
        Gdy choinki zapach rozchodzi się wokoło, znak,  

że będzie świątecznie, rodzinnie i wesoło... 

 Prezentujemy listopadowo-grudniowy numer gazetki,  aby oddać się klimatowi Świąt Bożego Narodzenia, 

które nadchodzą z zapachem pierników, kutii i innych pyszności…  

 A my czekamy na Mikołaja, który powoli nadciąga z Laponii… Oby zdążył dotrzeć  do Pinczyna, bo  nasze 

listy  z życzeniami prezentów  już dawno wysłaliśmy. Ho, ho, ho, Mikołaju!  
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Nr 3/4 –listopad/grudzień 

 
 

 

Gazetka  wydawana w ZKiW w Pinczynie  

Redakcja gazetki szkolnej  

„Mały Pinczyn to MY”  

składa  

Wszystkim Czytelnikom  

najlepsze życzenia  

z okazji  

Świąt Bożego Narodzenia:  

szczęścia w gronie rodziny,  

spokoju  

i duuużo zdrowia…  

Wesołych Świąt  

i Szczęśliwego Nowego Roku! 

 

Szkoła w atmosferze  

Bożego Narodzenia-   

„Gdy się Chrystus rodzi…” 



 Czas oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia to czas szczególny ze względu na trady-

cję, prezenty, choinkę i całą atmosferę, jaka towarzyszy świętom, dlatego 4 grudnia 2018 r. w Ze-

spole Kształcenia i Wychowania w Pinczynie odbył się kolejny KIERMASZ PRZEDŚWIĄTECZ-

NY. 

 Uczniowie wraz z wychowawcami i rodzicami przygotowywali się do tego dnia bardzo 

długo. Od godz. 14.00 korytarze szkoły zamieniły się w wielki stragan, na którym można było 

kupić dosłownie wszystko, co wiąże się ze Świętami Bożego Narodzenia od własnoręcznie zro-

bionych choinek, ozdób, stroików, świeczników, kartek bożonarodzeniowych poprzez watę cukro-

wą, popcorn i pierniczki.  

 Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami prowa-

dził wielką kawiarenkę, w której można było napić się pysz-

nej kawy, aromatycznej herbaty oraz skosztować różnego rodzaju domowych 

wypieków: ciast, ciasteczek i babeczek. Równocześnie na sali gimnastycznej 

przy wielkiej choince trwało 

wielkie show artystyczne, w 

którym brali udział nasi ucznio-

wie i ci najmłodsi,  

i ci najstarsi, prezen-

tując się w wystę-

pach wokalnych, 

recytatorskich, akro-

batycznych, tanecz-

nych, grze na instru-

mentach muzycz-

nych oraz pokazie 

karate. Występ tych pierwszych cieszył się ogromnym zaintereso-

waniem. Na scenie świątecznej zaśpiewało piosenkę „Świeć gwiaz-

deczko, świeć…” ponad sto dzieci z grup przedszkolnych. Był to 

występ przepiękny, który wszystkich przeniósł w magię Świąt Bo-

żego Narodzenia. Dużymi oklaskami został nagrodzony także szkolny zespół Cheerleaders, który wystąpił w pięk-

nych strojach z połyskującymi pomponami.  

 Cieszymy się, że po raz kolejny kiermasz przyciągnął duże rzesze rodziców, uczniów oraz mieszkańców 

naszej miejscowości. Dziękujemy także za pomoc w organizacji tegorocznego kiermaszu wszystkim ludziom dobrej 

woli i zapraszamy za rok.  

Ewa Niemczyk  
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Gwiazdy betlejemskie 

można było zobaczyć 

na wielu straganach 
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„Świeć gwiazdeczko, świeć…” - 

zaśpiewało ponad  

100 przedszkolaków! 

Przygotowujemy się do Bożego Narodzenia…-  

kiermasz przedświąteczny i nasze występy artystyczne 

Zapraszamy, zapraszamy– dziewczyny zachwalają swój stragan klasowy 



 

W czwartek, 6 grudnia w naszej szkole odbyła się VII edycja Mam Talent.  
W konkursie uczestniczyły wszystkie klasy. Każda z klas miała zaprezentować, w czym czuje się mocna. Niektórzy 

długo się przygotowywali, żeby wypaść jak najlepiej.  

Rywalizacja odbywała się w czasie lekcji. Była podzielona na trzy kategorie: I-III SP, IV-VI i VII-VIII i III 

gim. W jury zasiedli: ksiądz Tadeusz Stajkowski, pani Ewa Niemczyk, pani Bożena Małachowska. Uważnie przyglą-

dali się wszystkim występom. Konkursowi towarzyszyły duże emo-

cje.  

Niektóre klasy tańczyły, inne śpiewały. Uczniowie grali na instru-

mentach, a inni popisywali się akrobacjami. Świetnie się bawiliśmy. 

Za udział każda klasa dostała kolorowe pudełka na różne drobiazgi. 

Za pierwsze miejsca 

klasy otrzymały  

vouchery w wyso-

kości 100 zł oraz 

statuetkę. Wybór 

był trudny, ale jury 

uporało się z tym 

zadaniem.  

W kategorii klas  

I-III pierwsze miejsce zajęła 

klasa IIb w układzie z szar-

fami, w kategorii IV-VI 

zwyciężyła klasa VIa w występie akrobatyczno-kabaretowym; zaprosili też 

do udziału w swoim pokazie św. Mikołaja (ciiicho, nie zdradzam, że tym 

Mikołajem była pani Alicja Kubik). W najstarszym przedziale wiekowym 

zwyciężyła klasa 8b w występie muzyczno-kabaretowym „Nie ma fal” .  

W czasie konkursu św. Mikołaj odwiedzał poszczególne klasy. Dla każdego miał słodką  

niespodziankę. Zawitał też do przedszkola…  
Nikola Sturmowska-kl. IIIb gim. 

… A o tej wizycie możemy przeczytać poniżej:  
W czwartek, 6 grudnia zapowiadał się bardzo uroczysty dzień – mikołajki. Aby odróżnić go od pozostałych 

dni, wszystkie przedszkolaki założyły czerwone mikołajkowe czapki oraz czerwone stroje. 

Tradycyjnie przedszkolaki  z naszego przedszkola oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych w szkole odwiedził 

„gminny Mikołaj”  z pomocnikami.  
Dźwięk dzwoneczków zapowiadał, że zbliża się tak 

długo oczekiwany Gość. Nagle w drzwiach ukazał się św. 

Mikołaj z długą siwą brodą i koszem pełnym smakołyków. 

Przedszkolaki z radością przywitały go, recytując wierszyki  

i śpiewając piosenki. Dzieci były bardzo podekscytowane tą 

wizytą. Mogły usiąść na kolanach św. Mikołaja, przytulić się 

do niego i „pociągnąć" za śnieżnobiałą brodę. Było trochę 

strachu, ale najwięcej radości i uśmiechu na twarzach dzie-

ci. Oczywiście prosiliśmy naszego Gościa, aby koniecznie 

odwiedził nas za rok. 

 

Str. 3 

Talenty to my mamy...-od śpiewu, akrobacji, tańca  

po grę na instrumentach i aktorską–  

VII edycja szkolnego 

MAM TALENT! połączona z wizytą Mikołaja  

Tylko Ty jesteś odpowiedzialny za 

TALENT,  

który został Ci powierzony.  



 Na co dzień ciężko pracuje-

my, aby móc osiągać sukcesy 

 i rzeczywiście czujemy się  odpo-

wiedzialni  za talenty, które zostały 

nam powierzone. Dlatego chcieliby-

śmy przedstawić  nasze osiągnięcia  

z przełomu listopada i grudnia.  

Uczniowie ZKiW w Pinczynie  
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 Uczeń naszej szkoły Filip Burczyk został laureatem konkursu 

organizowanego przez Annę Fotygę, Posła do Parlamentu Europejskiego,  

pt. „150. rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego”. Konkurs został skierowany 

do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, a jego celem 

było krzewienie wśród uczniów tożsamości narodowej, budzenie szacunku 

do wartości demokratycznych oraz 

zainteresowanie 

postacią Józefa 

Piłsudskiego.  

Filip w nagrodę 

otrzymał 

wyjazd do 

Brukseli, który 

odbył się  

w dniach 4-8 

listopada 2018 r. Wraz z nauczycielką historii  

i wiedzy o społeczeństwie panią Magdaleną 

Piernicką podróżowali szlakiem marszałka 

Józefa Piłsudskiego.   

 
Pod adresem https://gdansk.tvp.pl/39884180/o-historii-polski-w-

Brukseli można obejrzeć krótki dokument z wyjazdu.  

Cały artykuł na stronie: zkiwpinczyn.pl 

Gratulujemy Filipowi sukcesu! 

Mówią, że chłopacy to umysły ścisłe, gdy tymczasem... 

 Grupa uczniów naszej 

szkoły zakwalifikowała się do 

rejonowego etapu X Konkursu 

Biblijnego „Być uczniem Jezusa 

w świetle Ewangelii wg św. Ma-

teusza”.  

 Najpierw jednak mierzyli 

się sami z sobą na etapie szkol-

nym konkursu, a oto wyniki  

w klasach IV-VI:  

I miejsce-Krzyś Nadolski-IVc,  

II miejsce– Dawid Orlikowski-

Va,  

III miejsce– Zuzia Stopa-Va. 

W klasach VII-VIII i III gim.:  

I miejsce-Piotr Sulewski- 

IIIa gim.,  

II miejsce– Angelika Kamińska-

VIIa.  

 

Gratulujemy i życzymy powodzenia! 
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Skoro mowa o talentach to…  

My się nie chwalimy, ale takie oto sukcesy odnosimy... 

Wizyta ucznia naszej szkoły w Brukseli 

 Jeremiasz Wojak z klasy III b gimnazjum zakwalifikował się 

jako jedyny uczeń z gminy Zblewo do 

rejonowego etapu XIV edycji Ogól-

nopolskiego Konkursu Historyczne-

go „Losy żołnierza i dzieje oręża 

polskiego w latach 1939-1948. W 

walce o wolną Polskę”. W dniu 13 

grudnia 2018 r. odbył się rejonowy 

etap konkursu.  

 Jeremiasz zakwalifikował się 

również jako jedyny uczeń z naszej 

gminy do rejonowego etapu kurato-

ryjnego konkursu języka polskiego 

dla uczniów oddziałów gimnazjal-

nych.  

Gratulacje i powodzenia na dalszych etapach konkursów!  

Jednak warto czytać... 

Od nas wielkie brawa dla wszystkich!  



 

I miejsce w kategorii klas IV-VI–  

Krzyś Nadolski-IVc  

 

„Dzieci lubią zimę!” 

 

Zimą świat zwalnia, nigdzie się nie spieszy 

Dorosłych to martwi, za to dzieci – cieszy. 

Bo kiedy wieczór dłuższy się staje, 

Zmieniają się domowe zwyczaje. 

Mama wyciąga stary album taty, 

Potem, przy dużym kubku herbaty, 

Śmiejemy się głośno z taty uczesania 

Albo słuchamy jego rozważania 

O dawnych czasach, pierwszych latach w szkole, 

Chłopięcych żartach, zabawach w stodole. 

Czasem zagramy w szachy albo w kości, 

Dużo jest przy tym śmiechu i radości! 

A kiedy mam dosyć rodzinnej sielanki, 

Ubieram się ciepło i idę na sanki. 

Czasem też z siostrą lepimy bałwana 

Lub bitwę na śnieżki toczymy od rana. 

I choć mróz ostro smaga po twarzy, 

O nadejściu zimy każde dziecko marzy! 

II miejsce  

w kategorii  

klas VII, VIII, III gim. 

Katarzyna Szmeiter- 

kl. VIIa 

„Uroki zimy” 

 

Już listopad za oknami 

znowu zima  

będzie z nami 

 mróz na szybach  

kwiat rysuje 

 plany mamy dziś popsuje 

 śnieg zasypał  

wszystko wkoło 

 dzieci bawią się wesoło 

 tato znowu w korku stoi 

I o dzieci się już boi 

biały puch już z nieba leci 

 zaczną pisać  

znów poeci 

 jaki piękny jaki cud 

tylko nie w smak nam  

ten lód 

zaspy są już obok drogi 

mróz się 

staje  

bardziej 

srogi 

 bałwan na 

podwórzu 

stoi 

mała Basia 

już go stroi 

 rękawiczki 

czapka szal 

                    i pan bałwan  

                    idzie w dal. 

Str. 5 

Wiersze naszych uczniów nagrodzone  

w Gminnym Konkursie Literackim Zima zaklęta w słowach. 

Gratulujemy weny twórczej! 

III miejsce  

w kategorii klas IV-VI  

Zuzanna Stopa-kl. Va 

 

 

„Zimo!” 

Od listopada na Ciebie czekamy, 

Twym chłodnym powiewem z rana 

się odurzamy! 

Oszronione szyby  

z kryształków lodu odmrażamy, 

i po zamarzniętych drogach do 

szkoły ruszamy! 

  

Twe fantazyjne płatki  

z nieba spadające 

Gałązki drzew, łąki  

i dachy otulające, 

Jakby utkane przez zdolne artystki 

Wzbudzają radość 

 i oszołomienie wszystkich! 

  

Zimo – Ty jesteś cudna! 

Wracaj do co roku, bym nie była 

smutna. 

Pozwól mi co roku być oczarowa-

na Tobą. 

Pan Bałwan  

z wiersza Kasi 

 W dniu 17 grudnia 2018 r. dziewczęta zajęły  

III miejsce w piłce ręcznej w Mistrzostwach Gminy Zblewo. 

Skład drużyny: Katarzyna Bednarska, Martyna Kopeć, 

Agnieszka Rynkiewicz, Nadia Konieczka, Weronika Roga-

czewska, Aleksandra Kubik, Weronika Ćwiklińska, Urszula 

Grobelna, Klaudia Wilczewska, Nikola Zagórska.  

 

Zazdrościmy Ci,  

Krzysiu tego misia-

nagrody w konkursie. 
Gratulacje, dziewczyny! 



Str. 6 Rok 2018/2019 

Niepodległa nasza Ojczyzna... 

W ramach obchodów  

100. rocznicy Odzyskania Niepodległości 

podejmowaliśmy się bardzo wielu zadań. Oto one... 

 W piątek, 9 listopada w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji  

100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę.  

W nastrój tej ważnej rocznicy wprowadził nas krótki filmik przedstawiający postacie Józefa Piłsud-

skiego, Romana Dmowskiego oraz zdjęcia współczesnej Polski. 

  Prowadzący zgłosił gotowość do uroczystego rozpoczęcia akademii i po krótkim wprowadzeniu  

o godz. 11.11 przyłączyliśmy się do bicia rekordu we wspólnym śpiewaniu 4. zwrotek hymnu państwowe-

go. To był bardzo podniosły moment. Pani dyrektor Iwona Loroch wzruszyła się, gdy usłyszała, że cała 

społeczność szkolna zjednoczyła się i wszyscy razem jednym głosem płynnie odśpiewaliśmy hymn Polski. 

Kolejnym punktem był wiersz Janusza Szczepakowskiego pt. „Moja Ojczyzno”  

w wykonaniu uczennicy klasy VIII a- Wiktorii Jędrzejewskiej, a po jej występie wyświetlona została ani-

mowana historia rozbiorów Polski, która ukazała, jak Polska znika z mapy Europy na 123 lata.  

Następnie uczniowie w formie pantomimy ukazali rozbiory Polski. Ubrani na czarno symbolizowali 

trzech zaborców: Rosję, Prusy i Austrię, wyrwali z rąk harcerek flagę Polski oraz rozerwali między siebie 

mapę Polski, a następnie podnieśli flagę na znak triumfu. Prowadzący opowiedział nam więcej o rozbio-

rach, a Ola Kubik zaśpiewała piosenkę „Ojczyzno ma”. Po jej występie swoje zdolności recytatorskie za-

prezentowała Wiktoria Rumińska, a chór zaśpiewał „Maszerują strzelcy”.  

Dalej uczniowie naszej szkoły opowiedzieli trochę o tym, jak czas zaborów wyglądał w Pinczynie. 

Mogliśmy obejrzeć zdjęcia pokazujące mieszkańców Pinczyna i naszą wieś w dawnych czasach.  

Na koniec scenę skradły uczennice klas I-III, które pod okiem pani Beaty Trygalskiej, przygotowa-

ły układ taneczny z pomponami opracowany specjalnie na 100-lecie Odzyskania Niepodległości. Były 

ubrane w barwy narodowe i trzymały biało-czerwone serduszka, pokazując tym samym, że są przywiązane 

do swojej ojczyzny.  

Po występie zostały wyprowadzone sztandary i na pożegnanie zaśpiewaliśmy gromko i  radośnie 

„Przybyli ułani pod okienko”.                                                       Katarzyna Bednarska-kl. IIIb gim. 

 

To była  

niecodzienna 

akademia... 
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Wieczorek historyczny pt. „Droga mieszkańców Pinczyna do Niepodległości” 

Kontynuując obchody 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, 

 9 listopada w godzinach popołudniowych w świetlicy szkolnej odbył  się wieczorek historyczny  

pt. „Droga mieszkańców Pinczyna do Niepodległości”.  

 Była to propozycja głównie dla dorosłej części mieszkańców Pinczyna i nie tylko.   

Dekoracja świetlicy  była bardzo dobrym odzwier-

ciedleniem dawnych czasów. Liczne stare  kroniki szkolne 

przyciągały oczy wielu osób. Wchodzący goście otrzymy-

wali kotyliony w barwach narodowych- symbol patrioty-

zmu.   

Na początku p. Magdalena Piernicka przywitała 

wszystkich zgromadzonych ciepłym powitaniem. Wśród 

gości byli, m.in.: przedstawiciele władz gminy, duchowień-

stwa, mieszkańcy wsi oraz grono pedagogiczne.  

Następnie kilka słów wygłosili prowadzący Tatiana 

Bogun i Jeremiasz Wojak. Potem została przedstawiona prezentacja o zasłużonych osobach  naszej wsi. 

Pojawiły się na niej tacy bohaterowie jak: ks. Stanisław Hoffmann, ks. Józef Larisch, Józef  Stopa-nasz 

pinczyński Drzymała. 

Goście bardzo chętnie śpiewali piosenki patriotyczne, które niektórych przyprawiały  

o łzy. Wszyscy byli pod wrażeniem pracy nauczycieli i uczniów zaangażowanych  

w wieczornicę. Na koniec P. Dyrektor Iwona Loroch wygłosiła przemówienie. 

To był miły wieczór spędzony w atmosferze patriotyzmu i radości ze wspólnego śpiewu.  

Prezentacja multimedialna z wieczorku dostępna na stronie: zkiwpinczyn.pl.  

Jeremiasz Wojak-kl. IIIb gim. 

 

 

Paweł Spica 

pięknie przy-

grywał  

do śpiewu   

na  

akordeonie  



 7 listopada 2018 r. w świetlicy szkolnej ZKiW w Pinczynie odbyły się zajęcia  

z zakresu edukacji patriotycznej dla najmłodszych uczniów kl. I-III.  
 Zajęcia były nawiązaniem do obchodów 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.  

Celem zajęć było kształtowanie postawy patriotycznej wśród najmłodszych, zapoznanie z historią odzy-

skania niepodległości przez nasz kraj po 123 latach zaborów, postacią marszałka Józefa Piłsudskiego oraz 

wyrabianie szacunku dla tradycji historycznej i symboli na-

rodowych.  

 Dzieci podczas zajęć próbowały odpowiedzieć na 

pytanie: Co to jest niepodległość? Odpowiedź na to pytanie 

okazała się trudna, jednak pomocne w tym było wysłuchanie 

piosenki pt. Co to jest niepodległość? Po jej wysłuchaniu 

najmłodsi nie mieli już żadnych trudności z odpowiedzią na 

wyżej zadane pytanie. 

 Ważnym elementem zajęć było sprawdzenie znajo-

mości hymnu państwowego oraz zachowanie godnej posta-

wy podczas jego odśpiewania. Uczniowie okazali się być 

dobrze przygoto-

wani do tego zadania, gdyż bardzo dobrze poradzili sobie za-

równo ze znajomością tekstu, jak i odpowiednim zachowaniem 

podczas śpiewu hymnu państwowego i przyjęciem odpowied-

niej postawy.  

 Jednym z punktów zajęć było także rozstrzygnięcie 

konkursu plastycznego dla kl. I-III na plakat  

z okazji 100. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległo-

ści.  

 Na konkurs wpłynęły 22 prace plastyczne, które speł-

niały wytyczne regulaminu. Nagrody dla wyróżnionych 

uczniów zostały wręczone w piątek, 9 listopada na uroczystej 

akademii z okazji Dnia Niepodległości przez p. dyrektor 

Iwonę Loroch i Ewę Niemczyk, organizatora konkursu.  

 Laureatami konkursu zostali: I miejsce – Weronika 

Kubisz  

z kl. Ib, II miejsce – Bartłomiej Tomasiak z kl. IIa, III 

miejsce – Karolina Stopa z kl. III, wyróżnienia zdobyli: 

Klaudia Galikowska  

z kl. IIb oraz Wiktor Kubisz z kl. Ib. 

 Zajęcia były prawdziwą lekcją historii dla naj-

młodszych, aktywnie w nich uczestniczyły.  

Prowadzono je z wykorzystaniem technik informatyczno-

komunikacyjnych.  

                                                                                                                                     

Ewa Niemczyk  
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Niepodległa nasza Ojczyzna… 

 
Obchody 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę w świetlicy szkolnej  



 

 Dzień 11 listopada to jedna z najważniejszych dat w historii 

naszej Ojczyzny. Po wieloletniej niewoli Polska odzyskała niepodle-

głość. W przedszkolu od najmłodszych lat uczymy dzieci patrioty-

zmu, przywiązania do swojej Ojczyzny, do ziemi rodzinnej, wpajamy 

szacunek dla polskich symboli. Dlatego też 9 listopada odbyła 

się uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Nie-

podległości. Przedszkolaki  z wszystkich grup przedszkol-

nych od wielu dni przygotowywały się do tego ważnego wy-

darzenia. Uczyły się hymnu „Mazurka Dąbrowskiego”, przy-

gotowywały flagi i kokardy narodowe, aby w dzień 9 listopada 

uroczyście wystąpić na akademii. Panie przygotowały dla dzie-

ci krótką lekcję historii, aby przybliżyć i zobrazować dzieciom 

wydarzenia związane z odzyskaniem niepodległości przez Pol-

skę. Nasze przedszkole wzięło udział w projekcie „Dla Niepod-

ległej” i o godz. 11.11 dumnie, przyjmując właściwą postawę 

„na baczność”, odśpiewaliśmy cztery zwrotki hymnu Polski 

„Mazurka Dąbrowskiego”. Na uroczystości nie mogło zabrak-

nąć wiersza pt. "Katechizm polskiego dziecka", który przedszkolaki pięknie wyrecytowały. Wszystkie 

dzieci tego dnia wyglądały odświętnie i uroczyście, a na ich 

piersi widniały kokardy w barwach narodowych. Dzieci z 

ogromnym zainteresowaniem słuchały oraz aktywnie uczest-

niczyły w przygotowanej akademii i lekcji historii o naszej 

niepodległości.  

Na koniec wspólnego świętowania dzieci zaśpiewały piosen-

kę pt. "Jesteśmy Po-

lką i Polakiem". Po 

akademii wybraliśmy 

się na pochód z fla-

gami ulicami wsi. 

Dzień Niepodległo-

ści był bardzo rado-

snym dniem w na-

szym przedszkolu i mamy nadzieję, że zapadnie on w pamięci 

naszych „Małych Polaków”. Dzięki udziałowi w tego typu uro-

czystościach  przedszkolaki od najmłodszych lat  uczą się patrio-

tyzmu, kształtują pozytywne postawy i uczucia patriotyczne. 

K. Dolna, M. Dzienniak 
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Niepodległa nasza Ojczyzna… 

Przedszkole również obchodziło rocznicę  



7 listopada w naszej szkole odbył 

się bieg z okazji 100. rocznicy Odzyskania 

przez Polskę Niepodległości.  
Do udziału zostali zaproszeni wszyscy 

uczniowie od klas pierwszych SP po trzecie 

gimnazjum. Uczniowie zostali podzieleni na 

kilka kategorii oraz na dziewczęta  

i chłopców. Za miejsca I-III były medale,  

a oprócz tego każda klasa dostała  słodki upomi-

nek.  

Było dużo emocji. Każdy miał swojego faworyta. Mali kibice biegali po boisku  

i motywowali kolegów. Wszyscy świetnie się bawili.  

W kategorii klas I-II SP dziewcząt czołowe miejsca zajęły:  

I - Adela Grzegorzewska, II - Zuzanna Kubik, III - Amelia Liter-

ska. W tej samej kategorii rywalizowali również chłopcy.  

W kategorii dziewcząt klas III-IV pierwsze czołowe miejsca zajęły: 

I- Agata Zapotoczna, II - Malwina Imianowska, III - Jagoda  

Grontman. Chłopcy w tej samej kategorii: I - Szymon Machuta,  

II - Rafał Birna, III - Oskar Lomnic. 

 W kategorii klas V-VI dziewcząt: I - Martyna Zagórska, II - Marcelina Sabiniarz, 

 III - Wiktoria Kędzierska. Chłopcy: I - Krystian Bobkowski, II - Jakub Menczykowski,       

III - Jakub Malinowski. Ostatnia kategoria- VII-VIII i III gim.: dziewczęta:  

I - Nikola Zagórska, II - Nikola Sturmowska, III - Klaudia Wilczewska. Chłopcy:  

I - Kacper Moller,     II - Dominik Gołaszewski, III - Marcin Burczyk. 

 Każdy walczył do samego końca, nikt się nie poddawał. Ostatni uczestnik biegu w katego-

rii VII-VIII i III gim. biegł z polską flagą. To był niesamowity dzień!  

Nikola Sturmowska, kl. IIIb gim. 
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Niepodległa nasza Ojczyzna… 

Bieg z okazji Odzyskania Niepodległości w naszej szkole... 

… I w Zblewie, z udziałem naszych uczniów i nauczycieli 

Z okazji setnej rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości 28 listopada w Zblewie odbył się 

pierwszy bieg uliczny. Uczestnicy biegu zostali podzieleni na cztery kategorie wiekowe: 6-10 lat, 11-13 lat, 14-16 

lat oraz kategoria Open-17 lat i więcej. W biegu brali udział uczniowie i nauczyciele z naszej szkoły. 

W kategorii 6-10 lat uczestniczyli: Nikodem Szok, Zofia Szok,Wiktoria Libera. 

W kategorii 11-13 lat uczestniczyli: Nikola Zagór-

ska (1 miejsce), Urszula Grobelna, Marcelina Sabi-

niarz, Magdalena Knitter, Bartek Małachowski, 

Wiktoria Kędzierska, Martyna Zagórska. W kate-

gorii 14-16 lat uczestniczyła: Nikola Sturmowska 

(2 miejsce).  

W kategorii Open uczestniczyły nauczy-

cielki: pani Angelika Prabucka, pani Be-

ata Trygalska (na zdjęciu obok). 

Każdy uczestnik, który ukończył bieg, 

otrzymał pamiątkowy medal. Za miejsca  

1-3 w kategoriach 6-10, 11-13, 14-16 

uczestnicy otrzymali nagrody rzeczo-

we, a zwycięzcy kategorii Open na-

grody pieniężne.    

Nikola Sturmowska, kl. IIIb gim. 

Do startu! Gotowi? Start! 

Autorka tekstu– Nikola Stur-

mowska na trasie biegu.  Zmę-

czona, ale było warto; zajęła II 

miejsce w kategorii 14-16 lat. 

Gratulacje!  
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Niepodległa nasza Ojczyzna… 

Nocowanie IX Drużyny Harcerskiej w Pinczynie pod hasłem Niepodległa  

 Członkowie IX Drużyny Harcerskiej bio-

rą udział w innowacji pedagogicznej Niepodległa.  

 W piątkowy wieczór spotkali się w szkole, aby 

wykonać zadania związane z 100.rocznicą odzyskania 

przez Polskę niepodległości i zdobyć odznakę do mun-

duru Niepodległa 1918-2018. Przygodę z Niepodległą 

zaczęliśmy o godz. 18.00 uroczystym odśpiewaniem 

Hymnu Związku Harcerstwa Polskiego a następnie uda-

liśmy się pod pomnik Spółki Parcelacyjnej oraz ks. Sta-

nisława Hoffmana, gdzie zapaliliśmy znicze. Każdy har-

cerz musiał zapamiętać jak najwięcej informacji za-

mieszczonych na tablicach pamiątkowych. Następnie 

oglądaliśmy prezentację Droga Mieszkańców Pinczyna 

do niepodległości oraz rozwiązywaliśmy zadania na ta-

blicy interaktywnej. Kolejnym etapem było przygotowa-

nie plakatu: Czym jest dla mnie niepodległość? Harcerze 

odrysowali własne dłonie i w kolorach biało-czerwonych 

przykleili swoje wypowiedzi dotyczące niepodległości. 

Później układaliśmy wspólnie 500 puzzli na temat zabyt-

ków Polski, co było ogromnym wyczynem.  

 

 Następnie, aby się rozruszać, udaliśmy się na „tor 

przeszkód” przygotowany na sali gimnastycznej, było bar-

dzo wesoło. Zmęczeni i już trochę głodni zjedliśmy kola-

cję, zapiekanki przygotowane przez druhnę Teresę Krzy-

żyńską i Magdalenę Piernicką. Po kolacji nabraliśmy sił na 

karaoke pieśni patriotycznej. W skupieniu i blasku świec 

śpiewaliśmy piosenki dla Niepodległej. Później czekał nas 

quiz wiedzy dotyczący Hymnu Państwowego i historii lo-

kalnej w drodze do niepodległości. Wszyscy znakomicie 

poradzili sobie z tymi zadaniami i każdy zdobył odznakę 

Niepodległa 1918-2018. Zmęczeni, położyliśmy się w śpi-

wory i oglądaliśmy projekcję filmu „Cuda z nieba”, który 

bardzo nas wprawił w nastrój przedświąteczny.  

 W sobotni poranek, po zabawie na sali gimnastycz-

nej i Kręgu Przyjaźni Harcerskiej, zadowoleni powrócili-

śmy do naszych domów. 

 

          Harcerze IX Drużyny Harcerskiej w Pinczynie  
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Niepodległa nasza Ojczyzna… 

Szkolny i gminny konkurs poezji patriotycznej w klasach I-III 

O Gminnym Konkursie Poezji Patriotycznej...  

 30 października 2018 roku z okazji 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości od-

był się Szkolny Konkurs Poezji Patriotycznej dla najmłodszych.  

 W konkursie udział wzięło 10 uczniów z klas I- III. Wszyscy uczestnicy z wiel-

kim zaangażowaniem i przejęciem recytowali utwory o tematyce patriotycznej, dlatego 

jury musiało zmierzyć się z trudnym zadaniem wyłonienia zwycięzców.  

Laureatami konkursu zostali:  

w kategorii klas pierwszych: 

I miejsce – Zuzanna Kubik 

II miejsce – Klaudia Tuchlin 

w kategorii klas drugich: 

I miejsce – Zuzanna Labuda 

II miejsce – Klaudia Galikowska 

w kategorii klas III: 

I miejsce – Angelika Galińska 

II miejsce – Karolina Stopa 

 Serdecznie wszystkim gra-

tulujemy! Laureatom życzymy po-

wodzenia w Gminnym Konkursie Poezji Patriotycznej. 

                                                                                                                                                                        

Angelika Prabucka  

 14 listopada 2018r. w Zespole Kształcenia i Wychowania w Pinczynie gościliśmy uczniów klas I- III 

na Gminnym Konkursie Poezji Patriotycznej. W tym roku ze 

względu na 100. rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości 

postanowiliśmy zmienić tematykę wierszy na tematykę patriotyczną. 

Wiersze patriotyczne były bardzo ciekawe, pełne miłości do Ojczyzny, 

wzbudzały u publiczności wiele emocji. Organizatorkami konkursu 

były: Beata Trygalska, Hanna Burczyk, Angelika Prabucka, Bożena 

Nadolska. Konkurs odbywał się w trzech kategoriach: klas pierwszych, 

klas drugich i trzecich. Była to piękna lekcja patriotyzmu dla nas 

wszystkich. 

Jury w składzie: Zyta Mikołajewska, Kazimiera Kuziemska, Gizela 

Dering wyłoniło zwycięzców, co było zadaniem trudnym ze względu 

na wysoki, wyrównany poziom deklamacji. Podczas obrad jury mogli-

śmy posłuchać piosenek i pieśni patriotycznych w wykonaniu uczniów 

klas I-III, a także obejrzeć układ taneczny w wykonaniu uczennic klas 

I-III przygotowany specjalnie na 100. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uczniowie otrzymali pamiątkowe 

dyplomy, balony oraz nagrody ufundowane przez Urząd Gminy w Zblewie. 

Laureatami konkursu zostali: w kategorii klas pierwszych: I miejsce- Magdalena Guz ( Zblewo), II miejsce- Zuzanna Kubik 

( Pinczyn), III miejsce – Miłosz Krefta ( Borzechowo), w kategorii klas 

drugich: I miejsce- Zuzanna Labuda ( Pinczyn),  

II miejsce- Laura Szadkowska ( Kleszczewo), III miejsce Róża Wojcie-

chowska (Zblewo), w kategorii 

klas trzecich: 

I miejsce- Kinga Szumała ( By-

tonia), II miejsce – Angelika 

Galińska ( Pinczyn), III miejsce 

Milena Jankowska ( Kleszcze-

wo). 

Wszystkim laureatom serdecz-

nie gratulujemy! 

                                                                                                                                                                                             

Beata Trygalska 



 

             Dnia 15 listopada 2018 roku klasy III gimnazjum udały się na wycieczkę  

do Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie.  

Pomysł naszego wychowawcy wydawał się nudny i mało wyszukany, lecz gdy weszliśmy do 

muzeum, to się zmieniło. Było niesamowicie.  

Nasz kolega Jeremiasz zamienił się w przewodnika i pięknie opowiedział nam o Józefie Wybic-

kim i nie tylko. Muzeum ulokowano w dworze szlacheckim należącym w latach 1740- 1785 do rodziny 

Wybickich. Tam urodził się Józef Wybicki-twórca tekstu 

„Mazurka Dąbrowskiego”. W muzeum można było obejrzeć pa-

miątki po twórcy polskiego hymnu i innych postaciach z jego epo-

ki.      Szczególną uwagę 

chłopców z klasy III gimna-

zjum przykuły szable i pisto-

lety z XIX wieku. Natomiast 

dziewczynom spodobała się 

biżuteria patriotyczna  

z okresu powstań narodo-

wych oraz medale pamiątko-

we.  

 W drodze powrotnej udaliśmy się do ośrodka Dolina Szarloty na 

kręgle. Podzieliliśmy się na grupy i rozpoczęła się rywalizacja. 

Była możliwość zagrania w bilarda oraz piłkarzyki z panem Zbigniewem i Mirosławem. Po sportowej 

rywalizacji czekał na nas pyszny obiad nad jeziorem. 

To była jedna z najlepszych wycieczek.                               

                                                                                         Cezary Trygalski, kl. IIIb gim. 
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Kontynuując obchody 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości -  

wycieczka klas III gimnazjum do Będomina 

Niepodległa…-szkolny chór w Filharmonii Bałtyckiej  

 W dniu 25.11.2018 r. chór szkolny Zespołu Kształcenia i Wychowania w Pinczynie  

występował w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Odbył się tam koncert chórów regionu  

północy z okazji 100. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.  

Chór występował w ramach programu „Śpiewająca Polska” pod patronatem Narodowego Forum  

Muzyki we Wrocławiu i zaprezentował utwory patriotyczne. 

 

 

 

Chór 

przygoto-

wał  

i dyrygo-

wał pan 

Wojciech 

Gdaniec.  
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Kochamy Cię Polsko! - quiz wiedzy o Polsce  
oraz Szkolny Przegląd Piosenki Patriotycznej dla klas I-III 

 Kochamy Cię Polsko! Pod takim hasłem odbył się w Publicznej Szkole Podstawowej w Pinczy-

nie quiz wiedzy o Polsce połączony ze Szkolnym Przeglądem Piosenki Patriotycznej dla klas I-III.  

 W spotkaniu uczestniczyli także rodzice uczniów. 

 W pierwszej kolejności każda z pięciu klas edukacji wczesnoszkolnej zaprezentowała przygotowa-

ną przez siebie piosenkę patriotyczną. Usłyszeliśmy piosenki: „Szara piechota”, „Flaga”, „Co to jest nie-

podległość”, „Płynie Wisła, płynie” i „Jak długo na Wawelu”. Wszyscy uczniowie bardzo zaangażowali się 

w wykonanie . Dorosła część publiczności również chętnie włączyła się do śpiewu.  

 Każda klasa otrzymała pamiątkowe dyplomy oraz statuetki, a także gry edukacyjne o Polsce. 

 Kolejnym etapem tego spotkania był quiz wiedzy o Polsce, inspirowany popularnym programem 

telewizyjnym. Przedstawiciele klas zostali podzieleni na dwie drużyny: „Białych” i „Czerwonych”. 

Zmierzyli się oni w wielu rozmaitych konkurencjach, w których musieli się wykazać wiedzą, umiejętno-

ściami, a także sprytem. Były pytania ogólne o Pol-

sce w konkurencji „Urodziny”, zaznaczanie na mapie 

najważniejszych obiektów, rozpoznawanie sławnych 

polskich sportowców, kojarzenie pamiątek z miej-

scem ich pochodzenia, rozwiązywanie zagadek, zga-

dywanie haseł w grze „Kalambury”. Najwięcej rado-

ści jednak uczniom sprawiła konkurencja, w której 

musieli założyć „literkową zbroję” i układać wyrazy 

poprzez właściwe ustawienie się.  

 Drużyny walczyły zacięcie, a wyniki były 

bardzo wyrównane. Jednak ostatnia konkurencja, pod 

nazwą „Koło fortuny” przeważyła szalę zwycięstwa 

na korzyść drużyny białych. 

 Bez względu na wynik, wszyscy w tym dniu 

wygrali świetną zabawę we wspólnym gronie oraz 

poszerzenie swej wiedzy o kraju ojczystym. 

 Pani Dyrektor Iwona Loroch wyraziła swoje 

uznanie dla obszernej wiedzy uczniów na temat 

swojej Ojczyzny, a także podziękowała wychowaw-

czyniom klas za przygotowanie uroczystości. 

 Po podsumowaniu konkursu, wręczeniu nagród i dyplomów, na wszystkich zebranych na sali cze-

kała jeszcze jedna niespodzianka. Otóż tego dnia nie mogło zabraknąć nawiązania do jakże polskiej trady-

cji wróżb andrzejkowych. Każdy otrzymał cukierek z wróżbą. 

 To wydarzenie zapewne na długo zapisze się w pamięci uczestników.  

 

                                                                                                                                    Bożena Nadolska  



 

 Już po raz trzeci obchodziliśmy w naszym przedszkolu 

„Dzień Pluszowego Misia”. Jest to równie ważny dzień do 

świętowania zarówno dla tych młodszych, jak i starszych 

przedszkolaków. Każde z dzieci od samego rana, z uśmie-

chem na twarzy przekraczało próg przedszkola ze swoim 

ulubionym pluszakiem, aby świętować 25 listopada- dzień 

powstania pierwszej maskotki na świecie.  

 Przedszkolaki poznały historię związaną z powstaniem 

pierwszego misia- tzw. Teddy Bear. Po dziś dzień pluszowy 

miś jest największym przyjacielem dzieci. Poznały one rów-

nież historie związane z pluszowymi misiami, bohaterami ba-

jek i filmów, jak: Kubuś Puchatek, Miś Paddington czy Miś 

Baloo. W Polsce również narodzili się nowi pluszowi bohate-

rowie np. Miś Uszatek, Troskliwe Misie, Miś Colargol. 

Wszystkie są pluszowymi niedźwiadkami, choć wyglądem różnią się od siebie.  

 Ponadczasowość pluszowych misiów sprawiła, że bajki są chętnie oglą-

dane przez kolejne pokolenia dzieci. Pluszak jest ponadto symbolem dobra, 

miłości, ciepła, łagodności i opiekuńczości, czyli tego, czego jako ludzie bar-

dzo pragniemy. Poprzez zabawy muzyczno- ruchowe z naszymi „przyjaciółmi” 

miałyśmy możliwość 

pokazać, jak ważną 

rolę odgrywa maskot-

ka w życiu dziecka. 

Oprócz tego przepro-

wadziłyśmy różnorod-

ne zabawy aktywizują-

ce dzieci (cukierkowe 

zagadki, puzzle, papie-

rowa kula), aby utrwa-

lić przekazane infor-

macje.  

 Na koniec od-

wiedził nasze przed-

szkole niesamowity 

gość- Kubuś Puchatek. 

Był zachwycony miłym 

przywitaniem, a także 

ilością ulubionych ma-

skotek przyniesionych 

przez dzieci. Spotkanie 

zakończyło się tanecz-

nym korowodem  

z udziałem Kubusia  

i uśmiechniętych przedszkolaków. 

 

   K. Dolna, M. Dzienniak  
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Miś Uszatek, Kubuś Puchatek, Miś Colargol… 

Kto nie zna tych sympatycznych postaci?  

„Dzień Pluszowego Misia” w przedszkolu  

 

Nasz „polski” miś-Miś Uszatek., ale oglądany 

także w  Finlandii, Holandii, Japonii  

oraz na Węgrzech.  

Na smutkl najlepszy jest miś,  

a  radości przeżywamy wspólnie... 



Wieczór zabawy i wróżb-dyskoteka andrzejkowa w szkole 

W czwartek, 28 listopada odbyła się szkolna dyskoteka andrzejkowa. Do zabawy zaproszeni zostali  

wszyscy uczniowie. Samorząd Uczniowski oraz nauczyciele przygotowali wiele atrakcji.  

O godzinie 16.00 na szkolnym korytarzu zabrzmiała muzyka i wszyscy zaczęli się bawić. W jednej z klas 

dziewczyny wróżyły przy zapalonych świecach. Kolejka nie miała końca! Każdy chciał się dowiedzieć, co powie-

dzą wróżki.  

Jeśli ktoś był głodny, w świetlicy była kawiarenka. U pani Justyny 

można było kupić zapiekankę, popcorn, szejki i coś do picia. Pani 

Asia robiła z dziewczynami watę cukrową. Była smaczna. Wszyscy 

świetnie się bawili. Razem z panią Magdą tańczyliśmy belgijkę.  

Jednak dyskoteka dobiegła końca i niestety, musieliśmy wrócić do 

domów.  

 

                                                                                                      

Nikola Sturmowska-kl. III b 

gim. 

 

Wróżki (Agata Browarczyk, Daria Peplińska, Kasia Szmeiter)  sa-

me nam opowiedziały, jak wróżyły. Oto ich krótka relacja: 

„Nasz salon wróżb znajdował się w sali nr 10. Przygotowałyśmy odpowiedni 

wystrój klasy, aby stworzyć klimat magii. Same przygotowałyśmy sobie stroje 

wróżek. Wróżyłyśmy z lanego wosku, z kart, z „zaczarowanej kuli”. Dzieci 

bardzo chętnie przychodziły do naszego salonu magii, nawet po kilka razy. 

Nauczyciele również się nie oparli; chcieli sprawdzić, co ich czeka. Uczniowie 

po wszystkich wróżbach dostawali ciasteczka z wróżbami. W tle było słychać 

muzykę taneczną. Na dyskotece było bardzo dużo osób i wszyscy byli zadowo-

leni.” 

 28 listopada również przedszkolaki z Pinczyna miały okazję „poznać swoją przyszłość” i posłuchać 

bardzo ciekawych bajek. Wieczorem dzieci w strojach bajkowych wraz z rodzicami przybyły do szkoły, gdzie  

w salach pełnych magii mogły miło spędzić czas. Wszystkich przywitały wróżki - czarodziejki, a były to przebrane 

panie wychowawczynie, które przygotowały dla dzieci i rodziców wiele niespodzianek. Wśród wróżb były koloro-

we karteczki, magiczne kubeczki, serca z imionami, zaczarowany zegar, czy tarcza . Dzieci mogły dowiedzieć się, 

jaki zawód będą wykonywały w przyszłości, czy będą szczęśliwi, boga-

ci, czy spotkają ich w życiu wspaniałe niespodzianki, spełnią się ich 

marzenia, a wreszcie jakie imię będzie tej jedynej lub jedynego, którego 

bardzo polubią.  

 Wróżby 

przeplatane były 

czytanymi przez 

rodziców bajka-

mi, wierszami,  

z zaciekawie-

niem słuchały przedszkolaki. Nie zabrakło też wesołych 

zabaw i tańców przy muzyce, a jak ktoś się zmęczył, mógł 

skorzystać z naszej kawiarenki. Rodzice wraz z wróżkami 

ku wielkiej uciesze dzieci zadbali o słodki poczęstunek, 

owoce, napoje. Wieczór bardzo szybko minął, trudno było 

się rozstać... 

  Małgorzata Loroch 

Jesteśmy w sieci 

Web! 

www.zkiwpinczyn.pl 
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