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   Pierwszy miesiąc nowego 

roku. Nadziej,      

       

       

  

 

      

 7 marca odbyły się w naszej szkole uroczy-

stości w związku z dniem patrona szkoły Biskupa 

Konstantyna Dominika. Zostały ogłoszone wyniki 

Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o naszym 

Patronie. Oto wyni-

ki naszych uczniów 

na tegorocznej edy-

cji konkursu: Kate-

goria klas młod-

szych: I miejsce - 

Marianna Pauch, 

II miejsce - Paulina 

Glock, III miejsce - 

Weronika Jaśniewska i Wiktoria Rozkwitalska. 

Kategoria klas starszych: I miejsce -  Zofia 

Żebrowska i Paulina Szulc, II miejsce - Weroni-

ka Huebner i Agata Żebrowska. Gimnazjum i 

kl.VII: I miejsce - Kewin Trochowski. Również 

odbył się szkolny konkurs plastyczny „Patron na-

szej szkoły”. Oto lista laureatów konkursu: Klasy 

pierwsze – „Portret Biskupa Dominika” : I miejsce 

-  Paweł Paterka kl. I a, II miejsce – Lena  Mań - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kowska kl. I b, III miejsce – Oliwier Łobocki kl.  

I c.  Klasy drugie: „Naśladujmy Biskupa Domini-

ka” I miejsce – Zuzanna Jabłońska kl. II a, II 

miejsce – Nadia Bugajska kl. II a,  III miejsce – 

Roksana Roman kl. II a. Klasy trzecie : „Biskup 

Dominik w niebie” I miejsce – Zuzanna Szenyk 

kl. III b, II miejsce – Zuzanna Szulc kl. III b, III 

miejsce – Marianna Pauch kl. III b. Laureatom 

konkursów gratulujemy. Szerzej o święcie Patrona 

Szkoły w Informatorze Pelplińskim. ………….. 

                                        

                                        K. Bembenek, Katecheci  

      W tym miesiącu czekamy na wiosnę- już tęsknimy za słońcem, ciepłem,  

zielenią, choć „w marcu jak w garncu” i – niestety – zima nie odpuszcza.  Red. 
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         Dnia 20 marca uczniowie klasy IIa gimna-

zjum: Julia Kuczkowska, Oliwia Bonin, Fryde-

ryk Trzciński i Łukasz Bobkowski odebrali w 

Sali Konferencyjnej Prezydenta Miasta Gdańska  

przy Długim Targu dyplomy i nagrody za zajęcie  

II miejsca w XXV Ogólnopolskim Młodzieżo-

wym Konkursie Krajoznawczym "Poznajemy 

Ojcowiznę" etap wojewódzki za pracę zbiorową o 

Rożentalu. Celem konkursu było upowszechnianie 

krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej 

w województwie pomorskim. Serdecznie gratula-

cję całej drużynie i życzę dalszych sukcesów.        

                                             M. Czapiewska 

       

       

   

9 marca 2018r. nasi uczniowie z klas I-VII 

wzięli udział w XXII Gminnym Konkursie Recyta-

torskim Poezji dla Dzieci. Organizatorem konkursu 

była Szkoła Podstawowa w Małych Walichno-

wach. Uczniowie naszej szkoły recytowali wiersze 

Jana Brze-

chwy, Ju-

liana Tu-

wima i ks. 

Jana Twar-

dowskiego. 

Konkurs 

oceniała jury w składzie: Joanna Drozd, Zofia Bie-

lecka, Krystyna Gierszewska i Rafał Buda. Wyniki 

konkursu: w kategorii młodszych dzieci- II miejsce 

zajęła Agata Kolaska z kl. Ia. W kategorii star-

szych dzieci – I miejsce uzyskała Zuzanna Szew-

czyk z kl. Va, III miejsce zajęła Zuzanna Macuk z 

kl. VII b. Serdecznie gratulujemy.……………..                                                                

                                                                G. Świtała 

       

       

21 lutego 2018 r., już po raz szesnasty od-

był się w naszej szkole Międzyszkolny Konkurs 

Pięknego Czytania. Udział w nim wzięli ucznio-

wie klas trzecich naszych pelplińskich szkół 

(ZKiW nr 1 oraz SP nr 2). Zadaniem konkurso-

wym było jak najpiękniejsze przeczytanie przygo-

towanych przez organizatorów tekstów. Uczestni-

ków oceniało jury w składzie: p. Izabela Janeczek 

oraz p. Danuta Nojman. Wyniki konkursu naszych 

uczniów: II miejsce – Zuzanna Libiszewska, III 

miejsce – Amelia Lamek. Wszystkim uczestnikom 

należą się gratulacje za piękne przygotowanie do 

konkursu. 

                     K. Bembenek, K. Borowska, E. Żur  

       

       

 20 marca 2018 r. w Zespole Szkół Specjal-

nych w Kwidzynie rozstrzygnięty został Woje-

wódzki Konkurs Twórczości Regionalnej Dzieci 

i Młodzieży pn. „Mój region”. Przedmiotem kon-

kursu były prace plastyczno – techniczne promują-

ce dany region. W konkursie tym udział wzięli 

uczniowie kl. III b naszej szkoły, którzy w formie 

plastycznej przedstawili nasze miasto i okolice. I 

miejsce w tym konkursie zajęła Pola Starke, zaś 

wyróżnienie zdobyła Zuzanna Szulc. Brawo, 

dziewczynki.                                                                       

                                                            K. Bembenek 

XXV OGÓLNOPOLSKI KONKURS  

"POZNAJEMY OJCOWIZNĘ" 

GMINNY KONKURS 

 RECYTATORSKI 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS 

PIĘKNEGO CZYTANIA 

 

WOJEWÓDZKI KONKURS 

„MÓJ REGION” 
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  Dnia 1 marca 2018 r. na terenie Pelplina od-

była się gra miejska pt. „WILCZYM TROPEM”. 

Organizatorem gry był Urząd Miasta  

i Gminy oraz MOK w Pelplinie.  Gra miała na celu 

uczczenie pamięci o Żołnierzach Niezłomnych, przy-

bliżenie historii i losów żołnierzy podziemia antyko-

munistycznego; kształtowanie postaw patriotycznych 

wśród uczestników gry oraz zainteresowanie uczest-

ników historią II wojny światowej i okresem powo-

jennym. W grze wzięło udział 12 drużyn, które mimo 

niskiej temperatury przez blisko 2 godziny zmagały 

się  z czasem, mrozem i rożnymi zadaniami m.in. 

łamanie szyfrów, udzielanie pierwszej pomocy, strze-

lanie do celu, rzuty granatem czy też przepisywanie 

tekstu na maszynie pisarskiej przemierzając Pelplin 

w poszukiwaniu punktów kontrolnych. Nasza druży-

na w składzie: Piotr Fleming, Mateusz Guz, Paweł 

Mondrachowski, Adrian Murawski z kl. IIIa gim-

nazjum przyjęła nazwę Żuawi śmierci nawiązując do 

elitarnego oddziału okresu powstania styczniowego, 

którzy nie poddawali się i nie brali jeńców. Zajęliśmy 

II miejsce ex aequo z drużyną o nazwie „Żołnierki” 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie. 

Serdecznie gratulujemy naszej drużynie..…….. 

                                                                  A.Wolski 

       

       

       

       

       

 Między nami kobietami... Dzięki uprzejmo-

ści p. Anny Grochowskiej, położnej z Pelpliń-

skiego Centrum Zdrowia dziewczęta z klas IIIA i 

IIIB gimnazjum uczestniczyły w spotkaniu eduka-

cyjnym nt. różnych aspektów dojrzewania. 

                                                                  M. Pauch 

 

8 marca w naszej szkole wystawiono kier-

masz słodkości przygotowany przez Samorząd 

Uczniowski z okazji Dnia Kobiet. Do udziału w 

tym wydarzeniu Panowie zachęcali wszystkich 

sympatycznym wierszykiem: 

„ Jutro Święto Kobiet mamy, więc 

Chłopakom i Panom ogłaszamy: Po pierwsze: 

każdy chło-

pak duży, 

mały ma 

być piękny 

jak ta lala, 

albo lepiej 

jak z żurna-

la: koszula 

rzecz jasna! - więc na galowo. Fryz nice i uśmiech 

obowiązkowo! Po drugie: zabierzcie kilka groszy 

w kieszeń, bo będzie trochę słodkich uniesień. I 

męska obsługa od samego rana, więc przyjdź do 

nas dziewczyno kochana! I po trzecie: prosimy 

nauczycieli, by tego dnia nie pytali, złych ocen nie 

stawiali, bo wszyscy tego dnia będziemy pięknie 

wyglądali!”………………………………..     

                                      A. Trochowska, M. Pauch 

WILCZYM TROPEM - GRA 

MIEJSKA 

MIĘDZY NAMI  

KOBIETAMI 

DZIEŃ KOBIET W NASZEJ 

SZKOLE 
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Pelplińska Dwójka zwycięża w lidze halo-

wej klas I - III. Zakończyły się rozgrywki halowej 

ligi piłki nożnej klas I - III, które składały się z 

trzech turniejów organizowanych kolejno w Ma-

łych Walichnowach, Rudnie oraz Pelplinie. Każdy 

turniej rozgrywano systemem każdy z każdym. Do 

rywalizacji stanęły szkoły z Walichnów, Rajków, 

Rudna oraz Pelplińska Dwójka i Jedynka. Nasi 

mali zawodnicy spisali się w tych rozgrywkach 

znakomicie wygrywając zdecydowanie wszystkie 3 

turnieje, a w każdym z nich wszystkie pojedyncze 

mecze. Warto również dodać, że nagrody indywi-

dualne otrzymali: Kacper Cwajda najlepszy za-

wodnik oraz Igor Hasa najlepszy strzelec.  

Skład naszych piłkarzy: Karol Naumann, Bartosz 

Puchała, Wiktor Grabowski, Jakub Słabkowski, 

Kacper Cwajda, Igor Hasa, Dastin Trochowski. 

Opiekun Łukasz Chyła. Naszym zawodnikom 

serdecznie gratulujemy.                             Ł. Chyła 

 

 

17 marca 2018 r. uczniowie klasy 3 b w to-

warzystwie rodziców udali się do Gdańska, by 

obejrzeć mecz piłki ręcznej. O zwycięstwo walczy-

li Wybrzeże Gdańsk i MMTS Kwidzyn.…… 

                                                           K. Bembenek 

 

 

 

 

23 lutego klasa IV c w ramach lekcji wycho-

wania fizycznego udała się na lodowisko do Malbor-

ka. Dla wielu uczniów było to pierwsze spotkanie z 

lodową taflą, dlatego niektórzy musieli korzystać z 

pomocy "pingwinków'. Z czasem jednak wszystkie 

pomoce zostały odłożone i dzieciaki próbowały jazdy 

o własnych siłach. Liczne upadki i siniaki nie prze-

szkodziły w dobrej zabawie i z uśmiechami na ustach 

wszyscy radośnie wrócili do domu.             Ł. Chyła 

       

       

      

 23 lutego 2018 r. w Ergo Arenie zmierzyły 

się dwie siatkarskie drużyny: Trefl Gdańsk i Asseco 

Resovia Rzeszów. Zmaganie było bardzo ważne dla 

gdańskiej drużyny – wygrana gwarantowała awans 

na 4. miejsce w tabeli PlusLigi. Na mecz wraz ze 

swoimi rodzicami udali się uczniowie klasy III b, 

którzy rozpo-

częli w ten 

sposób zdoby-

wanie spraw-

ności „Piłka-

rza” w ramach 

programu „Ma-

ły Mistrz”. 

Dzieci ile sił w 

płucach kibicowały Treflowi, z dużym zainteresowa-

niem śledziły podania, serwy, bloki. Udało się.. Trefl 

Gdańsk zwyciężył  3:0 i awansował w tabeli. Po me-

czu równie ciekawe okazało się spotkanie z siatka-

rzami i trenerem Trefla.......………………………  

                                                            K. Bembenek                                                                                                           

FINAŁ LIGI HALOWEJ  

W PIŁCE NOŻNEJ 

KLASA IIIB NA MECZU 

 PIŁKI RĘCZNEJ 

KLASA IV C NA 

 LODOWISKU 

KLASA IIIB  

W ERGO ARENIE 


