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26 kwietnia 2018r. na sali gimnastycznej 

odbyła się akademia z okazji Święta Konstytucji 3. 

Maja. Przygotowali ją uczniowie klasy IIa, IIIa 

oraz IIIb pod kierownictwem p. K. Borowskiej, p. 

A. Bresy oraz p. K. Bembenek. 3 maja 2018 r. dy-

rekcja szkoły wraz z przedstawicielami pocztu 

sztandarowego, samorządu szkolnego oraz ich 

opiekunami wzięła udział w obchodach Święta 

Konstytucji 3 Maja. Uroczystość rozpoczęła się 

mszą św. w bazylice katedralnej w intencji Ojczy-

zny. Następnie na pl. Wolności wygłoszono oko-

licznościowe przemówienie, złożono kwiaty, a 

także śpiewano patriotyczne pieśni. Po części ofi-

cjalnej wszyscy zgromadzeni zostali zaproszeni na 

słodki poczęstunek oraz do obejrzenia specjalnie 

przygotowanej wystawy. Warto nadmienić, że pod- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

czas trwania uroczystości reprezentanci samo -

rządu szkolnego rozdawali uczestnikom biało-

czerwone chorągiewki oraz balony. 

                                               A. Turzyńska 

   

    

 

 

 

 

 

 

     Maj przywitał nas słoneczną, wiosenną pogodą. Uczciliśmy majowe święta 

   patriotyczne, a 26 maja złożymy najserdeczniejsze życzenia naszym Mamom.  

                                                                                                                       Red. 
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  W dniach 11-12 maja 2018 r. w Czerskim 

Domu Kultury odbył się XVII Wojewódzki Prze-

gląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpie-

waj razem z nami”. Jego organizatorem była 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku oraz Stowa-

rzyszenie „Grupa M – możesz wszystko”. 11 maja 

do rywalizacji stanęli uczniowie kl. VII i gimna-

zjum oraz szkoły ponadgimnazjalne, 12 maja zaś 

uczniowie kl. I-III oraz IV-VI.  Naszą szkołę w 

tym przeglądzie reprezentował zespół „Kropelki” 

w składzie: Paulina Glock, Julia Laskowska, 

Zuzanna Libiszewska, Marianna Pauch oraz 

Zuzanna Szulc, zespół „Kwiatuszki” w składzie: 

Natalia Hasa, Weronika Huebner, Agata Mro-

zińska, Agata Żebrowska, Zofia Żebrowska oraz 

Karol Neumann i Julia Kuczkowska. Każdy ze-

spół lub solista prezentował na scenie piosenkę 

dziecięcą lub młodzieżową, a także w związku  

z 100-tną rocznicą odzyskania niepodległości przez 

Polskę mógł przygotować również piosenkę patrio-

tyczną, która podlegała odrębnej ocenie. 

Wyniki Przeglądu Piosenki Dziecięcej i Młodzie-

żowej: Zespół „Kropelki” - II miejsce.  Zespół 

„Kwiatuszki” - I miejsce . Julia Kuczkowska -  

I miejsce . Wyniki Przeglądu Piosenki Patriotycz-

nej: Zespół „Kropelki” - I miejsce , zespół „Kwia-

tuszki” - I miejsce , Julia Kuczkowska - II miej-

sce . Wszystkim naszym wokalistom gratulujemy 

sukcesu i udanych występów.                   

                                                           K. Bembenek 

       

       

 Za nami finał IX Konkursu Biblijnego or-

ganizowanego przez Wydział Teologiczny Uniwersy-

tetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Dzieło Biblijne 

Diecezji Pelplińskiej. Tematem tegorocznej edycji 

konkursu było „ Bra-

terstwo w Biblii”.  

Finał konkursu odbył 

się 21 kwietnia 2018 

r. w Chojnicach w 

gościnnych progach 

parafii Ścięcia Św. 

Jana Chrzciciela. Na-

szą  szkołę  reprezentowały uczennice szkoły pod-

stawowej: Kinga Bauer z klasy 5a oraz Weronika 

Huebner z klasy 6a, które wykazały się ogromną 

wiedzą i znajomością Pisma Świętego. Obie uczenni-

ce zostały laureatkami. Po dogrywce ustnej na po-

dium stanęła i miejsce III zajęła Weronika! Dzięku-

jemy naszym uczennicom za godne reprezentowanie 

naszej szkoły.                                                S. Noch                                                                      

                             

               

                                                          

Za nami X Powiatowy Konkurs Recytator-

ski im. Juliusza Słowackiego. Uroczystego otwarcia 

konkursu dokonała p. Maria Taraszkiewicz - Gurzyń-

ską - Burmistrz Miasta i Gminy Gniew wraz z dyrek-

tor PiMBP w Gniewie p. Jadwigą Mielke. Honorowy 

patronat medialny nad konkursem objęła Katolicka 

Rozgłośnia Diecezji Pelplińskiej „Radio Głos” i No-

winy Gniewskie. W tym roku uczniowie recytowali 

po dwa wiersze: jeden utwór patriotyczny i wybrany 

spośród poezji Zbigniewa Herberta. Jesteśmy bardzo 

dumni z naszych uczniów, gdyż Natalia Hasa zajęła 

I miejsce, natomiast Zuzia Szewczyk - III miejsce. 

W kategorii klas gimnazjalnych III miejsce zajęła 

Justyna Winiarska. Serdecznie gratulujemy i ży-

czymy dalszych sukcesów.                   E. Maślanka 

X POWIATOWY KONKURS 

 RECYTATORSKI 

FINAŁ IX KONKURSU BIBLIJNEGO „ŚPIEWAJ RAZEM Z NAMI” 
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15 maja 2018r. w naszej szkole odbyła się 

żywa lekcja historii. W związku z setną rocznicą 

odzyskania przez Polskę niepodległości dotyczyła 

ona postaci Józefa Piłsudskiego. Uczniowie mieli 

okazję poznać życiorys marszałka oraz zaznajomić 

się z wydarzeniami historycznymi związanymi z 

przywracaniem Polsce wolności. Co niektórzy mo-

gli także wcielić się w przedstawiane postacie. 

Dziękujemy Panu Michałowi Rychlickiemu za tak 

nietuzinkową lekcję historyczną.  

 

      14 maja w bibliotece szkolnej odbył się kon-

kurs recytatorski dla najmłodszych uczniów naszej 

szkoły. Jury 

w składzie: 

p. Jolanta 

Lewandow-

ska, p. Zdzi-

sława Lich-

nerowicz i p. 

Alicja Bre-

sa przyznało następujące nagrody: I miejsce – 

Amelia Kuczkowska kl. I a, II miejsce – Zuzanna 

Szenyk kl. III b, III miejsce – Maja Rychlicka kl. 

I a i Agata Kolaska kl. I a. Wyróżnienie – Julia 

Małolepsza kl. I c. Zdobywczynie I i II miejsca 

będą reprezentowały naszą szkołę w tczewskim 

Konkursie Recytatorskim „Mój ulubiony wiersz”, 

który odbędzie się 29 maja. Zwycięzcom gratulu-

jemy i życzymy dalszych sukcesów w konkursach.  

                                         A.Bresa, B.Kowalewska 

 

 

 

8 maja- to Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. 

Z tej okazji w bibliotece szkolnej zorganizowano 

wystawę książek, o które szkoła wzbogaciła się w 

bieżącym roku szkolnym. Książki te otrzymano w 

ramach projektu ,,Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa’’. Do szkoły dotarło 1131 książek, w 

tym 50 % stanowią lektury. Zaproszeni uczniowie 

wraz ze swoimi nauczycielami zapoznawali się z 

nowościami czytelniczymi oraz dowiadywali się, 

jakie etapy przechodzi książka, zanim dotrze do 

czytelnika. Uczniowie z chęcią wypożyczyli nowe 

książki, a niektórzy wykonali plakaty, zagadki i 

wierszyki reklamujące czytelnictwo. Wśród tych 

prac wyróżnił się plakat wykonany przez uczennice 

kl. II a – Zuzannę Jabłońską i Nadię Bugajską. 

                                     Z. Lichnerowicz i A. Bresa 

ŻYWA LEKCJA HISTORII 

SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI 

DZIEŃ BIBLIOTEKARZA 

 I BIBLIOTEK 
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Bardzo dobrze zaprezentowali się nasi ucz-

niowie w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży 

Szkolnej w Lekkoatletyce, które odbyły się 

09.05.2018 w Tczewie. Wywalczyliśmy w tych za-

wodach 8 medali. Na najwyższym stopniu podium 

stanęli Jadwiga Leszman w biegu na 600 m oraz 

Paweł Smreczak w skoku w dal. Srebrne medale 

zdobyli Klaudia Jaśniewska w skoku w dal, Iga 

Czapiewska w biegu na 1000 m, Jakub Zieliński w 

pchnięciu kulą, a także Magda Faculak w biegu na 

600 m. Na trzecim miejscu zawody ukończyli Klau-

dia Jaśniewska w skoku w dal i Oskar Jakubczak 

w biegu na 1000 m. Gratulujemy wszystkim medali-

stom, a przede wszystkim Klaudii Jaśniewskiej  

i Pawłowi Smreczakowi, którzy będą reprezentować 

nasz powiat w zawodach wojewódzkich.………..                                       

                                                              M. Nowacki 

 

 

                                                                                       

           16 i 17 maja w Zespole Kształcenia i Wy-

chowania nr 1 w Pelplinie odbyły się Gminne 

Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Siatkówce Pla-

żowej Dziewcząt i Chłopców. Do rywalizacji dla 

uczniów z roczników 2002, 2005 oraz młodszych  

dziewcząt i chłopców przystąpiły trzy drużyny: 

Zespół Kształcenia i Wychowania w Rudnie, go-

spodarze – Zespół Kształcenia i Wychowania nr 1 

w Pelplinie oraz drużyny dziewcząt i chłopców z 

pelplińskiej Dwójki. Po zaciekłych setach naszym 

uczniom udało się wywalczyć miejsca na podium. 

16 maja dziewczęta z klas piątych zajęły I miejsce, 

a chłopacy z klas czwartych - II miejsce. 17 maja 

w siatkówce plażowej dziewczęta wywalczyły - III 

miejsce, a chłopcy – II miejsce. Serdecznie gratu-

lujemy sukcesu.                ……..                        

                                                                          Red.   

POWIATOWE IGRZYSKA W 

LEKKOATLETYCE. 
GMINNE IGRZYSKA  

W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ 


