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13 czerwca w Miejskim Ośrodku Domu 

Kultury w Pelplinie odbył się gminny konkurs 

"Śpiewaj z Pasją w języku obcym”. Jury  przy-

znało następujące nagrody i wyróżnienia: W kate-

gorii I-III szkoły podstawowej: I miejsce zajęła 

Amelia Kulpińska z ZKiW Rajkowach,  

II miejsce zajął Karol Neumann z ZS nr 2  w Pel-

plinie, III miejsce zajęła Natalia Kamrowska 

z  Małych Walichnów. W kategorii IV-VI szkoły 

podstawowej: I miejsce zajęła Oliwia Nowaczyń-

ska z ZKiW nr 1 w Pelplinie, II miejsce  zajęła 

Aurelia Begier z Małych Walichnów, III miej-

sce  zajął Oliwer Kulpiński z Rajków. W kategorii 

I-III gimnazjum: I miejsce zajęła Julia Kuczkow-

ska z  ZS nr 2  w Pelplinie, II miejsce zajęła Ada 

Pielecka z ZKiW nr 1 w Pelplinie,  III miejsce 

zajęły Amanda Orłowska, Julia Górska, Wiktoria 

Reszke, Weronika Krajnik z Kulic. Natomiast wy-

różnienie otrzymała Oliwia Mielewczyk z  ZS nr 

2  w Pelplinie. Gratulujemy.             I..Chmielecka 

                                                            

 

 

 17 czerwca 2017 r. w Pelplinie odbył się  

I Festiwal Muzyczny „Przystań na chwilę”.  

W Festiwalu tym udział wzięły schole parafialne 

ze Starogardu Gd. i 

Lipusza oraz nasz 

szkolny zespół folk-

lorystyczny „Gzuby 

z Pelplińskiej Dwój-

ki”.  Nasz zespół – 

jak usłyszeliśmy przy ogłoszeniu wyników –  

w kategorii „ochrona dziedzictwa narodowego  

w muzyce poprzez prezentacje lokalnego folkloru” 

zajął I miejsce.                                  K. Bembenek 

 

 

Omnibus religijny to konkurs skierowany 

do wszystkich chętnych uczniów klas IV-VI oraz 

gimnazjum. Uczniowie podejmują wyzwanie i 

zdobywają punkty podczas kolejnych konkursów 

religijnych w ciągu całego roku szkolnego. W tym 

roku szkolnym tytuł Omnibusa Religijnego uzy-

skały w szkole podstawowej - Maja Kuczkowska 

z klasy 6B, natomiast w gimnazjum - Aleksandra 

Jaśniewska z klasy 3 A. Mai i Oli gratulujemy 

ogromnej wiedzy, wytrwałości i chęci czerpania ze 

źródeł wiary. 

Główny patro-

nat nad kon-

kursem objął 

ks. infułat Ta-

deusz Brzeziń-

ski - proboszcz 

parafii kate-

dralnej. Podsumowanie konkursu i wręczenie dy-

plomów oraz stypendium jednorazowego odbyło 

się podczas zakończenia roku nauki w gimnazjum.                                            

                                                                 Katecheci 

                                                      

 

12 czerwca odbył się, pod patronatem para-

fii katedralnej, X Parafialny Konkurs Biblijny. 

W tym roku uczniowie zgłębiali Ewangelię wg św. 

Marka. Z Zespołu Szkół nr 2 zwyciężyli: w katego-

rii klas IV – VI: II miejsce - Faustyna Klin  

(kl. IVa), III miejsce – Weronika Huebner  

(kl. Va) i Maja Kuczkowska (kl.VIb). W kategorii 

klas gimnazjalnych: II miejsce –  Aleksandra Ja-

śniewska (kl. IIIa) i Fryderyk Trzciński (kl. Ia),  

III miejsce – Łukasz Bobkowski (kl. Ia). Wszyst-

kim uczestnikom bardzo serdecznie gratulujemy 

ogromnej wiedzy. Serdeczne podziękowania skła-

damy ks. proboszczowi Tadeuszowi Brzezińskie-

mu, który objął patronat nad konkursem i sponso-

rował wszystkie nagrody.                        Katecheci 

ŚPIEWAJ Z PASJĄ 

I FESTIWAL MUZYCZNY  

„PRZYSTAŃ NA CHWILĘ” 
 

OMNIBUS RELIGIJNY 

X PARAFIALNY KONKURS 

 BIBLIJNY 
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22 czerwca 2017 r. w świetlicy szkolnej zo-

stał rozstrzygnięty konkurs plastyczny pod hasłem: 

„Lapbook – zdrowo żyję, zdrowo jem – dbam  

o siebie. Ja to wiem!” Organizatorem i sponsorem 

nagród była restauracja K2 z Borzechowa. Kon-

kurs był skierowany do uczniów klas I – III SP, 

którzy brali udział w programie „Owoce i warzywa 

w szkole”. Prace o tematyce prawidłowych nawy-

ków żywieniowych i zdrowego stylu życia należało 

wykonać techniką lapbook, czyli „książki na kola-

nach kolana”. To własnoręcznie wykonany zbiór 

informacji na określony temat i usystematyzowany 

w sposób zaproponowany przez autora. Oto wyniki 

konkursu: I miejsce Marianna Pauch kl. II b, II 

miejsce Nella Konkel kl. II a, III miejsce Roxanne 

Pustkowska kl. II c. Wszystkim uczestnikom 

dziękujemy za udział w konkursie, a laureatkom 

jeszcze raz gratulujemy.………………..………….                                 

                                                           A. Turzyńska 

 

 

 

 

21 czerwca 2017 r. klasa IV b brała udział  

w nietypowej lekcji języka polskiego. W tym celu 

udaliśmy się do Biblioteki Diecezjalnej w Pelpli-

nie. Najpierw mieliśmy okazję wykonać papier 

czerpany oraz zakładki marmurkowe. Potem zapo-

znaliśmy się z historią książki. Następnie wcielili-

śmy się w czytelnika. Uczyliśmy się szukać ksią-

żek w katalogu, wypisywać rewersy oraz sami mo-

gliśmy w magazynie odnaleźć wskazane pozycje. 

Na zakończenie pobytu każdy uczestnik otrzymał 

certyfikat uczestnictwa w nietypowych zajęciach. 

Serdecznie dziękujemy pracownikom biblioteki za 

życzliwość i przeprowadzenie tych interesujących 

zajęć. 

A. Turzyńska 

KONKURS PLASTYCZNY 

 „LAPBOOK” 

WARSZTATY W BIBLIOTECE 

DIECEZJALNEJ 
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Trasa naszej wycieczki biegła między po-

lami i lasami. Wśród ciszy, śpiewu ptaków, szumu 

drzew i zapachu kwiatów mogliśmy podziwiać 

prawdziwą przyrodę. Po dojechaniu na miejsce tata 

Zosi rozpalił ognisko, przy którym upiekliśmy 

kiełbaski. Bardzo nam smakowały, zwłaszcza, że 

na świeżym powietrzu apetyt rośnie. Ogromna 

niespodziankę sprawił nam tata Agaty przywożąc 

lody i mama robiąc pamiątkowe fotografie. Naszej 

wycieczce towarzyszyła atmosfera przepełniona 

śmiechem i gwarem koleżanek i kolegów, a zaba-

wom w lesie nie było końca.   Na pewno tu jeszcze 

wrócimy…nie jeden raz. Dziękujemy też panu 

leśniczemu za miłe przyjęcie.                 G. Zywert                                                

 

 

19 czerwca 2017 r. uczniowie klasy II b 

wraz z rodzicami, dziadkami i rodzeństwem 

uczestniczyli w warsztatach plecionkarskich, które 

przeprowadzili Państwo Urszula i Gerard Jur-

czykowie z Franka. Dzieci plotły koszyki z korze-

nia sosny, tak jak to dawniej miało miejsce na Ko-

ciewiu. Czas spędzony we Franku okazał się bar-

dzo ciekawy i owocny, koszyki wszystkim się uda-

ły. Dziękuję p. Uli i p. Gerardowi za gościnę  

i wspólnie spędzony czas.                  K. Bembenek 

WYCIECZKA ROWEROWA  

DO BIELAWEK 
WARSZTATY 

 PLECIONKARSKIE 


