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 Kończy się kolejny rok szkolny, ale był on 

inny niż zwykle, ponieważ nigdy w historii eduka-

cji współczesnej nauczyciele nie uczyli swoich 

uczniów na odległość. Było to nie lada wyzwanie, 

zarówno dla nas, jak i dla naszych uczniów oraz 

ich rodziców. Ale wyszliśmy z tego obronną ręką. 

 Nawet pomimo fizycznej nieobecności   

w szkole organizowaliśmy szereg konkursów        

i  akcji w formie zdalnej. Nie zaprzestaliśmy roz-

wijania kreatywności naszych uczniów TYLKO 

DLATEGO, że świat ogarnęła pandemia! To poka-

zało po raz kolejny, że duch w nas mocny. Pin-

czyn chyba ma to do siebie… 
 Tak też się stało w przypadku konkursu 

w ramach obchodów 50-lecia istnienia budynku 

szkoły w Pinczynie - „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA…

- kartka pocztowa o Pinczynie i ks. STANISŁAWIE 

HOFFMANNIE”. 

 Zaproponowaliśmy uczniom konkurs 

zdalny- na odległość, w którym nagrody- bony 

pieniężne na zakupy artykułów papierniczych- 

ufundowali Przyjaciele Szkoły, czyli przedstawi-

ciele Rodu Hoffmannów oraz Rada Rodziców 

przy szkole w Pinczynie. Dodatkową nagrodą    

dla wszystkich uczestników były czapeczki            

z daszkiem ufundowane przez UG w Zblewie;        

w sam raz na aktualną aurę. 

 Ilość uczestników konkursu zaskoczyła 

nas samych; wzięło w nim udział 45 !!!  uczniów 

w trzech kategoriach wiekowych: klasy I-III, klasy 

IV-VI, klasy VII-VIII. Nie pamiętamy konkursu, któ-

ry przyciągnąłby tylu chętnych uczniów! Może to 

właśnie dzięki temu, że znają doskonale postać 

księdza Stanisława Hoffmanna i Jego dokonania, 

bo nasza szkoła pielęgnuje pamięć o nim. 

 Przedstawiciele Rodu Hoffmannów rów-

nież pamiętają o nas; pozostają w stałym kon-

takcie ze szkołą i tak oto narodził się pomysł zor-

ganizowania konkursu, dzięki któremu OCALILI-

ŚMY OD ZAPOMNIENIA OSOBĘ KSIĘDZA STANI-

SŁAWA HOFFMANNA. 

 Zadaniem konkursowym było wykonanie 

projektu kartki pocztowej z Pinczyna, ale 

z uwzględnieniem nawiązania do postaci księdza 

Stanisława Hoffmanna i jego dokonań. 

Na rewersie kartki uczniowie mieli złożyć ducho-

we ŻYCZENIA IMIENINOWE dla 

ks. Stanisława Hoffmanna ORAZ SŁOWA PODZIĘ-

KOWANIA za to, co zrobił dla Pinczyna. 

 

 

 

 

 

A oto fragment z kartki jednego z uczniów: Dzię-

kuję Księdzu, że był i nadal jest dla nas- młodzie-

ży- wzorem do naśladowania i prowadzi nas  „Ku 

dobru, prawdzie i pięknu…”                            

(cytat z hymnu gimnazjum). 

 Jak dobrze, że po latach pozostaje pa-

mięć… 

         Justyna Szarkowska- organizatorka konkur-

su 
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Kreatywność i pamięć o przodkach mimo wszystko…- zdalny konkurs    

w ramach obchodów 50-lecia budynku szkoły w Pinczynie -           
„OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA…” 



100. rocznica urodzin Ojca Świętego Jana Pawła 

 18 maja to dzień 

urodzin Karola Wojtyły, póź-

niejszego Papieża Jana 

Pawła II. I chociaż teraz 

patronuje nam z nieba, 

chcemy pamiętać o Jego 

urodzinach. Dzieci i mło-

dzież naszej szkoły przygo-

towali laurki,   w których 

wyrazili wdzięczność za Je-

go przykład życia, naukę      

i wiarę.   

Anna Polc 

 

 

 

 Świętowanie 100. urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II w sytuacji pandemii przeniosło się          

do naszych domów. W związku z tym takie nietypowe zadanie otrzymali moi uczniowie – od najmłod-

szych do szóstoklasistów – przygotować tort urodzinowy. Niektórzy, z zaangażowaniem pewnie całej 

rodziny, upiekli prawdziwe ciasta. Niemniej zaangażowania wykazali ci, którzy ten tort wykonali z innych 

materiałów, pamiętając, np. o papieskich kolorach czy budując wielopię-

trowy, jakby chcieli uhonorować wielkość naszego Papieża. Wszystkim 

serdecznie dziękuję!  

By uczcić Papieża 

trzeba dobrać słowa, 

by prawdziwa była 

słów wymowa; 

o Jego wielkości          

i pracy codziennej, 

o Jego wysiłku, miło-

ści niezmiennej. 

Dla tego, co dobre     

i co spra-

wiedliwe, 

co oznacza prawdę   i to, co uczciwe. 

Pracowite życie naszego Papieża, 

bo On nieustannie do pokoju zmierzał. 

Wołał o sumienność, prosił o uczciwość, 

wzywał o rozsądek i o sprawiedliwość. 

Tę wielkość Papieża dobrocią się mierzy, 

bo do grona Wielkich Jan Paweł II należy. 

Anna Polc 
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Celami święta były przede wszystkim: 

- ukazanie uczniom znaczenia uczenia się języków; 

- propagowanie nauki języków obcych przez całe życie; 

- propagowanie różnorodności językowej i kulturowej Europy; 

- kultywowanie tradycji regionalnej, w tym gwary. 

Dzień Języków Obcych był doskonałym sposobem na promowanie wśród 

uczniów nauki języków, zachętą i przykładem, że zdobytą wiedzę można 

w ciekawy sposób wykorzystać i dobrze się przy tym bawić. Dowodem są 

wszystkie nadesłane prace plastyczne oraz zdjęcia, zrzuty ekranów wyko-

nywanych zadań on-line. 

Uczniowie mieli do wyboru realizację zadań z języka angielskiego, języka 

niemieckiego lub gwary w kilku kategoriach:  

DLA UCZNIÓW KLAS 1-8 

- zilustrowanie słowa i przetłumaczenie na język ogólny: „balija”, 

„knabas”, „lólek”, „pupa”, 

- rozwiązanie diagramu kociewskiego (obok rozwiązanie)  

DLA UCZNIÓW KLAS 4-8 

- „Wyzwanie językowe” – wykonanie pracy do dowolnego przysłowia z ję-

zyka angielskiego lub niemieckiego albo w gwarze kociewskiej, 

- „Poznawanie kultur” – wykonanie pracy projektowej  na temat ciekawo-

stek z danego kraju europejskiego lub regionu Kociewia, 

- „Tuż przed degustacją” – przygotowanie jakiegoś tradycyjnego dania       

z wybranego kraju europejskiego lub naszego regionu, 

- „Obrazek zamiast słowa” – wykonanie słownika obrazkowego. 

DLA UCZNIÓW KLAS 1-3 

- wykonanie zadań on-line: brytyjska rodzina królewska, Londyn - słynne 

miejsca, Milionerzy The London Eye, Quiz – pasujące pary, wykreślanka – 

znajdź miasta Wielkiej Brytanii, wykonanie flagi W. Brytanii 

Dziękujmy „Gzubom” z naszej szkoły za przygotowanie oraz wysłanie prac! 

 

Martyna Choma 

Barbara Jędrzejewska 

Joanna Marcinczyk 

Kamila Piankowska 

Joanna Przybylska-Kreft  
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Świętowaliśmy zdalnie „Dzień języków obcych i gwary kociewskiej”  

GWARA Z DIAGRAMU  

ajntop-zupa warzywna 

brzad-suszony owoc 

fest-mocno, silnie, dużo 

trygiel-garnek 

zylc –galareta  

letko-lekko 

lejta- biegnę 

bombony-

cukierki 

stecka- ścież-

ka 

tangi- gruby 

silny ,mocny 

grapa- duży żeliwny garnek 

trza-trzeba 

znówki- znowu, kolejny raz 

 

frysztyk- 

śniadanie, 

jedzenie 



 W dniu 10 lutego odbyła się w naszej szkole 

uroczystość wręczenia stypendiów za wyniki w na-

uce oraz sporcie. Akademię poprowadzili uczniowie 

klasy VIII b Ewa Jędrzejewska oraz Adam Lewandow-

ski. Swoją obecnością zaszczycili nas Sekretarz Gmi-

ny Zblewo Pan Daniel Szpręga oraz Przewodnicząca 

Rady Rodziców Pani Jolanta Stopa. Na akademii nie 

zabrakło również rodziców nagrodzonych stypendy-

stów. Na początek w pięknym występie tanecznym 

wystąpiły uczennice klasy 3a. Zatańczyły z szarfami 

do utworu Eda Sheerana „Perfect”. 

 Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Iwona 

Loroch. Podkreśliła, że aby do czegoś w życiu dojść 

potrzeba nie lada wysiłku oraz, że sukcesy uczniów 

nie byłyby możliwe bez wsparcia nauczycieli i rodzi-

ców. Po występie Ewy Jędrzejewskiej w piosence 

„Masz w sobie wiarę”, nastąpiło wręczenie stypen-

diów za wyniki w nauce.  

W tym roku stypendia naukowe otrzymali:  

1. Sandra Warsińska – IV 

2. Olga Lesinska – IV 

3. Amelia Rubaszewska – IV 

4. Patryk Mikołajewski – IV 

5. Aleksandra Klawikowska –V a 

6. Natalia Bielińska – V a 

7. Nikodem Szok – V a 

8. Bianka Hinz – V a 

9. Maja Hinz – V a 

10. Łukasz Mikołajewski – V b 

11. Zuzanna Rulewska – V b 

12. Krzysztof Nadolski – V c 

13. Maja Bernacka – V c 

14. Zuzanna Stopa – VI a 

15. Dawid Orlikowski – VI a 

16. Zofia Szok – VI a 

17. Aleksander Flisikowski – VI b 

18. Szymon Pellowski – VI b 

19. Bartłomiej Szachta – VII b 

20. Daria Peplińska – VIII a  
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 Sport to zdrowie - ta dewiza powinna 

towarzyszyć nam na co dzień. W naszej szkole 

są uczniowie, którym bez względu na czas, miej-

sce     i  okoliczności, zawsze ona towarzyszy. 

Zanim Pani Dyrektor oraz Pan Sekretarz wręczyli 

stypendia za wyniki w sporcie oraz listy gratula-

cyjne dla rodziców zgromadzeni obejrzeli pokaz 

gimnastyczny w wykonaniu Wiktorii Kędzierskiej 

i Amelii Literskiej oraz kolejny występ taneczny 

dziewcząt  z klasy III a. 

Stypendia sportowe otrzymali: 
1. Martyna Miler – VI b 

2. Julia Cesarz – VII a 

3. Martyna Zagórska – VII b 

4. Wiktoria Kędzierska – VII b 

5. Marta Wysocka – VII b 

6. Kacper Walos – VIII a 

7. Adam Bernacki – VIII a 

8. Ireneusz Grzegorzewski – VIII a 

9. Nikola Leńska – VIII a 

10. Jakub Wojtaś – VIII b 

11. Adam Lewandowski – VIII b 

12. Aleksandra Szmukała – VIII b 
 W piosence „Klucz wiolinowy” dla 

wszystkich nagrodzonych wystąpił chór szkolny. 

 Po części oficjalnej przyszedł czas na 

krótką inscenizację przedstawiającą scenki          

z życia pewnej klasy w krzywym zwierciadle. 

W inscenizacji wystąpili: 

1. Macho – Paweł Hinz 

2. Samochwała – Andżelika Kamińska 

3. Kujon – Daria Peplińska 

4. Racjonalista – Julia Cesarz 

5. Gwiazda – Katarzyna Szmeiter 

                                                Joanna Marcinczyk  

„Aby do czegoś dojść, trzeba wyruszyć w drogę.” - stypendia dla uczniów.  



Zdalna akcja „OKŁADKA MOJEJ AUTOBIOGRAFII”.  

 23 kwietnia przypada Świa-

towy Dzień Książki i Praw Autorskich 

– doroczne święto organizowane 

przez UNESCO w celu promocji czy-

telnictwa, edytorstwa i ochrony wła-

sności intelektualnej za pomocą 

praw autorskich. 

 Data ta wybrana została ja-

ko symboliczna dla literatury świato-

wej. W tym dniu w roku 1616 zmarli 

Miguel de Cervantes, William Szek-

spir. 

 O zaletach czytania nie   

trzeba w ogóle mówić: pobudza wy-

obraźnię, kształtuje samodziel-

ne myślenie, wzbogaca słownic-

two, uwrażliwia, rozbudza zain-

teresowania, to po prostu świetna zabawa... I duża  w tym rola 

Rodziców, ponieważ kiedy czytają swoim pociechom, powstaje 

niepowtarzalna więź między zasłuchanym dzieckiem  i czytają-

cym rodzicem, a dziecko póź-

niej sięganie po książkę będzie 

miało we krwi.  

 Zdalna akcja polegała 

na wykonaniu PROJEKTU 

OKŁADKI  KSIĄŻKI, W KTÓREJ 

OPISAŁABYŚ /-ŁBYŚ SWOJE ŻY-

CIE, CZYLI AUTOBIOGRAFII. 

OKŁADKI PRZEDSTAWIAJĄ TO, CO 

OPISUJE, JAKIMI JESTEŚCIE LUDŹ-

MI, CO LUBICIE ROBIĆ.  

 Zamieszczamy tylko wybra-

ne okładki, ponieważ było ich sporo.  

Cieszymy się z tak dużego odzewu 

oraz życzymy wydania prawdziwej 

książki wszystkim, którzy marzą       

o karierze pisarskiej.  
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W dniach 16 — 18 czerwca, 
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 W dniu 9 marca 2020 w szkole w Pinczynie odbył się po raz dzie-

wiąty „Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Małgorzaty Hillar”. Do konkur-

su zgłosiły się recytatorki ze szkół: Bytoni, Kleszczewa, Zblewa oraz Pin-

czyna. 

 Konkurs ten jest dla naszej społeczności szczególnie bliski, ponie-

waż Małgorzata Hillar urodziła się w Piesienicy, co miało później odzwier-

ciedlenie w jej twórczości, gdzie opisywała ze swoją specyficzną wrażliwo-

ścią obrazy z naszego regionu. Konkurs rozpoczął się przedstawieniem 

przez uczennice klasy VIIb -Matyldę Grobelną i Zuzannę Trygalską krótkie-

go rysu życia i twórczości poetki.  

 Następnie odbyły się recytacje wszystkich uczestniczek konkursu. 

Oceny wystąpień uczennic dokonywało jury w składzie: Emilia Bielska—

kierownik Gminnej Biblioteki w Zblewie, nauczycielki: Gabriela Miksza         

i Kazimiera Kuziemska. W trakcie obrad komisji widzowie oraz recytatorki 

wraz z opiekunami obejrzeli prezentację multimedialną nt. Małgorzaty 

Hillar. Potem uczestniczki konkursu wzięły udział w zabawnych ćwicze-

niach dykcyjnych. 

 Po obradach jury ko-

misja ogłosiła wyniki konkur-

su: I miejsce otrzymała Milena 

Trzebiatowska ze szkoły   w 

Zblewie, II miejsce Julia Graj-

ner z Kleszczewa, III miejsce 

Agata Browarczyk z Pinczyna. 

Wyróżnienia: Andżelika Ka-

mińska z Pinczyna i Julia Graj-

ner z Kleszczewa. Pozostałe 

uczestniczki również otrzymały 

upominki . 

 Nagrody ufundowane 

przez Urząd Gminy Zblewo 

wręczyła P. Dyr. – Iwona Lo-

roch. Bardzo serdecznie 

wszystkim uczestnikom dzię-

kujemy i zapraszamy za rok. 

 

Gminny Konkurs Recytatorski im. Małgorzaty Hillar 

Barbara Jędrzejewska  

My z drugiej połowy           
XX wieku 
rozbijający atomy 

zdobywcy księżyca   

                  M. Hillar  



 Od marca nauka w polskich szkołach, i nie tylko, przebiega z wykorzystaniem narzędzi zdalnych. 

Gdyby ktoś jeszcze w lutym powiedział, że przyjdzie nam się mierzyć z rzeczywistością wirtualną, aby      

w taki sposób uczyć dzieci, otworzyłabym usta ze zdziwienia. Wcześniej nauczyciele grzmieli, że ucznio-

wie „siedzą tylko w komputerach”, a teraz? Teraz sami ich odsyłamy do zasobów sieci, przekazujemy 

lekcje na drugą stronę łącza, kontaktujemy się z uczniami zdalnie. 

 Ale nie ma rzeczy niemożliwych… Zarówno uczniowie, rodzice, jak i nauczyciele nie z takimi wy-

zwaniami sobie radzili. A z każdej próby wychodzimy mniej lub bardziej zwycięsko… Z tej uda nam się 

wyjść w przekonaniu, że w jedności siła, że wszystko jest możliwe, gdy „się chce”. 

 A chce nam się, oj chce… 

 Od dnia 16 kwietnia w Polsce został wprowadzony obowiązek zakłada-

nia maseczek w miejscach publicznych. Chyba przewidziałyśmy takie działa-

nia rządu, ba, nawet wyprzedziłyśmy go (Dagmara Siwek, Justyna Szarkow-

ska) i w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru (to święto uchwa-

lone w 1961 roku na pamiątkę otwarcia Teatru Narodów w Paryżu, które mia-

ło miejsce 27 marca 1957 roku) zorganizowałyśmy ZDALNY DZIEŃ TEATRU 

dla uczniów szkoły w Pinczynie. 

 Propozycją dla dzieci i młodzieży było wykonanie MASKI teatralnej: 

komediowej, czyli uśmiechniętej lub tragicznej, czyli z ustami wygiętymi           

w podkówkę. No i zaczęło się… Skrzynka mailowa 

pękała w szwach od przysyłanych zdjęć z różnego 

rodzaju maskami: komediowymi, tragicznymi i taki-

mi, które nie mieściły się w kanonach, bo dzieciaki 

„grały” aktorsko, ożywiając swoje MASKI po założe-

niu, co można sprawdzić, przeglądając zdjęcia najciekawszych wytworów.        

 Dzień Teatru odbył się w ramach innowacji pedagogicznej 

„TEATROMANIACY-teatr nam w duszy gra…” realizowanej od początku roku 

szkolnego.  Od lat dzieci i młodzież naszej szkoły obcują bezpośrednio ze 

sztuką; poznają różne gatunki teatralne, ponieważ umożliwiamy im kontakt   

z Teatrem Muzycznym w Gdyni, teatrem w Elblągu.  

 To dzieciaki poprzez dzielenie się swoimi emocjami po obejrzeniu ko-

lejnych spektakli tak zaraziły swoich rodziców, że odbyło się już 8 wyjazdów 

dla dorosłych mieszkańców Pinczyna i okolic do: Teatru Muzycznego w Gdyni, Teatru Wybrzeże w Gdań-

sku, teatru w Elblągu. Lista chętnych za każdym razem przekracza pojemność autokaru…  
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 Ciekawość teatru naszej młodzieży jest 

tak duża, że obecne ósmaki dwa lata czekały, 

aby „dorosnąć” do komedii kryminalnej 

„Szalone nożyczki”, na którą udało nam się 

wybrać do Teatru Muzycznego w Gdyni przed 

zawieszeniem zajęć. To było niezwykłe wyda-

rzenie ze względu na możliwość decydowania 

widowni o zakończeniu spektaklu. Widzowie 

mogli też zadawać pytania aktorom o wątki 

sztuki, z czego korzystali nasi uczniowie, a naj-

bardziej Agata Browarczyk z klasy 8a. Agato, 

byłaś nieugięta, nie odpuszczałaś aktorom       

w swoich wątpliwościach! Czy to przypadkowa 

zbieżność imion, czy w naszej szkole narodzi 

się nowa Agata Christie? (Kto nie zna, odsyłam 

do wujka Goo-

gle). W prze-

rwie nasza nie-

zawodna Kaś-

ka Szmeiter 

zrobiła sobie 

sesję z aktora-

mi. Po powro-

cie uczniowie 

napisali recen-

zję sztuki. Me-

todą kosza i 

walizeczki oce-

nili wady i zale-

ty spektaklu. 

Tu muszę 

stwierdzić, że walizka z zaletami nie domykała 

się, a kosz z negatywami był prawie pusty.  

 Klasy szóste już były gotowe do wyjazdu  

na spektakl „Księga dżungli”, również do Teatru 

Muzycznego w Gdyni, już kreacje galowe wisiały na 

wieszakach, a tu niestety, koronawirus pokrzyżował 

nam plany. Klasy piąte miały także rezerwację na 

spektakl „Chłopcy z Placu Broni” organizowany 

przez Stowarzyszenie Teatralne INGENIUM w Gdań-

sku, ale ten wyjazd również nie mógł się odbyć ze 

względu na zaistniałą sytuację. 

 

Ale TEATROMANIACY nie odpuszczają, 

koronawirusa za psotnika mają. 

Gdy tylko niewidoczny malec się ulotni, 

będziemy zasiadać na teatru widowni. 

 

                                              Justyna Szarkowska  
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Projekt edukacyjny 

 „Pomagamy pszczołom bez lipy”.  

 W dniach 4-11 maja 2020 r. uczniowie na-

szej szkoły realizowali projekt edukacyjny 

„Pomagamy pszczołom bez lipy”. 

 Pszczoła miodna to najbardziej znany owad 

zapylający. Ale nie jest jedynym. Na świecie żyje 

około 20-25 

tysięcy ga-

tunków 

pszczół i oko-

ło 150 tysię-

cy gatunków 

zwierząt zdol-

nych do za-

pylania ro-

ślin. W Pol-

sce żyje oko-

ło 470 ga-

tunków owadów należących do rodziny pszczołowa-

tych, z czego większość to pszczoły samotnice. One 

również mają bardzo ważny udział w zapylaniu ro-

ślin, a często są bardziej wydajnymi zapylaczami 

niż pszczoły miodne.  

 Uczniowie obejrzeli 3 odcinki filmu „Z ka-

merą wśród pszczół” oraz przeczytali ciekawostki 

na temat owadów zapylających.  

Pszczołom 

brakuje 

miejsc, gdzie 

mogłyby bez-

piecznie żyć, 

rozmnażać 

się i zdoby-

wać pokarm. 

Możesz im 

pomóc! Po-

sadź rośliny 

przyjazne pszczołom! Czy wiesz, że pszczoły to nie 

tylko miód? Prawie 80% roślin występujących w 

Polsce jest zapylana przez owady. Gdyby nie 

pszczoły, te rośliny nie mogłyby się rozmnażać. Czy 

wyobrażasz sobie, co by się wtedy stało? Według 

UNEP (Program Środowiskowy ONZ), 84% z 264 

gatunków roślin uprawianych w Europie jest zapyla-

nych przez owady zapylające, a 90% roślin nie-

uprawnych jest zapylane wyłącznie przez pszczoły.  

222 gatunki 

pszczół są  

zagrożone 

wyginięciem!   
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 Uczniowie dowiedzieli 

się: 

- jaka jest rola owadów zapy-

lających? 

- jak wygląda ich życie? 

- co możemy dla nich zrobić? 

- oraz poszerzyli swoją wiedzę 

o życiu i znaczeniu owadów 

zapylających dla ludzi 

i środowiska.  

 
Joanna Marcinczyk 

 Według FAO (Organizacja Narodów Zjedno-

czonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa) 35% ma-

sy żywności na świecie powstaje przy udziale zapy-

laczy. Nie zapominaj też o ptakach i innych zwierzę-

tach, które żywią się nasionami i owocami roślin 

owadopylnych. Ani o kwiatach, które co roku wyra-

stają z nasion. Bez pszczół nasz świat byłby ubogi, 

smutny, pozbawiony kolorów i smaków. (materiały 

psor.pl)  



 

 

 

I miejsce             

w plebiscycie 

„Przedszkole     

na Medal 2019” 

organizowanym 

przez Dziennik 

Bałtycki.  
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Publiczne Przedszkole „Zielona 
Łąka” w Pinczynie - Przedszkole 
Roku 2019! 

 Na miano przedszkola na medal trzeba jednak zapracować, nie dzieje się 

to samo. Jest to spowodowane pracą i zaangażowaniem wielu osób, poczynając 

od organu prowadzącego placówkę Pana Artura Herolda- Wójta Gminy Zblewo, 

który spełnił nasze marzenia i rozbudował przedszkole, Pani Dyrektor, która 

wspiera i motywuje nas do działania, pracowników przedszkola, kadry pedago-

gicznej, która codziennie sumiennie wykonuje swoją pracę, wprowadza innowacje       

i zachęca dzieci do działania.  

 Jednakże ten sukces naszej placówki najbardziej zawdzięczamy rodzicom 

wychowanków, którzy zgłosili nas do plebiscytu i oddawali na nas głosy. Samo 

zgłoszenie było już dla nas wyróżnieniem, a zajęcie pierwszego miejsca spełnie-

niem marzeń i motywacją do dalszej pracy. 

 Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu Przedszkola Pu-

blicznego „Zielona Łąka” i zdobycia zaszczytnego I miejsca w ramach plebiscytu 

„Przedszkole na Medal 2019” organizowanego przez Dziennik Bałtycki.  

 

 

 

 

 

 

 

 „Marzenia się spełniają…”. O tym, że marzenia 

się spełniają przekonaliśmy się podczas rozbudowy 

oraz uroczystej Inauguracji 

Przedszkola ,,Zielona Łąka” w 

Pinczynie, a w piątek 

31 stycznia 2020 r. 

utwierdziliśmy się w 

tym przekonaniu na 

podsumowaniu Plebi-

scytu Dziennika Bał-

tyckiego ,,Przedszkole na Medal”. 
 Na uroczystej gali w Ratuszu Staromiej-

skim w Gdańsku Pani Dyrektor Iwona Loroch ode-

brała Dyplom Przedszkole Roku 2019. 

Nasze przedszkole zajęło pierwsze miejsce w po-

wiecie starogardzkim spośród wytypowanych pla-

cówek w plebiscycie, otrzymując zaszczytny tytuł, 

nagrodę główną- huśtawkę ogrodową oraz        

voucher o wartości 3000 zł na promocję placówki. 



Str. 11 

„Otuchy dla bohaterów z rąk  

naszych przedszkolaków”  

 W dniach 22 kwietnia – 8 maja 2020 r.     

w naszym przedszkolu odbył się rodzinny konkurs 

plastyczny online „Otuchy dla bohaterów z rąk na-

szych przedszkolaków”. Czas, w jakim obecnie się 

znaleźliśmy ze względu na pandemię, nie jest łatwy 

dla nikogo.  

 Są wśród nas jednak tacy, którzy stoją te-

raz na pierwszej linii frontu walki z wirusem, jak 

np.: służby medyczne, służby mundurowe, kasjerzy, 

kurierzy i wielu innych. To oni obecnie najbardziej 

dbają o to, by nam żyło się w miarę normalnie, nie-

rzadko narażając swoje zdrowie czy nawet życie. 

Czujemy wielką wdzięczność i chcieliśmy im za to 

podziękować. Stąd też zrodził się pomysł na nasz 

konkurs. 

 Organizatorami konkursu były: Agnieszka 

Bartkowska, Monika Borzyszkowska, Karolina Dol-

na i Kinga Pawelec.  

 Celem naszego konkursu było: 

- wdrażanie rodziców do ścisłej współpracy z przed-

szkolem, 

- umożliwienie dzieciom i ich rodzicom udziału       

w konkursach organizowanych przez 

przedszkole, 

- zachęcanie dzieci i rodziców do wspólnego spę-

dzania wolnego czasu, 

- kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez 

popularyzowanie różnorodnych form 

plastycznych, 

- kształtowanie inteligencji emocjonalnej u dzieci.  

 Wpłynęło do nas 26 prac konkursowych 

wykonanych przez 25 dzieci. Jury, w składzie: Do-

minika Cherek, Wioleta Grobelna, Małgorzata 

Loroch, Katarzyna Olejnik, Grażyna Pellowska         

i Anna Wiśniewska, wyłoniło laureatów konkursu 

oraz przyznało trzy wyróżnienia. Przy wyborze jury 

kierowało się: walorami estetycznymi pracy, kre-

atywnością, zgodnością z tematyką, wykorzysta-

niem techniki plastycznej (kolaż) oraz współpracą 

rodzica z dzieckiem. 

Oto wyniki: 

I miejsce - Kacper Banasiak gr. Margaretki 

II miejsce - Oksana Dolna gr. Koniczynki 

III miejsce – Konrad Gawrysiak gr. Maki 

Wyróżnienia: 

- Anna Burzyk gr. Dzwoneczki 

- Celestyna Musiał gr. Koniczynki 

- Kacper Mrówczyński gr. Modraczki 

 Serdecznie gratulujemy laureatom oraz 

wyróżnionym. Bardzo dziękujemy wszystkim bio-

rącym udział w naszym konkursie za piękne i po-

mysłowe prace, ale przede wszystkim za to, że 

wszyscy – rodzice i dzieci – zechcieli się w nasz 

projekt zaangażować. 

Agnieszka Bartkowska 
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Dzień Babci i Dziadka w przedszkolu  

 Dni 21 i 22 stycznia na stałe zapisały się w naszym przed-

szkolnym kalendarzu jako Dzień Babci i Dziadka. Dlatego i w tym 

roku nie mogło zabraknąć babć i dziadków (pomimo ferii) w na-

szym przedszkolu. 

 W dniach od 21 do 23 stycznia odbyły się uroczystości     

w grupach Niezapominajek, Dzwoneczkach, Modraczkach, Koni-

czynkach i Makach. Najważniejszą częścią uroczystości były wy-

stępy dzieci.  

 Wszyscy dziadkowie z dumą i wzruszeniem patrzyli na 

swoje wnuczęta, które włożyły wiele wysiłku w to, aby jak najlepiej 

wyrazić swoją miłość oraz podziękować za cierpliwość i opiekę,   

a przede wszystkim za czas, który zawsze mają dla swoich wnu-

ków. Goście zostali obdarowani własnoręcznie przygotowanymi 

prezentami. Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem 

przygotowanym przez rodziców i miłą rozmową. 

 To były wyjątkowe dni, pełne radości oraz dumy. Szczęśli-

we i uśmiechnięte twarze Babć i Dziadków po raz kolejny ukazały 

nam, jak ważne są takie spotkania i wspólnie spędzone chwile    

z wnukami.  

Wioleta Grobelna 

Wioleta Grobelna  

 Bal karnawałowy dla 

przedszkolaków to dzień niezwy-

kły, wyczekiwany przez wiele tygo-

dni. Jest atrakcją bardzo lubianą 

przez dzieci, dostarczającą im wie-

lu przeżyć i radości. Tak też było w 

dniu 29.01.2020 r. w Przedszkolu 

Publicznym „Zielona Łąka” w Pin-

czynie, gdzie odbył się wielki Bal 

Karnawałowy.  

Bal karnawałowy  

 Tematem przewodnim 

była „Podróż w baśniowej kra-

inie”, po której oprowadzał nas 

wesoły pajacyk Kiki. Przebierańcy 

świetnie się bawili uczestnicząc 

we wspólnych zabawach z bohate-

rami bajek: Baba- Jagą, Królową 

Śniegu, Kopciuszkiem i Śnieżką 

(w postacie wcieliły się nauczyciel-

ki przedszkola). Nie zabrakło rów-

nież konkursów, w których wszy-

scy chętnie uczestniczyli. 

Bal karnawałowy  



Opiekunka nr. 3 - 2019/2020 

Justyna Szarkowska  
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28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy  

 W dniu 12 stycznia 2020 r. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zgrała w Pinczynie po raz dwu-

dziesty. Jak co roku, czekaliśmy na ten dzień z niecierpliwością i z wielkimi emocjami, a tych nie brako-

wało u nas, jak zawsze! Na początek, podczas 28 Finału WOŚP ponownie pobiliśmy swój własny rekord! 

W tym roku na konto WOŚP przekazaliśmy sumę: 25.909,90 zł. 

Cieszy nas bardzo, że kwota, którą zbieramy podczas kolejnych finałów rośnie z każdym rokiem! 

W tym roku po raz kolejny graliśmy ze sztabem WOŚP w Tczewie. Organizacją finału w Pinczynie zajęła 

się p. Ewa Niemczyk.  

 

Ewa Niemczyk  

Do zobaczenia na 29 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej          

Pomocy za rok! 

 


