
NOWE KOMPUTERY W SZKOLE 

LISTOPAD  2012 

Szkoła otrzymała 15 nowych komputerów firmy DELL, które zostały wpięte do sieci internetowej. 

Zakup komputerów współfinansowany  został ze środków Organu Prowadzącego – Urzędu Gminy 

w Bobrowie. Dzięki nowym komputerom uczniowie będą mogli doskonalić umiejętności 

stosowania technologii informatycznych, uczyć się kreatywności, pracy zespołowej oraz 

korzystania ze źródeł cyfrowej wiedzy. 

 

 

 

 KWIECIEŃ 2012 

 

http://www.spmalki.pl/2012/11/nowe-komputery-w-szkole/


NOWA POMOC DYDAKTYCZNA 

KWIECIEĆ 2013 

Uczniowie otrzymali nową pomoc dydaktyczną w postaci roweru. Będzie on wykorzystywany 

podczas zajęć techniki oraz w  ramach kursu na kartę rowerową. Rower został zakupiony przez      

p. Dyrektora Jana Jakubowskiego, współfinansowany przez PZU w Brodnicy. 

 

 

 

 

  

 

WIELKI DZIEŃ DLA NASZEJ SZKOŁY 

17 maja 2013 r. odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Dywizjonu 303 oraz 

przekazanie  i poświęcenie  Sztandaru. Aktu nadania imienia szkole dokonała Przewodnicząca 

Rady Gminy Bobrowo p. M. Żukowska – Repeczko, która odczytała stosowną uchwałę, następnie 

przekazała akt p. Dyrektorowi, uroczyście oznajmiając, że z tą chwilą Szkoła Podstawowa w 

Małkach nosi imię Dywizjonu 303. Kolejnym ważnym momentem było uroczyste  poświęcenie 

sztandaru przez Księdza S. Witkowskiego. Po poświęceniu przedstawiciele rodziców p. M. 

Malinowska, p. A. Wolski, p. K. Kulczyńska przekazali sztandar p. Dyrektorowi.  Z wielkim 

szacunkiem  i pieczołowitością p. dyr. Jan Jakubowski przejął od rodziców sztandar szkoły, by 

przekazać go uczniom.Uczniowie, przejmując sztandar, przyrzekli go czcić, strzec jego honoru i 

pracować na dobre imię szkoły. Uczniowie, reprezentanci klas 0 -VI złożyli uroczyste ślubowanie. 

Po czym poczet sztandarowy zaprezentował zgromadzonym sztandar szkoły. Następnie głos zabrali 

honorowi goście. Po uroczystościach odbywających się na sali gimnastycznej p. Dyrektor zaprosił 

przybyłych gości do obejrzenia wystawy poświęconej Dywizjonowi 303 wyeksponowanej w 

świetlicy szkolnej oraz do obejrzenia tablicy pamiątkowej znajdującej się na korytarzu szkoły i 

wpisu do księgi gości. 

W podziękowaniu  Fundatorom  Sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Małkach: 

v Zbigniew Sosnowski  – poseł na sejm RP 

v  Paweł Klonowski  - Wójt Gminy Bobrowo 

v  Mieczysław Stachowicz –Radny Powiatu Brodnickiego 

http://www.spmalki.pl/2013/04/nowa-pomoc-dydaktyczna/
http://www.spmalki.pl/2013/05/wielki-dzien-dla-naszej-szkoly/
http://www.spmalki.pl/wp-content/uploads/2013/04/017.jpg


v  Józef Mitura –Prezes Banku  Spółdzielczego  w Brodnicy 

v Piotr Mazur  – Radny  Gminy Bobrowo 

v Andrzej Płachecki – Radny Gminy Bobrowo 

v  Piotr Sokołowski  – Gospodarstwo Rolne Słoszewy   

v  Teresa i Mirosław Zabłoccy 

v Czesław Mrozowski   

v Jarosław Mrozowski – absolwent    

v Katarzyna i Jarosław Łęgowscy – absolwent 

v  Grażyna Wiśniewska – Mazur 

v Marcin Krajewski – NEO SYSTEM   

v Zofia i Andrzej Mey – absolwent 

v Rada Sołecka wsi Małki    

v  Stanisław Zągól – Hurtownia  Bryza 

v Marzena i Andrzej Milewscy –  Restauracja Magnolia 

v Leszek Wydźgowski- absolwent 

v Damian Wydźgowski – absolwent 

v  Agnieszka i Łukasz Łęgowscy – absolwent 

v Małgorzata  i Piotr Zonakowscy – absolwenci 

v  Violetta Staniszewska – VIOLA 

v Nauczyciele :  

 Jan Jakubowski – dyrektor szkoły 

 Anna Komorska  

 Maria Jakubowska 

 Beata Klonowska 

 Lena Pietrkiewicz 

 Arkadiusz  Kaniecki 

 Marek Piotrowski   

 Hanna Dec 

 Natalia Kopaczewska -sekretarz  

v Wojciech Kliniewski  

v  Kamila Kulczyńska  – absolwent 

v Czesław  Florkiewicz 

v Ilona i  Kornel Świgońscy   

v  Alina i Józef  Prokopowicz  

v  Katarzyna Malinowska - absolwent 

v  Rafał Kliniewski - absolwent 

v  Rada Rodziców  - 2012/2013 



 

 

 

 



SPOTKANIE ABSOLWENTÓW SP MAŁKI ROCZNIKA 

1969-1977 

W dniu 28.06.2013r. odbył się zjazd absolwentów Szkoły Podstawowej w Małkach z rocznika 

1969-1977. 

UROCZYSTE OTWARCIE KOMPLEKSU SPORTOWEGO 

W dniu 29 października 2013r.  nastąpiło otwarcie kompleksu sportowego,  wybudowanego przy 

Szkole Podstawowej im. Dywizjonu 303 w Małkach. Obiekt powstał dzięki funduszom 

pozyskanym z Unii Europejskiej – 75 % inwestycji, przy udziale finansowym Urzędu Gminy w 

Bobrowie w wysokości 25% , koszt przedsięwzięcia  to  ponad 400 tys. zł. Wstęgę otwierającą 

nowe boisko uroczyście przecięli: wójt Gminy Bobrowo P. Klonowski, przewodnicząca rady gminy 

M. Repeczko – Żukowska, dyrektor szkoły J. Jakubowski. Cała uroczystość  odbyła się w 

obecności zaproszonych gości oraz uczniów i nauczycieli szkoły. 

Kompleks sportowy składa się z boiska do gry w piłkę nożną, boiska ze sztuczną nawierzchnią do 

gry w koszykówkę lub siatkówkę. 

 

 

 

 

http://www.spmalki.pl/2013/07/spotkanie-absolwentow-sp-malki-rocznik-1969-1977/
http://www.spmalki.pl/2013/07/spotkanie-absolwentow-sp-malki-rocznik-1969-1977/
http://www.spmalki.pl/2013/10/uroczyste-otwarcie-kompleksu-sportowego/


ŚWIĘTO PATRONA 

16 maja 2014 r. odbyła się uroczystość obchodów Święta Patrona  oraz odsłonięcia pamiątkowej 

tablicy z okazji pierwszej rocznicy nadania naszej szkole imienia Dywizjonu 303. Na szkole zostały 

namalowane symboliczne samoloty, związane z Bitwą o Anglię. Po uroczystościach, odbywających 

się na sali gimnastycznej, p. dyrektor zaprosił przybyłych gości do uroczystego odsłonięcia tablicy 

pamiątkowej, która znajduje się na dziedzińcu szkoły, tuż obok wzniesionego na święto flagi 

masztu. Następnie zaproszeni goście oraz uczniowie przeszli na parking, gdzie odbywały się 

pokazy sprzętu wojskowego 4 Pułku Chemicznego z Brodnicy. Każdy miał okazję obejrzeć 

wyposażenie, złożyć broń, a nawet postrzelać z symulatora. 

Dzień Patrona wraz z odsłonięciem pamiątkowej tablicy był wyjątkowy dla nas wszystkich, był 

wspaniałą okazją do pokazania, w jaki sposób są kultywowane  wartości patriotyczne w Szkole 

Podstawowej im. Dywizjonu 303 w Małkach.  

 

 

 

http://www.spmalki.pl/2014/05/swieto-patrona/


UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI SADZENIA 

DĘBÓW WOLNOŚCI 

W dniu 07 X 14 r. uczestniczyliśmy w Ogólnopolskiej Akcji Sadzenia Dębów Wolności. Akcja 

została zainaugurowana przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, który wyraził 

przekonanie: ”Trzeba o tę wolność dbać, trzeba o tej wolności pamiętać, przede wszystkim trzeba 

pamiętać o tym czasie, gdy wolności nie było, kiedy mówiliśmy o wolności i to były tylko marzenia. 

Dziś możemy oceniać polską wolność, możemy dla niej pracować i nikt nam nie odbierze satysfakcji 

z tego, że udało nam się 25 lat temu odzyskać wolność”. 

Akcja ta miała na celu upamiętnienie 25-tej rocznicy odzyskania suwerenności przez Polskę w 

wyborach  04.06.1989r. Dąb sadzili wspólnie dyrektor Jan Jakubowski, przewodnicząca 

 Samorządu Uczniowskiego Wiktoria Pusz oraz nauczyciele. 

Posadzony dąb będzie symbolem siły i długowieczności. 

 

http://www.spmalki.pl/2014/10/udzial-w-ogolnopolskiej-akcji-sadzenia-debow-wolnosci/
http://www.spmalki.pl/2014/10/udzial-w-ogolnopolskiej-akcji-sadzenia-debow-wolnosci/


 

 

OBCHODY 100 – LECIA URODZIN PPŁK. JANA 

ZUMBACHA 

W dniu 15 kwietnia 2015r.   uczniowie naszej szkoły  uczestniczyli  w obchodach   100-lecia 

urodzin  ppłk. Jana Zumbacha – asa polskiego lotnictwa, pilota i jednego z  dowódców 

 Dywizjonu 303, który mieszkał w Bobrowie. Uroczystość  została zorganizowana przez  

Stowarzyszenie ,,Aktywna Gmina”, którego wiceprezesem jest nasz dyrektor szkoły p. Jan 

Jakubowski.   

Oprawę tej uroczystości zapewnił poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej im. Dywizjonu 303 w 

Małkach. 

http://www.spmalki.pl/2015/04/obchody-100-lecia-urodzin-pplk-jana-zumbacha/
http://www.spmalki.pl/2015/04/obchody-100-lecia-urodzin-pplk-jana-zumbacha/


 

 

OBCHODY  75 ROCZNICY BITWY O ANGLIĘ 

W dniu 15 września 2015r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w obchodach 75 rocznicy bitwy o 

Anglię w GOK w Bobrowie. Uroczystość została zorganizowana przez  Stowarzyszenie ,,Aktywna 

Gmina”, którego wiceprezesem jest nasz dyrektor szkoły p. Jan Jakubowski. Oprawę tej 

uroczystości zapewnił poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej im. Dywizjonu 303 w Małkach, a 

jednym z punktów uroczystości było zwiedzanie naszej szkoły. 

 

http://www.spmalki.pl/2015/09/udzial-uczniow-w-uroczystosci-obchodow-75-rocznicy-bitwy-o-anglie/


SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 

Dnia 5 kwietnia 2016 roku  uczniowie VI klasy pisali egzamin, który składał się z dwóch części: 

język polski i matematyka oraz język obcy nowożytny-angielski. Był to ostatni egzamin w  

sześcioklasowej szkole podstawowej.  Kolejne egzaminy pisali już ósmoklasiści. 

 

 

UROCZYSTE ODSŁONIĘCIE DZWONU 

Dzień rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017 był dla nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej 

im. Dywizjonu 303 w Małkach dniem szczególnym. Tego dnia bowiem miało miejsce uroczyste 

odsłonięcie przez dyrektora p. Jana Jakubowskiego dzwonu, który został odlany na specjalne 

zamówienie. Dzwon ten dedykowany jest Szkole Podstawowej im. Dywizjonu 303 w Małkach. Na 

dzwonie umieszczono logo i pełną nazwę szkoły oraz rok odlania dzwonu. Będzie dzwonił podczas 

ważnych wydarzeń i uroczystości szkolnych. Jest symbolicznym powrotem do początków 

szkolnictwa w naszym kraju i naszym „kagankiem oświaty”. 

Dzwon zawisł na ścianie Izby Pamięci, która jest poświęcona naszemu patronowi. 

http://www.spmalki.pl/2016/04/sprawdzian-szostoklasisty-4/
http://www.spmalki.pl/2016/09/uroczyste-odsloniecie-dzwonu/


 

 



WIKTORIA ZŁOTA W WOJEWÓDZTWIE i W POLSCE!!! 

Po wygranych zawodach przełajowych na 800m w powiecie brodnickim Wiktoria Konera 

startowała w wojewódzkim biegu finałowym szkół podstawowych dziewcząt.  Zawody odbyły się  

7 października 2016r.  w Bydgoszczy-Fordonie na polanie przy Dolinie Śmierci. Organizatorem był 

Kujawsko-Pomorski Szkolny Związek Sportowy. Po bardzo spektakularnym finiszu nasza 

uczennica Wiktoria Konera wygrała bieg i została mistrzynią województwa w kategorii dziewcząt 

szkół podstawowych. Wiktoria od czerwca reprezentuje również barwy lekkoatletycznego klubu 

UKS Czaple Białe Błota. 

1 października 2016r. nasza uczennica wzięła udział w XXI Ogólnopolskich Masowych Biegów 

Przełajowych Zrzeszenia LZS w Wolbórzu, gdzie startowała z rówieśniczkami urodzonymi w 

2005r. Na ponad 70 zawodniczek Wiktoria wygrała swój bieg i zdobyła złoty medal. 

 

 

 

WIKTORIA MISTRZYNIĄ POLSKI !!! 

W dniach 8- 9   kwietnia 2017 w Ustrzykach Dolnych odbyły się Mistrzostwa Polski Seniorów, 

Juniorów, Juniorów Młodszych, Młodzików w Biegach  Anglosaskich.  Zawody są jednocześnie I 

Górskim Biegiem Ekologicznym. Honorowy patronat nad zawodami, objął Marszałek 

Województwa Podkarpackiego, Pan Władysław Ortyl. W pierwszym dniu startowały dzieci oraz 

swoje Mistrzostwa Polski rozegrali Młodzicy. Do rywalizacji przystąpiło ok. 130 zawodników i 

zawodniczek z 23 klubów z całej Polski z 10 województw. Nasza uczennica Wiktoria Konera na 

odcinku 1,9 km. w roczniku 2004-2005, okazała się najlepsza zajmując I miejsce  i otrzymała  tytuł 

http://www.spmalki.pl/2016/10/xxx-17/
http://www.spmalki.pl/2017/04/wiktoria-mistrzynia-polski/


MISTRZYNI POLSKI W BIEGU GÓRSKIM. Wiktoria reprezentuje klub lekkoatletyczny UKS 

Czapla Białe Błota. 

 

 

KONKURSY NA DYREKTORÓW SZKÓŁ 

12 kwietnia 2018 r. odbyły się 2 konkursy na stanowiska dyrektorskie do szkół prowadzonych 

przez Gminę Bobrowo, tj. do Szkoły Podstawowej im. Dywizjonu 303 w Małkach i  do Szkoły 

Podstawowej w Nieżywięciu.  W wyniku roztrzygniętego konkursu Pan Jan Jakubowski został dalej 

dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Dywizjonu 303 w Małkach na  kolejne 5 lat. Pan Jakubowski 

pełnił funkcję dyrektora szkoły od 1 IX 1999 r. (przez cały okres 6-cio klasowej szkoły 

podstawowej). Od 1 września 2018 r.  rozpoczął sprawowanie funkcji dyrektora 8- mio klasowej 

szkoły podstawowej. Posiada kwalifikacje do nauczania informatyki, biblioteki, techniki. Jest 

nauczycielem dyplomowanym. 



 

 

Uroczystego powierzenia stanowisk dyrektorskich dokonał Wójt Gminy Bobrowo – Paweł 

Klonowski w dniu 24 kwietnia 2018 r. 

 

V ROCZNICA NADANIA IMIENIA I SZTANDARU 

Dnia 17 maja 2018 r. odbyła się V Rocznica Nadania Szkole imienia Dywizjonu 303 oraz 

Sztandaru.  Uroczystość rozpoczęła się przemówieniem dyrektora szkoły, w  którym zwrócił uwagę 

na wartości patriotyczne oraz historyczne, jakie są wpajane, dzięki tak wyjątkowemu patronowi, 

 naszym uczniom już od najmłodszych lat. Zaznaczył, że  nasza szkoła od pięciu lat nie jest już 

bezimienną szkołą, z adresem do korespondencji, ale szkołą z godnym do naśladowania patronem, 

sztandarem, szkołą z tradycjami i  swoim logo. Szkołą wyróżniającą w środowisku lokalnym.  

Atrakcją uroczystości  był występ absolwentki szkoły p. Hanny Załęskiej „Hania Carmen”- tancerki 

i wokalistki zespołu Don Wasyl  wraz z muzykami. Nasza była uczennica urzekła nas swoim 

wspaniałym  tańcem, śpiewem oraz pięknym, wielobarwnym, cygańskim strojem. Przepięknie 

został zagrany na klarnecie „Czardasz Cygański”.  Takiego koncertu na żywo w naszej szkole 

jeszcze nie było. Po uroczystościach odbywających się na sali gimnastycznej p. dyrektor Jan 

Jakubowski zaprosił przybyłych gości oraz uczniów na dziedziniec szkoły, gdzie wspólnie z 

przewodniczącą SU – Karoliną Laskowską,  dokonali uroczystego odsłonięcia tablic z informacjami 

o samolotach, na których latali piloci Dywizjonu 303. 

http://www.spmalki.pl/2018/05/v-rocznica-nadania-imienia-i-sztandaru/


 

 



 

 

 

 

 



TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY  

W sierpniu 2018r. zakończono termomodernizację Szkoły Podstawowej im. Dywizjonu 303 

w Małkach wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej. Do szkoły dobudowano osobne wejście do filii 

biblioteki publicznej. W ramach inwestycji wykonano min.: docieplenie stropodachu i ścian wraz 

z wymianą dachu na pawilonie, obróbki dekarskie, elewację budynku, zbiornik na pellet, 

modernizację kotłowni wraz z dojazdem, pomalowano salę gimnastyczną oraz dodatkowo 

wykonano przejście ze szkoły podstawowej na świetlicę. 

 

 

   

 



DLA CIEBIE POLSKO – UROCZYSTY APEL Z OKAZJI 

100 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 

PRZEZ POLSKĘ 

W dniu 09.11.2018 r. o godz. 9.30 w naszej szkole odbył się uroczysty apel dla uczczenia 100 

rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.  W swoim przemówieniu p. dyrektor Jan 

Jakubowski podkreślił m.in.: jak wielkim skarbem jest nasza narodowa suwerenność i jak wielką 

cenę zapłaciły za nią minione pokolenia. Uczniowie z klas starszych przedstawili podniosły i 

wzruszający program słowno – muzyczny poświęcony wydarzeniom sprzed stu lat: polskim 

drogom do niepodległości.  Zwieńczeniem obchodów tego święta był udział całej społeczności 

szkolnej w ogólnopolskiej akcji śpiewania hymnu Polski oraz posadzenie symbolicznego drzewka 

na boisku szkolnym.  

 

 

 

 

 

http://www.spmalki.pl/2018/11/dla-ciebie-polsko-uroczysty-apel-z-okazji-100-rocznicy-odzyskania-niepodleglosci-przez-polske/
http://www.spmalki.pl/2018/11/dla-ciebie-polsko-uroczysty-apel-z-okazji-100-rocznicy-odzyskania-niepodleglosci-przez-polske/
http://www.spmalki.pl/2018/11/dla-ciebie-polsko-uroczysty-apel-z-okazji-100-rocznicy-odzyskania-niepodleglosci-przez-polske/


100 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 

PRZEZ POLSKĘ 

Zwieńczeniem obchodów tego święta był udział całej społeczności szkolnej w posadzeniu 

symbolicznego drzewa na boisku szkolnym.  Obok drzewa w specjalnej kapsule zostały zakopane 

nazwiska wszystkich uczniów i pracowników szkoły. 

 

http://www.spmalki.pl/2018/11/dla-ciebie-polsko-uroczysty-apel-z-okazji-100-rocznicy-odzyskania-niepodleglosci-przez-polske/
http://www.spmalki.pl/2018/11/dla-ciebie-polsko-uroczysty-apel-z-okazji-100-rocznicy-odzyskania-niepodleglosci-przez-polske/


 

 



NOWY MONITOR W SZKOLE 

W dniu 06.03.2019 roku dyrektor szkoły Jan Jakubowski zakupił i zainstalował 65″ monitor 

interaktywny. To pierwsze, tak nowoczesne wspierające pracę nauczyciela  i uatrakcyjniające 

proces dydaktyczny narzędzie w szkole i w gminie. Z monitora korzystać będą uczniowie klasy III. 

Tym zakupem dyrektor rozpoczął proces wymiany starych tablic interaktywnych na znacznie 

nowocześniejszą technologię.  

 

KOLEJNY NOWY MONITOR W SZKOLE 

W dniu 22 marca dyrektor szkoły Jan Jakubowski oficjalnie przekazał do użytku  w obecności 

części sponsorów drugi zakupiony w ostatnich tygodniach 65″ monitor interaktywny. Dyrektor 

podziękował sponsorom,wręczając stosowne podziękowania, a uczniowie własnoręcznie 

przygotowane laurki. ,,To dzięki Państwa bezinteresownej pomocy mogłem zakupić drugi już 

monitor. Wyposażenie  Szkoły wkracza w XXI w. Jeszcze raz Dziękuję.” -  Jan Jakubowski 

Dyrektor szkoły. 

 

 

http://www.spmalki.pl/2019/03/8048/
http://www.spmalki.pl/2019/03/8109/


EGZAMIN  ÓSMOKLASISTY  

W dniu 15, 16, 17  kwietnia 2019 roku  uczniowie VIII klasy pisali egzamin , który składał się z 

trzech części: język polski, matematyka oraz język obcy nowożytny- angielski. Był to pierwszy 

egzamin w  ośmioklasowej szkole podstawowej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SZKOŁA  W  OBIEKTYWIE  2019 ROK  

 

 



 

 

 

 



Dyrektor:  mgr Jan Jakubowski 

Nauczyciele: 

mgr Anna Komorska 

mgr Maria Jakubowska 

mgr Małgorzata Węgrzynowska 
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