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  Za nami piękny wakacyjny czas. 1 września oznacza jednak powrót do szkoły. 

 Życzymy wszystkim zapału do nauki i wielu szkolnych sukcesów.  Red. 

 

 

 

 

             

  

 

       Witam  wszystkich  bardzo  serdecznie w no-

wym roku szkolnym 2016/2017. 1 września, uczest-

niczyliśmy we mszy św. rozpoczynającej nowy rok 

szkolny. Ja miałam też zaszczyt uczestniczyć w Kra-

jowej Inauguracji Roku Szkolnego w Zespole Kształ-

cenia i Wychowania w Rudnie z udziałem pani Anny 

Zalewskiej ministra Edukacji Narodowej, pana Da-

riusza Drelicha wojewody pomorskiego, pana Patry-

ka Demskiego burmistrza Miasta i Gminy Pelplin 

oraz wielu innych znakomitych gości.  

          Drodzy uczniowie. Mam nadzieję, że podczas 

wakacji przeżyliście wiele pięknych chwil. Teraz one 

są już za nami, a my witamy nowy rok szkolny. 

Szczególnie ciepło, witam uczniów klasy pierwszej 

szkoły podstawowej. Dla was dopiero zaczyna się 

szkolna przygoda. Zwracam się także do uczniów 

klas pierwszych gimnazjum. Wy doskonale znacie 

naszą szkołę, jej zwyczaje i tradycje.  Mam nadzieję, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nadzieję, że jesteście gotowi na rozwój swoich umie-

jętności, pasji, zamiłowań i talentów.  

Prośbę o zaangażowanie kieruję nie tylko do 

uczniów, także do grona pedagogicznego, wszystkich 

pracowników szkoły oraz do rodziców.    

Drogie koleżanki, koledzy, mili Państwo. 

Wasz udział w życiu szkoły jest niezmierne ważny. 

Jestem przekonana, ze wspólnie, razem sprawimy, by 

to miejsce stawało się jeszcze bardziej przyjazne, 

twórcze, poszerzające horyzonty, wspomagające 

rozwój. Wiem, ze nasza szkoła może i wręcz powin-

na być miejscem, w którym wiele się dzieje, nie tylko 

na lekcjach. Pomagajmy młodym ludziom budować 

fundamenty pod ich dorosłe życie.  

fragment przemówienia  dyrektor szkoły 

Barbary  Nabakowskiej 

wrzesień 2016 Nr 21 (254) rok XXII                  Zespół Szkół nr 2 w Pelplinie   
www.zs2pelplin.pl 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 



2 

    

 

  

 

2 września 2016r. uczniowie naszego gim-

nazjum wzięli po raz kolejny udział w akcji Ogól-

nopolskiego Narodowego Czytania. W tym roku 

słuchaliśmy fragmentów powieści Henryka Sien-

kiewicza „Quo vadis”. Słuchacze mogli przenieść 

się w czasie do starożytnego Rzymu, wyobrażając 

sobie losy głównych bohaterów. Treść powieści 

zaprezentował nam pan Dariusz Górski – zastępca 

burmistrza Miasta i Gminy Pelplin, pani Lucyna 

Bielińska – dyrektor ZKiW nr 1 oraz nasza pani 

dyrektor Barbara Nabakowska. Dziękujemy Miej-

skiej Bibliotece Publicznej im. Księdza Bernarda 

Sychty w Pelplinie za zaproszenie na to nieco-

dzienne wydarzenie. 

                                                           A. Sakowska 

 

 

 

20 sierpnia 2016 r. odbył się w Piasecznie 

XXIII Przegląd Kociewskich Zespołów Folklory-

stycznych ku czci Władczyni Kociewia. Udział w 

nim wziął nasz szkolny zespół kociewski „Gzuby z 

Pelplińskiej Dwójki”. Po uroczystej kociewskiej     

i mszy św. w kościele parafialnym w Piasecznie 

przemarszu do Studzienki  odbyły się  występy  ze- 

 

 

7 września w naszej szkole odbyły się wy-

bory na przewodniczącego Samorządu Szkolnego. 

W szkole podstawowej przewodniczącą została 

Aleksandra Lewandowska, uczennica klasy VIb, 

uzyskując 38 głosów, a w gimnazjum zwyciężyła 

Kornelia Gerowska, uczennica IIIa, z 93 głosami 

poparcia. Opiekunami Samorządu zostali: pani 

Kamila Lemka i pan Łukasz Chyła. Nauczycie-

lom i uczennicom bardzo gratulujemy i życzymy 

wielu sukcesów we wspólnym działaniu z Samo-

rządem Szkolnym. 

                                        G. Zywert i E. Maślanka 

 

 

społów. Nasz zespół, który wystąpił w kategorii 

„zespół pieśni i  tańca”, zaprezentował  tańce: po-

lonez kociew-

ski, korkarz, 

koszykarz i po-

żegnanie, a tak-

że zagadki ko-

ciewskie. W…  

przerwie mię-

dzy prezenta-

cjami konkursowymi a ogłoszeniem wyników od-

był się koncert zespołów z Mińska z Białorusi. Był 

także czas na smaczną zupkę i przejazd wozem 

konnym. Obrady jury zakończyły się dla naszego 

zespołu bardzo dobrze. „Gzuby z Pelplińskiej 

Dwójki” zajęły II miejsce.                K. Bembenek                                                                                                                      

NARODOWE CZYTANIE 
WYBORY SAMORZĄDU 

UCZNIOWSKIEGO 

PRZEGLĄD KOCIEWSKICH  

ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH 
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Tradycją szkoły stał się nasz udział w dniu mo-

dlitw dla wychowawców i nauczycieli w Piasecz-

nie. 13 września 2016 r. dyrekcja, nauczyciele oraz 

uczniowie z pocztu sztandarowego gimnazjum 

udali się do Sanktuarium Maryjnego. Pobyt swój 

rozpoczęliśmy od modlitwy przy „Studzience”. 

Następnie przeszliśmy do kościoła. Tam wprowa-

dzono poczty sztandarowe przybyłych szkół i roz-

poczęto mszę św. Podczas jej trwania zawierzyli-

śmy Matce Boskiej Piaseckiej życie wspólnot 

szkolnych oraz edukację i wychowanie najmłod-

szego  pokolenia.  Na  zakończenie  miała miejsce 

       

       

       

 Dzięki zaproszeniu Księdza Proboszcza, 

wszystkie dzieci z naszej parafii przygotowujące 

się do przyjęcia I Komunii świętej, w sobotę 17 

września pielgrzymowały do Sanktuarium Matki 

Bożej Królowej Pomorza i Matki Jedności w 

Piasecznie. Podczas mszy świętej prosiliśmy naszą 

Matkę, aby pomogła nam jak najlepiej przeżyć 

czas przygotowań do pełnego uczestnictwa w Eu-

charystii. Po mszy świętej był czas na rozrywkę      

i zabawy sportowe, które przyniosły nam wiele 

radości, uśmiechu i wprawiły w dobry humor. 

Udaliśmy się również do miejsca pierwszego ob-

jawienia Matki Bożej. Po wspólnej modlitwie i 

zaczerpnięciu wody z cudownego źródełka wróci-

liśmy do domu pełni wrażeń i radości w sercu. 

Dziękujemy ks. proboszczowi Tadeuszowi Brze-

zińskiemu za możliwość uczestniczenia w tej 

szczególnej pielgrzymce oraz za miłe, słodkie nie-

spodzianki.                                                   S. Noch 

 

 

procesja eucharystyczna wokół kościoła, a także 

zasłonięcie Łaskawej Figury MB Piaseckiej.  

                                               A. Turzyńska 

       

       

       

 

14 września 2016 r. gościliśmy w Pelplinie 

grupę reprezentantów łotewskiego powiatu Dau-

gavpils. Jednym z punktów programu było spo-

tkanie w MOK z Burmistrzem Miasta i Gminy 

Pelplin, Patrykiem Demskim, podczas którego wy-

stąpił nasz szkolny zespół „Gzuby z Pelplińskiej 

Dwójki”.    

                                               K. Bembenek 

DZIEŃ MODLITW NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW 

W PIASECZNIE 

SPOTKANIE U MATKI WYSTĘP GZUBÓW DLA 

 GOŚCI Z ŁOTWY 
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11 września 2016 na terenie leśnictwa Bie-

lawki odbył się pierwszy Pelpliński Maraton Ro-

werowy MTB. Patronat nad tą 

imprezą objął Burmistrz Miasta i 

Gminy Pelplin, a do udziału za-

proszono dzieci i młodzież ze 

wszystkich szkół naszej gminy. 

Naszą szkołę reprezentowało 

siedmiu uczniów, a byli to: Zofia 

Jendruszewska, Natalia Ja-

śniewska, Kinga Smreczak, 

Hubert Półtorak, Artur Jażyń-

ski (wszyscy kategoria 7 – 10 lat) 

Agata Mrozińska oraz Karol 

Kabat (kategoria 11-14 lat). Warto dodać, że w  

 

 

 

 

 

17 września odbył się w ramach obchodów 

Jarmarku Cysterskiego XXII Bieg Cysterski z 

udziałem uczniów naszej szkoły. 

  

 

swojej kategorii wiekowej Hubert Półtorak zajął 

III miejsce, a Natalia Jaśniewska wśród dziew-

czynek była piąta. Byli to 

najwyżej sklasyfikowani ucz-

niowie z gminy Pelplin w 

swoich kategoriach wieko-

wych.  

        Nasi pozostali uczniowie 

ukończyli wyścig w pierwszej 

piętnastce, co również należy 

traktować jako sukces. Ser-

decznie gratulujemy wszyst-

kim uczniom, którzy wzięli 

udział w tej imprezie oraz 

zapraszamy do wystartowania w przyszłym roku.                                                                

                                                                    Ł Chyła 

 

 

 

                        

18 września 2016 r uczniowie z ZS2 Pelplin 

startowali w IV Biegu Grodzisko Cross w Owi-

dzu. W biegach wystartowało kilkunastu zawodni-

ków z naszej szkoły. Zajęli następujące miejsca. 

Szkoła Podstawowa: Dziewczęta - Natalia Hasa  

(II m.), Karolina Majcherczyk, Wiktoria Bukow-

ska, Sandra Wanczyk (IV m). Chłopcy - Klau-

diusz Nagórski (IIm.),Szymon Trochowski 

(IVm.),  Bartosz Flisik (Vm.), Adrian Wicenbach 

(XII m.), Łukasz Aszyk (XIII m.), Alan Trochow-

ski (XVIIm.). Gimnazjum: Chłopcy: Oskar Ja-

kubczak (IIm.). Dziewczęta: Jadwiga Leszman 

(VIIIm.).  

       Nasi zawodnicy dzielnie walczyli. Gratuluje-

my i życzymy dalszych sukcesów.     

                                                      J.Wolska 

I PELPLIŃSKI MARATON ROWEROWY MTB 
 

XXII BIEG  

CYSTERSKI 
 

V BIEG GRODZISKO 

                                                                          


