justyną Bonin i Piotrem Bieskiem 

 Szkoła w liczbach 

 Terminarz roku szkolnego 

 Z dziejów Czerska 

 Wyniki konkursów i zawodów 

 Kalendarz najbliższych konkursów 

 Kącik kulinarny 

 Jak uniknąć wirusa AH1N1 

 Dyktando 

 Szkolny humor 

 Kawały 

 Zagadki 

 Rebus 

 Krzyżówka 
 I inne…. 

Dzień Edukacji 

Narodowej 
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Co mówi nauczyciel do ucznia… 

 Ja nie jestem twoją koleżanką, 

kolego… 

 Za tydzień spodziewajcie się 

niezapowiedzianej kartkówki. 

 Uczyć się leniuchy! Nie moja to wina, 

że historia z dnia na dzień staje się 

coraz dłuższa! 

 Nie słyszę co do mnie mówisz. 

Musisz głośniej otwierać usta. 

 Nie denerwujcie mnie, bo sobie 

pójdę! 

 Spójrzcie na mapę, na to miejsce 

zakreskowane kropkami. 

 Nie zaczynaj wypowiedzi od: „Ja 

myślę…” , bo nie znoszę kłamstwa. 

 Widzę, że tego nie widzicie. 

 Chyba masz zaparcie mózgu. 

 Jesteś rozgarnięty jak kupka 

piasku… 

 Gdyby za mądrość pobierano opłaty, 

miałbyś szansę na spore ulgi. 

 Hitlerowcy stracili ponad 2000 

zabitych żołnierzy. 

Co mówi uczeń do nauczyciela… 

 Oprócz zabitych na polach leżeli 

obrażeni. 

 Janek siedział na ławce z Anią, 

która była drewniana. 

 Stolicą Polski przeważnie jest 

Warszawa. 

 Po wojnie usuwano stare gruzy, 

a na ich miejsce budowano 

nowe. 

 Jacek wszedł na lód i zaczął 

pękać. 

 Pożyczyłem książkę od 

koleżanki, która była już bardzo 

zniszczona. 

 Mumia to żona faraona. 

 Tlen wchodzi do płuc żeby sobie 

odetchnąć. 

 Rośliny motylkowe to te, które 

zapylają motyle 

  Syrena to pół kobiety, która 

ryczy gdy jest alarm. 

  Św. Łukasz spisywał słowa  

P. Jezusa, a potem to kserował.  

Szkolny humor Szkoła w liczbach 

Nauczycieli 69 

Pracowników obsługi 16 

Liczba uczniów z miasta 645 

Liczba uczniów ze wsi 260 

Liczba uczniów dowożonych 140 

Liczba wydawanych obiadów 340 

Liczba uczniów korzystających 

ze świetlicy 
135 

Szkoła Klasy 
Ilość 

uczniów 

Ilość 

klas 

SP 1 

Czersk 

I 145 6 

II 130 6 

III 146 6 

IV 120 5 

V 136 6 

VI 169 7 

SP 1  

filia  

Malachin 

„0” 6 odziały 

łączone 

1 I 5 

II 16 1 

III 8 1 

SP 1  

filia  

Łubna 

„0” 6 odziały 

łączone 

1 I 7 

II 8 odziały 

łączone 

1 III 3 

Razem 905 41 

Rozwiązanie dyktanda 

Pożółkłe liście, spadające kasztany, to pierwsze oznaki nadcho-

dzącej  jesieni. Grupa  uczniów wybrała się na wycieczkę do lasu. 

Prowadząca do niego ścieżka była wąska i kręta. W promieniach 

słońca mieniło się babie lato. Wszyscy zaczęli się ochoczo rozglą-

dać. Nagle spod krzaka jeżyn wynurzył się uroczy jeż. Wszystkim 

aż zaparło dech z zachwytu na widok milutkiego stworzenia. Idąc 

dalej, ujrzeli pasące się stado saren w towarzystwie dwóch ogromnych jeleni. W za-
chwyt wprawiły wszystkich ich piękne, rozłożyste poroża. Na widok ludzi zwierzyna 

spłoszyła się i uciekła do boru. Po krótkim odpoczynku pani zarządziła zbieranie darów 

lasu, więc każdy niósł z sobą: grzyby, żołędzie, głóg, hubę i bukiety kolorowych liści. 

Powrót do szkoły umilały ożywione dyskusje dotyczące wrażeń z wypadu do lasu. 

Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2009r. 

Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2009r. 

Koniec I semestru nauki 22 stycznia 2010r. 

Ferie zimowe 15-28 lutego 2010r. 

Wiosenna przerwa świąteczna 1-5 kwietnia 2010r. 

Sprawdzian klas szóstych ustali dyrektor CKE 

Dodatkowe dni wolne od zajęć 4 czerwca 2010r. ;dzień sprawdzianu kl. 6 

Zakończenie roku szkolnego 25 czerwca 2010r. 

Terminarz roku szkolnego 

 

Ilu nas jest…? 

Hmm……….. 
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Rusz głową 
 

 ODBYWAJĄCĄ WE  WRZEŚNIU PRAKTYKĘ  

Z JĘZYKA POLSKIEGO 

1. Jak czuje się Pani w naszej szkole 

jako praktykantka? 

P. Justyna: Wasza szkoła bardzo mi się 

podoba. Jestem tu tylko miesiąc, ale wy-

daje mi się, że dobrze poznałam struktu-

rę szkoły. Uczniowie są bardzo mili, a na-

uczyciele pomocni. 

2.  Kim chciała Pani zostać w dzieciństwie? 

P. Justyna:  Jako mała dziewczynka miałam wiele wizji siebie 

w przyszłości. Oczywiście jak każde dziecko chciałam być piosenkar-

ką, aktorką… Ale już w szkole podstawowej myślałam o tym, żeby w 

przyszłości uczyć. 

3. Dlaczego wybrała  Pani ten zawód? 

P. Justyna: Na razie jestem jeszcze studentką i praktyki są dla 

mnie formą ćwiczeń. Bardzo podoba mi się ta praca, myslę, że przy-

szłości mogłabym się tym zajmować. Jednak zostały mi jeszcze dwa 

lata studiów i nie wiem co się w tym czasie wydarzy. 

4. Czy odczuwała Pni stres, gdy pierwszy raz prowadziła Pani 

lekcję? 

P. Justyna:  Stres oczywiście był, 25 par oczu było w końcu na mnie 

skierowanych! Ale szybko minął, bo praca z dzieciakami jest napraw-

dę przyjemna.. 

5. Czy miała pani jakieś śmieszne wpadki na praktykach lub na 

studiach? 

 P. Justyna:  Wpadki oczywiście się zdarzyły, jak każdemu, ale wo-

lałabym ich nie zdradzać. 

Bardzo dziękujemy za wywiad i życzymy  Pani sukcesów! 
Opracowanie: Sara Sawicka i Ilona Paradowska 

Rebus 

Zastanów się? I rozwiąż zagadki 
1. Jesteś ogrodnikiem. Dostałeś 10 drzew. Zasadź 

je w pięciu rzędach po 4 drzewa. Jak to zrobisz? 

Narysuj sobie plan. 

2. Jak dysponując dwoma naczyniami o pojemności 

5 litrów i 3 litry odmierzyć dokładnie 4 litry wody? 

3. Jak mając domową wagę służącą do ważenia lu-

dzi (pokazującą rzeczywistą wagę), zważyć niezbyt 

ciężki rower? 

 

 

Rozwiązanie rebusu 

 

 
……………..      ...…………..    

 

 

.…………………..      ……...……………...…….. 

KUPON KONKURSOWY 
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KUPON  KONKURSOWY 

Połkłe liście, spadajce kasztany, to pierwsze oznaki 

nadchodzcej jesieni. Grpa  uczniw  wybrała się na 

wycieczkę do lasu. Prowadzca do niego ścieka była  

wska i krta. W promieniach słońca mieniło się babie lato. 

Wszyscy zaczli się ooczo rozglądać. Nagle spod kaka  

jeyn wynuył się uroczy je. Wszystkim a zaparło 

dech z zawytu na widok miltkiego stwoenia. Idąc dalej, 

ujeli pasce się stado saren w towaystwie dw  

ogromnych jeleni. W zawyt wprawiły wszystkich ich piękne, 

rozłoyste poroa. Na widok ludzi zwieyna spłoszyła się i 

uciekła do boru. Po krótkim odpoczynku pani  

zaądziła zbieranie darw lasu, więc kady nisł z sobą:  

gyby, ołędzie, głg, ubę i bkiety kolorowych liści. 

Powrt do szkoły umilały oywione dyskusje dotyczce 

wraeń z wypadu do lasu. 

Sprawdź czy potrafisz 

Poniżej znajduje się tekst dyktanda. W budki wpisz odpowiednie 

litery. Rozwiązanie znajdziesz na następnej stronie kujona.  

 

Klasa: ……...  

Imię i nazwisko: …………………………………………. 

WSTĘP WOLNY 
Moje dane 

 

WYGRAJ BEZPŁATNY WSTĘP NA WSZYSTKIE 

DYSKOTEKI DO KOŃCA ROKU SZKOLNEGO  

2009/2010 

Wytnij i wpisz dane na 

kuponie. Na odwrocie 

wpisz KONIECZNIE 

rozwiązanie rebusu.  

Następnie przynieś ku-

pon do świetlicy i oddaj 

go p. Marii Narloch. 

Losowanie 5 wejściówek 

na dyskoteki odbędzie  

się w listopadzie. 

Kupony przyjmujemy do 

30 października 2009r. 

Już po raz trzeci szkolna dyskote-

ka zorganizowana z okazji Dnia Chło-
paka zakończyła się wyborem Mistera 
SP1. Chętnych do tytułu najprzystoj-
niejszego chłopca było sporo, ale Mis-
sterem mógł zostać ten, kto stając w 
szranki z konkurentami popisał się nie 
tylko urokiem osobistym, ale również 
znajomością kobiecej duszy. I wła-
śnie dzięki  tej wiedzy urok zwycię-
stwa poczuł na sobie Piotr Biesek z 
kl. 6a. To właśnie  z nim przeprowadziliśmy dla Was wywiad. 
Martyna – Jak się czujesz w  roli Mistera SP1 ? 
Piotr – Czuję się normalnie, jak zawsze. 
Magda – Czy koledzy dali Ci do zrozumienia, że zazdroszczą 

Tobie tego tytułu? 
Piotr – Nie, nigdy i chyba nie dadzą, mam taką nadzieję.. 
Martyna – Jaka powinna być dziewczyna Twoich marzeń? 
Piotr – Dziewczyna moich marzeń…, powinna być ładna, inteligent-

na, a nie taka, z którą można by porozmawiać tylko o lakierze 
do włosów. Powinna mieć charakter i jeszcze być zabawna. 

Magda – Czy wśród dziewcząt w naszej szkole znalazłbyś taką, 
która spełniła te kryteria?  

Piotr –Na pewno bym znalazł. Nawet znam takie.. np. Ola, Michalina, 
Emilia.., jest dużo takich dziewczyn.. 

Martyna – Co dla Ciebie jest najważniejsze w życiu?  
Piotr – Rodzina , przyjaciele i piłka nożna. 
Magda - Czym się interesujesz?  
Piotr – Interesuję się sportem, w szczególności  piłką nożną oraz 

komputerami. 
Martyna – Czy możesz nam zdradzić swoje marzenia?  
Piotr – Marzę o tym, aby zostać zawodowym piłkarzem, albo ogólnie 

sportowcem lub dobrym informatykiem. 
Dziękujemy za wywiad i życzymy Tobie spełnienia marzeń! 

Opracowanie: Martyna Ossowska i Magda Talaśka 
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„Trzeźwy umysł” 

W ubiegłym roku szkolnym odbył się konkurs zorganizowany przez 

Fundację „Trzeźwy umysł”. Wyniki konkursu poznaliśmy w wakacje. 

Prezentujemy listę laureatów: 

Sara Sawicka  – opiekun p. Barbara Ringwelska 

Natalia Fierek  – opiekun p. Barbara Ringwelska 

Aleksandra Jażdżewska  – opiekun p. Maria Gerowska 

Aleksandra Rzepinska  – opiekun p. Anna Szprenga 

 
Zawody sportowe 

6.10.2009r. nasi uczniowie brali udział w Powiatowych 

Sztafetowych Biegach Przełajowych. Zawody odbyły 

się w Konarzynach. 

Dziewczęta - III miejsce - opiekun p. Ewa Pruszak 

Chłopcy - II miejsce - opiekun p. Jacek Wycinka     GRATULUJEMY 
 

DYSKOTEKA 

Największym wydarzeniem dla 

uczniów w tym roku szkolnym była 

niewątpliwie dyskoteka szkolna, któ-

ra odbyła się  1 października 2009r. 

Trwała od godz. 16.30-19.00. 

(wiadomo, ze zawsze  będzie za 

krótka). Organizatorem jak zwykle 

tak udanej imprezy był Samorząd 

Uczniowski pod wodzą p. Marii Narloch. Prowadził ją D’J— Marcin 

Sękowski. Atrakcją wieczoru były niewątpliwie wybory Mistera Szko-

ły. I tak: Misterem SP1 został  Piotr Biesek (wywiad z nim znajdzie-

cie w tym numerze „Kujona”) Tytuł I v-ce Mistera uzyskał Łukasz 

Stawicki a II v-ce Misterem - został Dawid Pawlikowski. 

 A to już było... 
Jak uniknąć wirusa AH1N1… ?  

           
Żeby nie zachorować na świńską grypę trzeba 

często myć ręce... 

    Między innymi takie informacje  możemy wyczytać 

z ulotek przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji 

Narodowej. 

    Aby zmniejszyć ryzyko  

zachorowalności wśród 

uczniów, w szkolnych toaletach pojawiły się po-

jemniki dozujące mydło i papier. Mamy nadzie-

ję, że każdy z Was wie w jaki sposób korzysta 

się z tego typu urządzeń i do czego służą pa-

pierowe ręczniczki oraz mydło :-)  

Dla niedouczonych zorganizujemy specjalne 

szkolenie ;-)  

Przypominamy, że  

 Pandemia to epidemia danej choroby zakaźnej występującej w tym 

samym czasie w różnych krajach i na różnych kontynentach. 

 Zarażenie wirusem AH1N1 między ludźmi jest takie samo jak w 

przypadku grypy sezonowej – bezpośrednio drogą kropelkową 

(kichanie, kaszel), oraz  powierzchniową przez kontakt  

z powierzchnią zanieczyszczoną wydzieliną z dróg oddechowych 

chorego. 

Aby uniknąć zachorowania: 

 Myj ręce mydłem co najmniej 20 sekund. 

 Kaszl i kichaj w chusteczki. 

 Zostań w domu w razie infekcji. 

 Bądź w odpowiedniej odległości od osób 

chorych. 

 
ŻYCZYMY ZDROWIA ! 
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Przychodzi baba do lekarza ze śledziem na plecach.  

Lekarz pyta:  

- Co się pani stało?  

A baba:  

- Cicho, ktoś mnie śledzi.  

 

Przychodzi baba do lekarza :  

- Panie doktorze źle się czuje.  

Lekarz zbadał babę  

- Niech pani codziennie rano na czczo wypija jedno jajko.  

- Panie doktorze, ale ja nie znoszę jajek.  

- A kto je pani każe znosić? 

 

Przychodzi baba do lekarza:  

- Panie doktorze, bardzo boli mnie brzuch!  

- A co pani jadła?  

- Puszkę śledzi.  

- Czy były świeże?  

- Nie wiem, nie otwierałam! 

 

Profesor biologii mówi do studentów:  

- Zaraz pokażę państwu żabę. Będzie ona tematem dzisiejszego wykładu.  

Zaczyna szukać w teczce. Po chwili wyciąga z niej bułkę z kiełbasa.  

- A wydawało mi się - mówi zdziwiony - ze śniadanie już jadłem... 

 

Inżynierowie: mechanik, chemik i informatyk jadą 

jednym samochodem. Nagle silnik prycha, buczy, 

silnik gaśnie, auto staje.  

- To coś z silnikiem - mówi mechanik.  

- Myślę, że paliwo jest złej jakości - stwierdza  

chemik.  

- Wysiądźmy i wsiądźmy, może to pomoże - mówi 

informatyk.;) 

UWAGA!!!  KOMUNIKAT!!!  NIE PRZEGAP OKAZJI!!! 
Jeżeli pasjonujesz się walką… 

Jeżeli lubisz dobrze się bawić… 
Jeżeli chciałbyś (chciałabyś) pomagać innym… 

Jeśli jesteś miłośnikiem modlitwy… 
Jeśli śpiewasz jak słowik lub sroka… 
Jeśli nie masz co robić z czasem… 

Mamy dla Ciebie propozycję: 

Wstąp do RYCERSTWA NIEPOKALANEJ 
KIEDY? W sobotę 24 października po Mszy św. o 8.45 
GDZIE? W salce parafialnej przy kościele. 
 

Rycerstwo Niepokalanej tworzą dwie grupy: 
I grupa - Rycerzyki Maryi (I-V klasy) 
II grupa - Rycerze Maryi (VI i gimnazjum) 
 

Spotkania odbywają się co dwa tygodnie: 
I grupa – co drugą sobotę 
II grupa – co drugi piątek 
W pierwszą sobotę miesiąca spotykamy się wszyscy razem!!! 
To dopiero jest spotkanie!!!!!!!!!!!!!! 
Najstarszymi Rycerzami, którzy nami dowodzą są: 
Ks. Mateusz Draszanowski i pani Sonia Babinska 

Nazwa konkursu 
Planowany 

termin 

Przeznaczony 
dla uczniów 

klas 

Gminne Indywidualne Biegi Przełajowe  16.10.2009 IV-VI 

Gminny Konkurs Plastyczny  30.10.2009 I - III 

Szkolny Konkurs "Jesienny bukiet z darów natury"  30.10.2009 V 

Konkurs na Najbardziej Zadbaną Izbę Lekcyjną  31.10.2009 I - III 

Szkolny Konkurs Wiedzy o Patronie Szkoły J. Korczaku  10.11.2009 I - III 

Ślubowanie uczniów klas pierwszych  10.11.2009 I 

Konkurs Matematyczny "Zabawa z matematyką" 20.11.2009 III, IV 

Ogólnopolski Konkurs Informatyczny „Bóbr” 13.11.2009 IV-VI 

Etap szkolny Pomorskiego Konkursu Matematycznego  listopad 2009 III 

Etap szkolny Pomorskiego Konkursu Ortograficznego  listopad 2009 III 

Etap szkolny Gminnego Konkursu "I'm a poet"  listopad 2009 IV-VI 

Gminny Konkurs "I'm a poet"  listopad 2009 IV-VI 

Szkolny Konkurs Plastyczny "Moja ulubiona książka"  listopad 2009 IV-VI 

Szkolny Konkurs Korczakowski  listopad 2009 IV-VI 

 Kalendarz najbliższych konkursów  Kawały 
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AMERYKANY 
SKŁADNIKI 

6 JAJEK  

1KG. MĄKI 

1KOST. PALMY 

2 SZKL. CUKRU 

2 SZKL. LETNIEGO MLEKA 

4 PŁASKIE ŁYŻKI AMONIAKU 

SPOSÓB WYKONANIA 

       Palmę utrzeć z cukrem do-

dawać jajka, a następnie mleko z 

mąką. Na koniec dodać amoniak 

rozprowadzony w ¼ szk. mleka. 

Ciasto nakładać łyżką na wysma-

rowaną tłuszczem blaszkę i piec 

w temp. 200 stopni. 

PARÓWKI W CIEŚCIE 

SKŁADNIKI 

25 DAG. SERA 

70 DAG. PARÓWEK  

SKŁADNIKI DO 

CIASTA 

3 JAJKA 

SZCZYPTA SOLI 

½ KOST. DROŻDŻY 

½ KG. MĄKI                           

¼  KOST. PALMY                                                   

3 ŁYŻKI CUKRU 

¾  SZKL. MLEKA 

½ KUBKA KWAŚNEJ ŚMIETANY 

SPOSÓB WYKONANIA 

Parówki naciąć wzdłuż i włożyć paseczki 

sera. Z wymienionych składników przy-

gotować ciasto. Następnie rozwałkować 

je. Parówki owinąć dookoła ciastem i 

piec w piekarniku w temp. około 180 

stopni.    

Zrób to sam 

Kącik kulinarny 
 
 

 

„Gdyby wziąć wszystkie uśmiechy dziecięce, 
uśmiechy kwiatów i uśmiechy ptaków, 

powstałby wiersz o nauczycielu” 
                                           J.B. Ozóg 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

pragniemy podziękować Nauczycielom za trud,  

wyrozumiałość i serce.    

Niech Wam nie zbraknie nigdy zdrowia,  

niech szkoła w dom się wspólny zmienia!  

Praca wychowawcy to praca niełatwa,  

bo często leniwa i krnąbrna jest dziatwa.  

Kocha ona figle i chętnie się czubi,  

lecz stroni od książki, uczyć się nie lubi.  

Trzeba dużo zdrowia, dużo czasu stracić,  

aby umysł ucznia rozwinąć, wzbogacić,  

który gdy dorośnie, dopiero zrozumie,  

jak jest w życiu ciężko, gdy się mało umie. 

 

 

 

 

 

 

Życzą uczniowie 

Ż Y C Z E N I A 
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 Z dziejów Czerska 
Wszyscy wiemy iż w tym roku przypadła 70 rocznica wybuchu II wojny 
światowej. Oto kilka słów na temat jak wojna przebiegała w naszym regionie.  
 Wojska niemieckie 
weszły do Czerska 3 wrze-
śnia 1939 około godziny 10. 
Niemieckim komendantem 
miasta został Gross. Okupant 
przystąpił do systematycz-
nej likwidacji polskiej inteli-
gencji i osób, które zostały 
uznane za niebezpieczne dla 
III Rzeszy. W dniu 4 listo-
pada 1939 r. w lesie łukow-
skim rozstrzelano 28 osób, 
m. in. Członków Polskiego 
Związku Zachodniego. Wiele rodzin wysiedlono aby w ich domach osiedlić 
Niemców z Besarabii. Podejrzanych o pomoc dla partyzantów rozstrzeliwa-
no bez wyroku w miejscu zamieszkania. Tak zginęła 18 X 1944 r. rodzina 
Jana Kiedrowskiego ze Strugi, 20 XI 1944 r. rodzina Józefa Ciemińskiego z 
Bielaw, 4 XII 1944 r. rodzina Rolbieckich z Kurczego. Prowadzono bez-
względną walkę z polskością. Okolice Czerska były rejonem działania wielu 
organizacji podziemnych. Już we wrześniu 1939 r. powstała grupa party-
zancka Jana Meggera. W 1941 r. połączyła się ona z grupą Józefa Kuśnierza. 
W 1940 r. rozpoczęła działalność Polska Armia Powstania. Był to oddział Ja-
na Szalewskiego i grupa Jana Sznajdera. Stoczyły one wiele potyczek z po-
licją i wojskiem niemieckim. Nazwe miasta 25 kwietnia 1942 r. zmieniono na 
Heiderode. 

Wolność przyszła do Czer-
ska w wyniku ofensywy 
styczniowej wojsk radziec-
kich. Nocą z 20 na 21 lutego 
oddziały 492 i 584 pułku 
piechoty wdarły się do Czer-
ska i rozbiły garnizon nie-
miecki. Hitlerowcy stracili 
ponad 2000  żołnierzy i ofi-
cerów, 11 czołgów i dział 
pancernych, 26 dział i wiele 
sprzętu wojennego. Rankiem 
21 lutego Czersk był  wolny. 

II wojna światowa 

Kalendarium 
 
XIII w. – pierwsze wzmianki o 

miejscowości (nazwa Czirsk) 
1309 – Czerk pod panowanie 

zakonu krzyżackiego 
1382 – Henryk von Bullendorf 

komtur tucholski przenosi 
wieś Czersk na prawo cheł-
mińskie 

1466 – na mocy II pokoju  
toruńskiego włączenie w  
obszar Prus Królewskich 

1584 – w Czersku istnieje drewniany kościół  
1706 – Czersk zniszczony podczas wojen szwedzkich 
1758 – Spłonął drewniany kościół. 
1760 – Budowa nowego kościoła 
1772 – wejście w obszar zaboru pruskiego 
1827 – budowa drogi bitej Berlin - Królewiec 
1873 – uzyskanie połączenia kolejowego, co zapoczątkowało rozwój miasta i 

przemysłu drzewnego 
1887 – powstanie zakładu Hermana Shütta - obecnie Czerska Fabryka Mebli 

„KLOSE” 
1906 – strajk szkolny dzieci polskich 
1913 – zakończenie budowy obec-

nego kościoła parafialnego 
1914 - 1918 – I wojna światowa. 

Niemcy pod Łukowem  
tworzą obóz jeniecki. 

1920 – ponownie w granicach  
Polski 

1924 – wizyta prezydenta  
Stanisława Wojciechowskiego 

1 lipca 1926 – nadanie praw miej-
skich 

6 sierpnia 1928 – wizyta prezy-
denta Ignacego Mościckiego 

1939-1945 – wcielenie do III Rzeszy 
21 lutego 1945 – wyzwolenie spod okupacji hitlerowskiej 
1966 – oddanie do użytku naszej szkoły 
 

Centum obecnie 

ul. Kościuszki 1910 r. 
ul. Dworcowa 25 VIII 1939 

Trybuna honorowa 25 VIII 1939 
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