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Szkoła Podstawowa nr 2 w Pelplinie

W październiku dwie ważne uroczystości – Ślubowanie klas pierwszych oraz Dzień
Edukacji Narodowej. Przyszła też wyczekiwana jesień wraz z kolorowymi liśćmi. Red.

ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH
Kochane Pierwszaki, dziś dla was wszystkich
wyjątkowe święto – ślubowanie. Za chwilę zostaniecie pełnoprawnymi członkami naszej społeczności.
Złożycie ślubowanie, w którym będziecie przyrze-

których rodziców widzę łzy wzruszenia – oto bowiem z małych pociech wyrośliście na uczniów
szkoły, która stanie się waszym drugim domem.
Jestem głęboko przekonana, że nasza szkoła będzie

kać uczyć się na miarę swoich możliwości, sławić
dobre imię naszej szkoły, starać się być dobrym kolegą i koleżanką dla innych dzieci, uczyć się, jak być
dobrym Polakiem… Drodzy uczniowie! Wyglądacie dziś pięknie w tych odświętnych strojach, które
podnoszą rangę naszej uroczystości. W oczach nie-

miejscem, gdzie się wszechstronnie rozwiniecie.
Życzę wam radości z każdego dnia, zapału do pracy
i nauki, spokoju w sercach i zaufania, którym wszyscy będziemy się nawzajem obdarzać.
Fragment przemówienia dyrektora z okazji ślubowania klas I

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
12 października br. odbył się w naszej szkole
uroczysty apel z okazji DEN. Przygotowali go ucz-

niowie klas II B i II C. Podczas uroczystości dzieci
złożyły życzenia i podziękowania wszystkim pracownikom szkoły. Recytowały wiersze i śpiewały

wesołe piosenki. Przedstawiły także krótką insceni-

zację. Po tradycyjnym ,,Sto lat” wszyscy goście
otrzymali laurki.
J. Borys
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„NASZ KOŚCIÓŁEK”

GALA EDUKACYJNA

W roku 2018 mija 600 lat od konsekracji „naszego kościółka”. We wrześniu przypominaliśmy, jak
bardzo jesteśmy związani z naszym kościółkiem i jak

16 października 2018r. w Miejskim Ośrodku
Kultury w Pelplinie odbyła się IV Gala Edukacyjna.

ważne ma dla nas , pelpliniaków znaczenie. Rozstrzygnięcie konkursów oraz uroczyste wręczenie nagród
odbyło się podczas uroczystości jubileuszowych, w
niedzielę 30 września. Wyniki – konkurs wiedzy: Klasy 4-6 SP : I miejsce – Marianna Pauch i Agata Żebrowska, II miejsce – Małgorzata Puchowska. Klasy
7-8 SP oraz III gimnazjum: I miejsce – Zofia Żebrowska, III miejsce – Fryderyk Trzciński. Wyniki – konkurs plastyczny: I miejsce – Oliwier Łobocki, II miejsce – Zofia Piontek i Nina Janka, III miejsce – Maria Mucha. Gratulujemy naszym uczniom sukcesów i
pięknych nagród, które jak zawsze ufundował Ks. Proboszcz Tadeusz Brzeziński a wręczał osobiście Ksiądz
Biskup Ryszard Kasyna.
Katechetki

DNI KARIERY
W ramach Dni Kariery 17.10 odbyły się
"Spotkania z zawodami", podczas których gościliśmy

p. Katarzynę Kluczewską i p. Barbarę Grabska z Urzędu Skarbowego w Starogardzie Gdańskim, p. Ewelinę
Igłowską - logopedę z Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Pelplinie oraz p. Dyrektor Emilię
Rzeniecką i pracowników Domu Pomocy Społecznej
w Pelplinie. Dziękujemy za przekazanie młodzieży
wielu cennych informacji, które posłużą do planowania kariery.
M. Pauch

Podczas tej uroczystości uczniom wręczono stypendia
naukowe i artystyczne. Nauczyciele za swoje szczególne osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze
otrzymali nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin.
Przyznano także akty nadania stopnia nauczyciela
mianowanego. Całe wydarzenie uświetniły występy
muzyczne uczennic naszej szkoły. Agata Mrozińska i
Weronika Huebner zaprezentowały swoje umiejętności
gry na skrzypcach przy akompaniamencie fortepianu.
Cieszymy się, że wśród nagrodzonych znaleźli się nauczyciele i spora grupa uczniów z naszej szkoły.
A. Turzyńska

PAMIĘCI POMORODOWANYCH
23 września w Lesie Szpęgawskim odbyło się
uroczyste oddanie hołdu ofiarom II wojny światowej w
79. rocznicę dokonanego tam mordu. Tradycją szkoły
stała się nasza obecność w tych obchodach. Tym ra-

zem 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 Ryszard Kasyna. Na zakończenie
wspólnie odśpiewano „Rotę” oraz apelem poległych
uczczono śmierć mieszkańców Kociewia, których ciała
spoczywają w masowych grobach w Szpęgawsku.
A. Turzyńska
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WYCIECZKA DO DRZEWINY
3 października klasy szóste wybrały się na
wycieczkę do Drzewiny. Pomimo kapryśnej pogody,
uczestnikom już od samego początku dopisywało
poczucie humoru. W trakcie pobytu uczniowie zapoznali się z zasadami udzielania pierwszej pomocy,
a także nauczyli się odczytywać najważniejsze in-

formacje z map topograficznych. Nie zabrakło rywalizacji sportowej, a także nietypowych zajęć na
świeżym powietrzu. Najwięcej emocji wywołała
kula sferyczna oraz nauka chodzenia po cienkiej
taśmie zawieszonej pomiędzy drzewami nad ziemią.
Jednak wszystko co dobre, szybko się kończy. Po
zjedzeniu pysznych drożdżówek i wypiciu ciepłej
herbaty uczniowie powrócili do domów. Zapewne
wyjazd ten na długo zapadnie w uczniowskiej pamięci...
A. Turzyńska

WYCIECZKA DO WIRT
Dnia 9 października klasy II B i II C pojechały na wycieczkę do Wirt. Spacerując ścieżką dydak-

tyczną dzieci miały okazję poznać gatunki drzew
i krzewów pochodzące z różnych zakątków świata.
Podziwiały piękny, jesienny krajobraz. Potem piekły
kiełbaski przy ognisku, które po długiej wędrówce
wszystkim bardzo smakowały.
…………..
J. Borys

GRA MIEJSKA
W piątek 5 października uczniowie klas 8
wzięli udział w organizowanej przez Oddział Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Pelplinie grze miejskiej „Janusz St. Pasierb - obywatel Pelplina”. Uczestnicy mieli do pokonania ponad

pięciokilometrową trasę. Odwiedzając miejsca związane z życiem ks. Janusza St. Pasierba, musieli rozwiązać na bieżąco przekazywane im zadania. Reprezentanci naszej szkoły wykazali się bardzo dobrą
znajomością życia i twórczości poety i tym samym
zajęli drugie miejsce w kategorii uczniów klas VII i
VIII szkół podstawowych oraz klas III gimnazjów z
terenu Miasta i Gminy Pelplin. Naszym ósmoklasistom serdecznie gratulujemy.
N. Koślicka

POMAGAMY ZWIERZAKOM
Pomagamy zwierzętom - zbiórka karmy i dary
dla zwierząt ze schroniska w Starogardzie Gdańskim.
Pomóż i Ty! Akcja trwać będzie do grudnia, w której

uczniowie przynoszą podarki i zostawiają w pudełku
wystawionym na korytarzu przy wejściu do szkoły,
gdzie nasz szkolny Pimpek Sadełko już nie głoduje.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za pomoc.
Macie naprawdę wielkie serducha.
Samorząd Ucz.
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PÓŁFINAŁY WOJEWÓDZKIE

PÓŁFINAŁY WOJEWÓDZKIE

W dniu 19 października 2018 r. odbyły się
Półfinały Wojewódzkie Igrzysk Dzieci w Halowej
Piłce Nożnej w Gdyni. Do rywalizacji przystąpiły
trzy drużyny,
SP Nr 2 Pelplin, SP Nr 6
Gdynia oraz
SP Nr 48
Gdynia. Drużyna SP Nr 2
Pelplin odniosła
zwycięstwo
nad
dwiema drużynami z Gdyni, tym samym przechodząc do finału,
który odbędzie się 30 października w Kwidzynie.
Skład drużyny: Hubert Półtorak, Karol Neumann,
Olaf Borkowski, Filip Trochowski, Kacper
Cwajda, Fabian Bukowski, Igor Hasa, Dominik
Nagórski, Mikołaj Kluczewski. Trenerem był p.
Łukasz Chyła. Gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia podczas finałów.
J. Wolska

Tczew był areną zmagań w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej i Dzieci w Sztafetowych
Biegach Przełajowych, które odbyły się 8 październi-

SIATKARSKIE EMOCJE
Za nami niesamowite siatkarskie emocje. Nie
tylko Polacy zostali mistrzami świata, lecz również
nasze młode
adeptki siatkówki rozegrały
swój
turniej.
29
września na
turnieju siatkarskich dwójek w Gniewie naszą szkołę reprezentowało 7 dziewcząt z klas
piątych. Amelia Mytlewska i Marta Truta zajęły
wysokie trzecie miejsce. Paulina Nagórska i Amelia Jóźwiak uplasowały się na szóstym miejscu,
a Weronika Górka, Zuzanna Imianowska i Martyna Anflik zajęły jedenaste miejsce. To był wspaniale, na sportowo spędzony dzień. Emocje, jakie
nam towarzyszyły, na długo zostaną w naszej pamięci.
Piotr Szucki

ka. Naszą gminę reprezentowały dwie sztafety chłopców. Zarówno w młodszej jak i starszej kategorii nasi
zawodnicy wywalczyli bardzo dobre drugie miejsca.
Składy sztafet. Chłopcy młodsi: Olaf Borkowski, Fabian Bukowski, Kacper Cwajda, Igor Hasa, Jan
Jędrzejewski, Kacper Malinowski, Dominik Nagórski, Hubert Półtorak, Filip Trochowski, Mikołaj
Kluczewski. Chłopcy starsi: Szymon Trochowski,
Alan Trochowski, Emil Chyła, Jakub Strzelczyk,
Bartosz Flisik, Łukasz Aszyk, Klaudiusz Nagórski,
Kacper Dawicki, Mateusz Nagórski, Mariusz Bukowski. Gratulujemy sukcesów. Brawo. ……………
M. Nowacki

„DWÓJKA” MISTRZAMI

POWIATU
10 października w II LO w Tczewie odbyły
się Powiatowe Igrzyska Dzieci w Futsalu. W rywalizacji wzięły udział drużyny z SP Subkowy, SP1
Gniew, SP 12
Tczew
oraz
SP2 Pelplin.
Zwycięską
drużyną okazała się drużyna z pelplińskiej „Dwójki”. Skład drużyny: Olaf Borkowski, Fabian Bukowski, Kacper Cwajda, Igor Hasa, Mikołaj Kluczewski, Dominik Nagórski, Hubert Półtorak,
Filip Trochowski. Trenerem drużyny był p. Piotr
Szucki. Chłopcy zakwalifikowali się do półfinału
wojewódzkiego. Gratulujemy.
……………….
Red.
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