


Na początku lat 70. XIX wieku w Tucholi 

działały trzy szkoły wyznaniowe: katolicka, 

ewangelicka i żydowska. Od 1832 starano się 

o jedną szkołę łączącą wszystkie wierzenia.

W 1861 uchwalono utworzenie szkoły 

symultannej, z której wywodzi się obecna 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Tucholi. Uroczyste 

wbudowanie kamienia węgielnego pod 

budynek nastąpiło 14.09.1876r. Pierwsze 

zajęcia odbyły się 4.11.1878 r.



W nowo powstałej szkole zajęcia prowadziło 

6 nauczycieli, po dwóch z każdego wyznania : 

• Adolf Wilke

• Samuel Kramm

• Robert Bisewski

• Adalbert Klemp

• Louis Kroner

• Heymann Cohn

W okresie międzywojennym była tu 7 klasowa 

Szkoła Powszechna.





Szkoła dawniej. Szkoła obecnie

Szkoła wczoraj i dziś



W holu szkoły znajduje się tablica upamiętniająca nauczycieli 

- ofiary II wojny  światowej. Jako pierwszy widnieje na niej 

kierownik szkoły z lat 1927-1939 Józef Ossowski.



Na ścianie frontowej budynku 

znajduje się tablica z 1928roku  

upamiętniająca 10 rocznicę 

odzyskania przez Polskę 

niepodległości. 

Widnieje na niej napis          

„P.R.Z.P.-11 XI 1928” 

( Pamiątka Rocznicy 

Zmartwychwstania Polski)



Patronem Szkoły Podstawowej nr 1     

w Tucholi jest ks. ppłk. Józef  Wrycza. 





Szkoła posiada własny 

hymn, piosenkę 

oraz ceremoniał.





Piosenka o „Jedynce”

Jest rynek w Tucholi

Jest pomnik i “Wrzos” 

Jest Kicz co przepływa 

Jest nasz własny los.

Jest “czwórka” i “piątka”

Jest “trójka”, “ LO”

Jest kilka szkół jeszcze

Lecz my ponad to ...

My z jedynki, my z jedynki

Oni chłopcy, wy dziewczynki (bis)

My z jedynki - podstawówki

Skąd nauka chodzi w las

Z nami jednak piątki, szóstki

Od nich bije jasny blask.

My z jedynki ...

My z jedynki - podstawówki

Z nami burmistrz, z nami straż

Gdy sąsiadów mamy mocnych               

Przy nas wiele pięknych szans.

My z jedynki ...

My z jedynki - podstawówki

My nadzieją nowych dni

My jedynkę mamy w godle                 

Kijem zawrócimy Kicz.

My z jedynki ...

Słowa: Marian Thiede

Muzyka: Roman Tyrański



Co roku 4 grudnia obchodzimy Święto Szkoły. 

Uroczystość rozpoczyna się Mszą Świętą. Potem idziemy 

wraz z nauczycielami pod plebanię przy pl. Wolności,      

w której mieszkał ks. J. Wrycza i jego pomnik przed 

parafią pw. Bożego Ciała. Następnie udajemy się             

na cmentarz parafialny. Zapalamy znicze na grobie 

patrona. Po powrocie do szkoły urządzamy turniej              

na temat naszej szkoły i ks. Wryczy.

Tradycja szkolna



Dawniej nie było pawilonu i boiska 
sportowego.

W naszej szkole obowiązywały 

mundurki. Składały się 

z fartuszka i emblematu.

Ciekawostki

W obecnej sali korekcyjnej 

znajdowała się harcówka.



Na miejscu dzisiejszego holu znajdowała 

się pracownia chemiczna.

Dawniej nie było schodów,  

które dzisiaj są używane przez 

młodszych uczniów.

W obecnej sali nr 12 znajdowała 

się sala gimnastyczna.

Ciekawostki



KONIEC

PREZENTACJĘ PRZYGOTOWALI : 

Julia Cemka

Martyna Jaworska

Paweł Żebrowski
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* Wywiad przeprowadzony z byłą  uczennicą  naszej szkoły.  


