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        Obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległo-

ści, przybrały w naszej szkole bardzo zróżnicowane 

formy. Jedną z nich było dwuetapowe działanie, zło-

żone z gry „Jeden z dziesięciu” oraz niepodległościo-

wego Turnieju klas. Część pierwsza odbyła się w środę 

– 7 listopada. Po dwóch przedstawicieli każdej klasy 

konkurowało ze sobą w dwóch grupach wiekowych: 

klasy 4 – 6 oraz 7,8 i III gimnazjum. W kategorii klas 

4 – 6, po zaciętym końcowym starciu zwyciężyła klasa 

VI A. W starszych klasach na najwyższym miejscu 

znalazła się klasa III A. Klamrą spinającą całość ob-

chodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości w 

naszej szkole był apel upamiętniający rocznicę odzy-

skania Niepodległości przygotowany przez uczniów kl. 

2a i 3a SP wraz z wychowawczyniami p. B. Kowalew-

ską i p. A. Bresą oraz Turniej klas o tematyce patrio-

tycznej, który odbył się 9 listopada. Turniej przepro-

wadzono  w dwóch kategoriach – dla klas 4 – 6 i 7, 8, 

III gimnazjum. Uczniowie musieli wcześniej przygo-

tować wraz z wychowawcami cztery zadania: hasło, 

ozdoby, strój i piosenkę, które powinny zawierać jakiś 

element kojarzony z patriotyzmem i Polską. Dodatko-

we – piąte zadanie – polegało na opatrzeniu urazu 

„rannemu” nauczycielowi. W kategorii klas 4 – 6 bez-

apelacyjnie zwyciężyła klasa 6a, zaś w kategorii star-

szej identyczny wynik uzyskały klasy IIIA gimnazjum 

i 8B. Po dogrywce – polegającej na wykonaniu musz-

try – zwyciężyła klasa 8B, której serdecznie gratulu-

jemy. 11 listopada uczniowie naszej szkoły wraz z dy- 

rekcją, nauczycielami i reprezentantami pocztu sztan - 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

darowego podczas wzruszających uroczystości uczcili 

Narodowe Święto Niepodległości. Świętowanie rozpo-

częto od złożenia wiązanek kwiatów na grobie pierw-

szego wojewody pomorskiego Stefana Łaszewskiego. 

Następnie w bazylice katedralnej odprawiona została 

msza św. w intencji Ojczyzny, której przewodniczył 

ks. bp Ryszard Kasyna. Po eucharystii uczestnicy 

przeszli na Plac Wolności, gdzie odbyły się dalsze 

uroczystości. Przybyłych gości przywitał Burmistrz 

Miasta i Gminy Pelplin Tomasz Czerwiński, który 

wygłosił 

także krót-

kie prze-

mówienie 

nawiązują-

ce do histo-

rii naszego kraju. Punktualnie o godzinie 12 wszyscy 

uczestnicy odśpiewali hymn państwowy, włączając się 

w akcję "Niepodległa Do Hymnu!". Na zakończenie 

nastąpiło złożenie wiązanek kwiatów przez przybyłe 

delegacje.  

                           A.Turzyńska, S. Pauch, M. Pauch 

        „Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy”- po 123 latach niewoli Polska 

 odzyskała upragnioną WOLNOŚĆ. Red. 
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  15.11. 2018r. w Miejskiej Bibliotece Pu-

blicznej odbył się III Powiatowy Konkurs Recyta-

torski Prozy zorganizowany przez nauczycielki języka 

polskiego ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Pelplinie. 

Patronat nad tym przedsięwzięciem objął Starosta Po-

wiatu Tczewskiego Tadeusz Dzwonkowski, Burmistrz 

Miasta i Gminy Pelplin Tomasz Czerwiński, Radio 

„Głos”, Kociewski Magazyn Regionalny, Informator 

Pelpliński i Wydawnictwo „Bernardinum”. W tym 

roku ze względu na 100. rocznicę Odzyskania Niepod-

ległości przez Polskę oddzielną kategorię recytacji 

stanowiła proza patriotyczna. Do udziału w konkursie 

zgłosiło się 28 uczniów z powiatu tczewskiego. Po 

burzliwych obradach jury w składzie: Bogdan Wi-

śniewski, Danuta Nojman i Zofia Bielecka nagrodziło 

z naszej szkoły następujące osoby: Klasy IV-VI: I m. 

Zuzanna Szweczyk, II m. Kamil Sasinowski, III m. 

Kacper Cwajda. Proza patriotyczna klasy IV-VI: II 

m. Julia Dzienisz, Klasy VII - VIII i gimnazjum: II 

m. Natalia Hasa, III m. Agata Mrozińska. Wszystkim 

uczestnikom serdecznie gratulujemy.       E. Maślanka                         

                                                                  

 

       14.11. 2018 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w 

Pelplinie odbył się VI Powiatowy Konkurs Pięknego 

Czytania i Rozumienia Tekstu. Jury wyłoniły osoby, 

które najlepiej poradziły sobie z testem i tekstem. Miło 

nam poin-

formować, 

że w grupie 

starszej 

zwyciężyła 

Weronika 

Huebner z klasy VII a, natomiast w grupie młodszej II 

miejsce zajęła Zuzia Szulc z klasy IVa. Gratulujemy i 

dziękujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły.               

                                                                 E. Maślanka 

                                                                

 

 

      14.11. 2018 r. w SP nr 1 w Chojnicach odbyło się 

Spotkanie z Pieśnią i Piosenką Patriotyczną „Cześć 

polskiej ziemi”. W przeglądzie brali udział soliści, 

duety i zespoły w kategoriach: kl. I-III, IV-VI, VII-

VIII i gimnazjum oraz młodzież ponadgimnazjalna. 

Każdy wykonawca prezentował jedną piosenkę o treści 

patriotycznej. Naszą szkołę w tym konkursie reprezen-

towały zespoły: „Parasolki” (Marysia Mucha, Martyna 

Szulist oraz Joasia Zalewska – kl. I b), „Kropelki” 

(Oliwia Drossell, Paulina Glock, Julia Laskowska, 

Zuzanna Libiszewska oraz Marianna Pauch – kl. IV b) 

oraz „Kwiatuszki” (Agata Żebrowska – kl. VI a, Nata-

lia Hasa, Agata Mrozińska, Nadia Trochowska, Zofia 

Żebrowska – kl. VII a oraz Julia Kuczkowska kl. III a 

gimn.).Zmagania konkursowe zakończyły się dla nas 

bardzo szczęśliwie. Zespół „Parasolki” zajął I miej-

sce, „Kropelki” II miejsce, zaś „Kwiatuszki” III 

miejsce. Naszym młodym wokalistkom gratulujemy. 

Brawo dziewczęta.                                   K. Bembenek

       

       

 11 listopada podczas uroczystych obchodów 

100-lecia Niepodległości na Placu Wolności zostały 

ogłoszone wyniki gminnego konkursu plastycznego 

„Kiedy myślę Polska”. Jego organizatorem był Miej-

ski Ośrodek Kultury w Pelplinie. Wśród laureatów 

konkursu 

znalazły się 

dwie uczen-

nice naszej 

szkoły. Ni-

na Janka, 

uczennica 

kl. I a zdo-

była nagro-

dę, zaś Marianna Pauch, uczennica kl. IV b zdobyła 

wyróżnienie. Dziewczętom gratulujemy.  …………. 

                                                                K. Bembenek 

 POWIATOWY KONKURS  

RECYTATORSKI PROZY 

VI POWIATOWY KONKURS PIĘKNEGO 

CZYTANIA I ROZUMIENIA TEKSTU 

„CZEŚĆ POLSKIEJ ZIEMI” 

„KIEDY MYŚLĘ POLSKA” 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2017869521639359&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCozF8g7QBvRBKIEHxOPckNS70oClFIj6vISoUdxXqthligmCwHJlKbfggxuGDLmQNjMsZvKd5yni9CZvnYGmRzXwN0-oDvBX30_e-FN-BWMnZREbKGW7oI8IWRQbl7E5GxwrT3-4AYlXN2EV1mtqzEIOQmO9Sm7qyqlmGfnLxlOuFBmfPvz1qsQzsG403UtHdBifeP5sdg9v2_-iuqHdAfaA0k9Fp6eIrPGqGMzfYrZ4qVbBYhpymbrxjgJ2YH_4oflGcqkS1EUkw-wFNslBPKUQ8V7090b4eJc8MYLKiB9th7FKKbQKxSmOlW1VTEw3SCuOpGCy_bN1r3mbSnKYaZuuqivcp6wmtkJY-KFUedbW4Jd-uZDZMmBH0lgsGPr9inuW52n7wWA1Nw3qbGbugTH5XDEIl7H9dctcb2XsHvYPAiv4GveFo6hv9Ytay2twcM2kXRXXeB2T6CEyY0&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2017869521639359&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCozF8g7QBvRBKIEHxOPckNS70oClFIj6vISoUdxXqthligmCwHJlKbfggxuGDLmQNjMsZvKd5yni9CZvnYGmRzXwN0-oDvBX30_e-FN-BWMnZREbKGW7oI8IWRQbl7E5GxwrT3-4AYlXN2EV1mtqzEIOQmO9Sm7qyqlmGfnLxlOuFBmfPvz1qsQzsG403UtHdBifeP5sdg9v2_-iuqHdAfaA0k9Fp6eIrPGqGMzfYrZ4qVbBYhpymbrxjgJ2YH_4oflGcqkS1EUkw-wFNslBPKUQ8V7090b4eJc8MYLKiB9th7FKKbQKxSmOlW1VTEw3SCuOpGCy_bN1r3mbSnKYaZuuqivcp6wmtkJY-KFUedbW4Jd-uZDZMmBH0lgsGPr9inuW52n7wWA1Nw3qbGbugTH5XDEIl7H9dctcb2XsHvYPAiv4GveFo6hv9Ytay2twcM2kXRXXeB2T6CEyY0&__tn__=-UC-R
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         W tym roku obchodzimy 40. Rocznicę wyboru 

na Stolicę Piotrową naszego św. Jana Pawła II. Jak 

co roku, i tym razem, odpowiedzieliśmy na zapro-

szenie i braliśmy udział w Międzyszkolnym Kon-

kursie Papieskim organizowanym przez ZKiW nr1 

w Pelplinie. 19.10. 2018 r uczniowie naszej szkoły 

reprezentowali  nas w etapie międzyszkolnym  

w Zespole Kształcenia i Wychowania nr1 w Pelpli-

nie. 22 października, w Dzień Patrona Szkoły ZKiW 

nr 1 oraz w liturgiczne wspomnienie Świętego Jana 

Pawła II nasi finaliści wraz z katechetkami oraz  

p. dyrektor Barbarą Nabakowską, uczestniczyli  

w montażu słowno – muzycznym oraz we mszy 

świętej. Po Eucharystii w Bazylice Katedralnej od-

było się uroczyste wręczenie nagród i pamiątkowych 

dyplomów. Jest nam bardzo miło, bo nasi uczniowie 

spisali się znakomicie. Końcowe wyniki wszystkich 

konkursów przedstawiają się następująco: W katego-

rii klas IV – VI SP: I miejsce – Marianna Pauch,  

II miejsce – Faustyna Klein, Kinga Bauer, Julia 

Puchowska, III miejsce – Amelia Jóźwiak. W ka-

tegorii klas 7 i 8 sp oraz 3gimn..: I miejsce – Zofia 

Żebrowska, II miejsce – Agata Toporowska, III 

miejsce – Weronika Huebner. Wszystkim, którzy 

brali udział w konkursie gratulujemy ogromnej wie-

dzy.                                                           Katechetki 

        

 

 

 

          30 października 2018 r. w Szkole Podstawowej 

nr 11 w Tczewie odbył się II Festiwal Piosenki „Nie-

zapominajka”, w którym udział wzięli wokaliści na-

szej szkoły. Byli to Oliwia Drossel, Igor Mroziński 

oraz Agata Mrozińska. Śpiewali oni, zgodnie z regu-

laminem konkursu, piosenki nieżyjących już polskich 

kompozytorów, tekściarzy i piosenkarzy. Miło nam 

poinformować, że: Oliwia Drossel w kategorii klas 

czwartych zajęła III miejsce, zaś Agata Mrozińska  

w kategorii klas VII-VIII również zajęła III miej-

sce. Naszym wokalistom gratulujemy udanych wystę-

pów.                                                       K. Bembenek 

       

       

       

 W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 

25 października 2018 r. klasy III gimnazjum rozma-

wiały z doradcą zawodowym p. Bogumiłą Sankowska 

z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Tczewie 

nt. budowania własnego szczęścia w sferze edukacyj-

nej i zawo-

dowej. Z 

kolei klasa 

IIIB gim-

nazjum 

wybrała się 

26 października 2018 r. do  firmy ELMOT z Kopyt-

kowie. Uczniowie poznali tam proces produkcyjny 

budynków modułowych o konstrukcji stalowej oraz 

dowiedzieli się o zaletach budownictwa pasywnego. 

Nastroje do zdobywania wiedzy były świetne za spra-

wą p. Wojciecha Kaspreka, który nas zaznajamiał z 

firmą Elmot. Dziękujemy.………………………….                                                        

                                                                    M. Pauch 

XII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS 

WIEDZY O PONTYFIKACIE  

JANA PAWŁA II 

FESTIWAL 

 „NIEZAPOMINAJKA” 

OGÓNOPOLSKI TYDZIEŃ 

 KARIERY 
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        30 października 2018r. udaliśmy się całą klasą 

do Kwidzyna, ponieważ nasza szkoła zakwalifiko-

wała się do finału igrzysk w futsalu. W reprezenta-

cyjnej drużynie grali nasi koledzy z klasy: Kacper 

Cwajda, Mikołaj Kluczewski, Fabian Bukowski, 

Olaf Borkowski, Karol Neumann i Filip Trochow-

ski. W pierwszym meczu turnieju pokonaliśmy dru-

żynę z Gdańska 3:0. W drugim starciu passa nam 

sprzyjała i wygraliśmy z Lęborkiem również 3:0. Te 

rezultaty dały nam awans do wielkiego finału, w 

którym zmierzyliśmy się ze szkołą z Malborka. Po 

bardzo emocjonującym i zaciętym meczu nastał re-

mis 0:0. Sędzia podyktował rzuty karne, w których 

niestety lepsi okazali się rywale. Mimo naszego go-

rącego dopingu uczniom nie udało się zdobyć 

mistrzostwa, ale i tak jesteśmy dumni z naszych ko-

legów, bo są wicemistrzami województwa pomor-

skiego (a to historyczny sukces w zmaganiach pił-

karskich uczniów naszej szkoły). Z apetytem czekać 

będziemy na rozgrywki halowe tej drużyny w przy-

szłym roku, życząc zdobycia najwyższej nagrody, 

jaką jest mistrzostwo województwa. Uważamy, że 

wyjazd nas, kibiców na ten turniej był bardzo do-

brym pomysłem.  ………………………………..                                                      

    N. Olszewski, B. Puchała, F. Trochowski kl. Vc 

 

 

 

            Dnia 3 listopada 2018 r. w Zespole Kształce-

nia i Wychowania nr 1 w Pelplinie drużyny z ZKiW 

nr 1 Pelplin, ZKiW Rudno, ZKiW Rajkowy, SP Ma-

łe Walichnowy oraz z naszej szkoły wzięły udział  

w Gminnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej  

w Futsalu Chłopców. Miło nam poinformować, iż 

zespół z pelplińskiej dwójki zwyciężył i tym samym 

awansował do etapu powiatowego. W zwycięskiej 

drużynie wystąpili: Łukasz Aszyk, Kacper Dawic-

ki, Mateusz Nagórski, Szymon Trochowski, Emil 

Chyła, Seweryn Geiger, Adrian Wicenbach. Tre-

nerem zespołu był pan Łukasz Chyła. Serdecznie 

gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.       Red. 

       

       

 Jest nam niezmiernie miło poinformować, że 

w konkursie pt. "Pokaż jak świętujesz Niepodle-

głość Polski", organizowanym przez Urząd Miasta  

i Gminy Pelplin, akcja Samorządu Uczniowskiego 

oraz zdjęcie z biało - czerwonymi balonami zostało 

docenione i nagrodzone taką oto piękną flagą Polski 

od samego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

                                                        Opiekunowie SU 

                                       M. Czapiewska i P. Szucki 

WOJEWÓDZKIE IGRZYSKA  

DZIECI W FUTSALU 

GMINNE IGRZYSKA MŁODZIEŻY 

SZKOLNEJ W FUTSALU  

POKAŻ JAK ŚWIĘTUJESZ 

 NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI 


