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W dniach 18-20 kwietnia uczniowie klas 

trzecich gimnazjum przystąpili do egzaminów z 

przedmiotów humanistycznych, matematyczno-

przyrodniczych oraz języka obcego. To zarazem 

trudny, jak i wymagający skupienia czas dla 

uczniów. A potem trzeba uzbroić się jeszcze w 

cierpliwość, bo wyniki testów nadejdą dopiero w 

czerwcu. Za wszystkich trzecioklasistów trzymamy 

kciuki.                                                               Red. 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Kwiecień przywitał nas wiosenną pogodą, ale nam nie tylko „zielono w głowie” – 

 startujemy w licznych konkursach, a gimnazjaliści piszą ważne egzaminy. Planujemy 

 też nasze wiosenne wycieczki. Red. 

                                                                                   Red. 
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Nasze młode wokalistki sprawdziły swoje 

umiejętności wokalne w Wojewódzkim Konkur-

sie Wokalistów „Śpiewać każdy może”. Jego orga-

nizatorem był Młodzieżowy Dom Kultury w Gdy-

ni. Przesłuchania konkursowe odbyły się 7 kwiet-

nia 2018 r. Naszą szkołę w kategorii soliści  repre-

zentowały Weronika Huebner, Agata Mrozińska 

(obie z VI a), Julia Kuczkowska (kl. II a gimn.), a 

także Nikola Freda - absolwentka „Dwójki”. Pro-

fesjonalne jury oceniało walory głosowe i muzy-

kalność, dobór repertuaru, interpretację i ogólny 

wyraz artystyczny.  W kategorii soliści 10 - 13 lat 

wyróżnienie zdobyła Agata Mrozińska. W katego-

rii soliści 14 - 16 lat II miejsce zajęła Julia Kucz-

kowska. W kategorii soliści 17-19 lat II miejsce 

również zajęła Nikola Freda. Wszystkim naszym 

dziewczętom gratuluję udanych występów i osią-

gniętych sukcesów.                            K. Bembenek 

 

12 kwietnia 2018 r. w PSP w Warlubiu 

wręczono nagrody i wyróżnienia w Międzypowia-

towym konkursie plastycznym „Na kociewską 

nutę”. Celem tego kon-

kursu była popularyza-

cja muzyki kociewskiej 

poprzez rysunek. W 

uroczystej gali udział 

wzięły dwie uczennice 

naszej szkoły: Nina 

Jóźwiak oraz Zuzanna Libiszewska (kl. III b), 

które zdobyły główne nagrody w tym konkursie. 

Dziewczynkom gratulujemy i życzymy kolejnych 

sukcesów.                                           K. Bembenek 

 

 

Pod takim hasłem odbył się Międzyszkolny 

Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej w 

Morzeszczynie. Nasi uczniowie po raz kolejny 

reprezentowali szkołę na bardzo wysokim pozio-

mie. Zwyciężyła Natalia Hasa recytując wiersz 

Karola Wojtyły "Do sosny polskiej", II miejsce 

zajął Igor Mroziński z wierszem "Modlitwa o 

ojczyznę" Władysława Bełzy, natomiast Nikola 

Szatkowska prezentując "Gawędę o miłości ziemi 

ojczystej" Wisławy Szymborskiej zdobyła wyróż-

nienie. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

                                                             E. Maślanka

       

       

 Finał III Powiatowego Konkursu „Żywoty 

Świętych” odbył się 14 kwietnia w Publicznej Szko-

le Podstawowej nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Sta-

rogardzie Gdańskim. Rok 2018 został ogłoszony 

ROKIEM ŚW. STANISŁAWA KOSTKI tak więc 

konkurs dotyczył św. Stanisława, który jest patronem 

dzieci i młodzieży. Z naszej szkoły do finału zakwa-

lifikowały się uczennice: Jolanta Zielińska z kl. 3a 

oraz Agata Toporowska i Wiktoria Rożyńska z kl. 

2b gimnazjum. Na 31 uczestników finału konkursu 

zaszczytne II miejsce zajęła Agata Toporowska. To 

wielki sukces Agaty. Pozostałe nasze uczennice zna-

lazły się w pierwszej dziesiątce. Gratulujemy i dzię-

kujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły.                                   

                                                                      S. Noch 

ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE 

NA KOCIEWSKĄ NUTĘ 

 

STO LAT DLA POLSKI 

SUKCES AGATY 
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 16 marca klasy szóste wybrały się na eduka-

cyjną wycieczkę do Instytutu Pamięci Narodowej w 

Gdańsku, gdzie specjalnie dla nas zostały przepro-

wadzone zajęcia o Witoldzie Pileckim, żołnierzu 

niezłomnym, który w 1948 roku został zamordowany 

przez komunistów. Przeprowadzone zajęcia w sposób 

interesujący przedstawiły nam sylwetkę tego bohate-

ra, znacznie poszerzając naszą wiedzę. Po wizycie w 

IPN wybraliśmy się do Muzeum II Wojny Świato-

wej. Ta żywa lekcja historii długo pozostanie w na-

szej pamięci.…………                                  

                                    G. Zywert, M. Jędrzejewska 

       

       

       

 5 kwietnia uczniowie klas trzecich wybrali 

się na wycieczkę do Gdyni. Najpierw odwiedziliśmy 

Teatr Muzyczny, gdzie oglądnęliśmy przepiękne 

przedstawienie pt. „Piotruś Pan w 3D”. Po niezwykle 

emocjonującym występie udaliśmy się na obiad do 

restauracji „Dobra Koza”, gdzie wszyscy zjedli 

smaczny posiłek. Pełni sił, przeszliśmy do kolejnego 

punktu wycieczki, a mianowicie do Centrum Nauki 

Eksperyment. Uczniowie mieli okazję przez dwie 

godziny samodzielnie wykonywać różnego rodzaju 

doświadczenia i eksperymenty z dziedziny: biologii, 

fizyki, chemii i elektromechaniki. Pełni wrażeń, z 

uśmiechami na ustach wróciliśmy do domu.               

                                     K. Bembenek, K. Borowska 

       

       

   

6 kwietnia gościliśmy w naszej szkole dr. 

Macieja Dębskiego Prezesa Fundacji DBAM O 

MÓJ Z@SIĘG i wykładowcę akademickiego, 

który podczas warsztatów z uczniami klasy VIIb 

odkrywał, jak istotne jest świadome korzystanie ze 

smartfonów. Młodzi uczestnicy zajęć, doświadczyli, 

jak wartościowe może być używanie smartfona do 

celów edukacyjnych oraz poznać pułapki, jakie na 

nich czekają w sieci.                                   M. Pauch 

       

       

 Zajęcia dla uczniów klasy I zostały zrealizo-

wane celem utrwalania podstawowych zasad bezpie-

czeństwa w drodze do szkoły, w domu, w szkole, na 

podwórku, a także umiejętności udzielenia pierwszej 

pomocy. Dzieci pracowały indywidualnie, w parach 

 i zespołach. Przedstawiały scenki, rysowały drogę 

do szkoły, projektowały odblaski, rozwiązywały za-

gadki, układały zasady kodeksu bezpieczeństwa, 

oglądały film „Owce w sieci”, czy „Doktor Kręciołek 

uczy ratować”. W ramach ćwiczeń praktycznych 

zapoznały się z zawartością apteczki szkolnej, uczyły 

się układać kolegów w pozycji bezpiecznej i wzywać 

pomoc odpowiednich służb przez telefon. Na koniec 

uczniowie utrwalali zdobyte umiejętności i wiedzę, 

wykonując ćwiczenia w Puchatkowych Książecz-

kach.                                               B. Kowalewska 

WYCIECZKA DO IPN-U I MUZEUM 

II WOJNY ŚWIATOWEJ 

 

WYCIECZKA KLAS TRZECICH  

DO GDYNI 

 

WARSZTATY NT. ŚWIADOMEGO  

KORZYSTANIA ZE SMARTFONA 

AKADEMIA BEZPIECZNEGO 

 PUCHATKA 
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Trwający obecnie miesiąc kwiecień to czas, 

w którym współzawodnictwo sportowe szkół w gmi-

nie Pelplin wkroczyło w decydującą fazę. Rozegrano 

zawody o mistrzostwo naszej gminy w kilku dyscy-

plinach. Reprezentanci naszej szkoły już tradycyjnie 

świetnie poradzili sobie w piłce nożnej. Kapitalnie 

spisała się nasza drużyna w rozgrywkach dzieci do 

klas VI. W rozgrywkach gminnych podopieczni tre-

nera Łukasza Chyły wygrali wszystkie mecze, strze-

lili rywalom 23 gole, a sami nie stracili ani jednej 

bramki. Równie dobrze chłopcy zaprezentowali się w 

zawodach powiatowych, których byliśmy gospoda-

rzami w dniu 12 kwietnia. Zdobyli wicemistrzostwo 

powiatu, przegrywając pierwsze miejsce jedynie jed-

ną bramką. Należy przy tym zauważyć, że nasza dru-

żyna była zdecydowanie najmłodszą ekipą w stawce, 

rywalizując z chłopcami rok, dwa a nawet 3 lata star-

szymi. Fakt ten budzi nadzieję, iż w kolejnych latach 

nasi młodzi piłkarze osiągną jeszcze lepsze rezultaty. 

Drużyna SP nr 2 w Pelplinie zagrała w składzie: Hu-

bert Półtorak, Mikołaj Kluczewski, Fabian Bu-

kowski, Kacper Cwajda, Dominik Nagórski, Olaf 

Borkowski, Filip Trochowski. Trener – Łukasz 

Chyła. Swój ,,plan” zrealizowali również nasi starsi 

piłkarze w rozgrywkach do klas III gimnazjum. W 

zawodach gminnych także oni zajęli 1 miejsce i już 

niebawem zagrają o mistrzostwo powiatu. Drużyna 

Szkoły Podstawowej nr 2 w Pelplinie wystąpiła w 

składzie: Waldemar Ćwikliński, Błażej Aszyk, 

Emil Chyła, Kacper Dawicki, Oskar Jakubczak, 

Mateusz Nagórski, Kewin Trochowski, Szymon 

Trochowski, Dawid Zieliński. Trener – Łukasz 

Chyła. Nasze żeńskie zespoły także zaprezentowały 

się solidnie i zarówno w młodszej, jak i starszej kate-

gorii wiekowej zajęły 2 miejsca w rozgrywkach 

gminnych. Dziewczęta starsze wystąpiły w składzie: 

Klaudia Drossel, Klaudia Jaśniewska, Oliwia 

Szachta, Celina Rogowska, Magdalena Faculak, 

Kinga Zielińska, Jowita Bielińska, Wiktoria Bie-

lińska, Karolina Majcherczyk, Wiktoria Siemie-

niewska, Aleksandra Wałaszewska i Klaudia Bed-

narek. Dziewczęta młodsze wystąpiły w składzie: 

Oliwia Dyk, Natalia Sadowska, Julia Dzienisz, 

Kinga Smreczak, Natalia Jaśniewska, Amelia 

Ponczek, Małgorzata Puchowska, Lidia Górka i 

Marta Truta. Wszystkim naszym piłkarkom i piłka-

rzom gratulujemy osiągniętych wyników. 

                                                                   P. Szucki 

 

11 kwietnia w hali sportowej Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Skórczu odbył się tradycyjny, 

doroczny „ XXIV Festiwal Skoku Wzwyż Przy 

Muzyce”. Dziewięcioro naszych uczniów reprezen-

towało naszą szkołę podczas tego festiwalu. Prezen-

tujemy naszych uczniów: Chłopcy: III miejsce Filip 

Trochowski, V miejsce Filip Górski, VIII miejsce 

Jan Jędrzejewski, Kacper Malinowski. W kategorii 

dziewcząt: III miejsce Magdalena Żebrowska, 

Klaudia Bielińska. W kategorii klas starszych rów-

nież III miejsce zdobyła Jadwiga Leszman, Iga 

Czapiewska, Wiktoria Bielińska. Gratulujemy 

wszystkim uczestnikom.…………A.Trochowska                            

   

FESTIWAL SKOKÓW WZWYŻ 
 

PIŁKARSKA  

WIOSNA 

 


