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 ŚWIĘTO SZKOŁY                                        
7 marca będziemy świętowali dzień patrona naszej szkoły Biskupa Konstantyna 

Dominika. Do tego dnia przygotowywaliśmy się już wcześniej. Po uroczystościach 

szkolnych będziemy uczestniczyć we mszy św. w bazylice katedralnej w Pelplinie pod 

przewodnictwem proboszcza parafii katedralnej ks. inf. Tadeusza Brzezińskiego.  

                                                                                                                                   Red. 

 

 

 

 

       

   Pierwszy miesiąc nowego 

roku. Nadziej,      

       

       

 

 

 W ostatni, jakże mroźny poniedziałek 

stycznia, wszyscy uczniowie naszego gimnazjum  

z zaangażowaniem uczestniczyli w inscenizacji 

powrotu Pelplina do Macierzy. Dziewczęta              

i chłopcy z klasy III B już od godziny 10. agitowali 

wśród mieszkańców Pelplina, rozdając im ulotki i 

informując o tym, co wydarzyło się 97 lat temu. 

Wtedy właśnie do naszej wsi (gdyż Pelplin nie 

posiadał ówcześnie praw miejskich) przybył osobi-

ście dowódca Błękitnej Armii, gen. Józef Haller      

i dokonał symbolicznego  przyłączenia  Pelplina do 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Rzeczypospolitej. Po przywitaniu generała na 

dworcu kolei żelaznej, młodzież wyruszyła z kole-

gami i koleżankami z innych szkół Miasta i Gminy 

Pelplin w kierunku katedry. Tamże, włodarze mia-

sta w krótkiej mowie do dziatwy szkolnej przed-

stawili kilka faktów historycznych, związanych z 

tymże wydarzeniem. Po opuszczeniu bazyliki, 

uczniowie udali się w okolice Collegium Maria-

num, aby posilić się ciepłą zupą, po czym powróci-

li do szkoły, aby zdobywać wiedzę i umiejętności 

ku chwale Ojczyzny.                                       

                                           Seweryn Pauch 

       

       

  

  

          

       

       

       

  

 

    Już luty. . . W szkolnym  kalendarzu  drugi semestr nauki.  W tym  numerze gazetki   

wracamy do tych wydarzeń, które miały miejsce w ostatnim czasie.  Red. 
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   SZKOŁA PODSTAWOWA  KLASY IV – VI 

                      Semestr I 2016/2017 

Prymus szkoły podstawowej 

           Zuzanna Macuk - 5,45-  kl. VIb,  

Najwyższą średnią ocen uzyskała klasa  IVA. 

 

 

 

Uczniowie zaprezentowali strój kociewski 

oraz gadkę kociewską. Można było również 

otrzymać nagrodę za prawidłowe odpowiedzi do

tyczące treści tekstu. To wszystko dzięki działalno-

ści samorządu uczniowskiego i opiekunów.  

                                Samorząd Uczniowski 

    

 

             GIMNAZJUM  KLASY I-III 

                Semestr I 2016/2017 

                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

                   Prymus gimnazjum  

            Kewin Trochowski -5,29- kl. IIa,  

Najwyższą  średnią ocen uzyskała klasa IIA. 

 

 

 

14 lutego świętowaliśmy w naszej szkole 

Walentynki. Atmosfera była bardzo gorąca. Ucz-

niowie jak i nauczyciele otrzymali życzenia walen-

tynkowe. Wysłuchali-

śmy audycji radiowej 

oraz został rozstrzy-

gnięty konkurs na naj-

ładniejszą salę walen-

tynkową. Nagrodę zdo-

była klasa Ia SP,        

klasa IVa SP oraz kla-

sa IIb gimnazjum. 

Gratulujemy i dziękujemy za wspólną zabawę.  

                               Samorząd Uczniowski. 

RÓWNAJ DO NAJLEPSZYCH 

 

ŚWIATOWY DZIEŃ 

KOCIEWIA 

      WALENTYNKI W 

      NASZEJ SZKOLE 
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Do finału konkursu „Marta Wiecka dziś” 

zakwalifikowali się uczniowie klasy IIa: Julia Kle-

ina i Dominik Broszczak. Konkurs odbył się         

3 lutego w parafii św. Michała Archanioła w Skar-

szewach, gdzie bł. Marta Wiecka przyjęła I Komu-

nię świętą. Patronat honorowy nad konkursem ob-

jął ksiądz biskup Wiesław Śmigiel. Spośród 26 

zgłoszonych szkół, do finału przystąpiło ok. 50 

uczniów gimnazjum z terenu dekanatu: starogardz-

kiego, skarszewskiego, zblewskiego, kościerskiego, 

tczewskiego i pelplińskiego, kartuskiego, stężyc-

kiego i gniewskiego. Podsumowanie konkursu i 

wręczenie nagród nastąpiło po uroczystej mszy 

świętej z udzieleniem sakramentu namaszczenia 

chorych. Wśród wszystkich finalistów miejsce III 

zajęła nasza uczennica Julia Kleina, która uzyskała 

świetny wynik 35 punktów na 37 możliwych. Ser-

decznie gratulujemy naszym uczniom ogromnej 

wiedzy i godnego reprezentowania naszej szkoły 

podczas finału.  

                                                 Sylwia Noch 

 

 

 

 

 

1 lutego 2017 r. w Młodzieżowym Domu 

Kultury w Gdyni odbył się II Wojewódzki  Kon-

kurs Piosenki Aktorskiej i Musicalowej. Jego 

celem była popularyzacja piosenek aktorskich         

i musicalowych oraz odkrywanie talentów. Kon-

kurs adresowany był do uczniów szkół gimnazjal-

nych i ponadgimnazjalnych z województwa po-

morskiego. Każdy uczestnik miał za zadanie przy-

gotować dwie piosenki: aktorską i musicalową lub 

dwie aktorskie albo dwie musicalowe. W konkur-

sie tym udział wzięła Julia Kuczkowska (kl. I a 

gimn.). Zaśpiewała piosenki - „Nie dokazuj” z 

repertuaru Marka Grechuty oraz „Szyba” z musica-

lu „Metro”. Jury 

oceniając wykonaw-

ców piosenek brało 

pod uwagę: dobór 

repertuaru, intonację, 

dykcję oraz ogólny 

wyraz artystyczny. 

Poziom prezentacji, 

jak zwykle w MDK 

w Gdyni, był bardzo wysoki, tym bardziej cieszy 

zdobyte przez Julkę wyróżnienie. W konkursie 

wzięła również absolwentka naszej szkoły, Nikola 

Freda, która w kategorii klas ponadgimnazjalnych 

również  zdobyła wyróżnienie. Naszym wokalist-

kom gratulujemy sukcesu i życzymy kolejnych 

dobrych występów w kolejnych konkursach wo-

kalnych.                               Katarzyna Bembenek 

FINAŁ III EDYCJI 

 KONKURSU WIEDZY  

„MARTA WIECKA DZIŚ” 

II WOJEWÓDZKI  

KONKURS PIOSENKI  

AKTORSKIEJ 

 I MUSICALOWEJ 
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W Grand Prix Sztumu nasi uczniowie od-

nieśli spory sukces. W kategorii 2006 i młodsi 

dziewcząt: Martyna Rogowska zajęła II miejsce. W 

tej samej kategorii wśród chłopców Hubert Półtorak 

uplasował się na I miejscu. W kategorii 2004/2005: 

Karolina Majcherczyk - II miejsce, natomiast Bar-

tosz Stopa- III miejsce. W kategorii junior młodszy 

Aleksandra Jaśniewska zajęła III miejsce. Wszyst-

kim uczestnikom i zwycięzcom gratulujemy i ży-

czymy dalszych sukcesów. 

                                    Arletta Trochowska 

                                 

Dziewczęta z naszej szkoły wzięły udział w  

Karnawałowym Festiwalu Skoku Wzwyż w Mirot-

kach. Oto wyniki: I miejsce - Hasa Natalia,  II miej-

sce - Bukowska Wiktoria, IV miejsce - Bednarek 

Klaudia. I miejsce w klasach IV: Klaudia  Bieliń-

ska. Serdecznie gratulujemy.              A.Trochowska 

    

 

 

 

15 lutego 2017 r. uczniowie klasy IIb do-

skonalili zdobyte umiejętności pływackie. Tym 

razem pod czujnym okiem instruktora pływania 

pływali z deską. Dzieci radzą sobie bardzo dobrze   

i są coraz bliżsi zdobycia sprawności PŁYWAKA 

(w ramach programu Mały Mistrz). 

                                            Katarzyna Bembenek                   

GRAND PRIX SZTUMU 

 

SKOKI WZWYŻ 

WYJAZD UCZNIÓW 

KLASY II B 

 NA BASEN 

 


