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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 

 

 

 

 

       

   Pierwszy miesiąc nowego roku. 

Nadziej,       

       

      

  
 

          Dnia 10 października 2017 r. w naszej szkole  

Z okazji DEN uczniowie 

klasy 3 b przygotowali dla nauczy-

cieli, emerytów i pracowników 

naszej szkoły Koncert Życzeń. 

Wesołe wierszyki i życzenia oraz 

piosenki w wykonaniu zespołu 

„Kropelki”, „Kwiatuszki” i Julii 

Kuczkowskiej były wyrazem po-

dziękowania za codzienną pracę w 

szkole.                      K. Bembenek                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych. Dzieci 

w obecności zaproszonych gości i rodziców zaprezen-

towały swoje umiejętności. Recytowały wiersze i śpie-

wały piosenki. Pani dyrektor przeprowadziła z nimi tak-

że wywiad. Potem uczniowie i ich rodzice  przystąpili 

do ślubowania. Uroczystość uświetnił występ zespołu 

kociewskiego ,,Gzuby z pelplińskiej dwójki”. Nie za-

brakło również słodkiego poczęstunku w postaci pysz-

nego tortu.                                                       J. Borys

                                                                                                                                                                                 

     Październik przywitał nas jesiennie kolorowymi liśćmi, ale i ciepłym słoneczkiem. 

  Świętujemy uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów oraz Dzień Nauczyciela. Red. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

                                                                                            

 

październik 2017 Nr 34 (267) rok XXI          Szkoła Podstawowa nr 2 w Pelplinie  
www.zs2pelplin.pl 

ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH 



2 

    

 

 

 

W roku 2017 mija 300 lat od koronacji Obrazu 

Matki Boskiej na Jasnej Górze. We wrześniu podczas 

katechez oraz poprzez konkursy chcieliśmy przypo-

mnieć, jak bardzo Obraz Matki Boskiej na Jasnej Górze 

był i jest ważny dla Polski i Polaków przez wszystkie 

wieki. Konkurs wiedzy - Klasy 4-6 sp: I miejsce - We-

ronika Huebner i Agata Żebrowska, II miejsce - Kinga 

Bauer, III miejsce - Zofia Żebrowska. Klasy 7 Sp oraz 

2-3 Gim.: I miejsce - Jolanta Zielińska, II miejsce Ke-

win Trochowski, III miejsce - Oliwia Bonin i Zuzanna 

Macuk. Konkurs plastyczny: I miejsce – Paweł Słowi-

kowski, Zofia Piontek, Martyna Truty, II miejsce – Le-

na Piechowska, Aleksandra Czapiewska, III miejsce – 

Aleksander Dawicki, Dawid Wałaszewski. Klasy II-III 

Sp: I miejsce – Paulina Glock, Nella Konkel, II miejsce 

– Nikola Mańkowska, III miejsce – Amelia Maczyńska, 

Vanessa Sarnowska. Honorowy patronat nad konkursem 

objął ksiądz proboszcz Tadeusz Brzeziński, któremu 

dziękujemy serdecznie za życzliwość oraz ufundowanie 

pięknych nagród.                                                S.Noch 

 

 

6 października w Pelplinie odbyła się gra 

miejska "Wielcy ludzie małego Pelplina". Oliwia, 

Julia, Fryderyk 

i Łukasz IIA 

gimnazjum pod 

opieką Małgo-

rzaty Pauch 

uzyskali najlep-

szy czas, roz-

wiązując bezbłędnie wszystkie zadania. Jurorzy przy-

znali nam III miejsce w tej fascynującej zabawie po-

łączanej z nauką i sportem.                            M. Pauch 

 

 

 

Dnia 24 września 2017r. w Lesie Szpęgaw-

skim odbyło się uroczyste oddanie hołdu ofiarom II 

wojny światowej w 78. rocznicę dokonanego tam 

mordu. Tradycją szkoły stała się nasza obecność w 

tych obchodach. Tym razem społeczność szkolną 

reprezentowała Dyrektor szkoły, nauczyciele, a także 

przedstawiciele samorządu szkolnego oraz młodzież z 

pocztu sztandarowego. Uroczystości rozpoczęły się 

od złożenia kwiatów pod obeliskiem przez licznie 

przybyłe delegacje. Następnie odprawiona została 

Msza św., której przewodniczył ksiądz biskup Ry-

szard Kasyna. Na zakończenie apelem poległych 

uczczono śmierć mieszkańców Kociewia, których 

ciała spoczywają w masowych grobach w Szpęgaw-

sku.                                                         A. Turzyńska 

                                                                

 

 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

CUDOWNY OBRAZ MATKI BOSKIEJ  

JASNOGÓRSKIEJ 
W LESIE  

SZPĘGAWSKIM 

GRA MIEJSKA 

TWÓRCZOŚĆ UCZNIOWSKA 

„Miłość” 

Miłość jest jak dom, 

Na który długo czekamy, 

Rozwija się jak on 

Od fundamentów stawiany. 

Gdy targają nim wiatry prze-

ogromne, On dalej stoi sta-

bilnie, Tak samo jak wtedy, 

Gdy kogoś kochasz mocno, 

silnie. Po powrocie do domu 

Bezpiecznie się czujesz, 

Tak samo jak w ramionach 

osoby, Którą miłujesz. 

Nic tego nie zmieni,  

Żadne emocje, żadne złości, 

Gdy w tobie jest choć odro-

bina. Prawdziwej miłości. 

                  Sandra Wanczyk 

 

„Kryształowa  

miłość” 

Kryształowa miłość 

Miłość jest jak krysz-

tał, Kruszy się i rani. 

Miłość jest jak krysz-

tał, Błyszczy i za-

chwyca. Rozpada na 

milion kawałków, 

Robiąc rysę w sercu 

A w głowie pustkę, 

Dlatego zasadzę dla 

ciebie. Różane kwie-

cie. 

 

Maksymilian Nimc 
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Tegorocznej edycji OTK przyświeca hasło: Ja 

na rynku pracy: moje talenty i moje kompetencje. W 

ramach szkolnych działań: klasy II-gie Gimnazjum 

uczestniczyły wraz z wychowawcami w wycieczkach 

zawodoznawczych do Aresztu Śledczego w Starogar-

dzie Gdańskim oraz Leśnictwa Bukowiec, klasy III-cie 

Gimnazjum i VII SP wzięły udział w Spotkaniu  

z zawodami, z grupą uczniów z klas III-cich Gimna-

zjum przeprowadzone zostały rozmowy doradcze. Ty-

dzień Kariery wpisał się w kalendarz imprez szkolnych  

i stanowi okazję do refleksji nad planowaniem kariery 

życiowej. W tym roku gościliśmy: p. Katarzynę Ra-

kowską, która zaprezentowała zawód muzealnika, 

 p. Dorotę Kupczyk – pracownika socjalnego i p. 

Agnieszkę Trzcińską, dzięki której bliskie stały się 

młodzieży zawody 

prawnicze. Z prezen-

tacją profesji woj-

skowych, przybyli do 

nas uczniowie i nau-

czyciele z ZSP w 

Pelplinie. Rozmowy 

doradcze przeprowa-

dziła p. Bogumiła Sankowska – doradca zawodowy z 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tczewie. 

Przed nami jeszcze wiele różnorodnych działań w ra-

mach doradztwa zawodowego - zapraszam młodzież i 

rodziców na spotkania.                     Małgorzata Pauch 

                                                        

 

    

  W pierwszym tygodniu października uczniowie 

kl. Ib, Ic, IIIa i IIIb s.p  udali się na wycieczkę przyrod-

niczą. Najpierw zwiedzili gospodarstwo rolne w Pomy-

jach. Mieli okazję na własne oczy zobaczyć stare narzę-

dzia i maszyny rolnicze. Atrakcją był koń, który jadł z 

ręki i chętnie dał się głaskać.  Następnie uczniowie po-

jechali do Malenina. W „Jabłoniowym Dworku” spotka-

li się z sadownikiem. Dzieci spacerując po sadzie ob-

serwowały jesienne zmiany w przyrodzie i słuchały 

opowiadania o pielęgnacji drzewek oraz zbiorach jabłek. 

Miały okazję samodzielnie zerwać jabłka i je zjeść. 

Smakowały wszystkim. Resztki otrzymały zwierzęta. 

Potem była wspólna zabawa, ognisko, pieczenie kiełba-

sek. Sok z jabłek również był pyszny. Kolejną atrakcją 

było obieranie jabłka, 

wszystkim udało się zro-

bić serpentynę, a także 

zawody sportowe zakoń-

czone przeciąganiem 

liny. Swoje wrażenia po 

pobycie w sadzie dzieci 

przedstawiły w formie pracy plastycznej. Na zakończe-

nie wizyty w „Jabłoniowym Dworku” w Maleninie każ-

dy otrzymał pyszną szarlotkę. Wycieczka była nie-

zwykle pouczająca i udana.…………  …………. 

    …… K.Bembenek, K.Borowska, E.Żur,  J.Borys                                                    

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ 

 KARIERY 
WYCIECZKA DO   

MALENINA 
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W dniu 29 września 2017 r. odbyły się VII  Mi-

strzostwa Szkoły w Biegach Przełajowych o puchar 

dyrektora szkoły. Biegi rozegrano w kilku kategoriach 

wiekowych. Oto wyniki klasyfikacji: kat. dziewczęta 

klas III-IV sp: I miejsce - Marta Truta, II miejsce - 

Karolina Radzikowska, III miejsce - Magdalena Że-

browska. Kat. chłopcy klas III-IV SP: I miejsce - Igor 

Hasa, II miejsce - Jan Jędrzejewski, III miejsce - Kac-

per Malinowski. Kat. dziewczęta klas V-VI SP: I miej-

sce - Sandra Wanczyk, II miejsce - Wiktoria Osielska,   

III miejsce - Oliwia Staroszczyk. Kat. chłopcy klas V-

VI SP: I miejsce - Dominik Nagórski, II miejsce - Hu-

bert Półtorak, III miejsce - Olaf Borkowski. Kat. 

dziewczęta klas VII SP, II – III GIM: I miejsce - Klau-

dia Jaśniewska, II miejsce - Jadwiga Leszman, III 

miejsce - Agata Czajkowska. Kat. chłopcy klas VII SP, 

II – III GIM: I miejsce - Dawid Zieliński, II miejsce - 

Oskar Jakubczak, III miejsce - Błażej Aszyk. Wszyst-

kim zawodnikom życzymy dalszych sukcesów sporto-

wych.                                                Nauczyciele Wf-u 

                    

 

 

5 października reprezentacja naszej szkoły w 

składzie: Kamila Małolepsza, Dominik Broszczak, 

Nataniel Szafraniec, Rafał Dąbrowski uczestniczyła 

w 1/2 finału wojewódzkiego w szachach drużyno-

wych. Finał ten odbył się w Gdyni w klubie 43 Bazy 

Lotnictwa Morskiego. Po ciężkich potyczkach z dru-

żynami szkół trójmiejskich, ostatecznie drużyna Szko-

ły Podstawowej nr 2 w Pelplinie zajęła IV miejsce. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

                                                    J.Trepkowski 

 

 

      

       

 Dnia 18 października nasza drużyna wywal-

czyła II miejsce w mistrzostwach gminy, pokonali-

śmy reprezentacje ZKiW nr 1 Pelplin oraz ZKiW Ku-

lice, zawody wygrała drużyna gospodarzy ZKiW 

Rudno. W reprezentacji grały: Kinga Zielińska, 

Klaudia Drossel, Klaudia Jaśniewska, Sandra 

Sambor, Patrycja Łabuńska, Oliwia Szachta, Wik-

toria Bielińska i Karolina Majcherczyk.  

                                                           P. Szucki 

VII  MISTRZOSTWA SZKOŁY  

W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH 

1/2 FINAŁ WOJEWÓDZKI  

W SZACHACH  

DRUŻYNOWYCH 
 

GMINNE IGRZYSKA  

W UNIHOKEJU DZIEWCZĄT 


