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   Pierwszy miesiąc nowego 

roku. Nadziej,      

       

       

  

 

26 stycznia 2018r. na teren szkoły wkroczy-

li pruscy żołnierze. Nieproszeni goście przekony-

wali uczniów, by 

pozostali po ich 

stronie i zbojko-

towali zbliżający 

się przyjazd Hal-

lera. Następnie 

wszyscy ucznio-

wie siódmych 

klas szkoły pod-

stawowej i gim-

nazjum uczestni-

czyli w insceni-

zacji powrotu 

Pelplina do Ma-

cierzy. To już 98 

rocznica, kiedy to gen. Haller przybył do Pelplina  

i umownie przyłączył go do II Rzeczypospolitej.               

                                                                          Red. 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

   

 

 

 

 

 

 

„Idzie luty, podkuj buty”– zgodnie z tym przysłowiem spędziliśmy ferie zimowe i dalej  

               cieszymy się z uroków zimy. Rozpoczęliśmy tez drugi semestr nauki. Red. 
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98 ROCZNICA POWROTU PELPLINA DO MACIERZY 

           Święto Szkoły 

        

7 marca to szczególny dzień dla naszej społeczno-

ści szkolnej. W tym dniu obchodzimy święto patrona na-

szej szkoły Biskupa Konstantyna Dominika. Przygotowa-

nia do tego dnia już trwają. Odbędą się uroczystości 

szkolne oraz msza święta w bazylice katedralnej w Pel-

plinie pod przewodnictwem proboszcza parafii katedral-

nej ks. inf. Tadeusza Brzezińskiego. Red. 
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 Nadszedł czas na posumowanie osiągnięć  

I semestru w nauce naszych uczniów szkoły pod-

stawowej i gimnazjum. Prymusami w szkole pod-

stawowej klas IV-VII zostały Zofia Żebrowska z 

kl. 6 A i Zuzanna Macuk z kl.7 B (śr. 5.36, wzo-

rowe). Natomiast najlepszymi uczniami w gimna-

zjum okazali się ex aequo Celina Rogowska, Oli-

wia Szachta i Kewin Trochowski z kl. 3A. Wszy-

scy uzyskali średnią ocen 5,19 i zachowania wzo-

rowe. Najwyższą średnią ocen w szkole podsta-

wowej uzyskała klasa 4 C (śr. 4,19). W gimnazjum 

największą średnią ocen uzyskała klasa 3A  

(śr. 4,29). Wszystkim gratulujemy wysokich wyni-

ków.                                                                  Red. 

 

 

 

 

23 stycznia w klasie II a odbyła się uroczy-

stość z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka. Ucznio-

wie zaprezentowali swój program artystyczny, 

śpiewali piosenki i recytowali wiersze. Następnie 

wręczyli zaproszonym gościom laurki i złożyli 

życzenia. Babcie i dziadkowie zostali poczęstowa-

ni słodką przekąską i kawą.  Na koniec zrobiliśmy 

sobie pamiątkowe zdjęcia.                          A.Bresa 

       

       

       

Jak świat szeroki dziś celebrujemy święto 

zakochanych, któremu patronuje Święty Walenty. 

Jego życie mogłoby posłużyć jako fabuła dramatu, 

gdyż żywot Walentego zakończył się egzekucją - 

właśnie 14 lutego. Samorząd Uczniowski przygo-

tował walentynkowy urząd pocztowy, a miłosną 

pocztę roznosili sercowi listonosze Szymon i Kac-

per. ……………   

                                                                 M. Pauch 

RÓWNAJ DO  

NAJLEPSZYCH 

DZIEŃ BABCI   

I DZIADKA 

WALENTYNKI W NASZEJ 

SZKOLE 
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 O tym, że wiedzę można zdobywać nie tyl-

ko w szkolnych ławkach, przekonali się uczniowie 

klasy Va, którzy w dniach 15-19 stycznia 2018 

roku przebywali w Ośrodku Edukacji Ekologicz-

nej w Szymbarku. Kaszuby to region o pięknym 

ukształtowaniu terenu i krajobrazie. Każdy mógł 

tam znaleźć interesujące zajęcia, a z pewnością 

nikt się nie nudził. Oto nasze wspomnienia. 

                                               Uczniowie klasy 5 A 

 

 

18 stycznia 2018 r., w Skarszewach odbył 

się finał Diecezjalnego konkursu: "Marta Wiecka 

Dziś". IV edycja wydarzenia została zorganizowa-

na przez Katolickie Stowarzyszenie Błogosławio-

nej Siostry Marty Wieckiej. W finale wzięło udział 

43 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. 

Po etapach szkolnych i rejonowych do finału za-

kwalifikowały się dwie uczennice naszej szkoły: 

Julia Kleina i Jolanta Zielińska, obie z klasy 3A 

Gimnazjum. Rozwiązanie testu nie przyniosło jed-

nak definitywnego rozstrzygnięcia, ponieważ oka-

zało się, że dwie dziewczyny, które napisały najle-

piej, mają taką samą liczbę 

punktów. Jedną z nich oka-

zała się, ku naszej wielkiej 

radości, Julia Kleina. Ko-

misja konkursu była przy-

gotowana na taką ewentu-

alność i przeprowadziła 

dogrywkę, w której zwycię-

stwo odniosła Julia. Warto 

podkreślić fakt, że Julia 

Kleina, brała udział w konkursie o Błogosławionej 

Siostrze Marcie Wieckiej, już po raz trzeci i za 

każdym razem awansowała do finału. Dwa lata 

temu zajęła 7 miejsce, rok temu trzecie, a tym ra-

zem PIERWSZE. Ten ogromny sukces to owoc 

tytanicznej nauki ze strony Julii, jak i fascynacji 

Błogosławioną Siostrą Martą Wiecką. Święci zaw-

sze fascynują i warto Ich naśladować. Julii ser-

decznie gratulujemy i życzymy obfitości Bożych 

łask za wstawiennictwem Błogosławionej Siostry 

Marty Wieckiej.                       ks. Piotr Lipkowski 

                                 

ZIELONA SZKOŁA   

W SZYMBARKU 
„MARTA WIECKA DZIŚ” 
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22 stycznia 2018 r. uczniowie klasy III b na 

zajęciach wychowania fizycznego gościli koszy-

karzy z Polpharmy Starogard Gd. Dzieci zapre-

zentowały zdobyte umiejętności gimnastyczne, 

zdobywając sprawność GIMNASTYKA w ramach 

programu „Mały Mistrz”. Ich próbom przyglądali 

się zaproszeni sportowcy oraz rodzice. Każdy 

uczeń wykonał przewrót w przód, w tył, mostek, 

wymyk na drążku, zwis na drabinkach z jednocze-

snym unoszeniem ugiętych nóg. Udało się – 

sprawność zdobyta! Następnie rozegrane zostały 

mecze z udziałem naszych gości i rodziców. Po-

dziw wzbudziły rzuty do kosza w wykonaniu sta-

rogardzkich koszykarzy oraz łatwość w prowadze-

niu piłki. Bardzo dziękuję za to sympatyczne spo-

tkanie i za dodatkową mobilizację dzieci do po-

dejmowania sportowych wyzwań. 

 

                                                           K. Bembenek 

 

 

 

15 lutego 2018 r. w szkole w Subkowach 

odbyły się zawody o Mistrzostwo Powiatu Dwó-

jek Siatkarskich Dziewcząt. Do rywalizacji stanę-

ły cztery zespoły: 

SP 11 Tczew, SP 

Subkowy, SP Mi-

łobądz oraz repre-

zentacja naszej 

Szkoły. Poziom 

rywalizacji był nie-

zwykle wysoki, a 

wszystkie mecze 

bardzo zacięte, z reguły kończące się w tie breaku. 

Po raz kolejny naszej drużynie zabrakło tak nie-

wiele, aby cieszyć się z końcowego zwycięstwa. W 

rezultacie zajmujemy drugie miejsce, przegrywa-

jąc w tie breaku z SP 11 Tczew. Skład SP 2 Pel-

plin: N. Sadowska, O. Dyk, L. Górka, N. Ja-

śniewska, J. Dzienisz, K. Smreczak, opiekun Łu-

kasz Chyła. Naszym zawodniczkom gratulujemy 

godnego reprezentowania Gminy Pelplin w zawo-

dach powiatowych.                                   Ł. Chyła 

                                           

 

       

 Za nami kolejny etap z cyklu turniejów dla 

klas I - III szkół podstawowych w halowej piłce 

nożnej. Tym razem odbył się on w Rudnie. Do 

rywalizacji stanęły drużyny z ZKiW 1 Pelplin, 

ZKiW w Rudnie, SP Rajkowy, SP Walichnowy 

oraz reprezentacja naszej szkoły. Kolejny raz pił-

karze z "Dwójki" okazali się bezkonkurencyjni i 

zdecydowanie wygrali wszystkie swoje mecze 

zajmując w całym turnieju pierwsze miejsce.  

Skład "Dwójki": I. Hasa, K. Cwajda, J. Słab-

kowski, W. Grabowski, B. Puchała, K. Neu-

mann, D. Trochowski, opiekun Łukasz Chyła.  

W marcu czeka nas ostatni etap turnieju, po którym 

nastąpi rozdanie nagród indywidualnych oraz dru-

żynowych. Naszym zawodnikom składamy gratu-

lacje i życzymy kolejnych sukcesów.          

                                                                    Ł.Chyła 

NIECODZIENNA LEKCJA  

WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

MISTRZOSTWA POWIATU  

DWÓJEK SIATKARSKICH 

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ  

KLAS I - III  


