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 Pierwsza edycja Wojewódzkiego Konkur-

su Poetyckiego „Radość pisania” za nami. Uro-

czystość wręczenia nagród odbyła się 28 marca br.  

w Sali kominkowej przy kościele Bożego Ciała w 
Pelplinie. II miejsce  w szkole podstawowej zdoby-

ła Zuzanna Macuk, a w gimnazjum Patrycja Ma-

nia. (szerzej o konkursie na łamach Informatora 

Pelplińskiego).                                                    Red. 

 

 

 

 

       

   Pierwszy miesiąc nowego 

roku. Nadziej,      

       

       

  

 

  

 

      

       

       

       

         

  

     Kwiecień. W kalendarzu szkolnym egzaminy gimnazjalistów. Jak czas szybko  

leci. Niebawem maj – najpiękniejszy wiosenny miesiąc. Pozdrawiamy wszyst- 

kich Czytelników. Red.                                                                                                        

 EGZAMINY GIMNAZJALISTÓW 

kwiecień 2017 Nr 28 (261) rok XXIII                  Zespół Szkół nr 2 w Pelplinie   
www.zs2pelplin.pl 

W dniach od 19 do 21 kwietnia uczniowie 

klas trzecich gimnazjum zdawali ważne egzaminy w 

swojej szkolnej edukacji. Do egzaminów przystąpili 

wszyscy gimnazjaliści. Na wyniki trzeba będzie po-

czekać do czerwca. Zatem cierpliwości! 

 RADOŚĆ PISANIA 
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 23 marca jury etapu pomorskiego ogłosiło 

listę laureatów konkursu. W etapie wojewódzkim 

XXIV edycji  Ogólnopolskiego Konkursu Kra-

joznawczego  „Poznajemy Ojcowiznę” 2017 r.   

w kategorii szkół gimnazjalnych prac multimedial-

nych IV miejsce zajęły: Patrycja Mania, Korne-

lia Gerowska, Julia Rymarz, w  kat. prac zespo-

łowych II miejsce zajęli: Fryderyk Trzciński, 

Julia Kuczkowska, Natalia Kościńska, Łukasz 

Bobkowski natomiast  w 

kat. prac indywidualnych 

III  miejsce zajął Fryde-

ryk Trzciński. Miło też 

poinformować, że pani 

Mariola Czapiewska.. 

uchwałą Zarządu Głów-

nego PTTK odznaczona 

została Brązową Odzna-

ką Zasłużony w Pracy 

PTTK wśród Młodzieży. 

Gratulacje dla pani Cza-

piewskiej i nagrodzonych uczniów.  ………………                    

                                                                          Red. 

      

  

 

 

 

          Organizatorem Rejonowego Konkursu Gwa-

ry Kociewskiej, który odbył się 31 marca 2017 r., 

był Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie. W kon-

kursie udział brali mieszkańcy Kociewia powiatu 

tczewskiego. Nasza szkoła wytypowała trzech 

uczestników: Zuzanna Libiszewska (kl. II b), Igor 

Mroziński (kl. III b) oraz Natalia Hasa (kl. V a). 

Każdy uczestnik konkursu przygotował jeden 

utwór (prozę, poezję lub gadkę) w gwarze kociew-

skiej. Występy naszych reprezentantów zostały 

ocenione przez jury bardzo wysoko. Wszyscy zo-

stali laureatami tego konkursu. W kat. kl. I-III Igor 

Mroziński za prezentację gadki „Bruny kot i my-

szór” zajął II miejsce. W tej samej katego-

rii Zuzanna Libiszewska, która przedstawiła gad-

kę „Kurónek i kokoszka”, zdobyła wyróżnie-

nie. Natalia Hasa, która opowiedziała bajkę „Frej-

inka” zajęła I miejsce w kat. kl. IV - VI. Naszym 

laureatom gratulujemy i życzymy powodzenia w 

konkursie „Recytujemy prozę i poezję Kociewia 

im. Antoniego Górskiego” o zasięgu regionalnym 

w Starogardzie Gdańskim.                 K. Bembenek 

XXIV OGÓLNOPOLSKI 

MŁODZIEŻOWY KON-

KURS KRAJOZNAWCZY 

REJONOWY  

KONKURS GWARY  

KOCIEWSKIEJ 
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  7 kwietnia obchodzony jest jako Światowy 

Dzień Zdrowia. W 2017 roku przebiega pod ha-

słem Depresja - poroz-

mawiajmy o niej. W spo-

tkaniu z psycholog Joan-

ną Badziąg wzięły udział 

uczennice z klas I-III 

Gimnazjum. Dziękujemy 

za przekazanie cennych 

informacji przez profesjo-

nalistkę, Pamiętajmy – 

depresję można i trzeba leczyć.              M.Pauch 

…                                                            

 

 

23 marca 2017 r. w Kulicach odbyły się eli-

minacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 

Pożarniczej ,,Młodzież zapobiega pożarom”. Or-

ganizatorem turnieju był 

Zarząd Oddziału Miejsko-

Gminnego ZOSP RP w Pel-

plinie. OTWP obejmuje bar-

dzo szeroką wiedzę dotyczą-

cą zagadnień ochrony prze-

ciwpożarowej, ochrony lud-

ności, ekologii, ratownictwa. 

Naszą szkołę reprezentowa-

li: Kamila Małolepsza ze 

szkoły podstawowej oraz 

Klaudia Skolimowska, Mateusz Grenz i Paweł 

Ernest z gimnazjum. Do finału zakwalifikowało się 

troje naszych reprezentantów. W wyniku przeprowa-

dzonego turnieju Kamila Małolepsza uplasowała się 

na III, Klaudia Skolimowska na IV a Paweł Ernest 

na V miejscu. Laureaci turnieju otrzymali okoliczno-

ściowe medale i nagrody rzeczowe z rąk zastępcy 

Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin Dariusza Gór-

skiego. Kamila będzie reprezentowała naszą gminę 

na turnieju szczebla powiatowego. Gratulacje dla 

uczniów naszej szkoły za dużą wiedzę i doskonałe 

wyniki.                                                                   P. S 

 

 

 

7 kwietnia 2017 r. uczniowie klasy 2 b 

wzięli udział w warsztatach wielkanocnych przy-

gotowanych przez Miejski Ośrodek Kultury. Ma-

lowanie jajek, składanie wielkanocnego koszyka     

i zrobienie palm to zadania, które dzieci bardzo 

chętnie wykonały. Czas spędzony w MOK-u upły-

nął szybko, pożytecznie i przyjemnie, za co dzię-

kujemy organizatorom. 

                                                          K. Bembenek 

 

 

 

Uczennica klasy IB gimnazjum - Marta 

Jaśniewska – została laureatką etapu regionalnego 

VI edycji ogólnopolskiego 

konkursu „Żołnierze Wyklęci. 

Bohaterowie Niezłomni”. 

Etap regionalny obejmował 

cztery województwa Polski 

Północnej, w tym wojewódz-

two pomorskie. Marta zajęła 

III miejsce w kategorii szkół 

gimnazjalnych, wykonując in-

teresującą prezentację multi-

medialną poświęconą bohaterom tzw. drugiej kon-

spiracji.                                                      S. Pauch 

ŚWIATOWY DZIEŃ 

ZDROWIA POD HASŁEM 

DEPRESJA  

MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA 

POŻAROM 

WARSZTATY 

 WIELKANOCNE 

ŻOŁNIERZE WYKLĘCI. 

 BOHATEROWIE NIEZŁOMNI 
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1 kwietnia 2017 r. uczniowie Zespołu Szkół 

Nr 2 w Pelplinie uczestniczyli w XXXIV Biegu 

Szpęgawskim w Starogardzie Gdańskim. Z naszej 

szkoły startowało 14 uczniów w różnych katego-

riach wiekowych. Wszyscy nasi zawodnicy bieg 

ukończyli, wkładając w to niemało wysiłku. W 

biegu głównym wystartował nasz kolega, nauczy-

ciel wychowania fizycznego, Mirosław Nowacki, 

który zajął 77 miejsce w klasyfikacji ogólnej męż-

czyzn. W swojej kategorii wiekowej zajął miejsce 

14. Oto reprezentacja naszych uczniów: Klasy III: 

Jan Jędrzejewski. Klasy IV: Kamila Borys, Natalia 

Jaśniewska, Hubert Półtorak (V miejsce), Klasy V: 

Hasa Natalia, Sandra Wanczyk. Klasy VI: Karolina 

Majcherczyk, Wiktoria Bukowska, Wiktoria Bie-

lińska, Bartosz Stopa (IX miejsce). Gimnazjum: 

Jadwiga Leszman (VI miejsce), Aleksandra Ja-

śniewska, Oskar Jakubczak, Karol Myszkier. Na-

szym uczniom gratulujemy i życzymy dalszych 

sukcesów sportowych. 

                                                     J. Wolska 

 

 

 

 

 

 

     30 marca odbył się  IV Turniej o Pu-

char Dyrektora ZSP Pelplin w siatkówce dziew-

cząt, w którym grała również reprezentacja nasze-

go gimnazjum. Do rywalizacji stanęły 3 drużyny: 

Jedynka Pelplin, Dwójka Pelplin i gospodynie ZSP 

Pelplin. Nasze siatkarki świetnie weszły w turniej 

gładko wygrywając pierwszą partię w meczu z 

Jedynką Pelplin. Niestety później dominowały już 

faworytki całego turnieju i ostatecznie przegrali-

śmy 1:3. W kolejnym meczu graliśmy już bardziej 

pewnie i wygraliśmy ze starszymi koleżankami z 

ZSP 3:0. Ostatecznie zajęliśmy w turnieju II miej-

sce. Dziękujemy wszystkim rywalkom        i orga-

nizatorom z ZSP w Pelplinie. ……………  … P. S 

…..                                                                                                 

 

 

 

29 marca 2017 r. w ZKiW w Rudnie odbył 

się Gminny Turniej „Mały Mistrz”, w którym 

udział wzięli uczniowie klas drugich naszej gmi-

ny.  W skład drużyny z „Dwójki” weszli: Julia 

Laskowska, Zuzanna Libiszewska, Zuzanna 

Szenyk, Igor Hasa, Mikołaj Rakowski i Szymon 

Rogowski.Wszystkie zespoły wykonywały na czas 

zadania z programu „Mały Mistrz”, oczywiście 

najlepiej jak potrafią. Był też czas na zabawy ru-

chowe (już bez rywalizacji), walka w dwa ognie 

oraz słodkie co nieco. Po podsumowaniu wyników 

poszczególnych konkurencji okazało się, że zespół 

z naszej szkoły zajął w tym turnieju III miejsce. 

Brawo.                                               K. Bembenek                                                                       

XXXIV BIEG 

 SZPĘGAWSKI 

TURNIEJ SIATKÓWKI 

DZIEWCZĄT  

O PUCHAR DYREKTORA 

GMINNY TURNIEJ  

„MAŁY MISTRZ” 


