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Szkoła Podstawowa nr 2 w Pelplinie

Konstytucja 3 Maja to ważne święto Polaków, które uroczyście obchodziliśmy
w naszej szkole. Ten miesiąc przyniesie też święto Naszych Mam. Red.

WIWAT MAJ, TRZECI MAJ
30 kwietnia 2019 r. w naszej szkole poprowadzono audycję przez radiowęzeł z okazji 228.
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Przygotowały ją (przy pomocy wychowawców) uczennice
klasy VIa i VIb.
3 maja dyrekcja
szkoły wraz z
opiekunem
i
przedstawicielami
pocztu
sztandarowego
wzięła udział w
obchodach upamiętniających uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w bazylice katedralnej w intencji Ojczyzny, której przedwodni-

czył ks. inf. Tadeusz Brzeziński. Następnie na Placu
Wolności podniesiono na maszt flagę państwową
oraz odśpiewano hymn. Burmistrz Miasta i Gminy
Pelplin wygłosił okolicznościowe przemówienie, po

którym przybyłe delegacje złożyły kwiaty. Odbył się
też krótki program artystyczny w wykonaniu Kuźni
Brackiej.
A. Turzyńska

NAGRODA STAROSTY TCZEWSKIEGO
25 kwietnia 2019 roku w Domu Kultury w
Subkowach odbyło się uroczyste wręczenie nagród
Starosty Tczewskiego za wybitne osiągnięcia w
dziedzinie kultury i sportu. Rozpoczęło je wystąpienie Starosty Tczewskiego Mirosława Augustyna. Miło nam poinformować, że nagrodę za wybitne osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury otrzymał nasz Szkolny
Zespół Folklorystyczny „Gzuby z Pelplińskiej
Dwójki”. W imieniu Burmistrza Pelplina Mirosława
Chyły otrzymaliśmy gratulacje od Kierownika Referatu Społecznego i Promocji Tomasza Czerwiń-

skiego oraz Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury
Piotra Łagi. Uroczystość zakończył bardzo ciekawy
występ grupy teatralnej Domu Kultury w Subko-

wach FALGIT. Bardzo cieszy nas ta nagroda. Jesteśmy dumni, że nasza praca, liczne występy i osiągnięcia zostały docenione.
K. Bembenek
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SUKCESY BIBILIJNE
NASZYCH UCZNIÓW

SUKCES NASZYCH
WOKALISTÓW W CZERSKU

Za nami finał X Konkursu Biblijnego organizowanego przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu

W sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Czersku
odbył się Wojewódzki Przegląd Piosenki Dziecięcej i
Młodzieżowej „Śpiewaj razem z nami”. Jego organi-

Mikołaja Kopernika w Toruniu i Dzieło Biblijne
Diecezji Pelplińskiej, odbywającego się pod patronatem kuratora kujawsko-pomorskiego oraz finał
Wojewódzko – Metropolitalnego Konkursu Biblijnego im. Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda, odbywającego się pod patronatem kuratora pomorskiego. Nasi uczniowie godnie reprezentowali naszą

zatorem była Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku oraz
Stowarzyszeni „Grupa M – możesz wszystko…”. 10
maja 2019 r. prezentowali się wokaliści i zespoły szkół
ponadpodstawowych oraz kl. VII-VIII i III gimnazjum,
zaś 11 maja szkoły podstawowe kategorii kl. I-III oraz
IV-VI. W Przeglądzie zaprezentowało się ponad

szkołę. Podjęli się trudnego wyzwania i przez wiele
miesięcy systematycznie wczytywali się w lekturę
Pisma Świętego. Na swojej drodze do finału zmierzyli się z reprezentantami wielu szkół naszego województwa. Dziękujemy za ich zmagania i motywację. Nasi finaliści Wojewódzko – Metropolitalny
Konkurs Biblijny im. Sługi Bożego Kard. Augusta
Hlonda: Fryderyk Trzciński kl. IIIa i Agata Żebrowska (kl.6a). Natomiast laureatami i finalistką X
Konkursu Biblijnego Wydziału UMK w Toruniu zostali: Laureaci – Marianna Pauch (kl.4b), Kinga
Bauer (kl.6a) i Fryderyk Trzciński (kl.3a gimn.)
oraz finalistka – Weronika Huebner (kl.7a) Bardzo
się cieszymy i gratulujemy. ………………………
Katechetki

60 –ciu wykonawców, w tym wychowankowie naszej
szkoły. Wszyscy zostali dostrzeżeni przez jurorów i
otrzymali nagrody. W kat. zespoły kl. I-III „Parasolki” (Maria Mucha, Martyna Szulist, Joanna Zalewska)
zdobyły wyróżnienie. W kat. soliści kl. IV-VI Igor
Mroziński zajął III miejsce. W kat. zespoły kl. IV-VI
„Kropelki” (Oliwia Drossel, Paulina Glock, Julia Laskowska, Zuzanna Libiszewska, Marianna Pauch, Zuzanna Szulc) wywalczyły I miejsce. Dodatkowo zajęły
III miejsce za interpretację piosenki Maryli Rodowicz.
W kat. soliści kl. VII-VIII i gimnazjum wyróżnienie
zdobyła Julia Kuczkowska. W kat. zespoły kl. VIIVIII i gimnazjum „Kwiatuszki” (Natalia Hasa, Agata
Mrozińska, Nadia Trochowska, Agata Żebrowska,
Zofia Żebrowska) zajęły I miejsce, dodatkowo II miejsce za interpretację piosenki Jacka Kaczmarskiego.
Naszym wychowankom gratulujemy bardzo dobrych
występów. Brawo.
K. Bembenek
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WARSZTATY
BURSZTYNNICZE
7 maja 2019 r. odbyły się w naszej szkole
warsztaty bursztynnicze. Uczestniczyli w nich
uczniowie kl. 1 a, 1 b, 2 b, 3 a, 4 b oraz 7 b. Podczas
zajęć nasi wychowankowie obserwowali okazy
bursztynu i inkluzji, poznali pochodzenie bursztynu
jego właściwości. Odbył się pokaz podpalenia bursz-

tynu (kadzidełka). Uczniowie szlifowali i polerowali
bursztyn oraz tworzyli rysunki z pyłu bursztynowego. Dodatkową atrakcją było wykonanie serduszek
ozdabianych bursztynem. Warsztaty bursztynnicze
okazały się ciekawą formą zajęć. Wykonane prace
staną się pięknym prezentem dla mam z okazji ich
święta.
K. Bembenek

WIOSNA
Z „MRÓWKĄ”

SUPER BYĆ SPORTOWCEM
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie była organizatorem XVI Ogólnopolskiego Konkursu Twórczości Plastycznej
„Świat w oczach najmłodszych – Super być sportowcem”. Na konkurs nadesłano 987 prac plastycznych autorów w wieku od 3 do 9 lat z całej Polski.
Jury przyznało 1
nagrodę specjalną,
20 równorzędnych
nagród i 20 wyróżnień.
Uroczysty
wernisaż połączony
z wręczeniem nagród odbył się 25
kwietnia 2019 r. w
siedzibie
szkoły.
Wśród nagrodzonych znalazła się uczennica kl. I b, Natalia Winiarska. Zdobyła w konkursie wyróżnienie. Brawo.
K. Bembenek

PROGRAM PROFILAKTYCZNY UNPLAGGDED
Uczniowie klasy VIB ukończyli program
profilaktyczny Unplaggded. Zajęcia traktowały o
umiejętnościach życiowych, przekonaniach norma-

7 maja 2019 r. PSB
Mrówka Tczew przekazała rośliny, korę,
ziemię w ramach akcji
"Wiosna z Mrówką"
oraz aktywnie wspierała dzieci z naszej szkoły w pracach przy za-

gospodarowaniu nowej zielonej przestrzeni. Wielkie podziękowania dla ofiarodawcy. ………..
Samorząd Uczniowski

tywnych i substancjach psychoaktywnych. Celem
programu jest zmniejszenie ryzyka używania tychże
substancji przez młodzież. Zajęcia przeprowadziły:
pedagog szkolny Małgorzata Pauch wraz z wychowawczynią Aleksandrą Turzyńską. Dziękujemy młodzieży za aktywny udział oraz życzymy mądrych decyzji życiowych.
……………..
A.Turzyńska
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PIŁKARSKIE SUKCESY „DWÓJKI”
Po zwycięskich zmaganiach na szczeblu powiatowym, w których Nasi młodzi piłkarze okazali
się bezkonkurencyjni dla swoich rywali, wysoko
wygrywając swoje mecze z SP1 Gniew, SP 12
Tczew oraz SP Subkowy nadszedł czas na półfinał

wojewódzki. Zawody te były rozgrywane 13 maja w
Gdyni. Do rywalizacji, która była rozgrywana systemem „każdy z każdym”, przystąpiły następujące

szkoły: SP 6 Gdynia, SP 31 Gdynia, SP 12 Sopot
oraz reprezentacja Naszej Szkoły. W pierwszej kolejce zmierzyliśmy
się z SP 6 Gdynia.
Mecz bardzo ważny
w kontekście walki
o zwycięstwo w
ogólnej klasyfikacji.
Po bardzo dobrej
grze, wielu zespołowych
akcjach,
walce o każdą piłkę
i wielkim zaangażowaniu wygrywamy 4 - 1. W drugiej kolejce Na-

szym rywalem była SP 31 Gdynia. Nie potrafimy
wykorzystać kilku stuprocentowych sytuacji, dlatego
remisujemy 2-2. Ostatni mecz zawodów rozgrywamy z SP 12 Sopot i, aby uzyskać awans do etapu

wojewódzkiego, musimy wygrać z rywalem jak
najwyższym stosunkiem bramek. Wychodzimy na

ten mecz niezwykle zmotywowani i od pierwszych
minut narzucamy przeciwnikowi swój styl gry, dyktu-jąc warunki na boisku. Końcowy rezultat tego
spotkania to wysoka wygrana 8-2, która pozwala
nam zająć pierwsze miejsce w końcowej rywalizacji
i daje awans do zawodów rangi wojewódzkiej! Mistrzostwa Województwa rozgrywane będą w Nowym Stawie 23 maja. Naszym młodym piłkarzom
gratulujemy awansu oraz życzymy zdobycia medalu! Skład drużyny: Hubert Półtorak, Karol Neumann, Mikołaj Kluczewski, Igor Hasa, Dominik
Nagórski, Fabian Bukowski, Olaf Borkowski,
Filip Trochowski, Kacper Cwajda, trener – Łukasz Chyła
Ł. Chyła
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