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PAŹDZIERNIK 2014 

 

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 

 

  

 

 

V TURNIEJ ORLIKA O PUCHAR PREMIERA RP 

 

7 października zakończyły się rozgrywki wojewódzkie w V Turnieju Orlika o Puchar 

Premiera RP. Reprezentacja chłopców Szkoły Podstawowej w Karlinie zajęła I miejsce 

w grupie starszej pokonując drużyny z Koszalina, Nowogardu, Barlinka, Szczecina 

i Choszczna. Tym samym zakwalifikowali się do finału ogólnopolskiego, który odbędzie się 

w dniach 15-18 października w Warszawie. W skład drużyny wchodzą uczniowie klas VI SP 

Karlino, SP Daszewo, klas I Gimnazjum w Karlinie oraz Prywatnej Szkoły „Scholar” 

w Białogardzie.  

Trenerami zawodników są Bożena Miśko, Tomasz Sobkowicz. Gratulujemy sukcesu! 

Skład drużyny: Michalak Dawid, Szpiler Adrian, Cybula Adrian, Chmielewski Jakub, 

Michałek Kacper, Redwański Dominik, Nowak Grzegorz, Pietras Paweł, Augustyniak 

Klaudiusz. 

 



str. 2 

 

 

 

 

  

 



str. 3 

KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO  

 

Szkolny etap Konkursu Języka Polskiego odbył się 09.10.2014r. Wzięło w nim udział 

20 uczniów z klas V i VI. 

Do etapu rejonowego zakwalifikowali się: 

 Kornelia Zielińska – VI A 

 Julia Iskrzycka – VI C 

 Alicja Giedzion – VI A 

 Tomasz Popławski – V B      

 Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

 

 

ŚWIATOWY DZIEŃ POCZTY  
 

Dnia 9 października 2014r. klasy Ic i Id Szkoły Podstawowej w Karlinie pod kierunkiem 

Pani Ewy Dąbrowskiej i Pani Natalii Rudzis odwiedziły Urząd Pocztowy w Karlinie. Tego dnia 

pocztowcy na całym świecie obchodzą swoje święto. Uczniowie mieli możliwość zwiedzenia 

pomieszczeń, w których segreguje się listy, wykonuje stemple na przesyłkach. 

Naczelnik Poczty, Pani Edyta Wołosek, opowiedziała dzieciom jak ciężka i odpowiedzialna 

jest praca wszystkich osób pracujących na poczcie. Uczniowie wręczyli piękne laurki 

z najlepszymi życzeniami dla karlińskich pocztowców – chociaż w Polsce Dzień Pocztowca 

i Łącznościowca obchodzony jest 18 października. 
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KONKURS MATEMATYCZNY  

 

Szkolny etap Konkursu Matematycznego odbył się 10.10.2014r. Wzięło w nim udział 

17 uczniów z klas V i VI. 

Do etapu rejonowego zakwalifikowali się: 

 Krzysztof Więcek – V B 

 Alicja Giedzion – VI A 

 Kornelia Zielińska – VI A 

 Julia Iskrzycka – VI C      

 Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

 

 
 

PASOWANIE NA UCZNIA  

 

13 października w Szkole Podstawowej w Karlinie wszystkie klasy pierwsze złożyły 

ślubowanie i zostały pasowane na uczniów. Uroczystość pasowania stanowi przeżycie nie tylko 

dla samych dzieci – kandydatów na uczniów, ale także dla ich rodziców, nauczycieli, koleżanek 

i kolegów. Poprzedził ją okres kilku tygodni przygotowań, w którym dzieci poznały prawai 

obowiązki ucznia, szkołę, jej pracowników, koleżanki i kolegów. Poznały też Ojczyznę, 

symbole narodowe. 

     „Przyszłość zaczyna się dziś” – pod takim hasłem przygotowany był program artystyczny. 

Uczniowie pięknie recytowali wiersze, piosenki i taniec „połamaniec”, czym wzbudzili 

zachwyt i uznanie. Ich ciążka praca nagrodzona została gromkimi brawami. 
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Maluchy z czterech pierwszych klas złożyły uroczyste ślubowanie. Pierwszoklasiści 

przysięgali postępować uczciwie, kochać ojczyznę oraz strzec honoru i dobrego imienia szkoły. 

Źródło: Wieści z Karlina Nr 10 (93) – październik 2014 r., strona 5 
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LEKCJA Z BURMISTRZEM  

 

16 października w Szkole 

Podstawowej w Karlinie 

uczniowie wzięli udział 

w nietypowej lekcji. Na fotelu 

nauczyciela zasiadł burmistrz 

Karlina Waldemar Miśko. Celem 

zajęć było kształtowanie postawy 

obywatelskiej motywującej do uczestnictwa w życiu społecznym i publicznym 

oraz rozbudzanie zainteresowania przeszłością, a zwłaszcza dziejami „małej ojczyzny”. 

Uczniowie zadawali pytania związane z historią i dziejami współczesnymi Karlina. Burmistrz 

zapoznał ich z ważnymi zadaniami, jakie będą realizowane w mieście, opowiedział o swojej 

pasji, jaką jest praca na rzecz rozwoju gminy Karlino. Spotkanie z włodarzem miasta pokazało 

uczniom, jak dużą rolę w ich życiu odgrywa ich „mała ojczyzna”, jaką jest Karlino. 

 Źródło: Wieści z Karlina Nr 10 (93) – październik 2014 r., strona 5 

Fot. UM Karlino 

 
 

POKAZ ILUZJONISTY  

 

17.10.2014 r. odwiedził naszą szkołę iluzjonista, który zabrał uczniów w magiczną 

podróż pełną niesamowitych wrażeń. W czasie pokazu wykorzystał wiele różnych rekwizytów, 

takich jak chusty, sznurki, kwiaty. Przedmioty znikały, zmieniały swe kolory, unosiły się 

w powietrzu. Pokaz odbywał się z udziałem dzieci, które miały możliwość „czarowania”. 

Wszystkim bardzo podobało się, gdy magik z papierków wyczarował cukierki. Występ 

dostarczył fantastycznych i niezapomnianych wrażeń. 
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V FINAŁ ORLIKA  

 

W dniach od 15 do 18 października 2014r. w Warszawie odbył się finał V Turnieju 

Orlika o Puchar Premiera RP. Drużyna chłopców z Karlina reprezentowała województwo 

zachodniopomorskie w kategorii chłopcy starsi – rocznik 2001/2002. W finale wzięło udział 

64 zespoły w czterech kategoriach. W drodze losowania nasza drużyna trafiła na zespoły: 

Gimnazjum 2 Mikołów (woj. śląskie), Średzkie Orlęta (woj. dolnośląskie) oraz ZS Młynary 

(woj. kujawsko – pomorskie). Po zaciętej i wyrównanej walce zajęliśmy III miejsce w grupie, 

wygrywając mecz z drużyną ZS Młynary ( 2:1 ). W kolejnym etapie rozgrywek rozegraliśmy 

mecz z drużyna FC Hajnówka, która reprezentowała woj. podlaskie. W klasyfikacji końcowej 

drużyna SP Karlino IV zajęła miejsce od XIII do XVI. Finał wygrała drużyna z naszej grupy – 

Gimnazjum 2 Mikołów. 

Dzięki zakwalifikowaniu się naszej drużyny do finałów ogólnopolskich, liczne grono 

kibiców z Karlina mogło wziąć udział w wielkim finale, który odbył się 18.10.2014r. na hali 

Torwar.  

Za wspaniałe kibicowanie i udział w konkursach zostali wyróżnieni przez organizatorów 

okolicznościowymi koszulkami. 

V Turnieju Orlika o Puchar Premiera RP miał bogatą oprawę. Mecze odbywały się 

na Bemowie dokąd dowożeni byliśmy autokarami pod specjalna eskortą Policji, niczym 

drużyna kadry narodowej. Wzbudziło to wiele emocji i wypieków na twarzy wszystkich 

uczestników. Finał na hali Torwar transmitowała telewizja TVP Sport a wśród prowadzących 

był między innymi znany wszystkim komentator sportowy pan Dariusz Szpakowski. 

Publiczność zgromadzoną na hali zabawiał DJ UCHO. Medale wręczali znani sportowcy – 

Anita Włodarczyk i Robert Sycz a puchary wręczał Minister Sportu – Andrzej Biernat. Oprócz 

wrażeń sportowych związanych z turniejem pobyt w Warszawie został urozmaicony przez 

udział naszych chłopców w meczu ekstraklasy Legia Warszawa – Lechia Gdańsk, zwiedzaniem 

Stadionu Narodowego oraz Łazienek Królewskich. 

Skład drużyny SP Karlino IV: Dawid Michalak, Adrian Szpiler, Adrian Cybula, 

Jakub Chmielewski, Kacper Michałko, Dominik Redwański, Paweł Pietras, Grzegorz 

Nowak, Klaudiusz Augustyniak. 

Opiekunami drużyny byli pani Bożena Miśko i pan Tomasz Sobkowicz. 
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KONKURS RECYTATORSKI TWÓRCZOŚCI 

RELIGIJNEJ  

 

 „Gdy dookoła mówią językami, 

dźwięczy pośród nich jeden: nasz własny. 

Zagłębia się w myśli pokoleń 

i ziemię naszą opływa 

i staje się dachem domu, w którym jesteśmy razem„. 

                                                                               Jan Paweł II 

 

18 października 2014r. w Koszalinie odbył się IX 

Turniej recytatorski twórczości religijnej. Organizatorami 

konkursu byli: Centrum Kultury 105, Klub Inteligencji 

Katolickiej i Delegatura Kuratorium Oświaty w Koszalinie. 

Skład jury stanowiły: p. Grażyna Mulczyk-Skarżyńska, 

p. Jolanta Dąbrowska, p. Katarzyna Cwojdzińska, które zgodnie podkreśliły, że z roku na rok 

podnosi się poziom konkursu, a uczniowie coraz częściej dobierają ciekawe, trudne i rozmaite 

teksty, umiejętnie nawiązując dialog ze słuchającymi. Zwróciły także uwagę, że wybór 

i ambicja recytatorów z małych miejscowości często przerasta tych z dużych miast, m.in. 

Koszalina. 

Turniej prowadzony był w poszczególnych kategoriach wiekowych. W kategorii klas 

IV–VI wzięło udział 33 uczniów. Szkołę Podstawową w Karlinie reprezentowały: Paulina 

Białoch, Roksana Wojniak i Paulina Zając z klasy IV „B”, zdobywając kolejno I i II miejsce 

oraz wyróżnienie. 

Dziękujemy im za trud włożony w przygotowanie się do konkursu, godne 

reprezentowanie naszej szkoły i życzymy dalszych sukcesów w rozwijaniu swoich talentów. 

 

Walicka Halina 

 

 

ŻYJ Z UŚMIECHEM I BEZPIECZNIE  

 

20 października 2014 r. w KOKu odbył się koncert profilaktyczny Jacka Musiatowicza 

–„Żyj z uśmiechem i bezpiecznie”. Program ten skierowany był przede wszystkim do uczniów 

ze szkół podstawowych. Podczas koncertu przestrzegał dzieci przed zgubnym wpływem 

używek. Opowiadając o swoim życiu i doświadczeniach, poruszał tematykę związaną 

z problemami alkoholowymi, narkotykowymi oraz kwestię dopalaczy. Artysta przytaczał wiele 

przykładów ze swojego życia.  
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Przestrzegał uczniów przed złem, które czai się wszędzie oraz,  że w każdej chwili może 

spotkać nas coś co będzie, zagrażało naszemu zdrowiu i życiu. Słowa cytowane przez poetę 

wywarły ogromne wrażenie na uczniach. Artysta zwrócił również uwagę na problem 

uzależnienia dzieci i młodzieży od komputera oraz tzw. cyberprzemoc. Ta lekcja artysty była 

bardzo pouczająca i na pewno na długo zagości w sercach naszych uczniów. 

 

 

DZIEŃ PAPIESKI  
 

22 października 2014 roku w Kościele pw. Św. Michała Archanioła, świętowaliśmy – Dzień 

Papieski. Występ poświęcony był życiu i twórczości papieża Jana Pawła II. Uczniowie karlińskich 

szkół i przedszkola recytowali poezję Karola Wojtyły. To połączenie sił jest dowodem, że ten 

wspaniały człowiek, potrafi zintegrować ludzi w różnym wieku. Płonące świece, refleksyjny nastrój 

i dobór repertuaru poruszył nasze serca. 
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SPOTKANIE RODZICÓW I NAUCZYCIELI  

Z INSPEKTOREM DO SPRAW NIELETNICH  

 

Dnia 23.10.2014r. w Szkole Podstawowej w Karlinie odbyło się spotkanie rodziców 

i nauczycieli z Inspektorem do Spraw Nieletnich, panem Jackiem Chodaniem na temat 

„Prawno-karne aspekty zjawisk patologicznych występujące w placówce oświatowo-

wychowawczej”. Pan Jacek Chodań zwrócił uwagę uczestników na najczęściej popełniane 

przestępstwa na terenie szkół oraz zasady odpowiedzialności karnej ze względu na wiek 

sprawcy. Przedstawił obowiązki i prawa pracowników oświaty wobec występujących zagrożeń 

oraz uświadomił rodziców o odpowiedzialności za popełnione przestępstwa uczniów. 
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KONKURS PLASTYCZNY PT. „SUKNIA DLA MATKI BOŻEJ”  

 

W Szkole Podstawowej w Karlinie w październiku 2014 r. odbył się konkurs plastyczny 

pt. „Suknia dla Matki Bożej”. Celem konkursu było rozwijanie pobożności maryjnej 

oraz twórczych uzdolnień uczniów. Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach 

wiekowych: kl. I-III i kl. IV-VI. Największe zainteresowanie konkursem wykazali uczniowie 

klas pierwszych. Jury w składzie: p. Halina Walicka, p. Marta Tomczyk i p. Marzena Peplińska 

miały niełatwe zadanie wyłonienia laureatów, ponieważ wszystkie prace były bardzo ciekawe, 

pomysłowe i twórcze. 

W klasach pierwszych przyznano: Nela Krzewińska – I miejsce, Hanna Szpiler, Wiktoria Czop 

– II miejsce, Wiktoria Dzierżak, Oliwia Balcerak, Anna Rosiak – III miejsce 

Wyróżnienia zdobyli: Michał Kuliś, Olivier Kubiak, Maja Falęcka, Jakub Żylski. 

W klasach drugich przyznano: Oliwia Masłowska – I miejsce, Zuzanna Potomska – II miejsce 

Wyróżnienia zdobyły: Joanna Świętlicka, Wiktoria Grochowina. 

W klasach trzecich wyróżnienie zdobyli: Maria Potomska, Kacper Migała. 

W klasach czwartych wyróżnienie zdobyła Paulina Zając. 

W klasach szóstych przyznano: Julia Iskrzycka – I miejsce, Weronika Pogorzelska – 

wyróżnienie 

W najbliższym czasie uczniowie ci zostaną nagrodzeni dyplomami oraz drobnymi 

upominkami. 

 Organizator konkursu: 

Halina Walicka  

 

 

 

 


