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   Pierwszy miesiąc nowego 

roku. Nadziej,      

       

       

 

 

  

 

 

 

 

 

Jak co roku, 7 marca, obchodziliśmy dzień 

patrona naszej szkoły Biskupa Konstantyna Domi-

nika. Przygotowywaliśmy się do tego dnia bardzo 

starannie. Katecheci, już wcześniej, przeprowadzili 

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Biskupie Kon-

stantynie Dominiku, w którym uczniowie wykazali 

się ogromną znajomością jego życiorysu. 7 marca 

uczniowie klas I- III uczestniczyli w akademii po-

święconej Patronowi szkoły, przygotowanej przez  

uczniów klas drugich. Z kolei uczniowie klas IV-

VI szkoły podstawowej oraz  gimnazjaliści uczest-      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

niczyli w potyczkach wiedzy na temat Biskupa 

Dominika. Kolejna odsłona uroczystości związana 

była z odsłonięciem pamiątkowej tablicy poświę-

conej Biskupowi Dominikowi na domu plebanii. 

Następnie uczestniczyliśmy we mszy św. w bazyli-

ce katedralnej  pod  przewodnictwem ks. inf. Ta-

deusza Brzezińskiego. Po jej zakończeniu udaliśmy 

się na cmentarz, aby pomodlić się przy grobie Bi-

skupa Konstantyna Dominika i złożyć kwiaty         

i zapalić znicze.                                                 Red.          

    Nareszcie wiosna. Podmuchy cieplejszego wiatru i słońce, na którym leniwie 

  wygrzewają się koty. Gimnazjaliści klas trzecich nie mogą się lenić, już nie- 

  długo egzaminy.  Red. 

 

DZIEŃ PATRONA SZKOŁY 
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Z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych życzymy 
wszystkim Czytelnikom wiary i nadziei płynącej ze  

zmartwychwstania Chrystusa.  Red. 
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W tym roku przypada 75. Rocznica śmierci 

Sługi Bożego Bpa Konstantyna Dominika. Z tej 

okazji w dniu 7 marca, w Święto Szkoły, zostały 

ogłoszone wyniki Międzyszkolnego Konkursu 

Wiedzy o naszym Patronie. W finale konkursu, 

który odbył się w naszej szkole 2 marca, zmierzyło 

się czterdziestu pięciu uczniów pelplińskich szkół. 

Rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych pre-

zentując bardzo wyrównany i bardzo wysoki poziom 

wiedzy. Główny patronat nad konkursem objął Pro-

boszcz parafii ks. inf. Tadeusz Brzeziński, który 

ufundował wszystkie nagrody. Wyniki tegorocznej 

edycji konkursu: Szkoła Podstawowa: I miejsce - 

Zofia Żebrowska, III miejsce - Maja Kuczkowska. 

Gimnazjum: I miejsce - Aleksandra Jaśniewska,     

II miejsce – Kewin Trochowski, III miejsce - Olga 

Paluchowska. Również klasy młodsze próbują swo-

ich sił w konkursie wiedzy. W tym roku klasy III 

szkoły podstawowej udowodniły, że „dla chcącego 

nic trudnego”. Oto nagrodzeni: I miejsce ex aequo-  

Amelia Jóźwiak i Magdalena Żebrowska, II miej-

sce – Karol Dąbrowski, III miejsce ex aequo – Mi-

łosz Broszczak i Lena Lemka. Niech każdy nasz 

dzień będzie przepełniony miłością do bliźniego, 

dobrocią, radością, cierpliwością, łagodnością i życz-

liwością. Niech Nasz Patron czuwa, abyśmy naśladu-

jąc Go znaleźli swoją drogę do świętości.…………    

                                                                  katecheci 

 

 

 

Kolejny etap konkursu za nami. Etap rejo-

nowy odbył się 16 lutego 2017 roku w Liceum 

Ogólnokształcącym im. św. Jadwigi Królowej w 

Tczewie. W tym roku szkolnym tematem konkursu 

jest „Jezus w Ewangelii wg św. Marka. Do konkur-

su przystąpiło 166 uczniów. Wyrazy uznania dla 

wszystkich uczniów, 

którzy wzięli udział w 

etapie rejonowym kon-

kursu. Ogromne gratula-

cje dla finalistów a 

wśród nich dla uczenni-

cy naszej szkoły Alek-

sandry Jaśniewskiej z 

klasy 3 A, która 22 

kwietnia 2017 r. w 

Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie 

podejmie wyzwanie i przystąpi do finału konkursu. 

Życzymy światła Ducha Świętego. ………………. 

                                                                  katecheci 

 

 

Organizatorem II Ogólnopolskiego Kon-

kursu Plastycznego „ Bezpiecznie i zdrowo spę-

dzam czas na zimowo ” była Szkoła Podstawowa 

nr 86 w Gdańsku. Konkurs adresowany był do 

uczniów klas drugich z całej Polski. Decyzją jury 

przyznano trzy miejsca i trzy wyróżnienia. Wśród 

laureatów konkursu znalazła się Małgorzata Na-

górska, uczennica kl. II b.  Jej praca zdoby-

ła wyróżnienie. Brawo. 

                                                           K. Bembenek 

MIĘDZYSZKOLNY KON-

KURS WIEDZY O SŁUDZE 

BOŻYM KONSTANTYNIE 

DOMNIKU 

VIII KONKURS BIBILJNY 

WYDZIAŁU TEOLOGICZNE-

GO UMK W TORUNIU 

II OGÓLNOPOLSKI 

 KONKURS PLASTYCZNY  

http://zs2pelplin.pl/blog1/II%20Og%C3%B3lnopolski%20Konkurs%20Plastyczny%20%E2%80%9EBezpiecznie%20i%20zdrowo%20sp%C4%99dzam%20czas%20na%20zimowo%E2%80%9D
http://zs2pelplin.pl/blog1/II%20Og%C3%B3lnopolski%20Konkurs%20Plastyczny%20%E2%80%9EBezpiecznie%20i%20zdrowo%20sp%C4%99dzam%20czas%20na%20zimowo%E2%80%9D
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W dniach od 13 do 17 lutego uczniowie klas 

czwartych wraz z wychowawcami przebywali w 

„zielonej szkole” w Wygoninie na Kaszubach. Był 

to czas nowych doświadczeń, wyzwań, ale także 

sprawdzian, gdyż wielu czwartoklasistów po raz 

pierwszy w swoim życiu opuściło swoich rodziców   

i dom rodzinny. Przez ten okres mieszkaliśmy w 

przestronnym budynku Domu Wczasów Dziecię-

cych. W  ośrodku tym czekały na nas nie tylko ładne 

pokoje, ale przede wszystkim smakowite posiłki, 

zawsze życzliwy personel, wspaniała kadra i mnó-

stwo atrakcji. Program zielonej szkoły był bardzo 

napięty i wypełniony różnymi interesującymi zaję-

ciami. Nikt nie mógł narzekać na nudę. Uczestniczy-

liśmy w zabawach i grach terenowych, poznawali-

śmy historię najbliższej okolicy, odgadywaliśmy 

ślady i tropy zwierząt. W zajęciach integracyjnych 

poznawaliśmy siebie, a także kształtowaliśmy umie-

jętność współpracy w zespole. Oprócz codziennych 

zajęć dydaktycznych uczestniczyliśmy też w licznych 

konkursach i turniejach sportowych. Nie zabrakło 

takich atrakcji jak: strzelanie z łuku, marsz na orien-

tację, dyskoteka, randka w ciemno czy karaoke. Po-

byt w Wygoninie dostarczył nam nowych wrażeń, 

doświadczeń i pozytywnych przeżyć. Czas minął 

bardzo szybko i choć niektórzy nie raz uronili łzę 

z tęsknoty za rodzicami, ciężko nam było wyjeżdżać 

i wracać do Pelplina. Był to bardzo udany wyjazd, 

który pozostanie długo w naszej pamięci. ….           

uczniowie klasy IV a, IV b wraz z wychowawcami 

 

       

       

 7 lutego obchodziliśmy Dzień Bezpieczne-

go Internetu. W naszej szkole w klasach I a, II a    

i II b przeprowadzone zostały zajęcia otwarte, któ-

rych celem było zapoznanie dzieci z efektywnym   

i bezpiecznym korzystaniem z sieci, a także ze 

sposobami reagowania na internetowe zagrożenia    

i sposobami ich unikania. W trakcie zajęć, w któ-

rych uczestniczyli rodzice, uczniowie dowiedzieli 

się czym jest Internet i do czego służy, jak korzy-

stać z wyszukiwarek internetowych, z poczty elek-

tronicznej, w jaki sposób używać czatów i komu-

nikatorów oraz jak działa internetowe forum. Te 

trudne terminy wyjaśniali Zuźka i Tunio, bohate-

rowie kreskówek. Uczniowie podzieleni zostali na 

grupy, w których wykonywali różne zadania, m. in. 

porządkowali informacje z wyszukiwarek interne-

towych, tworzyli loginy i hasła. Pod koniec zajęć 

uczniowie wypełnili ankiety, z których wynika, że 

zajęcia podobały im się, dowiedzieli się czegoś 

nowego i wykorzystają zdobytą wiedzę w prakty-

ce.                                                      K.  Bembenek 

       

       

       

 Uczniowie klas drugich 

gimnazjum spotkali się z         

p. Dorotą Klukowską, sędzią 

Sądu Rejonowego w Tczewie. 

Oprócz cennych informacji 

dotyczących funkcjonowania 

orzecznictwa w sprawach ro-

dzinnych i nieletnich, sędzia 

zaprezentowała togę i omówiła 

układ sali sadowej. Były to 

interesujące i pouczające zajęcia.             M. Pauch 

WSPANIAŁA  

PRZYGODA 

SPOTKANIE Z ZUŹKĄ  

I TUNIEM – BEZPIECZNY 

INTERNET 

SPOTKANIE Z SĘDZIĄ  

SĄDOWYM 

http://zs2pelplin.pl/photos/?photo=album&gallery=121
http://zs2pelplin.pl/photos/?photo=album&gallery=121
https://zs2pelplin.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=129
https://zs2pelplin.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=129
https://zs2pelplin.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=129
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22 lutego nasi uczniowie wzięli udział w Ha-

lowych Mistrzostwach Gminy w Lekkoatletyce, któ-

rych organizatorem był ZKiW nr 1 w Pelplinie. 

Uczniowie wzięli udział w następujących konkuren-

cjach: 10 - skok, rzut piłką lekarską, bieg na dystan-

sie 30m, 300m, 600m dziewcząt oraz 1000m chłop-

ców, a także sztafecie wahadłowej mieszanej 4 x 

30m i skoku wzwyż. Wyniki na podium naszych 

uczniów po każdej konkurencji: Rzut piłką lekarską 

SP: Bartosz Flisik - I miejsce,  Wiktoria Bukowska - 

II miejsce, Adrian Wicenbach - II miejsce. Rzut pił-

ką lekarską: Gimnazjum: Mateusz Dziel - I miejsce, 

Kacper Przeperski - III miejsce, 10 - skok SP: Wikto-

ria Bukowska- II miejsce, Adrian Wicenbach - II 

miejsce, Szymon Trochowski - III miejsce, 10 - skok 

Gimnazjum: Paweł Smreczak - I miejsce, Klaudia 

Drossel - II miejsce, Miłosz Leszman- II miejsce. 

Bieg na 30m SP: Wiktoria Bukowska - II miejsce, 

Szymon  Trochowski -  I  miejsce,   Łukasz   Aszyk-  

 

21 lutego 2017 r. uczniowie klasy 2 a zdo-

byli sprawność Gimnastyka (Mały Mistrz). Pod-

czas imprezy sportowo-rodzinnej dzieci zaprezen-

towały umiejętności 

gimnastyczne, które 

zdobyły podczas za-

jęć wychowania fi-

zycznego. Aby zdo-

być sprawność mu-

siały wykonać prze-

wrót w przód, chód równoważny po ławeczce 

z  przysiadem, zwis na drabinkach oraz odmyk w 

przód na drążku. Poprawność wykonania pozytyw-

nie ocenił zaproszony na imprezę gość – p. Adam 

Blok, trener sekcji zapaśniczej Bloczek Team.      

                                                          K. Bembenek 

 

 

II miejsce, Adrian Wicenbach - III miejsce. Bieg na 

30m: Gimnazjum: Karol Myszkier- II miejsce, Mi-

chał Potrykus - III miejsce, Bieg na 300m SP: Karo-

lina Majcherczyk -  III miejsce, Szymon Trochowski 

- II miejsce, Łukasz Aszyk - III miejsce, Bieg na 

300m: Gimnazjum: Edyta Żuraw - III miejsce, Oskar 

Jakubczak -  I miejsce, Karol Myszkier - III miejsce. 

Bieg na 600m SP: Karolina Majcherczyk - II miej-

sce. Bieg na 1000m SP: Klaudiusz Nagórski - I miej-

sce, Dominik Nagórski -  III miejsce. Bieg na 600m 

Gimnazjum: Aleksandra Jaśniewska - III miejsce. 

Bieg na 1000m Gimnazjum: Dawid Zieliński -  I 

miejsce. Skok Wzwyż SP: Wiktoria Bukowska - I 

miejsce, Łukasz Aszyk - I miejsce, Adrian Wicen-

bach -  II miejsce, Klaudiusz Nagórski III miejsce. 

Skok Wzwyż: Gimnazjum: Marta Okęcka - I miej-

sce, Nikola Małolepsza - II miejsce, Jadwiga 

Leszman - III miejsce, Michał Potrykus -   I miejsce, 

Karol Myszkier- II miejsce, Miłosz Leszman - III 

miejsce. Gratulujemy.                         A.Trochowska 

 

 

23 lutego 2017 r. uczniowie klasy 2 b zdobyli 

sprawność łyżwiarza (w ramach programu Mały 

Mistrz).  Na łyżwach 

uczyli się jeździć na 

lodowisku w Malborku. 

Początki  nie były łatwe 

- zachowanie równo-

wagi na łyżwach trudne 

do opanowania,  upadki 

bolesne. Wielką pomocą okazały się balkoniki, które 

pozwoliły „oswoić się” z lodem. Efekt – wszystkie 

dzieci  opanowały w stopniu podstawowym jazdę na 

łyżwach. Wiadomo,  trening czyni mistrza.……….. 

……….                     

                                                              K. Bembenek 

HALOWE MISTRZOSTWA GMINY W LEKKOATLETYCE 

SPRAWNOŚĆ GIMNASTYKA 

SPRAWNOŚĆ ŁYŻWIARZA  

http://zs2pelplin.pl/photos/?photo=album&gallery=119

