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29 maja, po raz pierwszy odbył się Szkolny 

Turniej Taneczny o Puchar Przechodni Dyrek-

tora Szkoły Podstawowej nr 2 w Pelplinie. W 

konkursie wzięły udział reprezentacje klas VII-ych, 

II-ich i III-ich gimnazjum. Każda z klas prezento-

wała dwa tańce, w tym jeden z rekwizytem. Jury 

w składzie: Barbara Nabakowska, Seweryn Pauch  

i Mirosław Nowacki oceniali m. in. ogólny wyraz 

artystyczny, pomysłowość i synchronizację. Jed-

nogłośnym werdyktem zwyciężyła klasa IIIa gim-

nazjum, która obok pucharu otrzymała voucher na 

pizzę, którą ufundowała Pizzeria p. Worzałów. 

Imprezę szkol-

ną uświetniła 

obecność na-

szej absol-

wentki Anety 

Żelazkowskiej, 

która została 

niedawno wy-

brana Miss 

Wybrzeża oraz 

występ gościnny chłopaków z klasy IIIa, którzy 

podczas zajęć artystycznych przygotowali zaskaku-

jący występ taneczny. Imprezę zorganizował Sa-

morząd Uczniowski.           Samorząd Uczniowski             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     Upragnione wakacje tuż, tuż… kolejny rok szkolny już za nami. 

      Życzymy wszystkim udanych i beztroskich wakacji .  Red.                                                                      

Czerwiec 2018 Nr 42 (275) rok XXIV        Szkoła Podstawowa nr 2 w Pelplinie  
www.zs2pelplin.pl 

I SZKOLNY TURNIEJ TANECZNY 



2 

    

 

       

       

       

       

 Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie 

Gdańskim było organizatorem Międzywojewódz-

kiego Festiwalu Zespołów Kociewskich  

„BRZAD”, który odbył się dnia 12 czerwca 2018 r. 

w Miejskim Ośrodku Kultury w Lubichowie. 

W Festiwalu udział wzięły zespoły z przedszkoli, 

szkół wszystkich poziomów oraz placówek kultural-

nych i oświatowych z terenu Kociewia. W Festiwalu 

tym udział wziął nasz szkolny zespół folklorystyczny 

„Gzuby z Pelplińskiej Dwójki”. Zespół wystąpił w 

składzie: taniec - Paulina Glock, Paweł Glock, Nata-

lia Hasa, Laura Piechowska, Maciej Sak, Weronika 

Sak, Vanessa Sarnowska, Zuzanna Szenyk, Magda-

lena Żebrowska, Zofia Żebrowska, akordeon – Stani-

sław Lewandowski, diabelskie skrzypce – Katarzyna 

Bembenek. Zespół zajął w tym konkursie II miejsce.                                              

                                                            K. Bembenek 

       

       

       

 W dniu 15 czerwca w Miejskim Ośrodku 

Kultury w Pelplinie odbył się VII gminny konkurs 

"Śpiewaj z Pasją w języku obcym”. Jury przyznało 

następujące nagrody i wyróżnienia: W kategorii IV-

VI szkoły podstawowej: III miejsce zajął Karol 

Neumann. Wyróżnienia otrzymały: Agata Mroziń-

ska  i Małgorzata Puchowska.  W kategorii klas VII 

SP oraz II-III 

gimnazjum: II 

miejsce zajęła 

Oliwia Mie-

lewczyk, III 

miejsce zajęła 

Aleksandra 

Kluczewska. Natomiast wyróżnienia otrzymały Ja-

dwiga Leszman i Maja Kuczkowska. Laureatom 

serdecznie gratulujemy.                               A. Truty 

 

       

 

15.03.2018 r. odbyła się kolejna edycja Mię-

dzynarodowego Konkursu "Kangur Matematy-

czny". Konkurs ten integruje dzieci i młodzież całe-

go świata, bowiem w tym samym dniu uczniowie 

niemal wszystkich krajów Europy, a nawet ucznio-

wie z Chin, Kanady, Australii, Rosji, RPA rozwiązu-

ją takie same zadania. Do udziału w tegorocznej edy-

cji przystąpiło 36 uczniów. Udział w „Kangurze” ma 

charakter zabawy 

z matematyką i 

jest treningiem 

logicznego myśle-

nia. Każdy z   

uczestników  kon-  

kursu otrzymał od 

organizatorów za-

bawkę logiczną z drutu. Wyróżnienia w tegorocznym 

konkursie uzyskali: Aleksander Nabakowski kl. II 

sp – kategoria „Żaczek”, Marianna Pauch, Piotr 

Bugajski, Szymon Rogowski kl. III sp – kategoria 

„Maluch”, Paweł Owsiak kl. VII – kategoria „Ka-

det”. Gratulujemy nagrodzonym uczniów i już dzisiaj 

zachęcamy do udziału w kolejnej edycji za rok.                                                        

                                                         B. Nabakowska 

                                                

       

       

Organizatorem konkursu był Zespół Kształ-

cenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie. W konkursie 

udział brali uczniowie klas I-III ze szkół podstawo-

wych powiatu tczewskiego, którzy zaprezentowali 

swoje zainteresowania, pasje, hobby czy talent. W 

naszej szkole 

odbyły się prze-

słuchania, które 

wyłoniły uczest-

ników konkursu. 

Dziewczynki za-  

  prezentowały 

 swoje umiejętności 16 maja 2018 r.. Anna Bukow-

ska (śpiew) i Zuzanna Szulc (piosenka) zdobyły 

wyróżnienia, zaś Zuzanna Szenyk (recytacja) zajęła 

III miejsce. Gratulujemy udanych występów. 

                                  K. Bembenek, T. Szramowska 

MIĘDZYWOJEWÓDZKI FESTIWAL  

ZESPOŁÓW KOCIEWSKICH 

ŚPIEWAJ Z PASJĄ  

W JĘZYKU OBCYM 

KANGUR MATEMATYCZNY 

POWIATOWY KONKURS  

MŁODYCH TALENTÓW 
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19 czerwca 2018r. odbyły się wybory do 

nowego pocztu sztandarowego. Rada Pedagogicz-

na poprzez jawne głosowanie wyłoniła reprezen-

tantów pocztu głównego i zastępczego. Główny 

skład tworzą Zuzanna Macuk z kl. 7 b, Aleksan-

dra Lewandowska z kl. 7b oraz Szymon Tro-

chowski z kl. 7 a. Natomiast  poczet  zastępczy  to  

 

 

Szkoła Podstawowa nr 27 w Rzeszowie 

zorganizowała Ogólnopolski Konkurs Plastyczny 

pt. „Podróż przez morza i oceany – Afryka dzi-

ka”.  Konkurs adresowany był do uczniów klas I-

III z całej 

Polski. In-

spiracją prac 

miały być 

podróże po 

kontynencie 

afrykań-

skim, od-

mienność kulturowa, a także mieszkańcy Afryki. 8 

czerwca 2018 r. zostały 

opublikowane wyniki 

konkursu.  Cieszymy 

się, że wśród jego lau-

reatów znalazła się 

uczennica kl. III b na-

szej szkoły. Marianna 

Pauch zdobyła wyróż-

nienie. Gratulujemy!                   

              K. Bembenek                                                          

 

 

Oliwia Bonin z kl.II a, Julia Kuczkowska z kl. II 

a oraz Kacper Dawicki z kl. II a. W tym miejscu 

chciałabym podziękować Weronice Kłopotek, We-

ronice Gromadzkiej, Oliwii Mielewczyk, Julii Kle-

inie, Kewinowi Trochowskiemu oraz Dawidowi 

Zielińskiemu za całoroczną współpracę, za su-

mienne wywiązywanie się z powierzonych obo-

wiązków oraz godne reprezentowanie naszej szko-

ły.                                                      A. Turzyńska 

                                                            

 

22 maja 2018r. w Miejskim Ośrodku Kultury 

w Pelplinie odbył się konkurs wokalistów „Wiosen-

ne śpiewanie”. Uczestnikami byli uczniowie szkół z 

gminy Pelplin, którzy rywalizowali ze sobą w czte-

rech kategoriach wiekowych. Jury przyznano nastę-

pujące miejsca: Uczniowie kl. I-III s.p: II miejsce - 

Maja Rychlicka. Uczniowie kl. IV-VI s.p: II miejsce 

ex aequo - Małgorzata Puchowska, Julia Puchow-

ska, Tatiana Noga, III miejsce - Agata Mrozińska, 

Laura Piechowska. Uczniowie kl. VII s.p i gimna-

zjum: Wyróżnienie ex aequo: Julia Kuczkowska, 

Wiktoria Chmielecka, Aleksandra Kluczewska, 

Maja Kuczkowska. Wszystkim uczestnikom  gratu-

lujemy i życzymy dalszych sukcesów. ………..     

      B. Kowalewska, K. Bembenek, M. Czapiewska  

NOWY POCZET SZTANDAROWY 

„AFRYKA DZIKA” WIOSENNE ŚPIEWANIE 
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       Dzisiaj w Tczewie odbyła się Powiatowa Gala 

Sportu. Miło nam poinformować, że nasza szkoła 

zajęła I miejsce we współzawodnictwie sporto-

wym w kategorii Igrzyska Dzieci. Wielkie gratu-

lacje dla uczniów, którzy w ciągu całego roku 

szkolnego godnie reprezentowali naszą szkołę na 

zawodach sportowych. Podziękowania składamy 

także na ręce trenerów, którzy włożyli mnóstwo 

pracy, aby przygotować zawodników do startu w 

zawodach. A.Turzyńska 

                                                           

 

W ramach realizacji programu „Mały 

Mistrz” 14 czerwca 2018 r. odbyła się impreza spor-

towo-rodzinna podsumowująca trzyletnie zmagania 

dzieci, zdobywanie przez nich określonych sprawno-

ści. Uczniowie zaprezentowali rodzicom umiejętność 

ćwiczeń z piłką, rozgrywając mecz „piłki chińskiej” 

oraz minisiatkówki. Następnie mecz koszykówki 

rozegrali rodzice. Po wysiłku sportowym dzieci 

przedstawiły krótki program z okazji Dnia Matki i 

Ojca. Pragnę podziękować rodzicom za tę trzyletnią 

pracę w ramach wdrażania programu sportowego, za 

ich zaangażowanie i pomoc, a dzieciom gratuluję 

zdobycia tytułu „Mały Mistrz”.           K. Bembenek 

 

 

          6 - 17.06 2018 roku w Łodzi odbył się XXIV 

Finał Czwartków Lekkoatletycznych, w którym 

wzięli udział nasi uczniowie: Dominik Nagórski  

w biegu na 300 m, Mikołaj Kluczewski w biegu na 

60 m, Fabian Bukowski w rzucie piłeczką palan-

tową, Natalia Sadowska w rzucie piłeczką palan-

tową, Filip Górski w skoku wzwyż, Filip Trochow-

ski w skoku wzwyż. Nasi czwartoklasiści wypadli 

bardzo dobrze: Filip Górski skoczył 125 cm i zajął 

wysokie 6 miejsce w Polsce, Filip Trochowski  

12 miejsce, a Mikołaj Kluczewski również  

12 miejsce w biegu na 60 m. Olaf Borkowski  

w biegu na 1000 m uplasował się w pierwszej 

dwudziestce. Gratulujemy startu naszym uczniom  

i życzymy dalszych sukcesów.       A. Trochowska 

                                                         

 

W naszej szkole mistrzostwa w piłkę nożną 

zaczęły się już 12 czerwca. Najpierw mecz "każdy 

z każdym" zagrały klasy VII, II i III gimn. Następ-

nie rozpoczęły się rozgrywki o podium. Najlepsza 

okazała się klasa 

III b gimn., która 

w nagrodę zagra-

ła z reprezentacją 

nauczycieli. Mecz 

był bardzo zacię-

ty. Skończył się 

na rzutach kar-

nych. Ostatecznie 

wynikiem 4:3 wygrali uczniowie. Wszystkim 

uczestnikom dziękujemy za wspaniałą rywalizację, 

a przy tym świetną zabawę.   

                                                          A. Turzyńska 

 

POWIATOWA GALA SPORTU XXIV FINAŁ CZWARTKÓW 

 LEKKOATLETYCZNYCH 

MAŁY MISTRZ 
SZKOLNE MISTRZOSTWA 


