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WRZESIEŃ 2015 

 

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 

ŻEGNAJCIE WAKACJE, WITAJ SZKOŁO … 

 

We wtorek 01 września odbyła się inauguracja roku szkolnego 2015/2016.                            

Pani dyrektor serdecznie powitała przybyłych na uroczystość gości, uczniów, rodziców, 

opiekunów i nauczycieli. Szczególnie ciepło powitano pierwszoklasistów, którzy dopiero 

rozpoczynają swą przygodę z nauką. 

          Zaproszeni goście: senator pani Anna Sztark, burmistrz Karlina pan Waldemar Miśko 

wraz z dyrektor szkoły panią Beatą Pawlik życzyli uczniom w nowym roku szkolnym dużo 

radości i przyjemności ze zdobywanej wiedzy.  

Następnie oddelegowani uczniowie, goście i  przedstawiciele Związku Kombatantów 

przeszli pod obelisk upamiętniając 76 rocznicę wybuchu II wojny światowej. 

                                                                                                                       Lidia Kochanowska  
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6 TURNIEJ ORLIKA O PUCHAR PREMIERA RP 

 

Rozpoczęła się 6 edycja Turnieju Orlika o Puchar Premiera RP. W dniach od 14 do 17 

września 2015r. w Białogardzie odbyły się eliminacje powiatowe. Szkołę Podstawową  

w Karlinie reprezentowały cztery zespoły: w kat. 10 – 11 lat dziewcząt i chłopców oraz w kat. 

12 -13 dziewcząt i chłopców. 

Do półfinału wojewódzkiego zakwalifikował się zespół dziewcząt młodszych oraz 

zespół chłopców starszych. 

Półfinały dla dziewcząt młodszych rozegrane zostaną 22 września 2015r. w Grzmiącej, 

natomiast zespół chłopców starszych rozegra swój półfinał w Brzeźnie 25 września 2015r.  

Bożena Miśko 
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WIZYTA KSIĘDZA JACKA DZIADOSZA 

 

Dnia 17 września 2015 r. odwiedził naszą szkołę Jacek Dziadosz ksiądz diecezji 

koszalińsko-kołobrzeskiej, który od 4 lat pracuje w Boliwii jako misjonarz. Ksiądz Jacek 

posługuje w parafii Challapata i Condo-Huarii na Altiplano. Misjonarz opowiadał o pracy 

w Boliwii i trybie życia, tak odmiennym od tego na naszej półkuli. Uczniowie 

z zainteresowaniem słuchali historii misyjnych i z ciekawością oglądali prezentowane zdjęcia. 
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ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH 

 

22 września 2015 roku obfitował w wydarzenia ważne dla naszej społeczności szkolnej. 

Tego dnia nasza szkoła obchodziła swoje 70–lecie. Uroczystość odbywała się na Hali 

Sportowej Homanit Arena w Karlinie. Również dla naszych najmłodszych był to dzień 

szczególny. To w trakcie tej uroczystości uczniowie czterech  klas pierwszych w obecności 

swoich pań, społeczności uczniowskiej, rodziców i gości złożyli uroczyste ślubowanie.  

W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym pierwszaki 

ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami, szanować ludzi i przyrodę, swym zachowaniem 

sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.  

Uroczystość pasowania na ucznia odbyła się w klasach, w obecności rodziców.  

Na dzieci czekał też tort i inne słodkości. Wychowawcy wręczyli im dyplomy,  

a przedstawiciele klas szóstych drobne upominki. Była też chwila na pamiątkowe zdjęcia, 

upamiętniające ten moment, dzięki którym ten dzień na zawsze zostanie w pamięci.  

Dziękujemy rodzicom za pomoc w przygotowaniu uroczystości – wychowawcy wraz 

uczniami. 

Przygotowała Mariola Wardak 
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ZATAŃCZ Z KLASĄ 

 

„Zatańcz z klasą” – pod takim hasłem w naszej szkole dnia 23 września 2015 r. odbyły 

się taneczne zajęcia pokazowe dla klas I-III i oddziałów zerowych. Tancerze ze Szkoły Tańca 

Szczepan zaprezentowali swoje umiejętności.  

Taniec jest doskonałą formą współpracy w grupie, uczy bezpiecznej i kulturalnej zabawy. 

Organizatorzy przygotowali dzieciom wiele atrakcji. Były tańce, śpiew i wesoła zabawa. 

 
Mariola Wardak 
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PÓŁFINAŁ 6-GO TURNIEJU ORLIKA 

 

25 września 2015r. w Brzeźnie odbyły się półfinały województwa 

zachodniopomorskiego w ramach 6 edycji Turnieju Orlika o Puchar Premiera RP. 

W turnieju wzięły udział cztery drużyny reprezentujące Rąbino, Świdwin, Brzeźno oraz 

Karlino. Nasza drużyna jako mistrz powiatu białogardzkiego  rozegrała 3 mecze, pierwszy 

remisując 0:0 z Rąbinem, w drugim pokonaliśmy drużynę ze Świdwina 5:1  

a w ostatnim wygraliśmy wysoko bo aż 13:0 z drużyną z Brzeźna. 

W całym turnieju zajęliśmy I miejsce i awansowaliśmy do finału wojewódzkiego, który 

odbędzie się 8 października w Rewalu.  

Trzymajcie za nas kciuki!!!!  

Opiekunowie drużyny: 

Bożena Miśko, 

Tomasz Sobkowicz 
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ABSOLWENT – ŁUKASZ PIECHOWICZ 

 

Wrzesień w naszej szkole jest obfity w wyjątkowe wydarzenia. Kilka dni po okrągłym 

jubileuszu naszej szkoły, zawitał do nas gość. Uczniowie klas szóstych mieli przyjemność 

poznać byłego ucznia naszej szkoły.  

Łukasz Piechowicz jest byłym absolwentem Szkoły Podstawowej w Karlinie. Jego 

droga naukowa, która u nas się rozpoczęła do dnia dzisiejszego trwa. Łukasz w dalszym ciągu 

jest studentem Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie. Specjalizuje się w tematyce 

odnawialnych źródeł energii. Od 2015 roku zawodowo zajmuje się urządzeniami, które w pełni 

wykorzystują odnawialne źródła energii wykorzystywane w budownictwie. Łukasz jest bardzo 

ambitny w trakcie studiów odbywał staż w Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Pisał artykuły 

do specjalistycznych czasopism. 

Przeprowadził w szkole prezentację o odnawialnych źródłach energii. Przypomniał  

o turbinach wiatrowych, elektrowniach wodnych, ekranach solarnych, panelach 

fotowoltaicznych, biopaliwach, biomasie, biogazie.  
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Uczniowie z zainteresowaniem słuchali jego wykładu i odpowiadali na pytania. Po krótkiej 

lekcji na temat odnawialnych źródeł energii, przeszliśmy na boisko sportowe. Tam mieliśmy 

okazję zobaczyć w zmniejszeniu zupełnie zeroenergooszczędne domy. Wśród uczniów 

prototypy domów wzbudziły duże zainteresowanie. Mieli oni okazję w odpowiednim 

zmniejszeniu obejrzeć cały budynek, izolację ścian, dachu, ekrany fotowoltaiczne. Nikt nie 

mógł uwierzyć, że takie domy naprawdę można wybudować.  

Po ciekawej lekcji budownictwa ekologicznego uczniowie podziękowali za wykład. 

Cieszymy się, że nasi absolwenci odnoszą takie wspaniałe sukcesy naukowe i potrafią znaleźć 

czas żeby się podzielić wiedzą i doświadczeniem z młodszymi uczniami.  

Dziękujemy za czas poświęcony naszym uczniom i życzymy dalszych sukcesów.  

Agnieszka Suchecka 

 

 

 

 

 


