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   Pierwszy miesiąc nowego ro-

ku. Nadziej,       

       

      
 

6 grudnia w szkole panował mikołajkowy 

zawrót głowy. Z tej okazji Samorząd Uczniowski 

przygotował kiermasz słodkości i zagadki dla naj-

młodszych. W holu stanął też kalendarz adwentowy, 

który codziennie przynosi nam nowe zadanie, a 4 

świece w stroiku odliczają kolejne tygodnie do naj-

bardziej oczekiwanych Świąt w roku.                   SU 

 

 

6 grudnia klasy I a i II a pojechały wczesnym 

rankiem do Owidza na spotkanie ze Świętym Miko-

łajem. Za-

nim do tego 

doszło, dzie-

ci wykony-

wały świą-

teczne kartki 

i dekorowały 

pierniki. Na-

stępnie wraz z Elfami udały się w  grupach do cha-

tek, w których wykonywały różne zadania oraz pisa-

ły listy do Mikołaja. Każdy zespół za grzeczność i 

poprawne wykonanie zadań otrzymał buteleczkę 

eliksiru, który miał być lekarstwem dla chorego Mi- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kołaja. W oczekiwaniu na przybycie Świętego Mi-

kołaja dzieci bawiły się i tańczyły w towarzystwie 

Elfów. Oczywiście Mikołaj dotarł do nas, wypił 

eliksir i poczuł się lepiej. Rozmawiał z każdym 

dzieckiem i dla każdego miał prezenty. Serdecznie 

dziękujemy wszystkim za wspaniałą zabawę i miło 

spędzone mikołajki.           A.Bresa, B.Kowalewska 

     Grudzień to radosny czas oczekiwania na Boże Narodzenie. Życzymy wszystkim 

 radosnych Świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku.  Red. 
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W ramach  Festiwalu Twórczości Patriotycz-

nej zmagania konkursowe odbywały się w ośmiu ka-

tegoriach tematycznych. Naszą szkołę w Konkursie 

Polskich Tańców Narodowych i Ludowych repre-

zentował zespół „Gzuby z Pelplińskiej Dwójki”.  

1 grudnia w ZSO nr 2 w Gdańsku nasz zespół zapre-

zentował dwa tańce: walczyk kociewski „Szara Wisła” 

oraz „Koszyczek”. Uroczyste ogłoszenie wyników  

i wręczenie nagród odbyło się 8 grudnia.  Nasz zespół 

zajął w tym konkursie II miejsce. Zespół wystąpił w 

składzie: A. Czarnecka, P. Glock, P. Glock, N. Hasa,  

J. Kuczkowska, A. Nagórska, L. Piechowska, M. Sak, 

W. Sak, V. Sarnowska, P. Starke, N. Szatkowska, 

 Z. Szenyk, N. Trochowska, M. Żebrowska, Z. Że-

browska, M. Pauch, Z. Szulc, S. Lewandowski,  W. 

Huebner, J.Kleina i K. Bembenek.  …………………..                

                                                             K. Bembenek 

 

27 listopada 2017 r. na scenie MDK w Sopocie 

odbył się VI Ogólnopolski konkurs wokalny „Pio-

senki Romualda Lipko”. W 

zmaganiach konkursowych 

udział wzięły uczennice naszej 

szkoły – Weronika Huebner 

(kl. VI a) i Julia Kuczkowska 

(kl. II a gimn.) oraz nasza ab-

solwentka, Nikola Freda. Miło 

nam poinformować, że Wero-

nika Huebner wyśpiewała 

wyróżnienie. Naszym woka-

listkom serdecznie gratulujemy udanego występu.                

                                                               K. Bembenek 

 

 

Kolejny raz dzieci z młodszych klas wzięły 

udział w powiatowym konkursie plastycznym w ra-

mach X Festiwalu Twórczości Kociewskiej. Ucznio-

wie wykonali ilustracje do bajek Bernarda Janowicza i 

legend Andrzeja Grzyba. W wyniku eliminacji szkol-

nych do konkursu zgłoszono 

prace następujących uczennic: 

Aleksandry Czapiewskiej, Na-

taszy Grenc oraz Mai Rychlic-

kiej z klasy I a, Zuzanny Libi-

szewskiej, Marianny Pauch, 

Amelii Maczyńskiej z klasy III 

b. Miło nam poinformować, że 

wyróżnienie w tym konkursie 

zdobyła uczennica klasy I a, 

Maja Rychlicka za ilustrację 

do bajki B. Janowicza „Ku-

rónek i kokoszka” wykonaną 

techniką kolażu. Uroczystość 

wręczenia nagród i wernisaż odbyły się 22 listopada w 

Fabryce Sztuk w Tczewie. Serdecznie gratulujemy Mai 

pierwszych sukcesów. 

                                                  B. Kowalewska 

 

 

Z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Księdza Bernarda 

Sychty w Pelplinie zor-

ganizowała 24 listopada 

konkurs „Opowiem 

Wam…”. W konkursie 

wzięły udział dziew-

czynki z kl. I a. I miej-

sce zajęła Agata Kola-

ska za opowiadanie ba-

śni „Czterej muzykanci z 

Bremy”, III miejsce – 

Maja Rychlicka za baśń 

„Wilk i 7 koźlątek” braci 

Grimm. Dziewczętom 

należą się gratulacje, a rodzicom podziękowania za 

współpracę i przygotowanie pięknych strojów.  

                                                              B. Kowalewska 

X OGÓLNOPOLSKI  

FESTIWAL TWÓRCZOŚCI 

X FESTIWAL TWÓRCZOŚCI 

 KOCIEWSKIEJ 

GMINNY KONKURS 

 „OPOWIEM WAM” 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS  

WOKALNY 
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5 grudnia z okazji z okazji Międzynarodo-

wego Dnia Wolontariusza gościliśmy w naszej szko-

le pracowników starogardzkiego schroniska ANI-

MALS z przemi-

łym pieskiem o 

imieniu Kuba. Pa-

nowie opowiedzieli 

na czym polega 

praca w schroni-

sku, jak wygląda 

żywot zwierząt, 

które niestety są 

smutne, często bar-

dzo złe ze względu 

na to, że ktoś je oddał, bo się nimi znudził. Ucznio-

wie z klasy VIIA SP i IIA Gim. dowiedzieli się tak-

że na czym polega wolontariat i praca wolontariuszy 

w schronisku.                                                 M. Pauch 

 

7 grudnia w Miejskim Ośrodku Kultury w 

Pelplinie odbył się Gminny Dzień Seniora organi-

zowany przez Grupę ENERGA przy współpracy 

z Gminą Pelplin. Wydarzenie, które zgromadziło 

sporą grupę seniorów z terenu naszej gminy, odby-

wało się w ramach projektu „ Seniorzy z Energią” 

Grupy Energa, którego celem jest aktywizacja osób 

starszych. Podczas tej imprezy wystąpili wokaliści z 

naszej szkoły: zespół „Kropelki”, Weronika Hueb-

ner, Julia Kuczkowska oraz Igor Mroziński i Karol 

Neuman.                                                K.Bembenek 

 

 

20 listopada  uczniowie  z klasy I c wzięli udział w 

zajęciach na temat zasad bezpiecznego zachowania się 

na wypadek pożaru, które odbyły się w Sali edukacyj-

nej ,,Ognik” w Tczewie. Dzieci mogły zobaczyć, jak 

rozprzestrzenia się dym w warunkach pożaru, jak na-

grzewają się drzwi, za którymi powstał pożar. Dowie-

działy się także jak należy się zachować sytuacjach 

zagrożenia, jak alarmować służby ratownicze i udzie-

lać pierwszej pomocy. Miały okazję założyć kaski i 

mundurki strażackie. Wśród uczestników warsztaty 

wywołały wiele pozytywnych emocji.………………..                                                  

                                                                        J.Borys 

 

6 grudnia uczniowie klas piątych pojechali do 

Tczewa. W Fabryce Sztuk brali udział w zajęciach 

plastycznych (wykonywali bożonarodzeniowe cudeń-

ka), a także uczestniczyli w pogadance nt. historii, 

istoty i zwyczajów nadchodzących świąt. Kolejnym 

punktem wycieczki był seans filmowy pt. "Mikołaj w 

każdym z nas" połączony z prelekcją. Na zakończenie 

na uczestników wycieczki czekała mikołajkowa, słod-

ka niespodzianka. Cieszymy się, że mieliśmy możli-

wość spędzić Mikołajki w nietypowy, pozaszkolny 

sposób.                                                     A. Turzyńska 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ  

WOLONTARIUSZA 

ZASADY BEZPIECZNEGO  

ZACHOWANIA SIĘ 

MIKOŁAJKI W FABRYCE 

GMINNY DZIEŃ SENIORA 
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5 grudnia 2017 r. odbył się I Mikołajkowy 

Turniej klas I – III pod patronatem Burmistrza 

Gminy i Miasta Pelplin Pana Patryka Demskiego. 

Do rywalizacji przystąpiły zespoły z powiatu 

Tczewskiego i nie tylko: ZkiW Rudno I i II, SP 10 

Tczew, SP Kaliska I i II,  ZKiW 1 Pelplin, Pogoń 

Tczew oraz reprezentacja naszej szkoły. Nasza dru-

żyna znakomicie spisała się w rozgrywkach grupo-

wych wygrywając wszystkie swoje mecze. Tym 

samym zajęliśmy pierwsze miejsce w grupie  

i awansowaliśmy do półfinału. Tam spotkaliśmy się 

w drugą drużyną Kalisk. Szybko zdobyte bramki 

pozwoliły nam kontrolować mecz od początku do 

końca, co dało nam awans do wielkiego finału.  W 

finale zmierzyliśmy się z ZKiW II Rudno. Nasi za-

wodnicy od pierwszego gwizdka sędziego rzucili się 

do ataku, a zespołowe, prowadzone w szybkim tem-

pie akcje przyniosły nam wiele bramek. W rezulta-

cie SP 2 Pelplin wygrywa cały turniej. Skład SP 2 

Pelplin: K. Neumann, K. Cwajda, J. Słabkowski, 

I. Hasa, B. Puchała, W. Grabowski.         Ł. Chyła 

                                                           

        

6 grudnia komisja powołana przez Panią Dy-

rektor dokonała przeglądu prac wykonanych przez 

uczniów naszej szkoły w ramach konkursu „Karmnik 

dla ptaków”. W tym roku do konkursu przystąpiło 24 

uczniów. W ocenie prac wzięto pod uwagę funkcjo-

nalność, oryginalność, zgodność z tematem 

oraz pomysłowość. Najwyżej został oceniony karmnik 

wykonany przez Karola Neumanna ucznia klasy 4c. 

Na drugim miejscu sklasyfikowano pracę wykonaną 

przez Sandrę Chyła uczennicę klasy 1c. Na trzecim 

miejscu sklasyfikowano pracę Piotra Brzegowy 

ucznia klasy 1c. Zostały również wyróżnione prace 

następujących uczniów: Aleksandry Czapiewskiej kl. 

1a, Leny Wołoszyk kl. 1a, Karoliny Isakowskiej kl. 1c, 

Filipa Gapa kl. 1c, Radka Ogonowskiego kl. 

1c.Gratulacje.                                        J.Trepkowski 

                                                  

 

„Myślę, że każdy artysta marzy o tym, aby jego 

twórczość przetrwała i mogła być inspiracją dla mło-

dych ludzi. To oznacza pamięć, a tyle jest ludzkiego 

życia, ile pamięci o nim...” Te słowa Pani Jagi Kofty, 

żony Jonasza, rozpoczęły kolejny Koncert Pamięci, 

który odbył się 17 listopada 2017 r. w Miejskim Domu 

Kultury. Wokaliści ze Szkoły Podstawowej nr 2 w 

Pelplinie przypomnieli piosenki z tekstami Jonasza 

Kofty, znanego i żyjącego w pamięci poety. Zgroma-

dzona publiczność usłyszała m.in. „Wakacje z blon-

dynką”, „Radość o poranku”, „Kwiat jednej nocy”, 

„Pamiętajcie o ogrodach”.  Pragnę bardzo serdecznie 

podziękować wszystkim, którzy pomogli mi w organi-

zacji koncertu.                                          

                                                  K. Bembenek 

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ  

PIŁKI NOŻNEJ 
KARMNIK DLA PTAKÓW 

KONCERT PAMIĘCI 


