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   Pierwszy miesiąc nowego ro-

ku. Nadziej,       

       

      

  
 

11 listopada 1918 roku, po 123 latach niewo-

li, odrodziło się państwo polskie. Cztery pokolenia 

Polaków walczyły o pamięć i narodową tożsamość, 

żyjąc pod zaborami- rosyjskim, pruskim i austriac-

kim. Przetrwali i zwyciężyli. Aby odpowiednio ucz-

cić ten dzień uczniowie klas III szkoły podstawowej 

i gimnazjum wraz z  wychowawczyniami  przygoto- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wali apel upamiętniający najważniejsze  wydarzenie 

w historii Polski. Przedstawili okoliczności związa-

ne z odzyskaniem przez Naszą Ojczyznę niepodle-

głości. Pamiętajmy o tym, aby na co dzień czcić 

nasz kraj. Bądźmy dumni, że jesteśmy Polakami, bo 

słowo Ojczyzna zaczyna się w sercach. 11 listopada 

bieżącego roku dyrekcja szkoły wraz z nauczycie-

lami i uczniami wzięła  udział w uroczystościach 

miejskich z okazji Święta Odzyskania Niepodległo-

ści.                                                                                               

                                                               E. Maślanka 

Listopad- liście już opadły z drzew. Smutno za oknem, a my świętujemy Odzyskanie 

                Niepodległości i bierzemy udział w licznych konkursach.                    Red.   
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W związku z 99. rocznicą odzyskania Nie-

podległości Polski Miejski Ośrodek Kultury w Pel-

plinie, jak co roku, zorganizował konkurs plastyczny 

„Kiedy myślę Polska”. Przeznaczony był on dla 

dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawo-

wych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz 

uczniów szkół specjalnych, wychowanków świetlic 

terapeutycznych i ośrodków terapii zajęciowej  

z terenu 

gminy Pel-

plin. Tema-

tyka prac 

miała na-

wiązywać do 

Święta Nie-

podległości. Na konkurs wpłynęło mnóstwo prac, 

spośród których jury 10 nagrodziło, a 12 wyróżniło. 

Cieszymy się, że dwie prace, wykonane przez 

uczennice naszej szkoły zwróciły uwagę jury. Na-

grodzona została praca Darii Krakowskiej, wyróż-

niona zaś praca Marianny Pauch. 

                     T. Szramowska, K. Bembenek 

                      

 

W październiku z okazji ,, Miesiąca Biblio-

tek’’ uczniowie naszej szkoły wzięli udział w kon-

kursie ,,Z książką mi do twarzy’’. Najmłodsze 

dzieci z klas I-

III wykonały 

prace w formie 

plastycznej, a 

pozostali ucz-

niowie przygo-

towali fotogra-

fie. Konkurs plastyczny: I miejsce – Marianna 

Pauch i Zuzanna Szulc kl.III b ; II miejsce – Nella 

Konkel kl.III a ; III miejsce – Pola Starke i Zuzanna 

Libiszewska kl.III b; wyróżnienie – Zuzanna Szenyk 

kl. III b, Lena Piechowska kl.I a i Mateusz Smugaj 

kl. IIIa. Konkurs fotograficzny: I miejsce – Laura 

Piechowska kl. V a; II miejsce - Marta Jaśniewska 

II bg. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym.………. 

                                                                      A. Bresa 

                                                  

        

Organizatorem XII edycji wojewódzkiego 

konkursu dla dzieci i młodzieży „Moje wzrastanie ku 

pełni człowieczeństwa” na temat „ Jan Paweł II – 

świadek historii Polski” było Stowarzyszenie Profilak-

tyki i Wspierania Rozwoju 

Osobowości Dzieci i Mło-

dzieży „Wzrastanie” w 

Przemyślu, świetlica „Wra-

stanie” w Radymnie. Za-

daniem konkursowym było 

namalowanie Jana Pawła II 

w okolicznościach znaczą-

cych dla historii Polski. 21 

października w Radymnie 

wręczone zostały dyplomy  

i nagrody laureatom konkur-

su. Wśród nich znalazła się uczennica kl. III b, Zu-

zanna Szulc. Przedstawiła ona Jana Pawła II modlące-

go się przed Cudownym Obrazem Jasnogórskim. Zuzi 

gratulujemy sukcesu.                               K. Bembenek 

                                                              

 

 

„Totus Tuus” - Maryja w życiu Jana Pawła 

II. To temat przewodni tegorocznego konkursu papie-

skiego zorganizowanego przez ZKiW nr1 w Pelplinie. 

Temat nawiązywał do 100. rocznicy objawień fatim-

skich oraz 300. rocznicy koronacji Jasnogórskiego 

Wizerunku Matki Bożej. Uroczyste wręczenie nagród 

nastąpiło podczas Mszy świętej z okazji Dnia Patrona. 

W kategorii - klasy IV - VI sp.: I miejsce - Weronika 

Huebner,  II miejsce - Kinga Bauer, Faustyna Klin. 

III miejsce - Zofia Żebrowska. W kategorii klasy VII 

sp oraz gimnazjum: I miejsce - Kewin Trochowski, II 

miejsce - Jolanta Zielińska, III miejsce - Weronika 

Kłopotek. Serdecznie dziękujemy ZKiW nr 1 za za-

proszenie do konkursu.                               Katecheci  

KIEDY MYŚLĘ POLSKA JAN PAWEŁ II  

 – ŚWIADEK HISTORII POLSKI 

Z KSIĄŻKĄ MI DO TWARZY 

XI MIĘDZYSZKOLNY  

KONKURS PAPIESKI 
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10 listopada w auli Szkoły Podstawowej nr 1 w 

Chojnicach odbyło się XVIII Spotkanie z Pieśnią i 

Piosenką Patriotyczną „Cześć polskiej ziemi”.   Na-

szą szkołę reprezentowały zespoły „Kropelki”, „Kwia-

tuszki” oraz Julia Kuczkowska. Zespół „Kropelki” w 

składzie: O. Drossel, P. Glock, J. Laskowska, Z. Libi-

szewska, M. Pauch, Z. Szulc zaśpiewał piosenkę „Na-

sza Ojczyzna”. Zespół „Kwiatuszki” zaprezentował 

piosenkę „Serce w plecaku”. Skład zespołu: N. Hasa, 

W. Huebner, A. Mrozińska, N. Trochowska, A. Że-

browska, Z. Żebrowska. W kategorii kl. VII-

gimnazjum wystąpiła J. Kuczkowska. Zaśpiewała pio-

senkę „Czerwone maki na Monte Casino. Wszystkie 

nasze prezentacje wysoko oceniono. „Kropelki” –  

I miejsce „Kwiatuszki” – I miejsce, Julia Kuczkowska 

– II miejsce. Dziewczętom gratulujemy udanych wy-

stępów i osiągniętych sukcesów.            K. Bembenek 

 

19 października w Bibliotece Diecezjalnej im. 

Bernarda Szlagi wręczone zostały nagrody i stypendia 

Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin. Podczas tegorocz-

nej Gali Edukacyjnej wystąpił Chór Cantores Minores 

z Gniewu pod kierownictwem Izabeli Chyły. Miło 

nam, że wśród stypendystów znalazła się spora grupa 

uczniów naszej szkoły. Stypendium naukowe otrzyma-

ła Faustyna Klin. Stypendia artystyczne otrzymali: 

Paweł Glock, Natalia Hasa, Weronika Huebner, 

Julia Kuczkowska, Agata Mrozińska, Laura Pie-

chowska, Weronika Sak, Nadia Trochowska, Agata 

Żebrowska, Zofia Żebrowska. Naszym uczniom gra-

tulujemy!                                                              Red.                       

 

 

 

Surowce wtórne mogą mieć wielorakie za-

stosowanie: z makulatury powstają zeszyty, papier 

toaletowy; z 

aluminiowych 

puszek i ze 

szklanych bu-

telek po prze-

topieniu nowe 

opakowania, a 

z plastików po zmieleniu przedmioty codziennego 

użytku. W ten sposób chronimy i dbamy o naszą 

przyrodę. Uczniowie naszej szkoły udowodnili, że 

surowce wtórne mogą przydać się również, jako 

materiał do wykonania wspaniałych prac plastycz-

nych. Dziękujemy za udział w konkursie przede 

wszystkim uczniom klasy 5b, a także 4c, 5a i 6a. 

                                    Nauczyciele przyrody 

 

 

8 listopada przypada Dzień Zdrowego Śnia-

dania i Jedzenia. Właśnie z tej okazji uczniowie klasy 

I a przynieśli na zajęcia Świeżaki. Z ich pomocą po-

znali zasady zdrowego i racjonalnego odżywiania się. 

Kolorowe maskotki – warzywa i owoce, przypomina-

ły, że muszą stanowić najistotniejszy składnik dziecię

cych posiłków. Dzieci obejrzały prezentację multime-

dialną na temat zdrowego stylu życia. Śpiewały razem 

ze Świeżakami ich hymn. Nie obyło się też bez wspól-

nych ćwiczeń ruchowych, do których również zachęca-

ją Świeżaki. Ważnym punktem dnia było zdrowe II 

śniadanie. Maluchy jadły kanapki, owoce i warzywa, 

piły kefir. Na koniec każdy rysował piramidę żywie-

nia. Kolorowe i radosne zajęcia z pewnością zostaną  

w pamięci uczniów.                             B. Kowalewska 

XVIII SPOTKANIE Z PIEŚNIĄ 

 I PIOSENKĄ PATRIOTYCZNĄ 

GALA EDUKACYJNA 

KONKURS PLASTYCZNY 

 „NIE MA ŚMIECI SĄ SUROWCE” 

ŚWIEŻAKI W SZKOLE 
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       W dniu 8 listopada w ZKiW w Rudnie rozegrane 

zostały Gminne Igrzyska Dzieci oraz Gminne Igrzy-

ska Młodzieży Szkolnej w tenisie stołowym. W rywa-

lizacji wzięły udział drużyny z ZKiW nr 1 w Pelplinie, 

ZKiW w Rudnie, ZKiW Kulice oraz uczniowie naszej 

Szkoły Podstawowej nr 2. Mecze rozgrywano oddziel-

nie dla kategorii dziewcząt i chłopców. W kategorii: 

IGRZYSKA DZIECI - CHŁOPCY w klasyfikacji koń-

cowej zajęliśmy III miejsce. W IGRZYSKACH 

MŁODZIEŻY SZKOLNEJ - DZIEWCZĘTA uplaso-

waliśmy się na II miejscu, natomiast w kategorii 

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ - CHŁOPCY 

zajęliśmy III miejsce. Organizatorami zawodów byli 

ZKiW w Rudnie oraz Pelplińskie Centrum Sportu.                   

                                                                             Red. 

 

 

Agata Kolaska od września tego roku jest 

uczennicą klasy I a naszej szkoły. Kiedy miała jeszcze 

6 lat i cho-

dziła do 

przedszko-

la, wraz z 

ojcem uda-

ła się do 

Gdańska na 

casting do 

programu 

„Mali Gi-

ganci” i przeszła eliminacje. Pojechała do Warszawy, 

uczestniczyła w warsztatach, ćwiczyła, poznała wielu 

sławnych ludzi z TV. Zaprezentowała podczas pro-

gramu ludową piosenkę. Z dumą patrzeliśmy i słucha-

liśmy występu Agatki. Chociaż przygoda w TV już się 

skończyła, to my życzymy jej dalszych sukcesów. 

                                                                             Red. 

 

 

 

 

30 października 2017 r. w Zespole Kształcenia 

i Wychowania w Rudnie odbył się Gminny Turniej 

„Mały Mistrz” (edycja jesienna).  W zawodach star-

towały reprezentacje szkół podstawowych kl. I-III. 

Każda drużyna składała się z pięciu dziewczynek i 

pięciu chłopców. Po prezentacji drużyn i rozgrzewce 

rozpoczęły się konkurencje sportowe, które mierzone 

były na czas. Towarzyszyły im ogromne emocje i 

zdrowa rywalizacja zgodna z zasadą fair play. Po słod-

kim poczęstunku ogłoszone zostały wyniki i wręczone 

dyplomy i medale. Nasza drużyna zajęła IV miejsce. 

Brawo.                                                 K. Bembenek 

                                                   

7 listopada urodził się Biskup Konstantyn – Pa-

tron naszej szkoły. Z tej okazji Samorząd Uczniowski 

przygotował konkurs na „laurkę urodzinową”. Patro-

nat nad konkursem objęła p. Barbara Nabakowska – 

Dyrektor Szkoły. Spośród wielu ciekawych prac, na-

grodzone zostały laurki wykonane przez klasy: IIA SP, 

VIA SP oraz IIIB Gimnazjum. Święto Patrona zostało 

uhonorowane przez SU, specjalnie na tę okazję przy-

gotowaną dekoracją, którą stanowiły kwiaty podaro-

wane przez uczniów wszystkich klas.           M. Pauch 

GMINNE IGRZYSKA  

W TENISE STOŁOWYM 
GMINNY TURNIEJ 

 „MAŁY MISTRZ” 

MAŁA GIGANTKA 
URODZINY PATRONA 


