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27 lutego w Szkole Podstawowej nr 2 zgodnie 
z tradycją i bardzo dużym zainteresowaniem uczniów 
i rodziców odbyła się piąta z kolei „Wystawa Hobby-
stów”. W udekorowanym na tę okazję holu można 
było obejrzeć przeróżne zbiory. 

  Uczniowie klas 0-VI prezentowali kolekcje: znacz-
ków, monet, żołnierzyków, samochodzików, pocztó-
wek, okazów z egzotycznych podróży, skał i minera-
łów, mydełek z różnych stron świata, porcelanowych 
słoni, lalek… Szczególne zainteresowanie wzbudziły 
żółwie, z małego domowego zoo ucznia klasy IIb Ma-
teusza Andrzejaka. 

Tegoroczna wystawa przeszła nasze najśmielsze ocze-
kiwania ze względu na tak liczny udział dzieci, co utwier-
dziło nas o celowości organizowania tego typu imprez.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali słodycze. 

 Piąty chemiczny sukces 
     w Gimnazjum nr 2

Z dużą satysfakcją informujemy, że po trzech etapach zma-
gań, Filip Rachwalak uczeń klasy IIIa został Laureatem Woje-
wódzkiego Konkursu Chemicznego dla Gimnazjalistów. 

Jesteśmy dumni z osiągnięć naszych uczniów. Gratu-
lujemy Filipowi i jego Rodzicom. Przywilejem laureata, 
ustanowionym przez Kuratorium Oświaty, jest zwolnie-
nie z części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gim-
nazjalnego oraz możliwość wyboru dowolnego liceum. 

Od 16. do 20.  kwietnia  2007 roku, w Szkole  Pod-
stawowej  nr  2  w Puszczykowie trwała  wystawa  do-
tyczącą  Dni  Pamięci  o HOLOKAUŚCIE.  

Dodatkowo, uczniowie  klasy  szóstej „b” i piątej „a” 
przygotowali  krótkie  przedstawienie  o losach  trzech  
rodzin: polskiej, żydowskiej  i romskiej.  W  czasie  insce-
nizacji  uczniowie  śpiewali  pieśni  związane  z tymi  dnia-
mi.  Na  zakończenie  obchodów  Dni  Pamięci  ogłoszono  
konkurs  historyczny  związany  z HOLOKAUSTEM, kulturą  
romską  i żydowską.  Opiekun  URS, Szkoły  Podstawowej   
nr 2  w Puszczykowie

Serdecznie dziękujemy panu Michałowi Hetman-
nowi, malarzowi hobbyście za umożliwienie wysta-
wienia po raz drugi jego prac.  Organizatorzy: Maria 
Tomalak – opiekun URS klas I-III, Wiesława Walkowiak – wy-
chowawca świetlicy szkolnej

Sukcesy uczniów Gimnazjum nr 2
Filip Rachwalak jest piątym laureatem Konkursu 

Chemicznego w historii naszej szkoły.
 W tym roku naukę w Gimnazjum nr 2 kończy rów-

nież laureat ubiegłorocznego konkursu chemicznego 
– Maciej Chudak. Obu laureatom jeszcze raz serdecz-
nie gratulujemy. 

Cieszy zainteresowanie chemią, ponieważ to na-
uki ścisłe zapewnią pracę w przyszłości jak ostat-
nio donoszą na łamach prasy polscy pracodawcy.   
mgr J. Spieszalska nauczyciel chemii

 Finalistka z języka angielskiego
Bardzo miłą niespodziankę sprawiła uczennica kla-

sy IIIa Zuzanna Marciniak, która po etapie rejonowego 
konkursu przedmiotowego języka angielskiego, za-
kwalifikowała się od dalszej części zmagań na szczeblu 
wojewódzkim. W finale, który odbył się w kwietniu br. 
w Koninie, znalazła się w ścisłej czołówce finalistów. Gra-
tulujemy, wyrażamy naszą dumę i szczere uznanie dla jej 
osiągnięć.  mgr Armand Gil, nauczyciel j. angielskiego

Dni Pamięci w „Dwójce”

Hobbyści z dwójki

Zuzanna MarciniakMaciej ChudakFilip Rachwalak

„Kiedy dzwonię po straż pożarną”
 Na konkurs pod tym hasłem wpłynęło 98 prac 

uczniów szkół podstawowych. Do etapu powiato-
wego komisja zakwalifikowała prace: Joanny Chudziń-
skiej klasa I Szkoła Podstawowa nr 1, Macieja Barania-
ka klasa V Szkoła Podstawowa nr 1. Wyróżniono prace: 
Radka Szklarskiego z klasy VI Szkoła Podstawowa nr 1, 
Magdy Gallas z klasy V Szkoły Podstawowej nr 2 
Joanny Biedroń z klasy V Szkoły Podstawowej nr 2

Autorzy prac zostali nagrodzeni przez Panią Burmistrz.
 Gratulujemy! 

Konkurs Plastyczny


