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   Pierwszy miesiąc nowego 

roku. Nadziej,      

       

       

  
 

22 grudnia wkroczyliśmy w atmosferę Świąt 

Bożego Narodzenia- klas VII , IV oraz I SP wystąpi-

ły w Jasełkach. Każda klasa miała także spotkanie 

wigilijne ze swoim wychowawcą. Tak pożegnaliśmy 

rok kalendarzowy 2017. 6 stycznia uczniowie oraz 

nauczyciele naszej szkoły wzięli udział w Orszaku 

Trzech Króli. Na czele orszaku „zielonych” szedł 

Król Melchior, który przy wtórze orkiestry dętej, 

śpiewająco doprowadził nasz korowód przed Urząd 

Miasta i Gminy, a następnie cała społeczność pel-

plińska ruszyła do Bazyliki Katedralnej na Mszę 

Świętą.                                                                Red.  

Nowy Rok- nowe plany, oczekiwania, marzenia. Przed nami zimowe dni,  

bale karnawałowe oraz wyczekiwane ferie zimowe. Red. 
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Były kolory, dźwięki, ruch i fantastyczni 

tancerze z klas I-III, czyli wszystko, czego potrze-

ba do udanej zabawy. Uczestnicy balu ochoczo 

brali udział w różnorodnych konkursach, a Samo-

rząd Uczniowski przeprowadził wybory Królowej  

i Króla balu. Zostali nimi Szymon Rogowski  

z klasy IIIb i Maja Ćwiklińska z klasy IA SP. 

Wodzirejami tegorocznej zabawy były opiekunki 

Samorządu Uczniowskiego p. Arletta Trochowska 

 i Małgorzata Pauch. W tym roku oprawę muzycz-

ną zapewnił nam p. Tomasz Drossel, tata naszej 

uczennicy. Oprócz muzyki, rodzicom zawdzięcza-

my efektowne dekoracje, których widok wywołał 

na twarzach najmłodszych ogromne uśmiechy i 

zachwyt. Dziękujemy Naszym Rodzicom za po-

moc w organizacji tej imprezy!                M. Pauch 

 

 

 

 

10 stycznia br. odbył się VIII Przegląd Ko-

lęd i Pastorałek, który zgromadził młodych wyko-

nawców z dziewięciu szkół; naszych gminnych oraz 

kilku okolicznych. Patronat nad konkursem objął 

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin, który ufundował 

także nagrody dla laureatów I-szych miejsc. Relację z 

Przeglądu można znaleźć na stronie Radia Głos, któ-

re objęło imprezę patronatem medialnym. Komisja 

jury wyłoniła następujących laureatów: - w kategorii 

klas III i IV szkoły podstawowej: I miejsce - Zu-

zanna Libiszewska,  II miejsce - Oliwia Drossel. W 

kategorii klas V i VI szkoły podstawowej: I miejsce 

ex aequo Weronika Huebner i Małgorzata Pu-

chowska, II miejsce duet Agata Żebrowska i Zofia 

Żebrowska. W kategorii klas I - III gimnazjum: I 

miejsce ex aequo Julia Kuczkowska, Wiktoria 

Chmielecka. Zorganizowanie imprezy było możliwe 

dzięki przychylności Dyrekcji i szczodrości sponso-

rów: UMiG Pelplin, Wydawnictwa Bernardinum, 

Piekarni Meler, Banku Spółdzielczego w Skórczu i w 

Gniewie, TUH Tadeusza Decka Pelplin, Sklepu 

HARNAŚ, PUCHATEX, p. Justynie Andreskow-

skiej, Sklepy wielobranżowe Bogdan German. Jak co 

roku profesjonalną oprawę muzyczną zapewnili nam 

państwo Mariola i Robert Ciesielscy ze Skórcza.                                                 

                                                                  M. Pauch 

BAL KARNAWAŁOWY 

DLA UCZNIÓW KLAS I-III 

SP 
 



3 

    

 

            11 i 12 stycznia 2018 r. w naszej szkole odby-

ły się nietypowe zajęcia przyrodnicze. Uczniowie 

klas I – VI SP uczestniczyli w spotkaniu z ptakami 

drapieżnymi. Dzięki panu Piotrowi, pani Agnieszce i 

pomocy zaprzyjaźnionych sów, sokołów oraz ja-

strzębi uczniowie (i nie tylko) mieli szansę dowie-

dzieć się jaką rolę te 

ptaki spełniają w 

przyrodzie i czym 

różnią się od siebie. 

Każdy uczestnik tej 

lekcji mógł doświad-

czyć różnorodności 

tych ptaków i poznać 

najdrobniejsze szcze-

góły dzięki ich obec-

ności na wyciągnięcie 

ręki. Prowadzący z poczuciem humoru i w bardzo 

ciekawy sposób zaprezentowali nam następujące 

ptaki: Bubiego (puchacza bengalskiego), Henia (ja-

strzębia harrisa), Farę (sowę płomykówkę), Santosa 

(raroga stepowego) oraz Hektora (pustułkę amery-

kańską).  Zielone lekcje - bardzo dziękujemy za tak 

fascynującą i pouczającą edukację przyrodniczą na 

żywo.                           A.Turzyńska                                      

.                                                                                        

                                                              

 

                                                                                         

      Grudzień był dla naszych szkolnych wolontariu-

szy i Samorządu Uczniowskiego okresem wzmożo-

nej pracy; po-

magaliśmy w 

akcji Caritas " 

Serce pełne 

dobra miej" 

oraz przygoto-

waliśmy paczkę 

świąteczną dla 

mieszkanki Pel-

plina. Dziękujemy za przekazane dary serca, które 

sprawiły że ten świąteczny czas stał się bardziej wy-

jątkowy i szlachetny.……… …………………….. 

                                                                 M. Pauch 

W dniach 2-5.01.2018r. uczestniczyliśmy w 

zajęciach „Błękitnej Szkoły” we Władysławowie. 

Pierwszego dnia wybraliśmy się na spacer brzegiem 

morza, a na Alei Gwiazd Sportu szukaliśmy nazwi-

ska znanych nam sportowców. Późnym popołudniem 

mieliśmy zajęcia pod hasłem ‘Przyroda była pierw-

sza’. Dowiedzieliśmy się jak dużo wspólnego ma 

ważka i szybowiec, dlaczego kaczka nie tonie i jak to 

wykorzystano w budowie łodzi podwodnych. Mogli-

śmy także strzelać z łuku. W środę, wcześnie rano, 

wyjechaliśmy do Stacji Morskiej Instytutu Oceano-

grafii Uniwersytetu Gdańskiego na Helu. Tam pozna-

liśmy życie fok, ich gatunki, dzieje historyczne i zna-

czenie użytkowe, focze zachowania, zagrożenia i 

metody ochrony. Ogromne wrażenie zrobił na nas 

szkielet wieloryba. Po powrocie z Helu zwiedziliśmy 

wystawę iluzji optycznych „Magiczny Zawrót Gło-

wy”. Każdy znalazł coś dla siebie. Wieczorem zor-

ganizowaliśmy wieczór kolęd. W czwartek mieliśmy 

wędrować brzegiem morza do Chłapowa, ale aura 

skróciła nasz pobyt na plaży. Szybko pozbieraliśmy 

kamienie i muszle i zajęcia z geologii odbyły się w 

sali wykładowej. Poznaliśmy także ciekawostki Par-

ków Narodowych w Polsce. Tego popołudnia, przy 

dobrej pogodzie i widoczności, zaopatrzeni w lornet-

ki, wybraliśmy się na obserwacje ptaków. Zwiedzili-

śmy także „Hallerówkę” – dom letniskowy gen. Józe-

fa Hallera. Wieczorem śpiewaliśmy znane nam prze-

boje. Ostatniego dnia naszego pobytu nauczyliśmy 

się wyrabiać papier czerpany. Zadowoleni wrócili-

śmy do domu. Dziękujemy naszym rodzicom, wy-

chowawczyni pani Beacie Owsiak i pani pedagog 

Gabrieli Świtała, za okazane zaufanie i możliwość 

udziału w zajęciach „Błękitnej Szkoły”.                                     

                                                 Uczniowie klasy 6b 

ŻYWA LEKCJA  

PRZYRODY 

SZKOLNI WOLONTARIUSZE 

W GRUDNIOWYCH AKCJACH 

 6B W BŁĘKITNEJ SZKOLE 

https://zs2pelplin.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=300
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 W dniach 12 i 15.01.2018 w ZKiW w Rudnie 

odbywały się pierwsze Mistrzostwa Gminy w Dwa 

Ognie. Warto dodać, że zakończone dużym sukce-

sem, gdyż do rywalizacji przystąpiły wszystkie szko-

ły z Naszej Gminy. Pierwszy termin to zmagania 

dziewczyn, w których 

SP 2 okazała się naj-

lepsza, zdecydowanie 

wygrywając wszystkie 

swoje spotkania. Tak 

dobra postawa w Mi-

strzostwach Gminy 

dawała duże nadzieje 

na sukces w zawodach 

powiatowych. Tak się 

jednak nie stało, gdyż zajęcie trzeciego miejsca pozo-

stawia lekki niedosyt. Skład drużyny: Natalia Ja-

śniewska, Marta Truty, Weronika Górka, Paulina 

Nagórska, Karolina Radzikowska, Amelia My-

tlewska, Amelia Jóźwiak, Zuzanna Libiszewska,  

opiekun Arletta Trochowska. W drugim terminie 

swoje mecze rozgrywali chłopcy. Tutaj również bez-

konkurencyjna 

okazała się 

drużyna Na-

szej Szkoły, 

które spokoj-

nie wygrała 

wszystkie swo-

je mecze. W 

zawodach po-

wiatowych chłopcy również spisali się znakomicie i 

dosłownie minuty dzieliły ich od końcowego zwycię-

stwa, jednak głupie błędy techniczne oraz brak szczę-

ścia spowodowały minimalną porażkę 14-16 z SP 5 

Tczew co w rezultacie dało Nam drugie miejsce. 

Skład SP 2: Filip Trochowski, Fabian Bukowski, 

Mikołaj Kluczewski, Kacper Malinowski, Jakub 

Słabkowski, Oskar Kołodziejski, Kacper Cwajda, 

Jan Jędrzejewski, Adam Owsiak, Igor Hasa, Ka-

rol Neumann, opiekunowie Łukasz Chyła, Miro-

sław Nowacki. Wszystkim reprezentantom "Dwójki" 

gratulujemy i czekamy na kolejne sukcesy.………. 

                                                                   Ł. Chyła 
 

 

 

Zakończyły się tegoroczne gminne zmaga-

nia w tzw. "Dwójkach" siatkarskich, w których 

nasza szkoła zgarnęła pełną pulę. Najpierw do ry-

walizacji przystąpiły dziewczęta, które nie będąc 

faworytami wygrały jednak wszystkie swoje mecze 

tracąc w nich zaledwie jednego seta. Pierwsze 

miejsce i możliwość reprezentowania Gminy Pel-

plin w zawodach powiatowych dał im zdecydowa-

nie wygrany tie break 

z ZKiW 1 w Pelplinie. 

Naszym dziewczy-

nom serdecznie gratu-

lujemy i życzymy 

powodzenia w zawo-

dach powiatowych 

15.02.2018 w Subko-

wach. Skład "Dwój-

ki": Natalia Sadowska, Oliwia Dyk, Natalia Ja-

śniewska, Julia Dzienisz, Kinga Smreczka, 

Klaudia Bielińska, opiekun: Łukasz Chyła. Ko-

lejny dzień, to zmagania chłopców, które również 

okazały się dla Nas 

udane. Wszystkie 

wygrane mecze  

i również strata zale-

dwie jednego seta. 

Pierwsze miejsce  

i awans na zawody 

powiatowe, tak w 

skrócie można pod-

sumować ich występ. 

W zawodach rangi 

powiatowej Nasi zawodnicy również spisali się 

bardzo dobrze zajmując wysokie drugie miejsce 

przegrywając tylko z SP10 Tczew, która była zde-

cydowanym faworytem tych zmagań. Chłopcom 

należą się ogromne brawa za godne reprezentowa-

nie Naszej Gminy. Skłąd SP 2 Pelplin: Dominik 

Nagórski, Artur Jarzyński, Mikołaj Kluczewski, 

Filip Trochowski, Olaf Borkowski, Kacper Ma-

linowski, opiekunowie: Piotr Szucki, Łukasz 

Chyła                                                                                     

                                                                   Ł. Chyła 

DWÓJKA NAJLEPSZA  

W DWA OGNIE 

DWÓJKI" SIATKARSKIE 

 DLA... DWÓJKI 


