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   Pierwszy miesiąc nowego 

roku. Nadziej,      

       

       

  
 

 Mam dzisiaj niezwykłą przyjemność powi-

tać w naszej szkole Was drogie dzieci i droga mło-

dzieży, Waszych rodziców i bliskich, jak również 

wszystkich pracowników szkoły. Rok szkolny, 

który właśnie rozpoczynamy to czas, w którym 

czekają nas dosyć duże zmiany. Od 1 września już 

nie jesteśmy Zespołem Szkół nr 2, ale Szkołą Pod-

stawową nr 2 w Pelplinie z klasami dotychczaso-

wego gimnazjum. Mamy pierwszych uczniów klas 

siódmych w szkole podstawowej. Patrzę na Wasze 

opalone, zadowolone buzie, widzę uśmiechnięte 

oczy, to znak, że jesteście zadowoleni z powrotu 

do swojej szkoły. Jak zwykle czekają tu na Was 

obowiązki, ale także zabawa, przygoda z nauką, 

możliwość rywalizacji w konkursach, zawodach 

sportowych, uczestniczenia w kołach zaintereso-

wań. To tutaj wspólnie z nauczycielami popłynie-

cie  nurtami  rzeki  jaką  jest  wiedza  i  rozwijanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

umiejętności. Wychowawcy wraz z innymi nau-

czycielami pokierują Wami w każdym dniu nauki 

szkolnej. Szczególnie przyjemnie jest mi powitać 

w naszych progach pierwszaków. Witam Was naj-

cieplej jak potrafię. Jedno z przysłów mówi: „Gdy 

uczeń osiąga coś dzięki nauczycielowi, nauczyciel 

również czegoś się uczy”. Uczmy się zatem od 

siebie nawzajem a wspólnie osiągniemy zamierzo-

ne cele. 

  fragment przemówienia dyrektor szkoły 

                              Barbary Nabakowskiej 

        Nadszedł wrzesień, wracamy do szkoły uśmiechnięci i wypoczęci po  

                         wakacjach oraz pełni zapału do nauki.  Red.   
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Tradycją szkoły stał się coroczny udział naszej 

społeczności w dniu modlitw nauczycieli  

i wychowawców w Piasecznie. Toteż 12 września 

2017r. dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie repre-

zentujący szkołę w poczcie sztandarowym udali się 

do Sanktuarium Maryjnego. Uroczysta Msza św. 

rozpoczęła się od wprowadzenia pocztów sztandaro-

wych. Podczas jej trwania zawierzono Matce Boskiej 

Piaseckiej życie wspólnot szkolnych oraz edukację i 

wychowanie najmłodszego pokolenia. Na zakończe-

nie miała miejsce procesja eucharystyczna wokół 

kościoła, a także zasłonięcie Łaskawej Figury Matki 

Bożej Piaseckiej.                                A. Turzyńska 

                                                  

 

Dzięki zaproszeniu Księdza Proboszcza, 

wszystkie dzieci z naszej parafii, przygotowujące się 

do przyjęcia I Komunii świętej, w sobotę 16 września 

pielgrzymowały do Sanktuarium Matki Bożej  Kró-

lowej Pomorza i Matki Jedności w Piasecznie wspól-

nie ze swoimi wychowawcami i katechetami. Pod-

czas Mszy Świętej prosiliśmy naszą Matkę, aby po-

mogła nam jak najlepiej przeżyć ten czas przygoto-

wań do pełnego uczestnictwa we Mszy Świętej. Po 

Mszy Świętej był czas na rozrywkę i zabawy sporto-

we, które przyniosły nam wiele radości, uśmiechu  

i wprawiły w dobry humor.                      Katecheci 

 

Sto siedemnaście lat temu w podkrakow-

skich Bronowicach odbyło się wesele, które od-

mieniło obraz polskiej literatury. Na kanwie tego 

wydarzenia Stanisław Wyspiański stworzył swój 

dramat- niezwykłą opowieść o Polsce i Polakach,  

o naszych sukcesach, ale też niewykorzystanych 

szansach. W roku 2017 właśnie „Wesele” zostało 

wybrane do wspólnej lektury podczas Narodowego 

Czytania. 6 września w Bibliotece Miejskiej  

w Pelplinie uczniowie naszej szkoły mieli znako-

mitą okazję, aby poznać fragmenty tego wielkiego 

dzieła.                                                  E. Maślanka 

 

                                                               

19 sierpnia 2017 r. odbył się XXIV Przegląd 

Kociewskich Zespołów Folklorystycznych ku czci 

Władczyni Kociewia w Piasecznie. Nasz szkolny 

zespół pieśni i tańca zaprezentował nowy program: 

Hymn Kociewski, walczyk kociewski „Szara Wisła”, 

„Koszyczek”, „Koszykarz” i  „Korkarz”. Po występie 

skorzystaliśmy z przejażdżki bryczką oraz wzięliśmy 

udział w warsztatach plastycznych. Nasz występ  

w Piasecznie został doceniony przez jury – zajęliśmy 

I miejsce! Jesteśmy bardzo dumni! Nagrodę wręczał 

nam p. Patryk Demski, Burmistrz Miasta i Gminy 

Pelplin.                                                 

                                                               K. Bembenek 

DZIEŃ MODLITW  

NAUCZYCIELI  
NARODOWE CZYTANIE   

PRZEGLĄD KOCIEWSKICH 

 ZESPOŁÓW  

FOLKLORYSTYCZNYCH 

PIELGRZYMKA KLAS 3 SP 
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Jeszcze się rok szkolny dobrze nie rozpoczął, 

a już na uczniów klas piątych czekała miła niespo-

dzianka. Rok temu wychowankowie ówczesnych 

klas czwartych wybrali się na wycieczkę do Loo-

py’s World do Gdańska. Tam przystąpili do mię-

dzyszkolnej rywalizacji pod hasłem:TOP KRZYK!  

Zadanie było proste – na określony znak cała grupa 

krzyczała tak głośno, jak tylko potrafiła. Efekt mie-

rzony był w decybelach i umieszczony na tablicy 

rankingowej. Rok szkolny minął i okazało się, że 

uczniowie naszej szkoły zajęli II miejsce spośród 

wszystkich uczestników konkursu. Z tej okazji 

naszą placówkę odwiedziła animatorka Loopy’s 

World oraz Eddy (maskotka). Każdy uczeń otrzy-

mał plan lekcji, wykonano pamiątkowe zdjęcie  

i wspólnie, radośnie przywitano nowy rok szkolny.                                                                 

                                                           A .Turzyńska 

       

       

       

 12 września odbyły się wybory na nowego 

przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. 

Wybory od-

były się w 

głosowaniu 

powszech-

nym, tajnym 

oraz rów-

nym. Większością głosów zwyciężyła Oliwia Bo-

nin z kl. II a gim. Podczas zebrania, w drodze gło-

sowania wybrano również nowych opiekunów, 

którymi zostały Pani Arletta Trochowska oraz 

Pani Małgorzata Pauch. Serdecznie gratulujemy i 

życzymy owocnej pracy w nowym roku szkolnym 

2017/2018.                      Opiekunowie samorządu 

              

       

       

       

 Do tradycji należy udział naszej 

społeczności szkolnej w przemarszu średnio-

wiecznego korowodu ulicami Pelplina. Rycerze, 

damy dworu i diabelskie stwory uczestniczyły w 

barwnym, radosnym korowodzie, którego finałem 

było przekazanie Klucza do Miasta Księciu 

Mestwinowi. Wydarzenia te celebrowały XVII 

Jarmark Cysterski, który odbył się w niedzielę 17 

września. Serdecznie dziękujemy uczniom, 

rodzicom i nauczycielom za liczne przybycie.                                     

                                                               M. Pauch    

               

       

       

  Myślę sobie dzisiaj tak, słońce, plaża - ależ 

tak. Lecz nie lepiej by tak skromniej? Trochę ciszej 

i łagodniej? Więc pomyślmy jeszcze raz… 

Życzenia, ma-

rzenia, to do-

piero jest manie-

ra! Życzyć ko-

muś zdrowia to 

nie byle jest głu-

pota. To dopiero 

myśl wspaniała! Wymyślę życzenia dla każdego 

dziś miłego. Uśmiech na buzi i nic Ci się nie 

znudzi. Wymarz sobie rakietę, która dowiezie Cię 

na metę. Wymyśl sobie kolor i wszystko już za 

tobą. To dopiero magia jest, która zawsze wesprze 

Cię. Więc nie zwlekaj tylko marz o rakietach i 

kotletach. Tego Ci nikt nie zakaże, bo to właśnie 

słówka marzeń...                                            Werze 

POWAKACYJNE  

ZASKOCZENIE 

WYBORY DO SAMORZĄDU 

SZKOLNEGO 

DWÓJKA NA JARMARKU 

CYSTERSKIM 

TWÓRCZOŚĆ UCZNIOWSKA 

„SŁÓWKA MARZEŃ” 
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        16 września odbył się w ramach obchodów 

Jarmarku Cysterskiego XXIII Bieg Cysterski  

z udziałem uczniów naszej szkoły. Na podium  

w swoich kategoriach wiekowych znaleźli się: 

Szkoła Podstawowa: Jan Jędrzejewski – II miej-

sce, Sandra Wańczyk - I miejsce, Jadwiga 

Leszman - II miejsce. W dotychczasowym gimna-

zjum naj-

lepsi okaza-

li się Da-

wid Zieliń-

ski - I miej-

sce i Oskar 

Jakubczak 

na IV pozy-

cji. Wyniki 

te dały nam 

I miejsce w klasyfikacji drużynowej szkół gmin-

nych, przygotowanej przez Pelplińskie Centrum 

Sportu. Gratulujemy sukcesów i zachęcamy do 

startu w przyszłorocznym biegu. ……...……..Red.                                       

                                                                           

 

         9 września 2017 r. na terenie leśnictwa Bie-

lawki odbył się już II Pelpliński Maraton Rowe-

rowy MTB. Patronat nad tą imprezą objął Bur-

mistrz Miasta i Gminy Pelplin, a do udziału zapro-

szono dzieci i młodzież ze wszystkich szkół naszej 

gminy. Naszą szkołę reprezentowało siedmiu 

uczniów, a byli to: 

Roxanne Pustkow-

ska, Natalia Ja-

śniewska, Kinga 

Smreczak, Bartosz 

Flisik, Artur Ja-

rzyński, Julia Pu-

chowska i Małgo-

rzata Puchowska. Serdecznie gratulujemy wszyst-

kim uczniom, którzy wzięli udział w tej imprezie 

oraz zapraszamy do wystartowania w przyszłym 

roku.                                                                               

                                                                          Red.             

 

 

W Gminnych Igrzyskach Młodzieży Szkol-

nej młodsza drużyna SP nr 2 w składzie: Oliwia 

Staroszczyk, Dominik Nagórski, Adrian Kościń-

ski, Seweryn Grenz zajęła II miejsce. Natomiast 

starsza drużyna SP nr 2 w składzie: Kamila Mało-

lepsza, Dominik Broszczak, Nataniel Szafraniec, 

Rafał Dąbrowski uplasowali się na I miejscu  

i awansowali do zawodów powiatowych, które 

odbyły się 18 września 2017 r. w Gniewie. Druży-

na szachistów naszej szkoły w składzie: Dominik 

Broszczak, Rafał Dąbrowski, Kamila Małolep-

sza, Nataniel Szafraniec podczas powiatowych 

zawodów w szachach drużynowych zdobyła 

 I miejsce i tym samym zapewniła sobie awans do 

półfinału wojewódzkiego. Jesteśmy dumni z suk-

cesu naszych uczniów i życzymy całej drużynie 

kolejnych zwycięstw i powodzenia w dalszej rywa-

lizacji na szczeblu wojewódzkim.  …………..                    

                                                          J. Trepkowski 

 

XXIII BIEG CYSTERSKI MISTRZOWIE POWIATU 

II PELPIŃSKI MARATON MTB 


