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   Pierwszy miesiąc nowego 

roku. Nadziej,      

       

       

  

 

  Sześcioro reprezentantów naszej szkoły w 

Dniu Dziecka uczestniczyło w imprezie edukacyj-

no - integracyjnej zorganizowanej przez fundację 

im. Macieja Płażyńskiego. Głównym celem wy-

cieczki był rejs statkiem „ Onyx ”  po zatoce Gdań-

skiej. Podczas rejsu uczniowie pod nadzorem wo-

lontariuszy Caritas w Gdańsku wykonywali różno-

rodne zadania. Wśród nich znalazły się takie jak: 

wypicie soku z cytryny z uśmiechem na twarzy, 

tworzenie witrażu św. Alberta, układanie puzzli  

z symboliką chleba, ćwiczenie umiejętności zawią- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zywania opatrunku i wiele innych. Rejs upłynął  

w przyjemnej atmosferze, pomimo nie najlepszej 

pogody. Słodkie poczęstunki były dopełnieniem 

fajnej zabawy. Także czas spędzony w Narodo-

wym Muzeum Morskim został w pamięci uczniów 

a szczególnie interaktywna wystawa morska portu 

i świata podwodnego.                             

                                                                G. Świtała 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Hura! Już wakacje. 23 czerwca zakończyliśmy kolejny rok szkolny.  

    Życzymy wszystkim wspaniałego wypoczynku.                           Red.   
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WYCIECZKA DO GDAŃSKA 

PODZIĘKOWANIA ABSOLWENTÓW 
      Po raz ostatni chcemy podziękować za trud i opiekę, za ogromny wysiłek włożony  

w nasze nauczanie i wychowanie. I chociaż nasze serca przepełnia radość z otrzymania 

świadectwa ukończenia szkoły, to jest w nim też smutek z powodu rozstania z tym wszystkim, 

co stanowiło istotę naszego życia w ciągu trzech lat. Wybaczcie Państwo, że przysparzaliśmy 

Wam wielu zmartwień, zechciejcie pozostawić w pamięci tylko te lepsze chwile. 
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Już po raz szesnasty, 29 maja 2017 r., odbył 

się w naszej szkole Gminny Konkurs Kaligrafii. 

Zaproszenie do udziału w konkursie przyjęli ucz-

niowie klas I-III z naszej gminy. Przepisywali oni 

jak najpiękniej tekst konkursowy. W przerwie 

między konkursem a ogłoszeniem wyników zwie-

dzili naszą pelplińską katedrę. Po powrocie z wy-

cieczki „czekał” na nich słodki poczęstunek, po 

którym ogłoszone zostały wyniki zmagań konkur-

sowych. Oto wyniki Gminnego Konkursu Kaligra-

fii: na poziomie klas drugich: II miejsce – Mikołaj 

Rakowski (kl. II b), na poziomie klas trzecich:  

II miejsce – Weronika Górka (kl. III b), wyróż-

nienie – Kacper Malinowski (kl. III c). Wszyst-

kim uczestnikom konkursu gratulujemy odwagi, 

zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy na kolejną 

edycję konkursu za rok. 

                      K. Bembenek, K. Borowska, E. Żur 

  

Organizatorem Wojewódzkiego konkursu 

plastycznego „Świat wokół mnie” była Gdyńska 

Szkoła Społeczna. Przeznaczony był on dla 

uczniów szkół podstawowych. W konkursie wzięły 

udział 44 szkoły z województwa pomorskie-

go. Wyróżnienie w tym konkursie zdobyła uczennica 

klasy II b, Marianna Pauch. Brawo.            

                                                 K. Bembenek 

 

                                                

  

Maj to szczególny miesiąc, w którym czci-

my Maryję. Poprzez katechezy oraz konkursy 

zwróciliśmy w tym roku uwagę na wyjątkowy 100. 

jubileusz objawień w Fatimie. Objawienia fatim-

skie są ważnym wydarzeniem w Kościele katolic-

kim. Celem konkursu było przypomnienie historii 

objawień oraz przybliżenie postaci dzieci: Fran-

ciszka, Hiacynty i Łucji. Oto wyniki konkursów: 

KONKURS WIEDZY - ,,Maryjne objawienia w 

Fatimie”: ex aequo I miejsce - Kuczkowska Maja 

(VIb) i Żebrowska Zofia (Va), ex aequo II miejsce 

- Macuk Zuzanna (VIb) i Szulc Paulina (Vb), 

ex aequo III miejsce - Glock Paweł (Va), Klin 

Faustyna (IVa), Isakowska Patrycja (Vb), Puchow-

ska Małgorzata (IVb). W gimnazjum I miejsce - 

Toporowska Agata (Ib), II miejsce - Jaśniewska 

Aleksandra (IIIa), III miejsce - Bradtke Mateusz 

(IIIc). KONKURS PLASTYCZNY - „Pastuszko-

wie z Fatimy”: I miejsce - Pauch Marianna (IIb), 

ex aequo II miejsce - Szulc Nikola (Ia), Weisbrot 

Julia (IIc), Konkel Nella (IIa), ex aequo 

III miejsce - Maczyńska Amelia (IIb), Anflik Mar-

tyna (IIIb). Serdecznie dziękujemy księdzu pro-

boszczowi Tadeuszowi Brzezińskiemu za patronat 

nad naszymi wszystkimi konkursami w tym roku 

szkolnym. Dziękujemy za piękne nagrody, życzli-

wość i otwartość.                                         S. Noch 

XVI GMINNY KONKURS 

 KALIGRAFII 

ŚWIAT WOKÓŁ MNIE 

KONKURSY  

FATIMSKIE 
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14 czerwca 2017r. odbyły się wybory do 

nowego pocztu sztandarowego. Rada Pedagogicz-

na poprzez jawne głosowanie wyłoniła z gimna-

zjum reprezentantów pocztu głównego i zastępcze-

go. Główny skład tworzą Weronika Kłopotek z 

kl. II a, Julia Kleina z kl. II a oraz Kewin Tro-

chowski z kl. II a. Natomiast  poczet  zastępczy  to  

 

 

 

 

25 maja, uczniowie z klas drugich i  trzecich 

gimnazjum, uczestnicy zajęć realizowanych  w ra-

mach  projektu gminy Pelplin, „Edukacyjny Pelplin - 

równamy do najlepszych”, pod opieką pań: Beaty 

Owsiak, Aliny Strójwąs i Grażyny Zywert, brali 

udział na Politechnice Gdańskiej w XIV Bałtyckim 

Festiwalu Nauki. Celem tego festiwalu jest przybli-

żenie dzieciom i młodzieży, a także dorosłym, tema-

tyki prowadzonych na Pomorzu badań nauko-

wych.  Uczniowie obejrzeliśmy kilka ciekawych do-

świadczeń z fizyki i chemii, uczestniczyli w wykła-

dzie z fizyki, odkrywali zakamarki uczelnianych pra-

cowni i laboratoriów. Młodzież mogła zaznajomić się 

z osiągnięciami nauki przedstawionych w możliwie 

zrozumiałej i atrakcyjnej formie, sprzyjającej roz-

budzeniu ciekawości świata i radości jego pozna-

nia.                                                          B. Owsiak 

 

 

Oliwia Mielewczyk z kl. II a, Weronika Gro-

madzka z kl. II a oraz Dawid Zieliński z kl. II b. 

W tym miejscu chciałabym podziękować Alek-

sandrze Jaśniewskiej, Małgorzacie Templer, 

Patrycji Mani, Kornelii Gerowskiej, Kacprowi 

Bresie oraz Mateuszowi Truty za całoroczną 

współpracę, za sumienne wywiązywanie się z po-

wierzonych obowiązków oraz godne reprezento-

wanie naszej szkoły.                          A. Turzyńska  

 

 

7 czerwca 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kul-

tury w Lubichowie odbył się Międzywojewódzki 

Festiwal Zespołów Kociewskich „BRZAD”,  

w którym zaprezentowało się 12 zespołów z całego 

Kociewia. Posłuchać można było piosenek, gadek 

kociewskich. obejrzeć scenki w gwarze oraz tańce. 

W Festiwalu tym udział wziął szkolny zespół „ Gzu-

by z Pelplińskiej Dwójki”, który zaprezentował 

kociewskie tańce i przyśpiewki. Jury oceniło nasz 

program wysoko. Zespół zajął II miejsce w konkur-

sie. „Gzuby…” wystąpiły w składzie: A. Czarnecka, 

P. Glock, N. Hasa, L.Piechowska, W. Sak, V. Sar-

nowska, N. Trochowska, M. Żebrowska, Z. Żebrow-

ska, F. Bukowski, P. Glock, I. Hasa,  J. Kuczkowska, 

S. Leszczyński, K.  Bembenek. ……………………... 

                                                             K. Bembenek 

NOWY POCZET SZTANDAROWY 

CIEKAWOŚĆ ŚWIATA -  

NASZ UDZIAŁ W XIV BFN 

MIĘDZYWOJEWÓDZKI  

FESTIWAL ZESPOŁÓW  

KOCIEWSKICH „BRZAD” 
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Dnia 13 czerwca w Szkole Podstawowej w 

Małych Walichnowach odbyła się XV edycja tur-

nieju piłki nożnej dla uczniów klas I-III (rocznik 

2007 i młodsi) pod 

patronatem Burmi-

strza Gminy  i Mia-

sta Pelplin Pana 

Patryka Demskiego. 

Do rywalizacji sta-

nęły zespoły z Ku-

lic, Rudna, pełnią-

cych rolę gospoda-

rza Walichnów oraz 

reprezentacja naszej szkoły. Nasi zawodnicy przy-

stępowali do tego turnieju w roli faworyta oraz 

bronili tytułu mistrza z roku poprzedniego. Swoimi 

wynikami potwierdzili wcześniejsze przypuszcze-

nia. Zdecydowanie wygrali wszystkie swoje me-

cze, zdobywając w nich 17 bramek, nie tracąc przy 

tym żadnej. Oto skład naszej drużyny: Karol 

Neumann, Mikołaj Kluczewski, Kacper Cwaj-

da, Fabian Bukowski, Filip Trochowski, Igor 

Hasa, Paweł Recki, Adam Owsiak, Oskar Koło-

dziejski, Filip Górski. Naszym zawodnikom skła-

damy serdeczne gratulacje oraz życzymy dalszych 

sukcesów.                                                   Ł. Chyła 

 

                                                     

 

 

W dniach od 17 do 18 czerwca w Łodzi roz-

grywane były Ogólnopolskie Finały Czwartków 

Lekkoatletycznych. Wśród finalistów nie zabrakło 

również uczniów naszej szkoły. Pierwszego dnia 

odbywały się eliminacje w konkurencjach technicz-

nych oraz sprinterskich, natomiast drugiego ścisłe 

finały oraz biegi średnie. Spośród naszych uczniów 

najlepiej spisali się Bartosz Stopa oraz Klaudiusz 

Nagórski, którzy zajęli odpowiednio XI i XIV miej-

sce. Warte odnotowania jest również XV miejsce 

Natalii Hasy w biegu na 300 m. Pozostali nasi ucz-

niowie, czyli Wiktoria Bukowska (60 m), Karolina 

Majcherczyk (piłeczka palantowa), Dominik Nagór-

ski, Hubert Półtorak (1000 m) zajęli dalsze lokaty. 

Wszystkim reprezentantom składamy serdeczne gra-

tulacje.                                                         Ł. Chyła 

                                                        

 

Raz w miesiącu uczniowie klasy II b jeździli 

do Kwidzyna doskonalić umiejętności pływackie. 

Pod okiem instruktora pływania wykonywali ćwicze-

nia wypornościowe, uczyli się pływać na grzbiecie  

i na piersiach; najpierw z makaronami, potem z de-

skami. Efekt tej rocznej pracy jest widoczny. Wszy-

scy uczniowie czują się w wodzie jak ryby. Zdobyli 

sprawność „Pływaka” („Mały Mistrz”). 

                                                          K. Bembenek 

XV GMINNY TURNIEJ 

PIŁKI NOŻNEJ KLAS I – III 
 

FINAŁY CZWARTKÓW 

LEKKOATLETYCZNYCH 
 

SPRAWNOŚĆ „PŁYWAKA” 

 ZDOBYTA 


