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Zdjęcie budynku szkoły wykonane w 2020 roku 
 

Motto szkoły: 

„Jeśli szkoła chce być nowoczesna, twórcza, inspirująca,  

musi dawać szansę wszystkim i każdemu”. 

Tadeusz Pilch 

Misja szkoły: 

„Dostarczamy każdemu uczniowi, w tym uczniowi z niepełnosprawnością, 

dysfunkcjami różnorodną ofertę edukacyjną, terapeutyczną przekazywaną  

w bezpiecznym i przyjaznym środowisku przez wykwalifikowanych i wspierających 

uczniów nauczycieli. Promujemy współpracę, samodzielność i samodyscyplinę. 

Wyzwalamy aktywność, tworzymy warunki do myślenia, podejmowania decyzji,  

samorozwoju. Szanujemy się wzajemnie. Kształtujemy umiejętność zmierzenia się  

z porażką i rozwiązywania własnych problemów. Rozwijamy odpowiedzialne 

postawy uczestniczenia w życiu społecznym. Uczymy szacunku  i odpowiedzialności 

w stosunku do otaczającego ich świata przyrody i natury.” 

  

Wizja szkoły: 

„Wszystkie dzieci są twórcze, postarajmy się je zrozumieć,  

stworzyć warunki i bodźce do wszechstronnego rozwoju”. 
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I oto 75 lat  ma MOJA  Jedynka. 

Właśnie tak myślę i czuję – MOJA, bo 

pracuję w  MOJEJ Szkole 30 lat, 

zarządzam Nią jako dyrektor 16 lat. 

Bardzo utożsamiam się z Jedynką, ze 

wszystkimi Jej sukcesami i porażkami.  

Uczestniczyłam we wszystkich etapach 

zmian Jej nazwy, powodowanych 

licznymi reformami oświaty, ale zawsze 

jest „kołobrzeską Jedynką”,  na stałe 

wpisującą  się w historię Kołobrzegu. 

Moja Szkoła zawsze była i jest miejscem 

poszukiwania wiedzy, dobra, prawdy  

i piękna w drugim człowieku. Wielką siłą Jedynki jest kadra pedagogiczna, zawsze 

oddana uczniom, czerpiąca od nich pokłady optymizmu, ale też świetnie ze sobą 

współpracująca. Przez wszystkie lata niezwykła jest społeczność uczniowska. 

Uczniowie Jedynki mają w sobie ciekawość świata, tolerancję, zrozumienie i chęć 

pomagania innym. Wszystkich, których tutaj spotkałam, cenię za chęć rozwijania siebie 

jako prawego i mądrego człowieka, niosącego pomoc innym, umiejącego wyciągać 

wnioski z własnych czynów. 

 Trwający czas pandemii Covid-19 nie pozwala nam na spotkania z udziałem 

wielu osób i huczne obchody Jubileuszu, ale zapewniam byłych pracowników  

i absolwentów o nieustającej pamięci i sympatii. Dziękuję za Ich wkład w rozwój 

naszej Szkoły, miłe, sentymentalne wspomnienia.  

 Mojej kochanej Jubilatce życzę, by wszyscy przekraczający Jej próg czuli historię 

murów, zaszczyt kształcenia się i pracowania  tutaj.  Życzę moim uczniom,  by wiedza 

i zdobywane tutaj umiejętności stanowiły klucz do dalszego rozwoju.  Pracownikom 

życzę nieustannej radości nauczania i satysfakcji z wykonywanej pracy.  

       Lidia Mikołajek - dyrektor szkoły  
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1. Historyczne rozmowy o patronie szkoły 

 
Gall Anonim pisał o nim: „Boga miłował we wszystkim i ponad wszystko i (…)  

z głębi serca kochał swoich, jak ojciec synów”. Dzieje Bolesława Chrobrego to 

podboje, dyplomatyczne sojusze, polityczne strategie… To wszystko zadecydowało, 

że pierwsi uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Kołobrzegu wybrali tego właśnie 

władcę na swego patrona.  

- Redakcja Tornistra: Niektórzy twierdzą, że władca musi być jak lew i lis, odważny 

i sprytny. Czy takim władcą był Bolesław Chrobry? 

- Pani Teresa Urbańska: Z pewnością 

Bolesław Chrobry był takim władcą. Chrobry 

to jeden z najbardziej wojowniczych 

monarchów w dziejach naszego kraju. Objął 

władzę po śmierci ojca-  Mieszka I, 

początkowo rządził tylko w części Polski. 

Umiejętnie wykorzystał męczeńską śmierć 

biskupa Wojciecha w Prusach i jego rychłą 

kanonizację do celów politycznych, 

doprowadzając do zwołania zjazdu 

gnieźnieńskiego. Utworzono wówczas 

pierwsze arcybiskupstwo w Gnieźnie i 

biskupstwa w Kołobrzegu, Krakowie  

i Wrocławiu. Tym samym cesarz Otton III potwierdził pełną suwerenność Polski. Po 

śmierci cesarza Bolesław prowadził wieloletnie wojny z większością sąsiadów:  

z Niemcami o pograniczne Milsko oraz Łużyce, z Czechami o władzę nad ich państwem 

(na krótko rządził jako Bolesław IV), a z Rusinami – o osadzenie na kijowskim tronie jeśli 

nie siebie, to przynajmniej własnego zięcia. Bolesław odnosił znaczące sukcesy zbrojne w 

starciu z lepiej uzbrojonymi i liczniejszymi wojskami. Stosował podstępy, prowadził do 

celowego wycieńczenia wojsk przeciwnika, unikał starć w otwartym polu. Chrobry 

stworzył rozległe państwo oparte na podbojach i grabieży. Ostatnie lata panowania 

Bolesława to starania o koronę królewską, systematycznie torpedowane przez cesarza 

Henryka II. Dopiero po jego śmierci 18 kwietnia 1025r. Bolesław został koronowany na 

pierwszego króla Polski. Niestety, dwa miesiące później, 17 czerwca zmarł i został 

pochowany w katedrze poznańskiej.  

- Bolesław Chrobry czy Wielki, jak właściwie brzmiał jego przydomek? 

Pani Teresa Urbańska: O dokonaniach panujących pisali kronikarze. Niemiecki 

kronikarz biskup Thietmar był bardzo nieprzychylny dla naszego władcy i porównywał go 

do szatana. Dla Galla Anonima był „Bolesławem Wielkim”. W kręgach kościelnych 

nazywano go „Bolesławem Wspaniałym”. Przydomek „Chrobry” pojawił się dopiero 

około trzystu lat po śmierci króla w „Kronice Wielkopolskiej”. Określenie to oznacza 
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człowieka mężnego, dzielnego i odważnego, więc jak najbardziej pasuje do naszego 

władcy. Przydomki w pewnym stopniu określają dokonania Bolesława – dużą aktywność 

polityczną i militarną zakończoną sukcesami oraz odwagę na polu walki. 

-  Kiedy nasza szkoła otrzymała imię Bolesława Chrobrego? Co wpłynęło na taką 

decyzję? 

- Pani Teresa Urbańska: Imię Bolesława Chrobrego nadano naszej szkole 13 czerwca 

1970 r. Według kroniki, patrona wybrała młodzież i Rada Pedagogiczna. Podkreślono, że 

Chrobry to pierwszy król Polski, który „widział konieczność włączenia Kołobrzegu do 

Polski. To świetny polityk, mądry wódz i dzielny rycerz. Będzie on wzorem w naszej pracy 

i nauce”. Kolejne nadanie imienia i wręczenie sztandaru związane było z reformą oświaty 

i powstaniem gimnazjum. Odbyło się 17 czerwca 2004 r. Podkreślono wówczas,  

że Chrobry i cesarz Otton III to pionierzy wspólnej Europy. Ich mądrość wyrażała się  

w podjętych próbach budowania zjednoczonej Europy złożonej z równych sobie, 

samodzielnych państw. Te idee były w 2004 roku bardzo żywe, gdyż Polska weszła  

w struktury Unii Europejskiej. W laudacji napisano: „Naszej młodzieży potrzebny jest 

autorytet mądrego władcy, który dla dobra kraju i poddanych poparł idee wspólnej 

Europy”. Kolejna reforma zlikwidowała gimnazja i powróciliśmy do szkoły podstawowej. 

Uroczystość nadania sztandaru odbyła się 23 maja 2019 roku. Nasza szkoła ma więc trzy 

sztandary, różne nazwy, ale zawsze jej patronem był i  jest Bolesław Chrobry. 

-  Czy Bolesław Chrobry mógłby być również dla nas wzorem do naśladowania? 

- Pani Teresa Urbańska: Z pewnością Bolesław Chrobry, postać tak odległa, może być 

dla młodych ludzi inspiracją, autorytetem. Dlaczego? Warto zwrócić uwagę na jego 

odwagę, nieustanne dążenie do celu. Największe zdobycze wywalczył, gdy był tylko 

księciem, ale nigdy nie zrezygnował z korony. Warto mieć cele w życiu, te bliskie, dalsze  

i marzenia. Ich realizacja, czasami bardzo trudna, doprowadzi do sukcesu. 

- Musimy zatem pamiętać o tym, że nie 

trzeba być wielkim, by zacząć. Ale z całą 

pewnością trzeba zacząć, by być wielkim.  
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2. Kalendarium  historyczne  
                                                                                         Historia - świadek czasu, światło prawdy,                                            

życie pamięci, zwiastunka przyszłości. 

Cyceron       

 

 
1912 - ukończono budowę gmachu szkoły, w którym mieściła się niemiecka szkoła 

podstawowa, a w czasie II wojny światowej działał główny ośrodek szkolenia 

specjalistów broni podwodnej. 

14 września 1945 - zaczyna  funkcjonować pierwsza polska szkoła podstawowa  

w mieście. 

1947- przeniesiono do naszej placówki gimnazjum (liceum), które miało swoją siedzibę  

w Gościnie, a rok później zmieniono jego lokalizację (obecnie I LO im. Mikołaja 

Kopernika);  

w szkole zaczęły działalność: Spółdzielnia Uczniowska „Tęcza” i Szkolna Liga Morska. 

1948 - zradiofonizowano całą szkołę. 

1951 - utworzono Szkołę Podstawową dla Pracujących, której głównym zadaniem była 

walka z analfabetyzmem, szkoła istniała do 1959 r. 

1952 - powstało Towarzystwo Przyjaźni Polsko – Radzieckiej, działało do 1991 roku. 

1954 - założono pierwszy parkiet. 

1955 - zorganizowano pierwsze kolonie letnie dla  dzieci górników z kopalni „Wujek”  

w zamian za odnowienie korytarzy, sal i urządzeń sanitarnych. 

1959 - przeniesiono część uczniów do nowej SP nr 3, a w szkole założono pierwszy 

dzwonek elektryczny. 

1960 - przeprowadzono generalny remont  budynku. 

1961 - zorganizowano naukę dla dwóch grup uczniów z niepełnosprawnością umysłową  

w stopniu lekkim, niewidomych i głuchoniemych- inicjatorem był p. Bronisław Zgoła; 

uczniowie uczyli się w budynku naszej szkoły do 1976 roku, później zostali przeniesieni 

do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grzybowie. 

1965 - kilkoro nauczycieli i kilkudziesięciu uczniów odeszło do nowo powstałej  SP nr 5. 

1966 - przedłużono  naukę w szkole podstawowej do ośmiu lat (szkoły ośmioklasowe)  

w wyniku realizacji Ustawy z dnia 15 lipca 1961 roku o rozwoju systemu oświaty  

i wychowania. 

1968 - pożar w szkole, ogień strawił  aulę i salę gimnastyczną. 

1969  - powrót uczniów do wyremontowanej szkoły; zaczęły działać zespoły: muzyczny 

(pod kierunkiem p. Jana Radajewskiego), taneczny (pod kierunkiem p. Haliny Puc), 

recytatorski (pod kierunkiem p. Krystyny Maciaszek). 

13 czerwca 1970 - nadano Szkole Podstawowej nr 1 imię króla  Bolesława Chrobrego 

oraz ufundowano sztandar i tablicę pamiątkową. 

1972 - założono SKO, utworzono klasopracownie z nowoczesnym sprzętem 

dydaktycznym, np. telewizorami, rzutnikami, gramofonami, maszynami do szycia. 

1984 - kolejny remont szkoły, przybywało uczniów. 
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1987 - część uczniów naszej placówki kontynuowała naukę w nowej szkole - SP nr 7. 

1990 - wprowadzono do szkoły nauczanie religii. 

1991 - zmieniono skalę oceniania uczniów od 1-niedostateczny do 6-celujący. 

1992 - Pan Tadeusz Szkodowski - absolwent z 1947 r. przywiózł ze Szwecji ławki, 

odzież, rowery naszym uczniom. 

1995 - zorganizowano uroczystości związane z 50-leciem szkoły, odbył się zjazd 

absolwentów wszystkich roczników. 

1996 - skomputeryzowano szkołę, otwarto pierwszą nowoczesną pracownię 

informatyczną, wprowadzono informatykę jako przedmiot dodatkowy, dla nauczycieli 

zorganizowano kursy komputerowe. 

1999 - w wyniku reformy oświaty Szkoła Podstawowa nr 1 zmieniła  nazwę na Zespół 

Szkół nr 1;  nie przyjmowano  już  uczniów do klas pierwszych szkoły podstawowej,  

a  naukę rozpoczęli uczniowie gimnazjum - rocznik 1986, zmieniono nazwę oceny 2  

z „miernej” na „dopuszczającą”, wprowadzono nowe stopnie awansu zawodowego dla 

nauczycieli: nauczyciel stażysta, kontraktowy, mianowany i dyplomowany, wydano 

pierwszy numer gazetki szkolnej „Tornister”, reaktywowano działalność Ligi Morskiej 

i Rzecznej, która w 2009 roku otrzyma za swoją działalność Krzyż Pro Mari Nostro. 

2000  - nawiązano  współpracę z Gimnazjum Roberta Havemanna Oberschule z Berlina; 

szkoła obchodziła swoje 55-lecie istnienia. 

2001 - utworzono pierwszy oddział  integracyjny. 

2002 - przystąpiono do ogólnopolskiej akcji „Szkoła z klasą”,  rok później placówka 

otrzymała certyfikat; przeprowadzono remont auli szkoły i sceny teatralnej; 

zainstalowano w szkole  pierwszy monitoring. 

10 kwietnia 2002 - przeprowadzono pierwszy sprawdzian zewnętrzny po klasie VI 

szkoły podstawowej. 

8-9 maja 2002 - przeprowadzono pierwsze egzaminy zewnętrzne po klasie III 

gimnazjum. 

2003  - wymieniono instalację oświetleniową w całym budynku szkolnym, dach szkoły, 

utworzono nową salę językową, której wyposażenie było darem Fundacji Polsko - 

Niemieckiej „Pojednanie”, wdrożono ogólnopolski program edukacyjno-terapeutyczny 

Ortograffiti. 

17 czerwca 2004 - gimnazjum otrzymało  nowy sztandar i imię Bolesława Chrobrego,  

a pełna nazwa szkoły to: Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława 

Chrobrego w Kołobrzegu, w tym samym rokuostatni uczniowie klas podstawowych 

zakończyli naukę w naszej placówce; zorganizowano I Międzygimnazjalny Konkurs 

Historyczny „Dzieje Kołobrzegu na tle panowania pierwszych Piastów”  

i I Międzygimnazjalny Konkurs Ortograficzny. 

2005 - podpisano porozumienie o współpracy ze szkołą w Czechach i Słowacji, szkoła 

otrzymała certyfikat „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją”, przeprowadzano 

termomodernizację budynku szkolnego, zakupiono nowe meble do pokoju 

nauczycielskiego. 

1 września 2005 - zorganizowano miejską inaugurację roku szkolnego  2005/2006. 
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14 października 2005 - zorganizowano uroczystości 60-lecia istnienia szkoły, które 

zostały  połączone z miejskimi obchodami  święta Komisji Edukacji Narodowej. 

2006 - oddano do użytku wielofunkcyjne boisko szkolne, otwarto Internetowe Centrum 

Informacji Multimedialnej oraz nowoczesną pracownię komputerową sfinansowaną  

z funduszy unijnych; zorganizowano I Międzygimnazjalny Festiwal Teatrów 

Profilaktycznych. 

18 czerwca 2007 - szkoła zorganizowała  miejskie uroczystości wręczenia uczniom 

nagród  Prezydenta Miasta Kołobrzeg. 

2007 - oddano do użytku nowoczesną siłownię. 

2008 - powstały dwa  specjalistyczne gabinety - sala integracji sensorycznej i sala 

polisensoryczną. 

2009 - zmodernizowano szatnię uczniowską- zakupiono nowe szafki dla każdego ucznia, 

przeprowadzono generalny remont sali gimnastycznej, wprowadzono identyfikatory dla 

uczniów i nauczycieli. 

2010 - wyremontowano pokój nauczycielski,  oddano do użytku nowoczesną salę 

multimedialną; utworzono Salę Tradycji; zorganizowano uroczystości związane z 65-

leciem szkoły połączone z nadaniem szkole Złotej Odznaki Honorowej Gryfa 

Pomorskiego; zaczęto realizować pierwsze projekty edukacyjne. 

15 listopada 2010- podpisano umowę o współpracy z Katherina-von-Hagenow 

-Gymnasium w Barth w Niemczech. 

2011 - szkoła otrzymała certyfikat „Szkoła Odkrywców Talentów”; przeprowadzono 

gruntowny remont toalet szkolnych, biblioteki szkolnej, wymieniono wszystkie drzwi  

w budynku szkolnym; nastąpiła wymiana hydrantów. 

2012 - powstała pierwsza siatkarska klasa sportowa w ramach Ogólnopolskiego Projektu 

Siatkarskie Ośrodki Szkolne; otwarto nowoczesny gabinet psychologa, zmodernizowano 

gabinet pedagoga szkolnego; w ramach unijnego projektu „Gmina na fali” w całym 

budynku założono nową sieć internetową, a nauczyciele otrzymali notebooki. 

11 lutego 2013 - tradycyjne dzienniki papierowe zastąpiono e-dziennikiem. 

2013 - szkoła zorganizowała w Regionalnym Centrum Kultury miejskie uroczystości 

wręczenia uczniom nagród Prezydenta Miasta Kołobrzeg; odrestaurowano zabytkowe 

studzienki na korytarzach, do sal lekcyjnych zakupiono komputery i tablice interaktywne;  

uczniów z dysfunkcjami objęto nową metodą terapeutyczną  eegbiofeedback. 

2014 - w całym budynku zainstalowano nową sieć WiFi; zakończono gruntowny remont 

korytarzy; placówka uzyskała tytuł - „Szkoła w Ruchu”;  utworzono pierwszą klasę 

cyfrową, dla której opracowano i wdrożono  program innowacyjny „Nauczanie  

w Cyfrowej Klasie z wykorzystaniem iPadów”. 

2015 - przeprowadzono generalny remont auli  wraz ze sceną teatralną, w Regionalnym 

Centrum Kultury odbyła się uroczystość z okazji 70-lecia kołobrzeskiej „Jedynki”. 

2016 - uroczyste obchody 1050-lecia chrztu Polski, wystawienie w RCK spektaklu 

słowno-muzycznego  „Gdzie chrzest, tam nadzieja”; 

przyznanie Nagrody Ministra Edukacji Narodowej pani Dyrektor Lidii Mikołajek za 

rozwój kierowanej przez nią szkoły. 
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2017 - w wyniku reformy edukacji Gimnazjum nr 1 zostało przekształcone w Szkołę 

Podstawową nr 1, przyjęto uczniów do dwóch klas pierwszych i dwóch klas siódmych; 

naukę kontynuowali gimnazjaliści klas drugich i trzecich; sale lekcyjne oraz świetlica 

zostały dostosowane do potrzeb najmłodszych uczniów; 

zajęcie 2. miejsca w województwie w ramach rozgrywek sportowych - Gimnazjady. 

2018 - oddanie do użytku placu zabaw dla najmłodszych uczniów oraz ścianki 

wspinaczkowej, uroczystości szkolne z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez 

Polskę, m.in. polonez na 100 par i widowisko historyczne „Oto niepodległa właśnie” 

przygotowane pod kierownictwem ś.p. Małgorzaty Błachowiak;  

powstają pierwsze klasy żeglarskie. 

2019 - uroczystość nadania nowego sztandaru szkole; otrzymanie tytułu laureata 

konkursu Ministerstwa Edukacji Narodowej zorganizowanego z okazji Dnia Nowych 

Technologii w Edukacji; oddanie do użytku siłowni zewnętrznej; szkołę opuszczają 

ostatnie klasy gimnazjalne. 

2020 - w związku z pandemią Covid-19  od 16.03. 2020 r. do 26.06. 2020 r. prowadzenie 

nauki zdalnej, realizowanie obchodów 75-lecia szkoły w ograniczonym zakresie; 

wykonanie nowych ławek na szkolnym boisku oraz sceny letniej. 
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Budynek szkoły z roku 1912 

 

 

 
Budynek szkoły z roku 1943 
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3. Nagrody, wyróżnienia, certyfikaty 

 
Wytyczony cel jest podstawą wszelkich osiągnięć. 

 
                                                              N. Hill 

 

 

 Gimnazjum nr 1 za nieustanne dążenie do podnoszenia jakości nauczania, 

wspieranie uczniów  w ich  wszechstronnym  rozwoju  nagrodzone zostało w 2003 r. 

tytułem „Szkoła z klasą". W tym samym roku nasza placówka otrzymała kolejny 

certyfikat związany z wdrożeniem ogólnopolskiego programu edukacyjno-

terapeutycznego „Ortograffiti” przeznaczonego dla uczniów z dysfunkcjami. Dbając  

o równomierny i prawidłowy rozwój naszych wychowanków, w tym uczniów z dysleksją, 

w szkole powstał Terenowy Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji i  Klub Rodziców 

Dzieci Dyslektycznych, co zaowocowało przyznaniem certyfikatu Polskiego 

Towarzystwa Dysleksji  w 2005 r. Krzyż Ligi Morskiej i Rzecznej Pro Mari Nostro 

szkoła otrzymała w 2009 r. za prężną, pełną sukcesów działalność Szkolnego Koła Ligi 

Morskiej i Rzecznej. Złotą Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego nasze 

gimnazjum wyróżniono w 2010 r. za całokształt działalności przyczyniającej się do 

rozwoju naszego regionu. Dbałość o bezpieczeństwo i szeroką profilaktykę zachowań  

i uzależnień uczniów została uhonorowana certyfikatem „Szkoły bez przemocy” (2011 r.) 

i certyfikatem „Bezpieczna Szkoła” (2013 r.). Rozwijanie zainteresowań uczniów to także 

cel naszych dążeń. Starania szkoły w tym kierunku nagrodzono w 2011 r. nadaniem 

tytułu „Szkoły Odkrywców Talentów”. Od 2012 r. w naszym gimnazjum funkcjonują 

klasy sportowe o profilu piłka siatkowa. W tym samym roku szkoła przystąpiła do 

realizacji programu zatwierdzonego przez PZPS i uzyskała miano SOS, czyli 

Siatkarskiego Ośrodka Szkolnego. Za upowszechnianie zdrowego stylu życia, którego 

nieodłączną częścią jest aktywność fizyczna, gimnazjum uzyskało w 2014 r. tytuł 

 „Szkoły w Ruchu”. 

 

W naszej szkole naukę  ściśle wiążemy z technologiami cyfrowymi. Dostrzegamy to, że 

umiejętność posługiwania się nowoczesnymi narzędziami jest niezwykle istotna dla 

młodego pokolenia. W roku szkolnym 2019/2020 dołączyliśmy do programu „Koduj  

z Gigantami”. Patronat nad warsztatami promującymi ideę nauki programowania wśród 

dzieci i młodzieży objęło Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji. 

Nasi uczniowie brali też udział w polskiej edycji międzynarodowego konkursu z zakresu 

programowania „Pix PROGRAMMING CHALLENGE”. 

We wrześniu 2019 roku rozpoczęliśmy edukacyjną przygodę z programami „Matlandia”  

i „PowtórkoMat”. Interaktywne zadania doskonalą umiejętności matematyczne 

uczniów, stają się też wciągającą zabawą dla całej klasy.  
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Krzyż Ligi Morskiej  
i Rzecznej Pro Mari Nostro 
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4. KADRA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 w latach 1945 – 2020 

 

 

  

 

 

Po 75 latach istnienia przyszedł czas na próbę uporządkowania kadry 

kierowniczej od początku jej istnienia. Nie było łatwo. Wiele godzin spędzonych  

w archiwum szkoły na skrupulatnym czytaniu akt osobowych, kronik oraz analizowaniu 

dokumentów płacowych nie przyniosło odpowiedzi na wszystkie pytania i … nadal są 

wątpliwości. Zestawienie kierowników szkoły, ich zastępców, dyrektorów  

i wicedyrektorów było możliwe dzięki pani wicedyrektor Beacie Niewolewskiej oraz 

niezawodnej pamięci byłej pani dyrektor - Zofia Białkowskiej i emerytowanym 

nauczycielkom.  

 

KIEROWNIK SZKOŁY ZASTĘPCA KIEROWNIKA SZKOŁY 

Mikołaj Bałysz  
1945 – 1947 

 

Lucjan Wojnowski   
1947 – 1948 

Franciszek Rajpold   
1948 – 1949 

Eustachy Bazylewicz   
1949 – 1950 

Janina Garbacka   
1950 – 1950 

Pelagia Paszulowa   
1950 – 1951 

Konstanty Jurkowski   
1951 – 1954 

Wacława Rokicka   
1954 – 1963 

Aleksy Dobrowolski 
Helena Lis 
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KIEROWNIK SZKOŁY ZASTĘPCA KIEROWNIKA SZKOŁY 

 
Maria Szulczyńska   

1963 – 1965 

 

Alina Kijek 1963 – 1965  
Józef Sać 1964 
Krystyna Organ 1964 – 1965  

 

Wacława Rokicka  
1965 – 1972 

 

Alina Kijek 1965 – 1970 
Helena Lis 1970 
Mirosław Kopczyk 1965 – 1971  
Krystyna Organ 1971 – 1972  
Zofia Białkowska 1970 – 1972  

DYREKTOR SZKOŁY WICEDYREKTOR SZKOŁY 

Krystyna Organ  
1972 – 1975 

Krystyna Świdnicka 1972 – 1974  
Zofia Białkowska 1972 – 1975  
Anna Stepczyńska 1974 – 1975 

 

Tadeusz Kiełbiński  
1975 – 1984 

Barbara Weprzędz 1976 – 1978 
Bogdan Paszula 1975 – 1976 
Zofia Białkowska 1979 – 1981  
Edward Bernatowicz 1981 – 1984  

 

Mirosław Kopczyk  
1984 – 1986  

Zofia Białkowska 1984 – 1986 
Maria Twardowska 1984 – 1985 
Małgorzata Kamińska 1985 – 1986  

 

Zofia Białkowska  
1986 – 1993  

Anna Zglińska 1986 – 1991 
Małgorzata Kamińska 1991 – 1993 
Maria Twardowska 1986 – 1988  
Barbara Grzechowiak 1988 – 1993  

 

Małgorzata Kamińska  
1993 – 1999  

Barbara Grzechowiak 1993 – 1995 
Czesława Kołodziej 1995 – 1999 

 

Czesława Kołodziej  
1999 – 2004  

 
Małgorzata Kamińska 1999 – 2004 

 

Lidia Mikołajek  
2004 – do dziś  

Bartosz Bieńkowski 2004 – 2006 
Beata Niewolewska 2006 – do dziś 
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Jedynką rządzi fajna kobieta   

 

 

Konsekwentna, zdecydowana, bardzo 

charyzmatyczna i charakterystyczna. Myślę, 

że takie cechy idealnie opisują 

najważniejszą osobę w Jedynce, naszą 

Panią Dyrektor – Lidię Mikołajek. Tę 

zaszczytną funkcję objęła w roku 2004. 

Mimo upływu czasu nie traci świeżości w 

swoich działaniach i dalej potrafi 

zaskakiwać i opracowywać plany 

unowocześniania naszej szkoły.  

Dobrze pamiętam bardzo zdecydowane  

i mocne słowa Pani Dyrektor o uczniach, stawiające wszystkich do pionu. Kiedy Pani 

Mikołajek idzie przez korytarz, zawsze wszyscy ustępują jej miejsca i z szacunkiem się 

witają. Prawdziwym zaszczytem są momenty, w których Pani Dyrektor sama zaczyna 

rozmowę z uczniem, sam miałem kilka takich sytuacji i każda była wyjątkowa. 

Swoje spojrzenie na Panią Dyrektor mają też moi młodsi koledzy, którzy dwa lata temu 

rozpoczęli naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Według nich dyrektor powinien 

być zdecydowany, miły, uśmiechnięty, no i oczywiście fajny. Jednogłośnie stwierdzili, że 

wszystkie te cechy można odnaleźć u Pani Mikołajek. Zauważyli też, że piękne sale 

lekcyjne, ścianka wspinaczkowa i świetny plac zabaw to zapewne pomysł Pani Dyrektor, 

która dba o swoich uczniów.  

Wśród starszej części społeczności uczniowskiej Pani Dyrektor budzi zdecydowany 

szacunek. Tak samo zresztą u nauczycieli. Ciekawym przykładem jest Pan Mariusz 

Rzeszotek, były wychowanek Pani Mikołajek. Mimo iż została dyrektorem, nie zostawiła  

uczniów i do końca, oprócz funkcji dyrektora, sprawowała wychowawstwo nad swoją 

klasą. Pan Mariusz zawsze  to wspomina i doskonale wiem, jakim szacunkiem darzy 

naszą Panią Dyrektor.  

Myślę, że niezależnie od wieku uczniowie kojarzą Panią Dyrektor z przeogromną 

charyzmą i nieprzeciętnym poczuciem humoru. Jeśli wymaga tego sytuacja – potrafi 

zganić, ale też zauważa i cieszy się z sukcesów swoich uczniów, nawet tych najmniejszych. 

Dla każdego ucznia znajdzie czas. Każdemu da szansę. Czy w naszym mieście jest drugi 

taki dyrektor? Wątpię. A czy znajdzie się takiego drugiego dyrektora, który jest tak blisko 

swoich uczniów? Też mi się nie wydaje. Po prostu fajnie jest mieć takiego Dyrektora. 

      Wojciech Sabała, absolwent Gimnazjum nr 1 

      w roku szkolnym 2018/2019 



19 
 

Wicedyrektor o złotym sercu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spokojna, uśmiechnięta, opanowana, jednak potrafi zrobić niejedną wejścióweczkę. 

Każda lekcja to pewna porcja adrenaliny - nigdy bowiem nie wiadomo, kiedy będzie 

kartkówka. Fraza "wyciągamy karteczki" już na zawsze zapadnie w umysłach wielu 

uczniów. O kim mowa? To właśnie jest Wicedyrektor naszej szkoły - Pani Beata 

Niewolewska. 

Kobieta, przed którą wszystkie klasy z literą "E" czują wiEEElki respekt. Czy wydaje ci 

się, że to zadanie jest proste? NIC BARDZIEJ MYLNEGO! Pamiętaj, że możesz je 

rozwiązać na trzy sposoby, a nie jeden. Masz wątpliwości, jak zrobić jakieś zadanie? 

Wykorzystaj twierdzenie Pitagorasa, nawet jeśli nie ma tam trójkąta prostokątnego. Masz 

w planie zastępstwo? Przygotuj się na dodatkową lekcję matematyki. Nie wiesz, jaki 

wybrać profil klasy szkoły po ukończeniu Jedynki? Pani Wicedyrektor ma drobną sugestię 

– ŚCISŁY!  

Pani Beata Niewolewska to kobieta o złotym sercu, niezwykłym podejściu do życia  

i uczniów. Zawsze rozwieje wątpliwości i  wytłumaczy, jak się mnoży te dwa trudne 

pierwiastki. Z Panią matematyka staje się hobby, sensem życia!  

Dzięki Pani Wicedyrektor wiele osób odnalazło swoje powołanie, dostało się do 

wymarzonej szkoły, skończyło studia. Życzymy każdemu tak wspaniałej nauczycielki,  

a zarazem takiego wyrozumiałego Wicedyrektora.  

 

 

 

 

      Magda Szwarc, absolwentka Gimnazjum nr 1 

w roku szkolnym 2018/2019 
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5. Pracownicy szkoły 

Jedynym rozsądnym sposobem wychowania jest  

oddziaływanie własnym dobrym przykładem. 

A. Einstein  

 

Dawne  grono pedagogiczne 

Zdjęcie nauczycieli  z roku 1950 

 

 

Adamiak Maria (2004 - 2006),  Adamowicz Danuta (1984- 1985), Adamowska Adrianna 

(l.70/80), Adaś Marianna (-), Antos Gabriela (1996 - 2009), Bajko Dariusz (1989 - 1991), 

Bałysz Mikołaj (1945 - 1947), Bałysz Kazimiera (1945 - 1947),  Banaszek Beata (1991 – 

1992), Bańkowski Rafał (2008 - 2018) Barcińska Zdzisława (1978 - ), Barszczak Andrzej 

(1990 - 2006), Bartel Arkadiusz (2002 - 2005), Bartold Ryszard (1984 - 1985), 

Bazylewicz Eustachy (1949-50), Bąk Alicja (1986 - 1987), Bednarek Aleksandra (2007 - 

2008), Bernatowicz Edward (1981 - 1987), Białkowska Zofia (1961 - 1994), Biały 

Stanisław (1964 - 1966), Bieńkowski Bartosz (1999 - 2006), Blachowska (1955 - 1956), 

Błabut M. (1953 – 1954), Błachowiak Małgorzata (2000 -2019),  Błaszczyk Bogdan 

(1998 - 2005), Bobrek Krystyna (2010 - 2011), Bolesta Elżbieta (1988 - 2001), 

Boniewicz Beata (2008 - 2008), Borcz Zbigniew (2000 - 2008), Borowiec Stanisław 

(1955 -),  Bremborowicz/Kowalczyk Beata (1986 - 1993), Brodniewicz Józef (1949 - 

1950), Broniecki Stefan (2009 - 2010), Bruch Ewa (1994 - 1995), Brzozowska Beata 

(2001 - 2004), Buchowicz Ryszard (1951 - ), Buczkowska Danuta (2001 - 2006), 

Budzianowska Anna (1964 - 1965), Budzianowska Maria (1952 - ), Bujewicz D. (1949 - 

1950), Bujewicz Krystyna (1951 - ), Być Krystyna (1986 - 1089), Być Mirosław (1984 - 
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1988), Ceranowski Janusz (1978  - 1979), Chmielowska/Wilczyńska Cecylia (1953 - 

1992), Chodakowska Krystyna (1974 - 1975), Chodor Renata (2007 - 2008), Chodurek K. 

(1953 - 1966), Chodurska-Marchodej Krystyna (1961 -67 ), Chruściewicz Jerzy (1975 - 

1981), Cieślińska /Magdowska Elwira (1989 - 1999), Cupiał-Rycak Krystyna (1984 - 

1991), Czajkowska-Tymkowicz Bogumiła (1972 - 2004), Czubik Krystyna (1969 - 1997), 

Czuluk Edyta (2016- 2019), Dawid Przemysław (2002 - 2003), Dąbkowska H. (1954 - 

1955), Dąbrowska Monika (2003 - 2004), Dembiec Kalina (1986 - 1987), Dernowska 

Sabina (1955 - 1956), Dmochowska Irena (1964 - 1978), Dobrowolska Genowefa (1960 -

), Dobrowolski Aleksander (1954 -), Dolisz Helena (1972 - 1996), Dowgiert Teresa (1984 

- 1985),  Drewnowski Stanisław (1947 - ), Dubaniewicz Alina (1967 - 1980), Dubiecka 

Ewa ( - ), Dyduła Robert (1999 - 2002), Dziedzic Ryszard (1995 - 1998), Dzionk 

Mirosława (1958 - ), Fido Barbara (1969 - 1975), Filipczak Halina(1972 - 1981), 

Frątczyk Zbigniew (1984 - 1989), Gacka-Sobolewska Danuta (1956 - 1990),  Gadomski 

Paweł (2000 - 2001), Galewicz Monika (2014-2015), Gappa Jadwiga (1998 - 1999), 

Garbacka Janina (1950 - 1950), Gil Emilia (1956 - 1957), Gimbutt– TylingoKrystyna 

(1966 - 1999), Giżyńska Halina (1947 - 1961), Gliwa Małgorzata (- ), Gliwa Cezary 

(2013 - 2014), Gmys Ewa (1979 - 1989), Goliński Jakub (2003 - 2004), Gospodarek 

Dorota (2001 - 2007), Gostyńska Ewa (1983 - 1985),  Górecki Andrzej (1992 - 1994), 

Górska Ewa (2000 - 2006),  Grabowska K. (1946 - 1947), Grabowski Janusz (1986 - 

1986), Gracek Przemysław (2005 - 2008), Gradowska Marzena (2000 - 2001), Gradzik  

Barbara (2004 - 2006), Gratkowski (1954 – 1955),  Grego Józef (1946 - 1950), Grochocki 

Jan (1988 - 1993),  Grudzińska Małgorzata (1986 - 1988), Gruszczyńska (1956 - 1957), 

Grządka Patrycja (2011 - 2012), Grzech Beata (1985 - 2000), Grzechowiak Barbara 

(1984 - 1995), Grzedzińska Małgorzata (1986 - 1987), Grzyb Alicja (1986 - 1987), Grzyb 

Maria (1985 – 1987), Herbowska Marta (2013 - 2014), Hoffmann Jan (1982 - 1984), 

Hołodniuk Stefan (1945 - 1948), Hryniewicki Marcin (2011- 2017), Hutek Bartosz (2011 

- 2012),  Idzikowska Elżbieta (1983 - 1995), Jabłoński Marek (1978 - 1978), Jagniewska 

Barbara (1967 - 1973), Jagniewski Bolesław (1966 - 1975), Jakubiec Monika (2010 - 

2011), Jakubowska Agnieszka (1984 -), Jankowski Lech (1983 - ), Janosik Izabella (1993 

- 1999), Jarecka Irena (1965 - 1979), Jarosz (1955 - 1956), Jaworska-Krysińska Maria 

(1960 - 1965), Jaworski Władysław (1979 - 1987), Jędrzejak Robert (2011 - 2012),  

Jędrzejewska Irena (1990 - 2006), Jurkowski Konstanty (1950 - ), Kaczanówna Jadwiga 

(1950 - ), Kaczyńska Ludomira (1963 - ), Kalinowska Joanna (1990 - 1992), Kamińska 

Jolanta (2000 – 2002), Kamińska Małgorzata (1985 - 2017),  Kamiński Artur (2008 – 

2009), Kapanejko Jadwiga ( - ), Karcz Marta (2009 - 2009), Karolak Elżbieta (1981 - 

1999),  Karwowska – Prussak Anna (1988 - 1988), Kawałek Jacek (1997 - 1998), 

Kazimierkiewicz Elżbieta ( - ), Kempista Jolanta (1979 - 1996), Kiełbiński Tadeusz (1975 

– 1988), Kijek Alina (1951-), Kilian Mariusz (1982 – 1983),  Kisiel/Dołowa Bożena 

(1988 - 2000), Klesińska Wanda (1954 - 1955), Klesiński Leon (1954 - 1960), Klewicki 

Radosław (2000 - 2001), Kloc Maciej (2006 - 2007), Kolczewski Witold (1961 ), Kolska 

Joanna (2013- 2016), Kołaczkowski Piotr (1994- 2018), Kołakowska Małgorzata (2004 - 

2007), Kołodziej Czesława (1965 - 2004), Komański Mirosław (1984 - ), Komosińska 

Kazimiera (1956 - 1991), Komosińska Wioletta (1983 - 1987), Komosiński Edward (1981 

- 1982), Kondek Andrzej (1978 - 1979), Konopińska-Sołtysiak Ewa (1973 - 1975), 
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Kopczyk Mirosław (1956 - 1992), Kosiorek Lilianna (1986 - 1987), Kostałkowicz 

Jadwiga (1981 - 1983), Kościelna Ewelina (2008 - 2009), Kotowska Zbysława (1945 - 

1946), Kowalczyk Danuta (1951 - 1954), Kowalczyk Irena (1974 - 1974), Kozłowska 

Marzena (1992 - 1993), Kozubek Piotr (1994 - 1998), Krawczyk Henryka (1963 - 1989), 

Krawiec Marzena (1983 - 2000), Krewski Czesław (1985 - 1989), Krochmal Krystyna 

(1984 - 1987), Kroczewski Janusz (1969 - 1993), Krüger J. (1951 - 1954), Kruzel Anna 

(1986 - 1987), Krzesińska Józefa (2000 - 2001), Krzesińska Maria (1960 - ), Krzysztofik 

– Kuna Agnieszka (1999- 2017), Kudelska Katarzyna (1984 - ), Kuligłowski Stefan (1994 

- 1994), Kulon Teresa (1999 - 2013), Kus Krystyna (1965 - 1976), Kwaśnik Joanna 

(2001- 2019), Kwiatkowska Magdalena (2005 - 2013), Lemańczyk Emilia (2012 - 2013), 

Leszczyńska/Kołaczkowska Katarzyna (2001 - 2008), Lewandowska Hanna (1985 - 

1985), Lewandowska Grażyna (2005 - 2006), Lewandowska Teresa (1986 - 1987), 

Lipińska-Rybak Anna (1979 - 1979), Lis Helena (1960 - 1970), Lisiak Teresa (1979 - 

1986), Lisowski Henryk (1990 - 1997), Łabiński Jacek (1988 - 1996), Łazarczyk Grażyna 

(1983 - 1993), Łoś Elżbieta (1982 - 1982), Ługowska Krystyna (1971 - 1992), Łukacka 

Ewa (2001 - 2003), Maciaszek Krystyna (1979 - 1993), Maciaszek Tadeusz (1979 - 

1987), Maciąg Teresa (1968 - 1974), Maciejewska Magdalena (2004 - 2006), 

Maciejewski Polikarp (1945 - ), Maciejewski Jan (1968 - 1969), Makowska Adela (1950 -

), Małaszewska Janina (1952 - 1977), Małyszko Ewa (2002 - ), Mańkowski Seweryn 

(1945 - ), Marciniak Jarosław (1985 - 1987), Marcinkowska Łucja (1975 - 2001), 

Marcińczak Teresa (1955 - ), Marcińczak Bogdan  (1955 - ), Marek Joanna (1952 - ), 

Marikiewski (1945 - ), Markiewicz Elżbieta (1964 1993), Markiewicz (1949 - 1950), 

Maryniak Michał (1956 - ), Matlakiewicz Krzysztof (1983 - 1990), Matynkiewicz  

Magdalena (2009 - 2010), Mazur Radosław (2001 - 2005), Mekler- Augustyn Anna (1987 

- 1988), Miałkowska Małgorzata (1989 - 1990), Michałowska Barbara (1974 - 1989), 

Misiura Joanna (2000- 2017), Modrzejewska Alicja (l.70.), Modzelewska Beata (1986 - 

1987), Morawska Teresa (1999 - 2002), Moszyńska-Wojnowska Maria ( -), Muchowska 

Tarsylia (1993 - 1995), Muciek/Mulawa Helena (1961 - 1977), Musiał Teresa (2001- 

2018),Nadziejko Janina (1994 - 1995), Nagórna Elżbieta (1987 - 1989), Niedziałek 

Joanna (1983 - 1995), Notz Ryszard (1956 -), Nowak Katarzyna (1997 - 1998), 

Nowosadko Antoni (1961 - 1973),  Okuniewicz Jarosław (2002 - ), Olechno Jolanta 

(1984 - 2020), Oleszczuk Wojciech (2005 - 2009), Olszanecka Danuta  (1979 - 1988), 

Olszanecka Magdalena (2003 - 2004), Olszewska Anna (1962 - ), Organ Krystyna (1951 - 

1991), Orłowska Lilianna (1991 - 1992), Ośliślok Krzysztof (2007- 2020), 

Paduch/Czaplicka Maria (1953 – 1956),  Panoczko Jadwiga (1997 - 1998), Pasek Tadeusz 

(1980 – 1991), Paszkowska-Menke Ludmiła (1990-2015), Paszula Bogdan (1975 - 1984), 

Paszulowa Pelagia (l.50.), Paśka-Koschel Ewa (1986 - 1990), Pawelczak Danuta (l.60.), 

Pawlicka Elżbieta (1978 - ), Pawlik Anna (2001 - 2005), Pelc Danuta (1989 - 2006), 

Perek Małgorzata (2003 - 2004), Piasecka Beata (1987 - 1987), Pices Jolanta  ( - ), 

Pieszko Michał (1951 - 1952), Pilżys/Malinowska Natalia (2009 - 2012), Piotrowska 

Danuta (1990 - 2004), Piotrowska Joanna (2019-),Płachtowa ( - ), Płomińska Zofia ( - ), 

Podkowa Emilia (1962 - 1996), Polak Elżbieta (1987 - 1987), Pomykała Grażyna (1988 - 

1989),  Porawska Ludmiła (1985 - 2006), Porzucek J. (1956 - 1957), Prundera Robert 

(1983 -), Pryszmont Antoni (1988 - 1988), Przybył Jarosław (2000 - 2001), Przybysz  
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Janina (1954 - 1972), Przybyszewska Irena(1945 - 1947), Przybyszewska Dorota (2001 - 

2002), Puc Halina (1962 - 1976), Pujdak-Bretta Maria (1984 - 1987), Radajewski 

Franciszek (1960-) Rajchwald Janina (1976 - 1986), Rajpold Kazimiera (1950 - ),  

Rajpold Franciszek (1947 - ), Rakowski Jan (1988 - 2010), Rapacki Władysław (1989 - 

1989), Resińska W. (1955 - 1956), Rokicka Wacława (1954 - ), Rokicki Jacek (1987- 

2017), Romańska Iwona (1992 - 1995), Rozwadowska Monika (2001 - 2013), Różeńska 

Olga (1960 - 1965), Rumińska J. ( - ), Rużyk Marek (1987 - 1988), Rybicka Ewa (1971 - 

1976),  Rycosz Krystyna ( -), Ryngwelski Ryszard (2005 - 2006), Rynio/Turek Krystyna 

(1977 - 1981), Rypulak Jan (1989 - 1995), Ryttel Iwona (1985 - 1986), Sać Józef (1963 - 

), Sadecka Helena (1964 – 2004, 2019-2020), Sadkiewicz Mieczysław (1983 - 1986), 

Samul Lucyna (1958 - 1965), Sapiejko Mirosław (1975 – 1976), Satro Marcin (2013- 

2017), Sawicka Krystyna (1972 - 1975), Sawicz Aleksandra (1983 - 1984), Sceszka 

Waldemar (- ), Sejfert Ewa (1970 - 1994), Sienkiewicz Janina (1980 - ), Sikora Agnieszka 

(1992 - 1998), Siwiec Joanna (1969 - ), Skindel Maria (1975 - 1977), Skowrońska Anna 

(1985 – 1990), Skowyra Wioletta (1993 - 1994), Skrok Edward (1958 - ), Sławnikowska 

Maria (1951 - 1953), Smykowska Kamilla (2004-2006), Sobocińska Krystyna (1969 - 

1995), Sobolewska Bogusława (1966 - 1966), Sobotnicka Izabella ( lata 70./80.), Sojka 

Jadwiga (l.70/80.), Sorejko M. ( -), Starczewska Maria (1958 - 1970), Stefańska 

Małgorzata (2005 - 2006), Stepczyńska Anna (1972 - 1990), Struczyńska Eugenia (1949 - 

1950), Strzałkowski Stanisław (1975 - 1975), Strzelczyk Michał (1954 - 1955), 

Sulkowska Stefania ( - ), Szymańczyk Stefania (1977 - 1977), Szafran Józef (1949 - 

1950), Szarmach Antoni (1968 - 1973), Szarmach Zofia (1968 - 1998), Szczepankowska 

Iwona (2009 - 2010), Szcześniewska Janina (1978 - ), Szczubkowska Małgorzata (2005 - 

2009), Szczubkowski  Adam (2004 - 2005), Szornak- Muszyńska Aleksandra (1989 - 

1993),Szpak Robert (2013- 2018), Sztaba Maria (1951 - 1952), Szulczyńska Maria (1953 

- 1965), Szwedek Kamila (2003 - 2003), Szyćko Eleonora (1952 - 1954), Szymańska-

Werner Mirosława (1985 - 19987),  Szyper Zofia (1950 -), Szyszka Danuta ( - ), 

Śniegocka Krystyna (2002 - 2004), Świdnicka Krystyna (1962 - 1976), Tanasiejczuk 

Nikołaj (2004 - 2005), Tranogrodzka  Irena (1951 -), Tarnowska  Irena (1984 - 1990), 

Terkiewicz Zofia (1946 - 1949), Terlikowska Z. (1946 - 1947), Tłok Katarzyna (1992 - 

1998), Tobiasz Alina (1951 - ),  Tomaszewska Adolfina (1945 - 1946), Tomaszewski 

Zenon (1983 - 1985), Toporowska Wanda (1967 - 1991), Trojanowska Krystyna (1998- 

2018), Trzaska Mirosława (1970 - 1972), Trzeciakiewicz Genowefa (1951 - 1966), 

Turkiewicz Zbigniew (1978 - 1979),  Turkiewicz  Zofia ( -) , Twardowska Maria (1976 - 

1990), Uławska Joanna (1998 - 2001), Uptas Aleksandra (1961 - 1976), Usewicz Janina 

(1951 - ), Walczak Stefania (1955 - 1967), Warmuzek Edmund (1989 - 1989), 

Wasilewicz Leonarda (1971 - ), Wawrzyńczak Teresa (1961 - 1962), Wągrowski 

Bartłomiej (2000 - 2004),  Wełnicka Barbara (1992 - 1994), Weprzędz Barbara (1975 - 

1978), Werner Sylwia (1998 - 1999), Wernicka Krystyna (1988 - ), Weryk Beata (1984 - 

), Wielgus Czesław (1960 - ), Wierzbińska Anna (1985 - 1989), Wierzcholska Jolanta 

(1979 - ), Więckowska Janina (1979 - ), Willma Karolina (2002 - 2003), Willma Ewa 

(2000 - 2006), Wiśniewska Mirona (1985 - 1994), Wiśniewska Małgorzata (2005 - 2008), 

Włoch Edward (1989 - 1989), Włodkowicz Janina (1990 - 1992), Wnorowska Maria 

(1946 -), Woch Zbigniew (2005 - 2006), Wojnowski Lucjan (1946 - 1947), Wolska-
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Zielińska Anna (1988 - 1994), Wołoszak Aniela (1997 - 1998), Wołoszyn Marian (1990 - 

1994), Woś Bożena (1997 - 1998), Wójcicki Jan (1963 - 1966), Wrzosek Ewa (1991 - 

1991), Wygoda/Dudek Justyna (1986 - 1996), Wyszkowski Adam (1989 - 1991), 

Zabłocka Elżbieta (1999 - 2000), Zajączkowska Teresa (1960 - 1990), Zajączkowski 

Dariusz (1988 - 1988),  Zapotoczna/Męczyńska Katarzyna (1987 - 2001), Zawadzka 

Halina (1953 - 1954),  Zglińska Anna (1958 - 1991), Zgoła Bronisław (1961 - ), Ziegler 

Elżbieta (1975-1976), Zielińska Barbara (1958 -), Zieliński Michał (1946 - 1948), Ziemba 

Krystyna (lata 70.), Ziomek Marzanna (2015-2016), Zosik Joanna (1995 - 1996), Zubecka 

Maria (1951 - ), Żbikowska Jolanta (1998 - 1999), Żukowski Andrzej (1962 - 1964). 

 

(Powyższe zestawienie powstało na  podstawie dostępnych akt osobowych, niestety nie zawsze  

kompletnych. Przepraszamy za nieścisłości, pomyłki). 

 

 

Obecne  grono  pedagogiczne 

 

Kadra szkoły – X 2020 r. 

 

 

Baniak Urszula (2000), Błaszczyk Danuta (2000), Bochniak Marta (2020), Chaber Joanna 

(2019), Chmiel Katarzyna (2019),  Dreger-Brelik Ewa (1998), Dudek - Rosiak Ewelina 

(2020), Goral Agnieszka (2006), Górnisiewicz Mariusz (2018), Górska-Sęk Honorata 

(2000), Haponiuk Edyta (2001), Jancz Violetta (1988), Kaczmarek Przemysław (1996), 

Kamińska Natalia (2020), Krępeć Jolanta (2002), Kuliś Anna (1991), Leśniakiewicz/ 

Wirpszo Anna (2001-2010; 2014), Lewandowska Aleksandra (2018), Litwinowicz 

Renata (2009), Majewska-Gocek Ewa (2019), Markwart-Molenda Karolina (2006), 

Mielnik Zenon (1998), Mikołajek/Skrzyniarz Agata (2013), Mikołajek Lidia (1990), 
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Miszke Daniel (2019), Musiał Jacek (2001), Musiał  Jowita (2016),  Niewolewska Beata 

(1993), Ośliślok/Gruchała Natalia (2013), Pajdak Anna (2018), Paradowska Helena 

(2010), Pasikowska Małgorzata (1990), Pasternak Agnieszka (2019),  Pietrzak-Jedynak 

Aneta (1999), Polus Marzena (2019), Prewencka-Czubik Beata (2006), Rebelska Anetta 

(1987), Rowińska Elżbieta (2011),  Rzeszotek Mariusz (2015),  Sawicka-Bartha Beata 

(1990), Spadło Agnieszka (2008), Sroka Piotr (2014), Szczepaniak Teresa (2019), 

Szczerba Agnieszka (2017), Szulc Elżbieta (2020), Szymańska Małgorzata (2001), 

Traczyk-Oskroba Beata (2002), Urbańska Teresa (1986), Ważydrąg Elżbieta (1992), 

Wilewska Małgorzata (2002), Wnukowska Marta (2020),  Żach Natalia (2019). 

 

 

Dawni pracownicy administracji i obsługi szkoły 

 

Arendt Halina (1983 - 1987), Augustyn Joanna (1988 - 1989), Augustyn Stanisława 

(1973 - 1979), Badziński Władysław (1993 - 1996), Balcerak Zofia (1966 - 1976), Banas 

Maria (1989 - 2012), Baranowski Stefan (1990 - 1991), Barczewka Irena (1982 - 1983), 

Bąk Krystyna (1971 - 1990), Bednarek Aleksander (1989 - 1989), Bilińska Beata (1989 - 

1989), Borek Jadwiga ( -), Buszyńska Maria (1987 - 1990), Chrzanowski Bohdan (1991 - 

1995), Chycka Stanisława (1975 - 1986), Chylak Łucja(1969 - 1983), Ciborowska Anna 

(1962 - 1966), Cichońska Renata (1986 - 2004), Cieślińska Czesława (1971 - 1974), 

Cylkie Tadeusz (1957 - 1958), Dalak Ewa (1988 - 1989), Dratwa Stanisław (1986 - 

1987), Enenkel Anna (1964 - 1965), Fałek Bogumiła (1956 - 1995),  Ferrarius Janina 

(1967 - ?), Figlarz Stefania (1980 - 1980), Filiks  Janina (1982 - 2004), Filip Daniela 

(1982 - 1983), Furmańska Krystyna (1990 - 2007), Gałka Genowefa (1971 - 1974), 

Gawlikowska Bożena (1981 - 1984), Ginter Renata (1979 - 1980), Golińska Barbara 

(1984 - ), Gołąb Teresa (1962 - 1972), Gosławski Józef (1985 - 1986), Grabkowska 

Krystyna (1967 - 1970), Graf Małgorzata (1987 - 1995), Grzebyta Urszula (1966 - 1981), 

Grzegorczyk Anna (1992 - 2004), Gumińska Stefania (1982 - 1984), Halińska Emilia 

(1990 - 1991), Iwanicki Mikołaj (1986 - 1989), Iwanowska Janina (1969 - 1981), 

Iwanowski Ryszard (1966 - 1966), Jach Irena (1988 - 1988), Jacuńska Zofia (1988 - ), 

Jamro Jolanta (1990 - 1990), Jańczyk Genowefa (1975 - 1976), Jawilak Grażyna (1989 - 

1990), Jaworska Bożena (1981 - 1982), Kamińska Aniela (1984 - 1990), Kamińska- 

Pająkowska Irena (1984 - 1988), Karkocki Władysław (1961 - 1962), Kasperowicz 

Jadwiga (1971 - 1976), Klepuszewska Grażyna (1983 - 1984), Kociemba Marek (1976 - 

1989), Kopeć Edmund (1990 - 1990), Kosz Czesław (1965 - 1967), Kosz Witold (1966 - 

1967), Kowaleczko Maria (1966 - 1970), Kowalewska Halina (1989 - 1990), Kozłow 

Dariusz (1986 - 1986), Kozub Marianna (1988 - 1988), Krokos Krystyna (1983 - 1996), 

Krycka Helena (1967 - 1976), Kusiak Maria (1967 - 1969), Lamprycht Zygmunt (1966 - 

1966), Liczbińska Mirosława (1990 - 1991), Lisowska Halina (1987 - 1988), Lisowska 

Lucyna (1988 – 2018), Luboińska Teresa (1989 - 2001), Majcher Kazimierz (1962 - 

1963), Malinowska Krystyna (1962 - 1963), Małecka Sabina (1988 - 1988), 

Marcinkowska Krystyna (1982 - 1987), Merlak Maria (1982 - 1982), Michalak Eugeniusz 

(1987 - 1988), Michalski Kazimierz (1990 - 1990), Migdał Leokadia (1955 - 1974), 
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Miklaszewska Janina (1956 - ?), Misztela Sylwester (1996 - 1997), Młynek Regina (1967 

- 1986),  Młynek Stefan (1967 - 1991), Mojsiewicz Halina (1990 - 1991), Mołodowicz 

Seweryn (1953 - 1966), Musiał Krystyna  (1974 - 1984), Musiał Grażyna (1987 - 1987), 

Naradzynkowska Teresa (1974 - 1986), Nawrot Władysław (1997 - 2000), Nikodemczuk  

Stanisław (1986 - 1986), Nocny Zygfryd (1986 - 1986), Nowacka Janina (1963 - 1968), 

Nowak Leszek (1989 - 1989), Obuchowska Katarzyna (1974 - 1975), Olszewska Laura 

(1988 - 1989), Pasłecka Jolanta (1983 - 1990), Pawlicki Jan (1982 - 1986), Piękoś  Zofia 

(1988 - 1989), Pieszko Wanda (1957 - 1970), Pius Jolanta (1989-1990),Piwowarczyk 

Łucja (1969 - 1969), Polakowska Teresa (1973 - 1977), Poluchowicz  Grażyna (1987 - 

1988), Popławski Stanisław (1962 - 1963), Pożarowszczyk Stanisława (1990- 2018), 

Radomska Danuta (1982 - 1983), Rokosz Danuta (1984 - 1986), Rudewicz Zbigniew 

(1982 - 1989), Ruszczak Stefania (1989 - 1990), Sakowicz Józefa (1959 - 1958), 

Salewska Krystyna (1973 - 1973), Szczodra Czesława (1982 - 1983), Siek Teresa (1982 - 

1983), Sieniewska Irena (1987 - 1988), Siergiej Anna (1959 - ), Skubisz Ewa (1988 - 

1988), Słomczyńska Zofia (1990 - 1991), Smykowski Henryk (1988 - 1998), Staszczak 

Helena (1996 - 2004), Stawińska Leonarda (1988 - ), Struszczyk Krystyna (1973 - ),     

Strzechmińska Anna   (1995 - 2004), Strzechmiński Jan (1991 - 2005), Synak Michalina 

(1986 - 1987), Szcześniak Irena (1981 - 1986), Tatarek Elżbieta (1960 - 1962), 

Teliżewska Krystyna (1960 - 1987), Tocicka Krystyna (2012-2013), Tomicka Leokadia 

(1969 - ), Traczykowska Nina (1976 - 1996), Tymek Małgorzata (2002 - 2004), Usnarski 

Andrzej (1998 - 1999), Włodarczyk Czesława (1961 - 1975), Zapaśnik Genowefa (1958 - 

1973), Zielonka Wanda ( 1997- 2020), Żebrowska Elżbieta (1985 - 2004). 

 

(Powyższe zestawienie powstało na  podstawie dostępnych akt osobowych, niestety nie zawsze  

kompletnych. Przepraszamy za nieścisłości, pomyłki.) 

 

 

Obecni pracownicy administracji i obsługi 

 

Ampuła Edward (1992), Czuryło Ewa (1996), Dudek Renata (2020), Dziewicka 

Katarzyna  (2019), Korzeniowska- Moszczuk Grażyna (1996),  Łapiński Łukasz (2018), 

Łubińska Patrycja (2014), Sadowski Jerzy (2005), Smołucha Agnieszka (2018), 

Styczyńska Urszula (2018), Świeszczak Urszula (2004), Walasek Krystyna (1995), 

Wiewiórka Bernarda (2008). 
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6. Osiągnięcia w nauce                                 
Nie wystarczy zdobywać mądrość, 

trzeba z niej także korzystać. 
Cyceron 

       
 Najwyższym dobrem naszej szkoły jest dobro ucznia. Sukcesy naszych 

wychowanków stanowią cel naszego działania. Są ukoronowaniem pracy i motywacją do 

dalszych starań. Każdy sukces ucznia napawa nas dumą, a te przedstawione poniżej 

najbardziej. 

 

Osiągnięcia w nauce (tylko na poziomie województwa i wyżej) 

 

Rok  Imię i nazwisko Przedmiot  Rodzaj konkursu 

 

Sukces  

 

1979 Jolanta Dopke j. rosyjski 
konkurs języka 

rosyjskiego 
IV miejsce 

1980 Wojciech Dmitriew biologia konkurs biologiczny II miejsce 

1984 Anna Radomska biologia 
konkurs wiedzy 

przyrodniczej 
XII miejsce 

1984 Jacek Wagner matematyka konkurs matematyczny Finalista 

1985 Jerzy Żuchniewicz chemia konkurs chemiczny III miejsce 

1994 Magdalena Biskupska chemia konkurs chemiczny Laureatka 

1994 Grzegorz Sosna chemia konkurs chemiczny Laureat 

1994 Mariusz Landowski historia konkurs historyczny Laureat 

1994 Łukasz Chruściel chemia konkurs chemiczny Finalista 

1994 Michał Leleń chemia konkurs chemiczny Finalista 

1996 Tomasz Nowak fizyka konkurs fizyczny Laureat 

1996 Patryk Zalewski chemia konkurs chemiczny Laureat 

1997 Paweł Brodalka chemia konkurs chemiczny Laureat 

1997 Dariusz Nowak historia konkurs historyczny Finalista 

1997 Paweł Brodalka matematyka konkurs matematyczny Finalista 

1997 Natalia Ogórek j. angielski konkurs j. angielskiego Finalistka 

1997 

Agnieszka Kreliszyn 

Agnieszka Sosna 

Ewelina Świecka 

Łukasz Chruściel 

Paweł Brodalka 

j. rosyjski konkurs j. rosyjskiego Finaliści 

1998 Patrycja Olejnik geografia konkurs geograficzny Laureatka 

2000 Zbigniew Majzner geografia konkurs geograficzny Laureat 

2000 Paweł Kunat j. polski konkurs polonistyczny Laureat 

2001 Agnieszka Rymaszewska  historia konkurs historyczny Laureatka 

2003 Michał Bonja j. polski konkurs polonistyczny Laureat 

2003 Marcin Romanowski historia konkurs historyczny Laureat 

2004 Maciej Misiura  fizyka konkurs fizyczny Laureat 

2004 Patrycja Figiel biologia konkurs biologiczny Laureatka 
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2007 Anna Gawrysiak biologia konkurs biologiczny Laureatka 

2007 Dominika Niewęgłowska j. polski konkurs polonistyczny Finalistka 

2007 Anna Gawrysiak historia konkurs historyczny Finalistka 

2007 Łukasz Luty historia konkurs historyczny Finalista 

2008 Maria Czaplewska j. polski konkurs polonistyczny Laureatka 

2008 Iga Wieczorek j. polski konkurs polonistyczny Finalistka 

2008 Iga Wieczorek geografia konkurs geograficzny Finalistka 

2008 Michał Jakubowski geografia konkurs geograficzny Finalista 

2008 Iga Wieczorek historia konkurs historyczny Finalistka 

2008 Krzysztof Gruszka fizyka konkurs fizyczny Finalista 

2008 Mateusz Miazga informatyka konkurs informatyczny Finalista 

2009 Maria Czaplewska j. polski konkurs polonistyczny Finalistka 

2009 Aleksander Stojanowski fizyka konkurs fizyczny Laureat 

2009 Korneliusz Kłosowski chemia konkurs chemiczny Laureat 

2009 Iga Wieczorek historia konkurs historyczny Finalistka 

2009 Monika Cichosz fizyka konkurs fizyczny Finalistka 

2009 Weronika Krzyczkowska fizyka konkurs fizyczny Finalistka 

2009 Iga Wieczorek chemia konkurs chemiczny Finalistka 

2009 Aleksander Stojanowski informatyka konkurs informatyczny Finalista 

2009 Korneliusz Kłosowski j. angielski 
konkurs języka 

angielskiego 
Finalista 

2009 Korneliusz Kłosowski geografia konkurs geograficzny Finalista 

2009 Iga Wieczorek j. niemiecki 
konkurs języka 

niemieckiego 
Finalistka 

2010 Ewelina Rój j. angielski 
konkurs języka 

angielskiego 
Laureatka 

2010 Aleksandra Gilińska j. polski konkurs polonistyczny Finalistka 

2010 Katarzyna Leszczyńska j. polski konkurs polonistyczny Finalistka 

2010 Paweł Wróbel geografia konkurs geograficzny Finalista 

2010 Malwina Rymaszewska biologia konkurs biologiczny Finalistka 

2010 Paweł Wróbel fizyka konkurs fizyczny Finalista 

2010 Łukasz Pyjek fizyka konkurs fizyczny Finalista 

2010 Alicja Lubińska fizyka konkurs fizyczny Finalistka 

2010 Justyna Gorączkowska chemia konkurs chemiczny Finalistka 

2010 Alicja Lubińska matematyka konkurs matematyczny Finalistka 

2010 Marta Brodalka j. angielski 
konkurs języka 

angielskiego 
Finalistka 

2011 Weronika Zajączkowska historia konkurs historyczny Laureatka 

2011 Weronika Zajączkowska j. polski konkurs polonistyczny Finalistka 

2011 Oskar Grochowski historia konkurs historyczny Finalista 

2011 Robert Kujawski fizyka konkurs fizyczny Finalista 

2011 Piotr Pawelski informatyka konkurs informatyczny Finalista 

2011 Sandra Falkenberg j. niemiecki 
konkurs języka 

niemieckiego 
Finalistka 

2011 Aleksander Zalewski j. angielski 
konkurs języka 

angielskiego 
Finalista 

2011 Marta Brodalka j. angielski 
konkurs języka 

angielskiego 
Finalistka 

2012 Justyna Hrycyk biologia konkurs biologiczny Laureatka 
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2012 Marta Brodalka j. polski konkurs polonistyczny Finalistka 

2012 Magdalena Bober historia konkurs historyczny Finalistka 

2012 Jakub Gabryjałowicz historia konkurs historyczny Finalista 

2012 Albert Żuchniewicz fizyka konkurs fizyczny Finalista 

2012 Adam Kamiński fizyka konkurs fizyczny Finalista 

2012 Michał Grabowski fizyka konkurs fizyczny Finalista 

2012 Michał Kicerman fizyka konkurs fizyczny Finalista 

2012 Albert Żuchniewicz matematyka konkurs matematyczny Finalista 

2012 Jakub Gabryjałowicz matematyka konkurs matematyczny Finalista 

2012 Marta Brodalka j. angielski 
konkurs języka 

angielskiego 
Finalistka 

2012 Maja Dziubak j. angielski 
konkurs języka 

angielskiego 
Finalistka 

2012 Marek Kawka j. angielski 
konkurs języka 

angielskiego 
Finalista 

2012 Ewa Grzybicka j. angielski 
konkurs języka 

angielskiego 
Finalistka 

2012 Jakub Gabryjałowicz geografia konkurs geograficzny Finalista 

2013 Zuzanna Samol j. polski konkurs polonistyczny Laureatka 

2013 Karolina Bojanowska j. polski konkurs polonistyczny Laureatka 

2013 Karolina Bojanowska j. niemiecki 
konkurs języka 

niemieckiego 
Laureatka 

2013 Michał Grabowski fizyka konkurs fizyczny Laureat 

2013 Marek Kawka j. angielski 
konkurs języka 

angielskiego 
Laureat 

2013 Piotr Kozieł j. angielski 
konkurs języka 

angielskiego 
Laureat 

2013 Zuzanna Samol j. niemiecki 
konkurs języka 

niemieckiego 
Finalistka 

2013 Albert Żuchniewicz fizyka konkurs fizyczny Finalista 

2013 Michał Kicerman fizyka konkurs fizyczny Finalista 

2013 Karolina Bojanowska j. angielski 
konkurs języka 

angielskiego 
Finalistka 

2013 Zuzanna Samol j. angielski 
konkurs języka 

angielskiego 
Finalistka 

2013 Ewelina Gołaszewska biologia konkurs biologiczny Finalistka 

2013 Michał Dymecki biologia konkurs biologiczny Finalista 

2013 Piotr Tyszkiewicz biologia konkurs biologiczny Finalista 

2013 Michał Szczepaniak geografia konkurs geograficzny Finalista 

2013 Viktoria Juny historia konkurs historyczny Finalistka 

2014 Aleksandra Wyszkowska j. polski konkurs polonistyczny Laureatka 

2014 Wiktoria Wesołowska j. polski konkurs polonistyczny Laureatka 

2014 Magdalena Bińczyk j. polski konkurs polonistyczny Laureatka 

2014 Radosław Włodarczyk j. polski konkurs polonistyczny Laureat 

2014 Michał Szczepaniak geografia konkurs geograficzny Laureat 

2014 Marek Kawka j. angielski 
konkurs języka 

angielskiego 

Laureat 

 

2014 Zuzanna Kubiak j. angielski 
konkurs języka 

angielskiego 
Laureatka 
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2014 Agata Gorączkowska j. polski konkurs polonistyczny Finalistka 

2014 Maciej Jakubowski fizyka konkurs fizyczny Finalista 

2014 Zuzanna Kubiak fizyka konkurs fizyczny Finalistka 

2014 Szczepan Czaplewski fizyka konkurs fizyczny Finalista 

2014 Klaudia Przelaskowska j. angielski 
konkurs języka 

angielskiego 
Finalistka 

2014 Agata Gorączkowska j. angielski 
konkurs języka 

angielskiego 
Finalistka 

2014 Zuzanna Kubiak biologia konkurs biologiczny Finalistka 

2014 Aleksandra Podstawska biologia konkurs biologiczny Finalistka 

2014 Pablo Baigorria-Kobyliński historia konkurs historyczny Finalista 

2014 Wiktoria Wesołowska chemia konkurs chemiczny Finalistka 

2015 Małgorzata Kulińska j. polski konkurs polonistyczny Laureatka 

2015 Jakub Grabowski fizyka konkurs fizyczny Laureat 

2015 Bartosz Salwiczek fizyka konkurs fizyczny Laureat 

2015 Pablo Baigorria-Kobyliński j. polski konkurs polonistyczny Finalista 

2015 Aleksandra Myca j. polski konkurs polonistyczny Finalistka 

2015 Dominika Anuszkiewicz j. polski konkurs polonistyczny Finalistka 

2015 Aleksandra Podstawska j. polski konkurs polonistyczny Finalistka 

2015 Wiktoria Miklejewska chemia konkurs chemiczny Finalistka 

2015 Szczepan Czaplewski fizyka konkurs fizyczny Finalista 

2015 Justyna Kosidło j. angielski 
konkurs języka 

angielskiego 
Finalistka 

2015 Jonathan Wojaczek j. niemiecki 
konkurs języka 

niemieckiego 
Finalista 

2015 Zofia Wojciechowska biologia konkurs biologiczny Finalistka 

2015 Kinga Rodziewicz biologia konkurs biologiczny Finalistka 

2015 Rafał Siarnik geografia konkurs geograficzny Finalista 

2015 
Pablo Baigorria-

Kobyliński 
historia konkurs historyczny Finalista 

2016 Kinga Rodziewicz  biologia konkurs biologiczny Laureat 

2016 Bartosz Salwiczek  fizyka konkurs fizyczny Laureat 

2016 Mateusz Dobruk fizyka konkurs fizyczny Laureat 

2016 Bartosz Trojanowicz  j. niemiecki 
konkurs języka 

niemieckiego 
Laureat 

2016 Rayah Maszerowska j. niemiecki 
konkurs języka 

niemieckiego 
Laureatka 

2016 Patryk Olszewski  geografia konkurs geograficzny Laureat 

2017 Bartosz Trojanowicz  j. niemiecki 
konkurs języka 

niemieckiego 
Laureat 

2017 Jonathan Wojaczek  j. niemiecki 
konkurs języka 

niemieckiego 
Laureat 

2017 Paweł Dzwonek historia konkurs historyczny Laureat 

2018 Krzysztof Domański  fizyka konkurs fizyczny Laureat 

2018 Marcin Brzóska  fizyka konkurs fizyczny Laureat 

2018 Bartosz Trojanowicz j. niemiecki 
konkurs języka 

niemieckiego 
Laureat 

2018 Konstancja Gebauer  j. niemiecki 
konkurs języka 

niemieckiego 
Laureat 
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2018 Szymon Pruszkowski  j. angielski 
konkurs języka 

angielskiego 
Laureat 

2018 Maria Bogdańska  j. angielski 
konkurs języka 

angielskiego 
Laureatka 

2018 Jan Gałązka  geografia konkurs geograficzny Laureat 

2018 Julia Buszka  biologia konkurs biologiczny Laureatka 

2018 Tomasz Foryś  matematyka konkurs matematyczny Laureat 

2018 Tomasz Foryś j. angielski 
konkurs języka 

angielskiego 
Laureat 

2019 Tomasz Foryś fizyka konkurs fizyczny Laureat 

2019 Krzysztof Kabaciński  fizyka konkurs fizyczny Laureat 

2020 Mateusz Pączkowski  j. angielski 
konkurs języka 

angielskiego 
Laureat 

2020 Martyna Trojanowicz  j. niemiecki 
konkurs języka 

niemieckiego 
Laureatka 

2020 Piotr Domański  historia konkurs historyczny Laureat 

 

INNE 

 

1997 

 

Karolina Kubrak 

Agnieszka Urbańska 
j. polski 

Konkurs literacki 

„Europa w szkole” 
Wyróżnienie 

1997 

Julia Osińska 

Izabela Kamińska 

Ewelina Stawowa 

Justyna Woźniak 

historia 

Losy żołnierza polskiego  

i dzieje oręża polskiego-

etap wojewódzki 

Finalistki 

2003 

Aleksandra Burda 

Małgorzata Gruchot 

Ada Cecot 

Marcinkowska Ewa 

historia 

Losy żołnierza polskiego  

i dzieje oręża polskiego-

etap wojewódzki 

Finalistki 

2005 Marcin Kotula matematyka 

Międzynarodowy 

Konkurs Matematyczny 

„Kangur 2005” 

Nagroda II 

stopnia 

2006 Bronisław Czaplewski matematyka 

Międzynarodowy 

Konkurs Matematyczny 

„Kangur 2005” 

Nagroda II 

stopnia 

2006 Krzysztof Gruszka matematyka 

Międzynarodowy 

Konkurs Matematyczny 

„Kangur 2005” 

Nagroda II 

stopnia 

2006 Magdalena Kuliś j. polski  

Ogólnopolski Konkurs 

Literacki „Morze a moja 

mała Ojczyzna” 

Laureatka 

2007 Bronisław Czaplewski matematyka 

Międzynarodowy 

Konkurs Matematyczny 

„Kangur 2007” 

Nagroda II 

stopnia 

2007 Łukasz Kadrzyński matematyka 

Międzynarodowy 

Konkurs Matematyczny 

„Kangur 2007” 

Nagroda II 

stopnia 
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2007 Angelika Kontak j. polski 

Ogólnopolski Konkurs 

Literacki „W Polsce bije 

serce świata, a czy twoje 

bije dla Polski?” 

Laureatka 

2008 

Michał Jakubowski 

Piotr Kachniarz 

Mariusz Luty 

historia 

Losy żołnierza polskiego 

i dzieje oręża polskiego-

etap wojewódzki 

Finaliści 

2008 Maria Czaplewska j. polski 

Ogólnopolski Konkurs 

„Multitest”  

z j. polskiego 

Laureatka 

2008 Iga Wieczorek j. polski 

Ogólnopolski Konkurs 

„Multitest”  

z j. polskiego 

Laureatka 

2008 

Martyna Małetko 

Edgar Maziarz 

Mateusz Miazga 

wos 

Moja szkoła w Unii 

Europejskiej-finał 

regionalny 

Finaliści 

2009 
Iga Wieczorek 

 
wos 

VI Ogólnopolski 

Konkurs Wiedzy  

o Sejmie 

I miejsce 

 

2009 Ewelina Rój wos 

VI Ogólnopolski 

Konkurs Wiedzy  

o Sejmie 

Finalistka 

2009 Maria Czaplewska j. polski 
I Ogólnopolski Konkurs  

„Liga Ortograficzna” 

Laureatka 

etapu woje-

wódzkiego 

2009 Iga Wieczorek j. polski 
I Ogólnopolski Konkurs  

„Liga Ortograficzna” 

Laureatka 

etapu woje-

wódzkiego 

2009 Piotr Pawelski matematyka 
Ogólnopolski Konkurs 

„Multitest” z matematyki 
Laureat 

2009 Anna Gallon j. polski 

Konkurs literacki „Morze 

a moja duża i mała 

Ojczyzna” 

Laureatka 

2010 Anna Gallon j. polski 

Wojewódzki Konkurs 

Literacki na Najlepszy 

Reportaż Prasowy 

„Humanitaryzm miarą 

wielkości człowieka”  

I miejsce 

2005 Katarzyna Smolińska j. polski 

Europejski Konkurs 

Szkolny „Europa w 

szkole” 

Nagroda 

MEN 

2006 Dominika Bolszakow j. polski 

Europejski Konkurs 

Szkolny „Europa w 

szkole” 

nagroda 

MEN 

2010 

 

Alicja Lubińska 

Katarzyna Pawelczak  

Damian Pokorniecki 

Rafał Wapiński 

 

matematyka 

Ogólnopolski Konkurs 

Matematyczny 

„Multitest” 

Wyróżnienie 
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2010 

Jakub Gabryjałowicz 

Alicja Lubińska  

Łukasz Pyjek 

matematyka 

Międzynarodowy 

Konkurs Matematyczny 

„Kangur 2010” 

Wyróżnienie 

2010 
Łukasz Pyjek 

Michał Sypień 

Ogólnopolski Konkurs Ligi Morskiej  

i Rzecznej „Młodzież na Morzu 2010”  

w kategorii „Wiedza o morzu” 

Finalista 

2010 Jakub Gabryjałowicz 

Wojewódzki Konkurs Ligi Morskiej  

i Rzecznej „Młodzież na Morzu 2010”  

w kategorii „Wiedza o Pomorzu 

Zachodnim” 

I miejsce 

2010 Anna Tomaszewicz 

Wojewódzki Konkurs Ligi Morskiej  

i Rzecznej „Młodzież na Morzu 2010”  

w kategorii „Wiedza o Pomorzu 

Zachodnim” 

Finalistka 

2010 Agnieszka Cińcio religia 

Ogólnopolski Konkurs 

wiedzy o czasach i 

osobie Karola Wojtyły – 

Jana Pawła II dla 

uczniów gimnazjum 

„Papież Słowianin” 

Laureatka  
etapu 

wojewódzkiego 

2010 

Zofia Czaplewska 

Paulina Cieloch 

Oskar Grochowski  

Michał Sypień  

Piotr Kornas  

Paweł Kornas 

religia 

Ogólnopolski Konkurs 

wiedzy o czasach i 

osobie Karola Wojtyły – 

Jana Pawła II dla 

uczniów gimnazjum 

„Papież Słowianin” 

 

Finaliści  
etapu 

wojewódzkiego 

2010 Ewelina Rój matematyka 

Ogólnopolski Konkurs 

Matematyczny 

„Multitest” 

 

Laureatka 

2011 

Michał Kicerman 

Magdalena Bober  

Piotr Kozieł  

Justyna Hrycyk 

Tymoteusz Rogulski  

Piotr Pawelski  

Jacek Rybczyński 

matematyka 

Międzynarodowy 

Konkurs Matematyczny 

„Kangur 2011” 

Wyróżnienie 

2011 Magdalena Bober religia 
I Metropolitalny Konkurs 

Papieski 
Laureatka 

2011 
Joanna Susik 

Paulina Cieloch 
religia 

I Metropolitalny Konkurs 

Papieski 

 

Finalistki 

 

2011 
Magdalena Bober  

Paulina Cieloch 
religia 

 

Ogólnopolski Konkurs 

wiedzy o czasach i 

osobie Karola Wojtyły – 

Jana Pawła II „Papież 

Słowianin” 

 

Finalistki  
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2011 
Monika Czaczyk  

Joanna Susik 
religia 

Ogólnopolski Konkurs 

wiedzy o czasach i 

osobie Karola Wojtyły – 

Jana Pawła II „Papież 

Słowianin” 

 

Laureatki 
etapu  

wojewódzkiego 

2011 
Anna Tomaszewicz  

Anna Borowska 

Ogólnopolski Konkurs Ligi Morskiej  

i Rzecznej „Młodzież na Morzu 2011” 

w kategorii „Wiedza o Morzu” 

Finalistki 

2011 
Anna Tomaszewicz  

Anna Borowska 

Ogólnopolski Konkurs Ligi Morskiej  

i Rzecznej „Młodzież na Morzu 2011” 

w kategorii „Wiedza o Pomorzu 

Zachodnim” 

III miejsce 

2011 Marcin Piotrowski historia 

Międzywojewódzki 

konkurs „Bohaterowie 

mojej miejscowości. 

Świadectwa historyczne 

1945 – 2010” 

Wyróżnienie 

2012 
Alan Pyjek 

Michał Szczepaniak 

Ogólnopolski Konkurs Ligi Morskiej  

i Rzecznej „Młodzież na Morzu 2012”  

w kategorii „Wiedza o Pomorzu 

Zachodnim” 

IV miejsce 

2012 Marta Brodalka j. angielski 

II Ogólnopolska 

Olimpiada Języka 

Angielskiego dla 

Gimnazjalistów 

Laureatka 

2012 
Alan Pyjek 

Szymon Rodziewicz 

Ogólnopolski Konkurs Ligi Morskiej  

i Rzecznej „Młodzież  na Morzu 2012” 

w kategorii „Wiedza o Morzu” 

IV miejsce 

2012 Katarzyna Hycza historia 

 Ogólnopolski Konkurs 

Tematyczny „Losy 

Bliskich i losy Dalekich 

– życie Polaków w latach 

1914 – 1989” 

Finalistka 

2012 
Ewelina Gołaszewska 

Adrianna Nazarkiewicz 
religia 

II Metropolitalny 

Konkurs Papieski  
Laureatki 

2012 Piotr Lisiak religia 
II Metropolitalny 

Konkurs Papieski  
Finalista 

2012 Marta Brodalka historia 

Fundacja Centrum 

Solidarności – konkurs 

historyczny „Drogi do 

wolności” 

Wyróżnienie 

2012 
Monika Zych 

Dominika Stępień 
j. polski 

VII Ogólnopolski 

Konkurs Literacki  

„Szkoła moich marzeń”  

Wyróżnienie 

2013 Zofia Małaczewska historia 

Zachodniopomorski 

Konkurs Wiedzy o 

Samorządzie 

Terytorialnym i Regionie 

 

Finalistka 
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2013 
Aleksandra Żeleśkiewicz 

Michał Szczepaniak 

Ogólnopolski Konkurs Ligi Morskiej  

i Rzecznej „Młodzież  na Morzu 2013” 

w kategorii „Wiedza o Morzu” 

 III miejsce 

2013 
Michał Sawicki  

Bartosz Marciniak 

Ogólnopolski Konkurs Ligi Morskiej  

i Rzecznej „Młodzież na Morzu 2013” 

w kategorii „Wiedza o Pomorzu 

Zachodnim” 

 III miejsce 

2013 Magdalena Bober religia 
III Metropolitalny 

Konkurs Papieski  
II miejsce  

2013 Aleksandra Grzesik 
XXI Ogólnopolska Olimpiada Promocji 

Zdrowego Stylu Życia PCK 
Finalistka 

2013 Szczepan Czaplewski matematyka 

Międzynarodowy 

Konkurs Matematyczny 

„Kangur 2013” 

Wyróżnienie 

2013 Dominika Kowalczyk historia 

Ogólnopolski konkurs 

historyczny „Losy 

Bliskich i losy Dalekich 

– życie Polaków w latach 

1914 – 1989” 

Finalista  
etapu 

ogólnopolskiego 

2014 

Oliwia Rzepczyńska  

Szymon Pieroszczuk 

Patryk Orzechowski 

historia 

VII edycja 

wojewódzkiego konkursu 

historycznego „Wokół 

Józefa Wybickiego  

i hymnu polskiego” 

Laureaci  

 

2014 
Szymon Rodziewicz-

Borowski 
historia 

Zachodniopomorski 

Konkurs Wiedzy  

o Samorządzie 

Terytorialnym i Regionie 

Finalista 

2014 Aleksandra Podstawska religia 
IV Metropolitalny 

Konkurs Papieski  
I miejsce 

2014 
Pablo Baigorria-

Kobyliński 
religia 

IV Metropolitalny 

Konkurs Papieski  
Finalista 

2014 
Sandra Wacławek  

Zuzanna Kubiak 
j. polski 

XIV edycja 

ogólnopolskiego 

konkursu „Morze a moja 

duża i mała Ojczyzna: 

„My dla morza, morze 

dla nas”  

Laureatki 

2014 
Michał Wytyczak 

Kajetan Łęcki   

Ogólnopolski Konkurs Ligi Morskiej  

i Rzecznej „Młodzież  na Morzu 2014” 

w kategorii „Wiedza o Morzu”  

Finaliści 

2014 
Wiktoria Władzińska 

Aleksandra Rabczewska 

Ogólnopolski Konkurs Ligi Morskiej  

i Rzecznej „Młodzież na  Morzu 2014” 

w kategorii „Wiedza o Pomorzu 

Zachodnim” 

 V miejsce 

2014 

Kinga Rodziewicz  

Patryk Olszewski  

Szczepan Czaplewski 

Zuzanna Kubiak 

 

matematyka 

Międzynarodowy 

Konkurs Matematyczny 

„Kangur 2014” 

Wyróżnienie 
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2015 Aleksandra Podstawska religia 
V Metropolitalny 

Konkurs Papieski  
Laureatka 

2015 
Pablo Baigorria-

Kobyliński 
religia 

V Metropolitalny 

Konkurs Papieski  
Finalista 

2015 

Małgorzata Ciesielska  

Agnieszka Filipska  

Sandra Wacławek  

Wiktoria Miklejewska 

Pablo Baigorria-

Kobyliński 

historia 
Wojewódzki Konkurs 

Wiedzy o Oświeceniu  
I miejsce 

2015 Bartosz Salwiczek astronomia 

Ogólnopolski Konkurs 

Astronomiczny 

„ASTROLABIUM” 

III miejsce 

2015 
Weronika Kot  

Joanna Pietruczuk 

Ogólnopolski Konkurs Ligi Morskiej  

i Rzecznej „Młodzież  na Morzu 2015” 

w kategorii „Wiedza o Morzu” 

Finalistki 

2015 
Adrianna Jurkiewicz  

Michał Szewczyk 

Ogólnopolski Konkurs Ligi Morskiej  

i Rzecznej „Młodzież na Morzu 2015” 

w kategorii „Wiedza o Pomorzu 

Zachodnim” 

Finaliści 

2016 Rafał Siarnik 

Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy  

o Samorządzie Terytorialnym i 

Regionie 

Finalista 

2016 Zofia Wojciechowska  

Ogólnopolski Konkurs Ligi Morskiej  

i Rzecznej „Młodzież na Morzu 2016” 

w kategorii fotografia „Morze żywi  

i bogaci” 

I miejsce 

2016 
Patrycja Zaklika  

Weronika Włodarczyk  

Ogólnopolski Konkurs Ligi Morskiej  

i Rzecznej „Młodzież na Morzu 2016” 

w kategorii „Wiedza o Pomorzu 

Zachodnim” 

III miejsce 

2017 

Patrycja Zaklika  

Radosław Pastewski 

 

Patrycja Zaklika  

 

Ogólnopolski Konkurs Ligi Morskiej  

i Rzecznej „Młodzież  na Morzu 2017” 

w kategorii „Wiedza o Morzu” 

Eliminacje 

ogólnopolskie 

II miejsce 

zespołowo 

II miejsce 

indywidualnie 

2017 

Patrycja Zaklika  

Weronika Włodarczyk  

Patrycja Zaklika  

Ogólnopolski Konkurs Ligi Morskiej  

i Rzecznej „Młodzież na Morzu 2017” 

w kategorii „Wiedza o Pomorzu 

Zachodnim” 

Eliminacje 

ogólnopolskie 

II miejsce 

zespołowo 

I miejsce ind. 

2017 Dzwonek Paweł 

Ogólnopolski Konkurs Historyczny im. 

Majora Marka Gajewskiego „ Losy 

żołnierza i dzieje oręża polskiego” 

 

Laureat  

 

2018 

 

Tomasz Foryś  

 

Konkurs matematyczny Kangur 

Kat. Kadet  

(kl. 7 SP)  

Bardzo dobry 
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2019 Adrian Biernat 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy 

Pożarniczej „Młodzież zapobiega 

pożarom” – etap wojewódzki 

II miejsce 

2019 Dominika Puzio Konkurs Uroczyste Obchody 100 

Rocznicy Odzyskania Niepodległości  

zorganizowanym przez  Koszaliński 

Komitet Obchodów Rocznic Ważnych 

we współpracy z Kuratorium Oświaty  

w Szczecinie 

II miejsce  

 

2019 Dominika Puzio XVI edycja konkursu  literackiego 

„Moja mała Ojczyzna, jestem jej 

częścią” pod patronatem 

Zachodniopomorskiego Kuratora 

Oświaty 

I miejsce 

Kategoria 

proza 

2020 Dominika Puzio IX edycja Ogólnopolskiego Konkursu 

„Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie 

Niezłomni” 

 

Wyróżnienie  

 

2020 Dominika Puzio XVII edycja konkursu literackiego „ 

Moja mała ojczyzna, jestem jej częścią” 

pod patronatem Zachodniopomorskiego 

Kuratora Oświaty 

II miejsce  

Kategoria 

proza 

2020 Dominika Puzio I Międzynarodowy Konkurs  Literackiej 

Twórczości Młodzieży „Witkacy. 

Napisane dzisiaj” 

Wyróżnienie  

 

2020 Dominika Puzio Konkurs „Znajdź swoją pamiątkę 

rodzinną i opisz jej historię”  

organizowany przez 

Zachodniopomorskiego Kuratora 

Oświaty i Dyrektora Archiwum 

Państwowego w Szczecinie 

Laureatka 

 

2019 Dominika Puzio Konkurs historyczno – literacki  

„W drodze” dla młodzieży 

organizowany przez Biuro 

Dokumentacji Zabytków w Szczecinie  

i Książnicę Pomorską w ramach 

Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa 

2019 

Laureatka 

 

 



38 
 

Osiągnięcia artystyczne (na poziomie regionu/ województwa i wyżej) 

 

Rok  

 

Imię i nazwisko 

 

Przedmiot  

 

Rodzaj konkursu 

 

Sukces  

 

1973 Koło taneczne Konkurs wojewódzki Wyróżnienie 

1974 Zespół artystyczny 
(spektakl –Sen Hani) 

Wojewódzkie eliminacje zespołów 

artystycznych 

I miejsce 

1979 Wojciech Tężycki plastyka Konkurs plastyczny „Moja 

przygoda w muzeum” org. 

przez Ministerstwo Kultury  

i Sztuki 

Laureat 

1982 Marita Sowińska 

Ilona Rokosz 

Agnieszka Brelik 

j. polski Wojewódzki konkurs 

recytatorski „Ptaki, ptaszki  

i ptaszęta polne” 

III miejsce 

1984 Jarosław Jasiński j. polski Ogólnopolski Konkurs 

Recytacji Poezji i Prozy 

Rosyjskiej i Radzieckiej 

finalista woj. 

1985 Ilona Rokosz j. rosyjski Ogólnopolski Konkurs 

Recytacji Poezji i Prozy 

Rosyjskiej i Radzieckiej 

II miejsce 

w woj. 

1985 Ireneusz Chendoszko j. polski Wojewódzki konkurs 

recytatorski „Ptaki, ptaszki  

i ptaszęta polne” 

 

Finalista 

1991 Maria Magdalena 

Nowak 

plastyka Wojewódzki konkurs 

plastyczny „Aby ziemia nie 

była pustynią” 

I miejsce 

1996 Ewelina Świecka plastyka Międzywojewódzki Konkurs 

Twórczości Dzieci i Młodzieży 

Szkolnej Polski Północnej  

„Od Morza jesteśmy” 

Nagroda 

1996 Karolina Dobrowolska 

Karolina Giedzińska 

Alicja Kulon 

Mariusz Chruściel 

Łukasz Stolarski 

plastyka Międzywojewódzki Konkurs 

Twórczości Dzieci i Młodzieży 

Szkolnej Polski Północnej  

„Od Morza jesteśmy” 

Wyróżnienia 

1996 Julia Osińska 

Aneta Rastawiecka 

plastyka Konkurs plastyczny „Nasz 

świat” ogłoszony przez 

Wojewódzką Bibliotekę 

Publiczną w Koszalinie 

Wyróżnienia 

1997 Dominika Piaścik plastyka Ogólnopolski konkurs 

plastyczny „Moniuszko i jego 

dzieła w  wyobraźni dziecka” 

Wyróżnienie 

2000 Ewa Kameczura 

Magdalena Kuliś 

j. polski 

 

 

Wojewódzki konkurs 

recytatorski „Ptaki, ptaszki  

i ptaszęta polne” 

Wyróżnienie 

2000 Agata  Ważydrąg j. polski Wojewódzki konkurs 

recytatorski „Ptaki, ptaszki  

i ptaszęta polne” 

Laureatka 
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2002 Katarzyna Mirosław j. polski 

Wojewódzki konkurs 

recytatorski „Ptaki, ptaszki  

i ptaszęta polne” 

Finalistka 

2003 
Agata Ważydrąg 

Katarzyna Mirosław 
Plastyka 

Ogólnopolski Konkurs Ligi 

Morskiej i Rzecznej-konkurs 

plastyczny 

II miejsce 

III miejsce 

2005 Anna Gadomska j. polski 

Wojewódzki konkurs 

recytatorski „Ptaki, ptaszki  

i ptaszęta polne” 

Wyróżnienie 

2009 Oliwia Śliwiana plastyka 
Konkurs plastyczny    „Morze  

a moja duża i mała Ojczyzna” 
Laureatka 

2010 Piotr Mirosław plastyka 
Ogólnopolski konkurs 

plastyczny „Tęcza” 
Laureat 

2010 Magdalena Panas j. polski 

42. Regionalny  Konkurs 

Recytatorski „Ptaki, ptaszki  

i ptaszęta polne” 

Laureatka 

2011 Anna Tomaszewicz plastyka 

Ogólnopolski Konkurs Ligi 

Morskiej i Rzecznej „Młodzież 

na Morzu 2011” w kategorii 

plastycznej „Człowiek  

i Morze” 

Grand Prix 

2011 

Aleksandra 

Dłużyńska  

Zofia Kreja  

Agata Andrzejewska 

plastyka 

Ogólnopolski Konkurs Ligi 

Morskiej i Rzecznej „Młodzież 

na Morzu 2011” w kategorii 

plastycznej „Człowiek  

i Morze” 

 

Wyróżnienie 

2012 

Marta Brodalka 

Joanna Kołtos 

Marta Kurczak  

Ewa Gallon 

Urszula Stępień  

Maciej Jakubowski 

17. edycja Ogólnopolskiego Konkursu 

Mediów Szkolnych w kategorii gimnazja 
II miejsce 

2012 

Marta Brodalka 

Joanna Kołtos 

Marta Kurczak  

Magdalena Panas 

Ogólnopolski konkurs na gazetkę pod hasłem 

„Nasz priorytet: wolontariat” 
III miejsce 

2012 
Jędrzej Podolak  

Agata Andrzejewska 
plastyka 

Ogólnopolski Konkurs Ligi 

Morskiej i Rzecznej „Młodzież 

na Morzu 2012” w kategorii 

plastycznej „30 lat Żaglowca 

Dar Młodzieży” 

Nagroda 

2012 

Radosław 

Leszkiewicz 

Justyna Hrycyk 

plastyka 

Ogólnopolski Konkurs Ligi 

Morskiej i Rzecznej „Młodzież 

na Morzu 2012” w kategorii 

plastycznej „30 lat Żaglowca 

Dar Młodzieży” 

Wyróżnienie 

2012 Alan Pyjek plastyka 

Wojewódzki konkurs fotografi-

czny „Środowisko wodne – 

zagrożenia, edu.ekologiczna” 

Wyróżnienie 
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2012 Michał Sawicki plastyka 

Wojewódzki konkurs 

plastyczny „Trzeba aktywnie 

żyć, żeby zdrowym być” 

Wyróżnienie 

2013 Patrycja Serweta plastyka 

Ogólnopolski Konkurs Ligi 

Morskiej i Rzecznej „Młodzież 

na Morzu 2013” w kategorii 

plastycznej „Polskie rzeki, 

jeziora i morze – nasze 

wspólne dobro” 

Grand Prix 

2013 Patryk Szafran plastyka 

Ogólnopolski Konkurs Ligi 

Morskiej i Rzecznej „Młodzież 

na Morzu 2013” w kategorii 

plastycznej „Polskie rzeki, 

jeziora i morze – nasze 

wspólne dobro” 

Wyróżnienie 

2013 

Marcel Bańkowski 

Marcin Duszkiewicz 

Bartosz Marciniak 

Michał Sawicki 

Ogólnopolski konkurs „Żyj smacznie i 

zdrowo” pod patronatem Winiary w kategorii 

film 

Finalista 

2013 Michał Sawicki plastyka 

XV edycja ogólnopolskiego 

konkursu plastycznego „Twoja 

wiedza i czujka czadu w domu, 

tlenek węgla nic złego nie 

zrobi nikomu” 

 

Finalista 

2013 Alicja Bałabuch j. polski 

VII Zachodniopomorski 

Konkurs Recytatorski  

„O Złotą  Lirę Kornela 

Ujejskiego" – etap wojewódzki 

III miejsce 

2013 Kornelia Maik plastyka 

Konkurs ekologiczny 

„Segreguj to się opłaca” dla 

uczniów szkół gimnazjalnych 

województwa 

zachodniopomorskiego 

najlepsza 

praca 

2014 

Kornelia Maik  

Dominika 

Anuszkiewicz 

plastyka 

Ogólnopolski Konkurs Ligi 

Morskiej i Rzecznej „Młodzież 

na Morzu 2014” w kategorii 

plastycznej pod hasłem 

„Człowiek i Morze” 

Grand Prix 

2014 
Patrycja Serweta  

Milena Kosińska 
plastyka 

Ogólnopolski Konkurs Ligi 

Morskiej i Rzecznej „Młodzież 

na Morzu 2014” w kategorii 

plastycznej pod hasłem 

„Człowiek i Morze” 

Wyróżnienie 

2014 

Aleksandra 

Podstawska 

Małgorzata 

Ciesielska 

plastyka 

Ogólnopolski Konkurs Ligi 

Morskiej i Rzecznej „Młodzież 

na Morzu 2014” w kategorii 

plastycznej pod hasłem 

„Człowiek i Morze” 

 

Nagroda 

indywidualna 
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2014 
Natalia Bijoch 

Karolina Heciak 

I edycja konkursu województwa 

zachodniopomorskiego w kategorii szkół 

gimnazjalnych „Poszukiwacze smaków” 

Wyróżnienie 

2015 Sandra Freihőfer plastyka 

Ogólnopolski konkurs 

plastyczny „Zapobiegajmy 

pożarom” w grupie gimnazjów  

Finalistka  

2015 Miłosz Wojtczak plastyka 

XIV edycja ogólnopolskiego 

konkursu „Morze a moja duża i 

mała Ojczyzna” :„Tradycyjne 

rybactwo morskie skarbem 

kulturowym Wybrzeża” – 

kategoria fotografia 

II miejsce 

2015 
Natalia Bijoch 

Sandra Freihőfer 

II edycja konkursu województwa 

zachodniopomorskiego w kategorii szkół 

gimnazjalnych „Poszukiwacze smaków” 

Wyróżnienie 

2015 

Sandra Freihőfer 

Paulina Strojek 

Mateusz Brzeziński 

plastyka 

XV edycja ogólnopolskiego 

konkursu plastyczno-

literackiego „Morze  a moja 

duża i mała Ojczyzna”: 

„Pamiętajmy o latarniach” 

– konkurs plastyczny i 

fotograficzny 

Laureaci 

2015 
Sandra Freihőfer 

Natalia Ślusarska 
plastyka 

Ogólnopolski Konkurs Ligi 

Morskiej i Rzecznej „Młodzież 

na Morzu 2015” w kategorii 

plastycznej „Morze żywi i 

bogaci” 

Nagroda 

2015 
Julia Potocka  

Luiza Plak 
plastyka 

Ogólnopolski Konkurs Ligi 

Morskiej i Rzecznej „Młodzież 

na Morzu 2015” w kategorii 

plastycznej „Morze żywi i 

bogaci” 

Wyróżnienie 

2015 
Weronika 

Włodarczyk 

Międzynarodowy Festiwal „Złote Talenty  

w Złotej Pradze”; Praga 2014 
Laureatka 

2015 
Weronika 

Włodarczyk 

Ogólnopolski Festiwal „Młoda piosenka”; 

Połczyn Zdrój 2014 
Laureatka 

2016 

Luiza Plak 

 

Kacprzak Daria   

Aleksandra Bobrowicz  

Patrycja  Zaklika  

Hanna Hester  

Julia  Boruszczak 

Ogólnopolski Konkurs Ligi Morskiej i 

Rzecznej „Młodzież na Morzu 2016”  

w kategorii konkurs plastyczny „Krajobrazy 

mórz, rzek i jezior”. 

GAND PRIX 

 

 

 

Nagroda I 

stopnia 
 

2016 

 

 

 

2017 

Gryziecka Julia 

 

Wiktoria Andrulonis 

 

Wiktoria Andrulonis 

XVI edycja ogólnopolskiego konkursu 

plastyczno-literackiego z cyklu „Morze  

a moja duża i mała Ojczyzna” pt: „Bursztyn – 

złoto Bałtyku”. 

III miejsce 
Kategoria 

fotografia  

III miejsce 
Kategoria 

opowiadanie  

II miejsce 
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2016 

 

 

2017 

Natalia Kosmala  

Aleksandra Sikora  

ŻulianaAleksandrov 

Dominika Magniewska 

DariaKacprzak  

XXXII Międzynarodowy Konkurs Literackiej 

Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy 

Chotomskiej 

 

Wyróżnienie 

 

 

Wyróżnienie 

2017 Wiktoria Andrulonis 
Konkurs plastyczno-literacki „Morze a nasza 

duża i mała Ojczyzna” – kategoria rysunek 

Laureat 

 

 

 

2017 

 

Zofia 

Wojciechowska  

Adam Sieruga 

 

Ogólnopolski Konkurs Ligi Morskiej i 

Rzecznej „Młodzież na Morzu 2016” w 

kategorii fotografia „Morze żywi i bogaci” 

 

I miejsce 

Wyróżnienie 

 

2017 

2018 

 

Dominika Plata  

Kacper Pierzak 

 

 

XI Zachodniopomorski Konkurs Recytatorski  

O Złotą Lirę Kornela Ujejskiego 
 

Etap 

wojewódzki  

Wyróżnienie  

 

2017 Kacper  Pierzak 

Dominika Plata  

Wojewódzki Turniej Recytatorski  „Ptaki, 

Ptaszki i Ptaszęta Polne” 

 

Wyróżnienie  

 

2017 Dominika 

Magniewska 

Daria Kacprzak  

Ogólnopolski etap konkursu „Obrazki 

Sienkiewicza” (Senat RP) 

 

 

Wyróżnienie  

 

 

2018 

 

Wiktoria Andrulonis 

 

Wiktoria Andrulonis 

 

 

Ogólnopolski XVIIII Konkurs Plastyczno-

Literacki „Morze a moja duża i mała 

Ojczyzna” pt. „Morska droga do wolności” 

Kategoria 

fotografia  

III miejsce 

Kategoria 

opowiadanie  

II miejsce  

2019 Wiktoria Andrulonis 

 

Konkurs „Cztery pory roku z zabytkami 

województwa zachodniopomorskiego” 

Laureatka 

 

2019 Wiktoria Andrulonis 

 

Międzywojewódzki Konkurs Plastyczno-

Literacki „Morze a Moja Duża i Mała 

Ojczyzna”  VII Edycja „Morska droga do 

niepodległości” 

Laureatka 

 

2019 Dominika Puzio Międzynarodowy IV Konkurs historyczny 

„Wojna polsko - bolszewicka 1919 - 1920 w 

obronie granic i niepodległości” VII edycja 

konkursu „Odkrywamy naszą historię” 

Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda 

Pileckiego 

II miejsce  

Kategoria 

praca 

plastyczna 

2020 Anastazja Mohylevych 

 

Nadia Iszczak 

 

III Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Prawa 

Dziecka oczami dzieci” pod honorowym 

patronatem Rzecznika Praw Dziecka 

II miejsce 

 

Wyróżnienie  

 

2020 Dominika Puzio 

Fir Mikołaj kl. 3a 

Fir Kacper kl.3a 

VI edycja konkursu „Poszukiwacze smaków” 

Organizator Zarząd Województwa 

Zachodniopomorskiego 

I miejsce 

III miejsce  

V miejsce 

wyróżnienie 
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7. Prymusi szkoły  

 

 

 Od  2005  r. zgodnie z Statutem Szkoły wybierany jest Prymus Szkoły, czyli 

uczeń, który w ciągu ostatnich lat  nauki (w gimnazjum lub szkole podstawowej) uzyskał 

najwyższą średnią ocen i jego zachowanie zawsze było wzorowe.  

 

 

Prymusi szkoły w latach 2005-2020 

 

Rok Imię i nazwisko ucznia 

2005 Kornel Kabaja 

2006 Anna Pasztor 

2007 Justyna Buczyńska 

2008 Dominika Piątek 

2009 Iga Wieczorek 

2010 Weronika Zajączkowska 

2011 Ewelina Rój 

2012 Joanna Kołtos 

2013 Michał Sawicki 

2014 Wiktoria Wesołowska 

2015 Aleksandra Podstawska 

2016 Kinga Rodziewicz 

2017 Patrycja Zaklika 

2018 Aleksandra Kawa 

2019 Julia Buszka 

2019 Tomasz Foryś 

2020 Dominika Puzio 
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8. Osiągnięcia sportowe 

 

 
To tylko trwałe, co sam wypracujesz...    

 M. Proust  

 

 

Jedyneczka w swoich murach miała szczęście szlifować liczne talenty 

Sukces w sporcie to suma wielkiego wysiłku powtarzanego z dnia na dzień. 

Nauczycielka wychowania fizycznego, pani Edyta Haponiuk twierdzi, że jeśli daje 

się z siebie wiele podczas treningów, to tyle samo da się wtedy, gdy będzie to miało 

znaczenie.  

 

- Redakcja Tornistra: Jakie dodatkowe zajęcia 

sportowe do czasu pandemii oferowała uczniom 

nasza szkoła?  

- Pani Edyta Haponiuk: W naszej szkole od wielu lat 

królowała siatkówka dziewcząt i chłopców. Uczniowie 

mieli możliwość zdobywać i podnosić swoje 

umiejętności pod okiem wspaniałych i doświadczonych 

trenerów –  Krzysztofa Ośliśloka, Roberta Szpaka, 

Mariusza Rzeszotka. Poza tym prowadziliśmy różne 

zajęcia ruchowe związane z piłką koszykową, piłką 

nożną, pływaniem czy z lekką atletyką. Od trzech lat 

bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia ze 

ścianki wspinaczkowej i z żeglarstwa. Dzięki inicjatywie 

pani dyrektor Lidii Mikołajek powstała 7,5 metrowa 

ścianka z dwoma torami do wspinania. Nikt z nas nie spodziewał się tak wielkiej 

popularności i radości z uczestnictwa w tych zajęciach. Uczniowie klas młodszych 

zaskakują nas swoją odwagą, zaangażowaniem i chęcią pokonywania swoich lęków. Mam 

cichą nadzieję, że na tym nie poprzestaniemy i że powstaną kolejne, trudniejsze tory. Nasi 

podopieczni rozwijają swoje umiejętności wspinaczkowe w bardzo szybkim tempie  

i potrzebują „podwyższenia poprzeczki”.  

- W której dyscyplinie jako szkoła odnosiliśmy największe sukcesy? 

- Jak już wspomniałam naszą mocną stroną była piłka siatkowa, zarówno halowa, jak  

i plażowa. Od wielu lat przodowaliśmy w mieście, powiecie, regionie i w województwie. 

Możemy również pochwalić się wieloma sukcesami z lekkiej atletyki. Jedyneczka  

w swoich murach miała szczęście szlifować liczne talenty, zwłaszcza biegowe. 

- Z jakiego wyróżnienia jest pani najbardziej dumna? 
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- Trudno wymienić jeden konkretny sukces. Przez wiele lat każde osiągnięcie napawało 

mnie dumą i radością. Zaangażowanie naszych uczniów w większość zawodów 

sportowych organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy  przez lata plasowało nas 

na wysokich miejscach w rywalizacji wojewódzkiej - na ponad 230 szkół. Na pewno warto 

docenić wszystkie sukcesy zespołowe. O wiele trudniej osiągnąć wysoki wynik pracując  

w dużej grupie osób, z różnymi charakterami, temperamentem i osobowościami. Tak 

wiele czynników wpływających na ostateczny wynik podnosi rangę zdobytych medali. 

- Czy absolwenci Jedynki kontynuują  swoją naukę w klasach lub szkołach o profilu 

sportowym? 

- Cieszy mnie to, że uzdolniona sportowo młodzież dalej rozwija swoje umiejętności  

w szkołach średnich. Jesteśmy dumni z Aleksandra Czachorowskiego, obecnie ucznia 

Szkoły Mistrzostwa  Sportowego w Spale, reprezentanta Polski w kategorii U18. 

Doceniamy ogromny sukces Jana Haldorsena, który został reprezentantem Trefla Gdańsk 

w kategorii wiekowej Kadetów i Juniorów. Gratulujemy Beniaminowi i Franciszkowi 

Dubois-Placakom oraz Jakubowi Ponikiewskiemu, którzy szlifują grę w piłkę siatkową  

w Uczniowskim Klubie Sportowym Szamotulanin Szamotuły. 4 października Beniamin 

Dubois-Placak został Wicemistrzem Polski w sezonie 2019/2020. We wrześniu 2020 roku 

kibicowaliśmy naszej absolwentce – Annie Hrycyk – podczas 52 Mistrzostw Polski. Ania 

nie dała żadnych szans swoim rywalkom w biegu na 3000 metrów i zdobyła złoty medal 

oraz tytuł mistrza. Muszę wspomnieć także o uczniach, którzy wracają do naszej szkoły  

w celu odbycia praktyk zawodowych – na przykład Bartosz Baszyński i Zuzanna Palenga  

lub zostają w naszej szkole wspaniałymi nauczycielami wychowania fizycznego – Robert 

Szpak i Mariusz Rzeszotek.  

- Często słyszy się, że w sporcie 10 procent stanowi talent, a pozostałe 90 to długie 

męczące treningi. Czy zgadza się Pani z tym stwierdzeniem? 

- Zgadzam się w 100%. Talent ma znaczenie, ale tylko wtedy, gdy jest połączony  z ciężką 

pracą. Talent bez mocnego, systematycznego  treningu zostanie zaprzepaszczony. Panuje 

teoria o 10.000 godzin do osiągnięcia mistrzostwa w dowolnej dziedzinie. Trening musi 

być jednak celowy i poukładany tak, żeby co jakiś czas poprzeczka została podniesiona.  

Wszystkie te elementy plus wytrwałość, pracowitość, ambicja i cierpliwość w dążeniu do 

celu, pozwalają w sporcie i nie tylko, osiągnąć sukces. 

- Jaka sportowa przyszłość Jedynki się Pani marzy? 

- Bardzo bym chciała, żeby nasza obecna młodzież pokochała sport tak samo jak ich 

poprzednicy. Liczę na naszych milusińskich, że połkną bakcyla sportowego, że radość  

z aktywności ruchowej będzie dla nich czymś naturalnym i niezbędnym do życia.  

- Bądźmy zatem dumni z naszych osiągnięć, ale cały czas myślmy o tym,  co jeszcze 

przed nami.  
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Sportowe osiągnięcia 

 

Rok 

 

Miejsce Nazwa zawodów 

1969/1970 II Mistrzostwa Polski Młodzików-bieg na 100m–Zenon Mielnik 

1971/1972 II Finał Wojewódzki w piłce ręcznej chłopców 

1978/1979 I Wojewódzkie  zawody kolarskie –Darek Kozłow 

1978/1979 VI I Ogólnopolska Konfrontacja Dziecięcych Zespołów Tanecznych 

 Konin ’79-zespół gimnastyki artystycznej „Szelmy” 

1979/1980 II II Ogólnopolska Konfrontacja Dziecięcych Zespołów Tanecznych 

Konin ’80-zespół gimnastyki artystycznej „Szelmy” 

 

1980/1981 

 

I 

Liczne sukcesy w łucznictwie Joanny Kwaśnej, później Nowickiej -

złotej  medalistki  Mistrzostw Polski, olimpijki  z Seulu, 

Barcelony,Atlanty i Sydney 

1984/1985 I Mistrzostwa Polski w skokach akrobatycznych –D.Mioduszewska, 

J.Lipińska, E.Braniewska, A.Lipińska 

1990/1991 III Finał XIV Koszalińskiej Olimpiady Młodzieży w piłce nożnej 

chłopców 

1991/1992 V MistrzostwaPolski Szkolnego Związku Sportowego w kuli- 

I.Kobardo 

1991/1992 VI Mistrzostwa Polski Szkolnego Związku Sportowego w kuli- 

I.Kobardo 

1993/1994 V V miejsce w województwie w piłce siatkowej chłopców 

1995/1996 II Finał XIX Koszalińskiej Olimpiady Młodzieży w mini siatkówce 

chłopców 

1996/97 VI Mistrzostwa Świata w karate – M.Chlebos 

1996/1997 I Finał XX Jubileuszowej  Koszalińskiej Olimpiady Młodzieży w mini 

siatkówce chłopców 

1996/1997 III Finał XX Jubileuszowej  Koszalińskiej Olimpiady Młodzieży w 

pływaniu 

1997/1998 II Finał XXI Koszalińskiej Olimpiady Młodzieży w piłce siatkowej 

młodzików 

1997/1998 III Finał XXI Koszalińskiej Olimpiady Młodzieży w mini siatkówce chłopców 

1998/1999 V Mistrzostwa Makroregionu Północno–Zachodniego w mini 

siatkówce chłopców 

1999/2000 I Mistrzostwa Szkół Gimnazjalnych w pływaniu 50m klasyk chłopcy –

G.Cecot 

1999/2000 II Mistrzostwa Regionu Północno- Zachodniego  Szkół Podstawowych 

i Gimnazjalnych w piłce siatkowej chłopców 

2000/2001 III Finał Wojewódzkiej Gimnazjadyw piłce koszykowej chłopców 

2000/2001 III Półfinał Wojewódzkiej Gimnazjady w piłce nożnej dziewcząt 

2000/2001 II Półfinał Wojewódzkiej Gimnazjady w piłce koszykowej dziewcząt 

2000/2001 III Półfinał Wojewódzki w mini siatkówce chłopców 

2001/2002 I Klasyfikacja Generalna Szkół Gimnazjalnych KOM 

2001/2002 III Finał Wojewódzkiej Gimnazjady w piłce koszykowej dziewcząt 

2001/2002 IV Półfinał Wojewódzkiej Gimnazjady w piłce koszykowej chłopców 

2001/2002 II 58 TOUR de Pologne III etap Kołobrzeg-Szczecin – P.Babiuch 
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2002/2003 III 58 TOUR de Pologne III etap Kołobrzeg-Szczecin –M. Owczarek 

2002/2003 I Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w łucznictwie  

kategoria Ł-2 B – Ł.Wilczyński 

2002/2003 III Półfinał Wojewódzkiej Gimnazjady w piłce siatkowej dziewcząt 

2002/2003 I IMS w mini piłce siatkowej chłopców szkół podstawowych 

2002/2003 IV Półfinał Wojewódzkiej Gimnazjady w piłce koszykowej chłopców 

2002/2003 IV Półfinał Wojewódzkiej Gimnazjady w piłce koszykowej dziewcząt 

2003/2004 I Klasyfikacja Generalna Szkół Gimnazjalnych KOM 

2003/2004 II Finał Wojewódzkiej Gimnazjady w piłce koszykowej dziewcząt 

2003/2004 VI Finał Wojewódzkiej Gimnazjady w LA chłopców-drużynowo 

2004/2005 I Finał Wojewódzkiej Gimnazjady w piłce koszykowej chłopców 

2004/2005 IV Finał Wojewódzkiej Gimnazjady w piłce siatkowej dziewcząt 

2004/2005 IV Finał Wojewódzkiej Gimnazjady w piłce siatkowej chłopców 

2004/2005 I Finał Wojewódzkiej Gimnazjady w Indywidualnej LA-rzut dyskiem-

R.Szpak 

2004/2005 I Finał Wojewódzkiej Gimnazjady w Indywidualnej LA-rzut 

oszczepem-R. Szpak 

2004/2005 II Mistrzostwa Polski Młodzików–rzut oszczepem-R. Szpak 

2004/2005 VIII Mistrzostwa Polski Młodzików-rzut dyskiem-R.  Szpak 

2004/2005 III Finał Wojewódzkiej Gimnazjady w Indywidualnej LA-bieg na 

100m-A.Kaźmierska 

 

2004/2005 

 

III 

Finał XI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży-Mistrzostwa Polski 

Juniorów Młodszych w Taekwondo ITF w kat.wagowej 54kg-

D.Pióro 

2005/2006 III Finał Wojewódzkiej Gimnazjady w piłce siatkowej chłopców 

2005/2006 I Klubowe Mistrzostwa Województwa w piłce plażowej kadetek- 

A.Pudlińska, P.Ogińska 

2005/2006 IV Finał Wojewódzkiej Gimnazjady w piłce siatkowej dziewcząt 

2006/2007 II Finał Wojewódzkiej Gimnazjady w szachach drużynowych- 

M.Luty, B.Czaplewski,M.Duszkiewicz,J.Gabryjałowicz 

2007/2008 I Finał Wojewódzkiej Gimnazjady w Indywidualnej LA-bieg na 

300m-U.Bukowska 

2007/2008 III Finał Wojewódzkiej Gimnazjady w szachach drużynowych 

2008/2009 I Finał Wojewódzkiej Gimnazjady w Indywidualnej LA-bieg na 100m 

p/p-U.Bukowska 

2008/2009 III Finał Wojewódzkiej Gimnazjady w Indywidualnej LA-bieg na 

300m-U.Bukowska 

2009/2010 III Finał Wojewódzkiej Gimnazjady w szachach drużynowych- 

K.Czaplewska,P.Tatarczuk, Sz.Kęsikowski, J.Gabryjałowicz 

2009/2010 I Finał Wojewódzkiej Gimnazjady w Indywidualnej LA-bieg na 

300m-U.Bukowska 

2009/2010 I Finał Wojewódzkiej Gimnazjady w Indywidualnej LA-bieg na 100m 

p/p-U.Bukowska 

 

2009/2010 III Finał Wojewódzkiej Gimnazjady w Indywidualnej LA-bieg na 

2000m-K.Reszczyński 

 

2010/2011 III Finał Wojewódzkiej Gimnazjady w szachach drużynowych 
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2010/2011 I Finał Wojewódzkiej Gimnazjady w biegach rozstawnych dziewcząt-

sztafeta-4x100m -D.Kurz, Z.Małaczewska, O.Małkiewicz, D.Stępień 

2010/2011 I Finał Wojewódzkiej Gimnazjady w Indywidualnej LA-bieg na 

600m-K.Zub 

2010/2011 III Finał Wojewódzkiej Gimnazjady w Indywidualnej LA-bieg na 

100m-Z.Małaczewska 

2011/2012 II Finał Wojewódzkiej Gimnazjady w Szkolnej Lidze Lekkoatletycznej 

dziewcząt-drużynowo 

2011/2012 I Finał Wojewódzkiej Gimnazjady w szachach drużynowych- 

K.Czaplewska, P.Styliński, Sz.Kęsikowski, J.Gabryjałowicz 

2011/2012 II Finał Ogólnopolski w biegach rozstawnych dziewcząt-sztafeta-

4x100m- D.Kurz, Z.Małaczewska, O.Małkiewicz, D.Stępień 

2011/2012 II Finał Wojewódzkiej Gimnazjady w Indywidualnej LA-bieg na 

600m-K.Zub 

2011/2012 I Finał Wojewódzkiej Gimnazjady w Indywidualnej LA-bieg na 100m 

p/p-O.Małkiewicz 

2011/2012 III Finał Wojewódzkiej Gimnazjady w Indywidualnej LA-bieg na 

300m-D.Stępień 

2011/2012 I Finał Wojewódzkiej Gimnazjady w Indywidualnej LA-bieg na 

100m-D.Kurz 

2011/2012 III Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkiej Gimnazjady 

2011/2012 III Półfinał Wojewódzkiej Gimnazjady w piłce koszykowej chłopców 

2012/2013 III Finał Wojewódzki w piłce siatkowej chłopców-ORLIK 

VOLLEYMANIA 2012 

2012/2013 II Finał Wojewódzkiej Gimnazjady w szachach drużynowych -  

K. Czaplewska,  P. Styliński, Sz.Kęsikowski, Sz.Czaplewski 

2012/2013 III Półfinał Wojewódzkiej Gimnazjady w piłce koszykowej chłopców 

2012/2013 V Finał Wojewódzki w Indywidualnych Biegach Przełajowych-K.Zub 

2012/2013 III Półfinał Wojewódzkiej Gimnazjady w piłce nożnej chłopców 

2012/2013 I Finał Wojewódzkiej Gimnazjady w Indywidualnej LA-bieg na 

600m-K.Zub 

2012/2013 I Finał Wojewódzkiej Gimnazjady w Indywidualnej LA-bieg na 

100m-D.Kurz 

2013/2014 III Finał Ogólnopolski w piłce siatkowej dziewcząt-ORLIK 

VOLLEYMANIA 2013                   

2013/2014 III Półfinał Wojewódzkiej Gimnazjady w piłce siatkowej chłopców 

2013/2014 III Finał Wojewódzkiej Gimnazjady w Indywidualnych Biegach 

Przełajowych dziewcząt-bieg na2000m-K.Kalicka 

2013/2014 IV Finał Wojewódzkiej Gimnazjady w biegach rozstawnych dziewcząt-

sztafeta szwedzka-Z. Chomicz, D.Anuszkiewicz, A.Hrycyk,  

K.Kalicka 

2013/2014 II Finał Wojewódzkiej Gimnazjady w Indywidualnej LA-bieg na 

1000m-K.Kalicka 

2013/2014 III Finał Wojewódzkiej Gimnazjady w Indywidualnej LA-skok w dal- 

Z.Chomicz 

2014/2015 III Finał Wojewódzkiej Gimnazjady w Indywidualnych Biegach 

Przełajowych  dziewcząt-2000m-K.Kalicka 

2014/2015 III Finał Wojewódzkiej Gimnazjady w piłce siatkowej chłopców 

2014/2015 III Finał Wojewódzkiej Gimnazjady w piłce siatkowej dziewcząt 
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2014/2015 II Finał Wojewódzkiej Gimnazjady w biegach rozstawnych dziewcząt -                           

sztafeta 4x 100m- Z.Chomicz,J. Szczerba, A.Hrycyk, P.Małaczewska 

2014/2015 II Finał Wojewódzkiej Gimnazjady w Indywidualnej LA-bieg na 

1000m-K.Kalicka 

2015/2016 III Finał Wojewódzkiej Gimnazjady w Indywidualnych Biegach 

Przełajowych dziewcząt-2000m- K.Kalicka  

  

2015/2016 III Finał Wojewódzkiej Gimnazjady w piłce siatkowej chłopców 

- Pyrzyce 

 

2015/2016 III Finał Wojewódzkiej Gimnazjady w piłce siatkowej dziewcząt   

2015/2016 II Finał Wojewódzkiej Gimnazjady w biegach rozstawnych dziewcząt-  

sztafeta 4x 100m-Z.Chomicz, J.Szczerba,  A.Hrycyk, P.Małaczewska  

i W.Ruszkowska 

 

2015/2016 II Finał Wojewódzki w Indywidualnej LA-Szczecin  

K.Kalicka bieg na 1000m 

 

2016/2017 II Finał Wojewódzki w piłce siatkowej chłopców-Kołobrzeg 

2016/2017 II Finał Wojewódzki w Indywidualnej LA- Goleniów 

B.Baszyński -w pchnięciu kulą, I.Pietruczuk w skoku w dal 

2016/2017 III Finał Wojewódzki w piłce nożnej dziewcząt-Kołobrzeg 

2016/2017 II Finał Wojewódzki -Szkolna Liga LA dziewcząt-Goleniów 

-II miejsce drużynowo 

2016/2017 II II miejsce we współzawodnictwie szkół w ramach Wojewódzkiej 

Gimnazjady 

2017/2018 III Finał Wojewódzki w piłce nożnej dziewcząt-Kołobrzeg 

- III miejsce drużynowo 

2017/2018 III Finał Wojewódzki w pływaniu drużynowym dziewcząt-Kołobrzeg 

- III miejsce drużynowo 

2017/2018 III Finał Wojewódzki w piłce siatkowej dziewcząt-Koszalin 

- III miejsce drużynowo 

 

2017/2018 

 

III 

II 

Finał Wojewódzki w Indywidualnych i Drużynowych Biegach 

Przełajowych dziewcząt-Gryfino-III miejsce drużynowo A.Hrycyk, 

K.Szczuryk, W.Łatak, M.Wziatek. A.Hrycyk - II m. indywidualnie 

 

 

2017/2018 

I 

II 

I 

Finał Wojewódzki w Indywidualnej LA-Białogard(A.Hrycyk 

-I miejsce w biegu na 1000m; J.Dawid -II miejsce w rzucie 

oszczepem; 

Sztafeta 4x100m dziewcząt-I miejsce (J.Szczerba, D. Magniewska, 

M.Grzywińska, K.Jaworska) 

2017/2018 II Finał Wojewódzki -Szkolna Liga LA dziewcząt-Stargard-II miejsce 

drużynowo        

2017/2018 III Finał Wojewódzki w pływaniu drużynowym dziewcząt-Kołobrzeg- 

III miejsce drużynowo 

2017/2018 III Finał Wojewódzki w Indywidualnych i Drużynowych Biegach 

Przełajowych dziewcząt-Gryfino-III miejsce drużynowo 

 

 

2017/2018 

I 

I 

II 

III 

 

 

I 

Finał Wojewódzki w Indywidualnej LA-Goleniów 

M.Grzywińska - I miejsce w biegu na 100m 

A.Hrycyk - I miejsce w biegu na 1000m 

W.Łatak - II miejsce w biegu na 600m 

J.Wierzbowski - III miejsce w rzucie dyskiem                

Sztafeta 4x100m dziewcząt I miejsce (M.Grzywińska, K.Jaworska, 

M.Jaworska, K.Gajek) 
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2017/2018 

I 

 

II 

Finał Wojewódzki  w siatkówce plażowej-Szczecin 

I miejsce drużynowo: M.Dobrowolska, A.Kawa, J.Chorchos;  

II miejsce drużynowo: A.Gutkowska, K.Radomska, N.Stachniak  

 

 

2017/2018 

 

II 

 

III 

Finał Wojewódzki  w siatkówce plażowej-Kołobrzeg 

II miejsce drużynowo: F.Dubois-Placak, B.Dubois-Placak  

i A.Czachorowski  

III miejsce drużynowo: J.Ponikiewski, B.Wajda i W.Sabała  

2018/2019 III Finał Wojewódzki w pływaniu drużynowym chłopców-Szczecinek 

-III miejsce drużynowo 

2018/2019 II Finał Wojewódzki w piłce siatkowej dziewcząt-Szczecin 

-II miejsce drużynowo 

 

2018/2019 

 

I 

Finał Wojewódzki w Siatkówce Plażowej dziewcząt-Kołobrzeg 

-I miejsce drużynowo N.Stachniak, J.Sobczak i M.Mielczarek  

 

2018/2019 

 

I 

II 

Finał Wojewódzki w Siatkówce Plażowej chłopców-Kołobrzeg 

I miejsce drużynowo: F.Dubois-Placak, A.Czachorowski, 

M.Kuczera;  

II miejsce drużynowo: B.Dubois-Placak, J.Ponikiewski, 

K.Szmagliński  

 

2018/2019 

I 

III 

Finał Wojewódzki w Indywidualnej LA-Świnoujście 

Hrycyk Anna IIId-I miejsce w biegu na 1000m 

Jaworska Karolina IIIf-III miejsce w skoku w dal 

 

 

 

 

Pani Dyrektor odebrała puchar za zajęcie II miejsca we współzawodnictwie szkół  

w ramach Wojewódzkiej Gimnazjady - 2017 r. 
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9. Wychowanie morskie  

Niewiele do szczęścia potrzeba: 

Trochę morza, steru, nieba.  

 

Szkoła Podstawowa nr 1 od początku swego istnienia była związana z morzem. W roku 

szkolnym 1947/1948 w Jedynce odbywały się zajęcia Ligi Morskiej w wymiarze 1 

godziny tygodniowo. Zajęcia te prowadził pan Stanisław Drewnowski. Morskie 

wychowanie młodzieży nabrało rozmachu, gdy w połowie lat sześćdziesiątych pracę  

w naszej szkole  rozpoczęli państwo Zofia i Antoni Szarmachowie. Prowadzono wówczas 

zajęcia żeglarstwa i wioślarstwa, nawiązano także współpracę z nowo powstałą szkołą 

średnią – Technikum Rybołówstwa Morskiego. Z inicjatywy pana Antoniego  

w południowej części boiska szkolnego, nad brzegiem Parsęty, wybudowano hangary do 

przechowywania sprzętu pływającego.  

Od 1999 roku naczelnym hasłem zreformowanej szkoły - Gimnazjum nr 1 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego - stało się wychowanie marynistyczne. Szkoła, 

zwana przez mieszkańców „portową”, chciała utrzymywać swą morską tradycję. Znów 

prężnie zaczęło działać szkolne Koło Ligi Morskiej i Rzecznej. Od 2004 roku członkowie 

koła odbywali miesięczny rejs do zaprzyjaźnionego miasta w Niemczech – Barth. Wielu 

uczestników tych rejsów ukończyło szkoły morskie i są obecnie zawodowymi 

marynarzami. Co roku na przełomie maja i czerwca uczniowie naszej szkoły uczestniczą 

w zmaganiach „smoczych łodzi” oraz DZ na Parsęcie, a także w Międzynarodowych 

Żeglarskich Regatach Bałtyku  o Srebrny Dzwon. Od 2002 roku nasze koło jest 

najlepszym kołem Ligi Morskiej i Rzecznej w Polsce. Za całokształt działalności  

z młodzieżą nasze gimnazjum w 2009 roku zostało odznaczone przez Zarząd Główny 

Ligi Morskiej i Rzecznej Krzyżem Pro Mari Nostro. Rok później odznaczeniem tym 

uhonorowano także opiekunów koła – pana Zenona Mielnika oraz panią Gabrielę Antos.  

W 2018 roku, po kolejnej reformie szkolnictwa, w Szkole Podstawowej nr 1  

z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego, z inicjatywy pani dyrektor Lidii 

Mikołajek powstało koło żeglarskie i szkoła zaczęła wdrażać innowacyjny program 

„Żeglarstwo naszą pasją”. Opracowaniem programu szkolenia oraz prowadzeniem zajęć 

żeglarskich zajął się pan Mariusz Górnisiewicz. W zajęciach pozalekcyjnych z nauki 

żeglowania brali udział uczniowie z różnych klas. W 2019 roku po raz pierwszy 

utworzone zostały oddziały klasowe ze specjalnością żeglarską. Zajęcia żeglarskie trwają 

cały rok. W okresie zimowym szkolenie odbywa się w szkole, z wykorzystaniem 

symulatora i na basenie pływackim, a w sezonie żeglugowym – na wodach otwartych. 

Młodych adeptów żeglarstwa szkoli wykwalifikowana kadra – pan Mariusz Górnisiewicz 

i pan Zenon Mielnik. Do prowadzenia zajęć praktycznych na wodzie szkoła zakupiła 6 

łodzi typu Optimist oraz ponton asekuracyjny z silnikiem, a także niezbędną ilość 

kamizelek asekuracyjnych. Mimo krótkiego czasu szkolenia młodzi żeglarze odnoszą już 

pierwsze sukcesy. W 2019 roku Leon Gajdowski zajął 1 miejsce w kategorii do lat 11  

w Ogólnopolskich Regatach o Puchar Dnia Dziecka w Szczecinie. W 2020 roku 
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zwycięstwo wywalczyła także Małgorzata Górnisiewicz w Ogólnopolskich Regatach 

Konstytucyjnych w Charzykowy. W tym samym roku nasze uczennice wygrały 

Ogólnopolskie Regaty o Puchar Ziemi Złocienieckiej w kategorii Optimist do lat 9.  

1 miejsce „wypływała” Maja Staszkowska, zaś drugie – Zofia Iwanicka. 6 naszych 

uczniów oraz dwóch nauczycieli zdało egzamin na patent żeglarza jachtowego  

i dodatkowo 5 nauczycieli zdobyło patent sternika motorowodnego.  

Obecnie szkoła planuje zakup kolejnych łódek i sprzętu żeglarskiego w celu zwiększenia 

jednorazowej liczby szkolących się uczniów. Bo przecież żeglarstwo to nie tylko sport, 

wypoczynek czy wspólna nauka, żeglarstwo to ciekawy sposób na życie.  

 

 



53 
 

10. Cyfrowy świat edukacji 

    Dzisiejsze osiągnięcia są wczorajszymi niemożliwościami 

 

Cyfrowa edukacja to innowacyjny proces nauczania, 

który wpływa na indywidualizację kształcenia. Przede 

wszystkim wspiera uczniów, zachęca ich do twórczej 

pracy i nauki przez doświadczenie, przygotowuje do 

samodzielnego korzystania z zasobów edukacyjnych. 

Mając na uwadze to, iż edukacja musi podążać ścieżką 

nowoczesnych technologii, w roku szkolnym 

2014/2015 w Gimnazjum nr 1  po raz pierwszy 

utworzono klasy cyfrowe, jako jedne z pierwszych  

w województwie zachodniopomorskim. Nowe szlaki 

edukacji wytyczała między innymi pani Małgorzata 

Kamińska. W tym celu zmodernizowano naszą szkołę: 

wyposażono sale lekcyjne w urządzenia elektroniczne 

połączone bezprzewodową siecią, zakupiono iPady dla nauczycieli i uczniów. Nauczanie 

przedmiotów, między innymi języka polskiego, historii, geografii, biologii, fizyki, języka 

angielskiego i niemieckiego, informatyki, techniki odbywało się z wykorzystaniem 

technologii Apple. Nauczyciele mieli do dyspozycji wiele aplikacji z App Store, podcasty 

z iTunes lub iBooks, niezbędnych do przygotowania i prowadzenia lekcji, angażowania 

wszystkich uczniów i komunikowania się z klasą lub poszczególnymi uczniami, by 

odpowiadać na pytania i dzielić się uwagami. Klasy cyfrowe umożliwiły prowadzenie 

zajęć w niekonwencjonalnej, atrakcyjnej dla ucznia formule, dlatego cieszyły się wśród 

uczniów ogromną popularnością i funkcjonowały w naszej szkole aż do wygaśnięcia 

gimnazjum. 

W roku szkolnym 2017/2018  powstała 

klasa cyfrowa dla najmłodszych uczniów 

naszej Jedynki. Wychowawcą została pani 

Jolanta Krępeć. Multimedialne lekcje  

z wykorzystaniem iPada, łączące obraz, 

dźwięk i tekst, otworzyły zupełnie nową 

drogę w sposobie kształcenia z zakresu 

edukacji wczesnoszkolnej. Wprowadziły 

też uczniów  w świat programowania, 

rozwinęły umiejętność logicznego  

i arytmetycznego myślenia. Podczas zajęć 

korzystano z gier edukacyjnych i aplikacji 

związanych z programowaniem.  
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Od 2017 roku uczniowie naszej szkoły włączają 

się w obchody Europejskiego Tygodnia 

Kodowania. Jedynkowy Coode Week to 

inicjatywa, w ramach której nasza szkoła 

popularyzuje naukę kodowania. Mali 

programiści tworzą swoje projekty online  

w aplikacjach Lightbot, Kodable, Code Junior i 

Scratch Junior. Pracują również offline - 

przygotowują dyktanda graficzne, grają w gry 

strategiczne lub kodują z matą edukacyjną 

„Kodowanie na dywanie”.  W ramach akcji 

Code Week 2019 uczniowie klasy cyfrowej 

uczestniczyli w warsztatach nauki 

programowania ze Swiftem Playgrounds. 

Zajęcia odbyły się w salonie Apple – 

Maqsimum w Szczecinie. Uczniowie poznali 

nowy język programowania oraz możliwości 

zastosowania iPada w tej dziedzinie. 

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie klas drugich i trzecich wzięli udział  

w międzynarodowym konkursie programistycznym dla dzieci i młodzieży – Pix 

Programming Challenge. Musieli rozwiązać zadania z zakresu programowania 

blokowego. Konkurs składał się z trzech etapów. Uczniowie naszej szkoły 

zakwalifikowali się do półfinałów.  

21 marca 2019 roku nasza szkoła przyłączyła się do akcji zainicjowanej przez 

Ministerstwo Edukacji Narodowej – Dnia Nowoczesnych Technologii. Koordynatorki 

projektu – panie Honorata Górska-Sęk, Beata Traczyk-Oskroba i Helena Paradowska  

-opracowały harmonogram zadań. Nauczyciele z wielkim zaangażowaniem włączyli się 

w realizację zadań, które 

miały uświadomić uczniom, 

że nowoczesne technologie 

sprzyjają skutecznemu 

zdobywaniu wiedzy. Wielką 

atrakcją okazała się zabawa 

edukacyjna „Poszukiwacze 

skarbu”, podczas której 

uczniowie odczytywali 

ukryte pod kodami QR 

zadania. Ich poprawne 

rozwiązanie prowadziło do 

odszukania ukrytego na 

terenie szkoły skarbu.  
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Wśród 500 szkół komisja konkursowa wyłoniła pięciu laureatów. Nasze działania zostały 

wyróżnione przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, znaleźliśmy się wśród najlepszych 

z całej Polski. Doceniono 

ciekawy i innowacyjny 

sposób zorganizowania 

tego przedsięwzięcia, a 

także wysoki stopień 

zaangażowania jego 

uczestników. 25 września 

2019 roku w Warszawie 

Wiceminister Edukacji – 

pan Maciej Kopeć wręczył 

nagrodę przedstawicielom 

naszej szkoły.  

 

 

                                  W imieniu pani Dyrektor nagrodę odebrała pani Agata Mikołajek.  

Od 2005 roku, w październiku, aktywnie włączamy się w akcję promującą Dzień 

Bezpiecznego Komputera. Patronat nad tym wydarzeniem objął  Prezydent 

Rzeczypospolitej Polskiej. Przedsięwzięcie to ma na celu popularyzowanie wiedzy na 

temat bezpieczeństwa informatycznego oraz sposobów zapobiegania zagrożeniom 

wynikającym z sieci. Zwracamy szczególną uwagę na sytuacje, których ofiarą może stać 

się każdy z nas, jak wirusy czy ataki hakerów. Mówimy także o cyberprzemocy, na którą 

szczególnie narażone są dzieci, które pozbawione kontroli rodzicielskiej padają ofiarą 

przestępstw popełnianych za pomocą Internetu.  Organizujemy spotkania z pedagogiem, 

psychologiem i policjantami, którzy rozmawiają z uczniami o prawnych konsekwencjach 

wynikających z niewłaściwego korzystania z sieci. Prowadzona jest także pedagogizacja 

rodziców na temat bezpieczeństwa w sieci, przekazywane są informacje o programach do 

kontroli rodzicielskiej, filtrujących szkodliwe treści, skutecznie wspomagających 

rodziców w zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom. Przeprowadzane są warsztaty dla 

rodziców podnoszące umiejętności monitorowania działań dziecka w komputerze, 

funkcjonowania dziecka w sieci i przeciwdziałania zagrożeniom.  

Wszystkie podjęte inicjatywy i przedsięwzięcia pokazują, że w Szkole Podstawowej nr 1 

pracują ludzie otwarci na potrzeby współczesnych uczniów, znający realia oraz dostępne 

na rynku metody i narzędzia cyfrowej edukacji. Kształcimy kolejne pokolenia 

kreatywnych uczniów. Nabyte umiejętności cyfrowe rzetelnie i świadomie  

wykorzystaliśmy, kiedy przyszło nam realizować proces edukacji w systemie zdalnego 

nauczania. Trzeba zawsze iść do przodu, tam jest ciekawiej… 
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11. Przygoda z planem daltońskim 

 

Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami to może ono zrobić więcej, 

niż od niego oczekujemy, a wszystko co dziecko potrafi - nauczycielowi zrobić nie wolno. 

Helen Parkhurst 

 

W roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej nr 1 w Kołobrzegu rozpoczęliśmy 

pracę koncepcją planu daltońskiego. Metoda ta polega na rozwijaniu u uczniów 

samodzielności, odpowiedzialności, współpracy i refleksji. Koordynatorkami 

wprowadzania planu daltońskiego w naszej szkole zostały panie Ewa Majewska-Gocek  

i Anna Pajdak.  

Wdrażanie planu daltońskiego rozpoczęliśmy od wprowadzenia wizualizacji. Nauczyciele 

klas I-III wprowadzali wizualizacje dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci. Były to: 

zasady panujące w grupie, kalendarz pogody, obecność, nasze urodziny, praca w parach, 

dyżury, paski umiejętności ,,już potrafię/wyróżniam się”, hałasomierz określający 

dopuszczalny poziom hałasu w klasie. 

Kolejnym etapem było wprowadzenie zegara organizującego czas - jego zadaniem jest  

organizacja pracy dzieci w określonych ramach czasowych oraz sygnalizatora 

określającego charakter pracy. Istotnym aspektem było rozwijanie u uczniów współpracy 

w zakresie pracy w parach, grupach podczas lekcji, ale także wprowadzenie ,,centrum 

pomocy koleżeńskiej”, które wyzwoliło u uczniów chęć bezinteresownej pomocy koledze 

i koleżance. Starsi uczniowie wspierali młodszych rówieśników w przezwyciężaniu 

trudności szkolnych, pomagali w odrabianiu prac domowych, nadrabianiu zaległości 

wynikających z nieobecności w szkole. Ważnym elementem było wprowadzenie karty 

planowania zadań, przy pomocy której dzieci samodzielnie planują i wykonują zadania 

według ukazanej instrukcji. 

Zmieniliśmy system pracy - podczas 

zajęć prowadzimy zajęcia z 

ekspertem – uczniowie wcielają się 

w rolę specjalisty danej dziedziny, 

przekazują ciekawostki, wiedzę 

swoim rówieśnikom. Podczas zajęć 

lekcyjnych wykorzystujemy 

instrukcje czynnościowe, które 

wizualizują kolejne etapy 

wykonywania pracy, umożliwiają 

samodzielną pracę ucznia. 

Nieodłącznym elementem wprowadzania koncepcji planu daltońskiego jest rozwijanie  

u uczniów poczucia odpowiedzialności za proces nauczania, prowadzenie refleksji na 

temat wykonywanych zadań, osiąganych sukcesów oraz napotykanych trudności. 

Uczniowie dokonują samooceny posiadanej wiedzy i umiejętności oraz zachowania.  
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Praca koncepcją planu daltońskiego przynosi wiele radości i satysfakcji uczniom  

i nauczycielom. Wyzwala potencjał każdego ucznia, budzi inicjatywę, motywuje do 

działania, pozwala na indywidualne podejście ucznia do zadania, zmusza do 

samodzielnego poszukiwania najlepszych metod pracy. 

 

Zasady pracy według planu daltońskiego 

   
 

 Kalendarz pogody 

 

 
Wizualizacja obecności 
uczniów na zajęciach 

 

 
 ,,Hałasomierz”- 
wizualizowanie 

dopuszczalnego poziomu 
hałasu podczas  

wykonywania zadań 

   
 

Praca z instrukcją 
- wizualizowanie etapów 

wykonywania zadań 

 

 
,,Skończyłem! Co mogę 

zrobić?”- wizualizowanie 
czynności, które uczeń może 

wykonać po zakończeniu 
swojej pracy 

 
Praca z wykorzystaniem 
instrukcji czynnościowej 
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Praca z wykorzystaniem 
instrukcji czynnościowej 

 

 
Współpraca międzyklasowa: 

pomoc koleżeńska - starsi 
uczniowie uczą 

 młodszych kolegów 

 
Współpraca - praca  

w grupach 

 

 

 

 

 
Refleksja - dokonywanie 

samooceny oraz oceny pracy 
rówieśników 

 
Współpraca - praca w parach 
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12. Koło dziennikarskie 

 

Gazetka „Tornister” – połączenie historii i nowoczesności 

Według Agaty Christie istnieją wypróbowane metody pisania. Najlepiej jest zacząć 

od początku, pisać aż do samego końca i dopiero wtedy przestać. My dodalibyśmy 

jeszcze, że należy zebrać wszystkie materiały i wydać je w gazetce szkolnej 

„Tornister”.  

-  Redakcja Tornistra: Kiedy ukazała się pierwsza szkolna gazetka? 

- Pani Urszula Baniak: Pierwsza gazetka ukazała się w 1999 roku. Opiekunem koła 

dziennikarskiego została nauczycielka języka polskiego – pani Jolanta Porawska.  

-  Skąd wziął się pomysł na redagowanie gazetki? 

- Pani Aneta Pietrzak-Jedynak: Pomysł stworzenia gazetki zrodził się zupełnie 

spontanicznie. Pani Jolanta Porawska chciała, aby jej wychowankowie, uczniowie 8 

klasy, zapisali się w historii szkoły. Wszak miał to być ostatni rocznik absolwentów klas 8 

Szkoły Podstawowej nr 1 w Kołobrzegu.  

-  Jak wyglądały pierwsze lata pracy koła dziennikarskiego? 

-  Pani Aneta Pietrzak-Jedynak: Przede wszystkim uczniowie od razu bardzo ambitnie 

podeszli do swoich zadań. Wybrali redaktorów, fotografów oraz skarbnika, który 

skrupulatnie przeliczał zarobione pieniądze. Gazetka kosztowała wówczas 100 groszy. 

Uczniowie swoje teksty pisali ręcznie. Niektórzy posiadali już komputery, więc zapisywali 

artykuły na dyskietce. Pojawiły się też zdjęcia – początkowo słabej jakości, ale  

z pewnością oryginalne.  

-  W 2006 roku coś się zmieniło… 

- Pani Urszula Baniak: Rok 2006 to ogromne zmiany w naszym redakcyjnym zespole. 

Razem z panią Anetą Pietrzak-Jedynak przejęłyśmy opiekę nad kołem dziennikarskim. 

Zmienił się format gazetki, styl projektowania kolejnych makiet, dodałyśmy większą liczbę 

zdjęć. Pojawił się też pomysł, aby naszą gazetkę drukować w kolorze, w profesjonalnej 

drukarni.  

- Pani Aneta Pietrzak-Jedynak: Jedna rzecz się tylko nie zmieniła – tytuł. Uczniowie 

chcieli kontynuować dzieło swoich starszych kolegów i demokratycznie zdecydowali, że 

gazetka wciąż będzie nosiła nazwę „Tornister”. W ten sposób połączyłyśmy historię  

z nowoczesnością.  

-  Do dzisiaj koło dziennikarskie prężnie działa… 
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- Pani Urszula Baniak: Nasze koło zawsze przyciągało kreatywnych uczniów, dlatego 

też regularnie wydawaliśmy nasz dwumiesięcznik. Udało nam się także nawiązać 

współpracę z Wydziałem Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego, TVP Szczecin 

oraz Głosem Szczecińskim. Na nasze zajęcia zapraszamy znanych kołobrzeskich 

redaktorów – pana Przemysława Polanina, panią Dominikę Miłoszewicz. Odwiedza nas 

także nasza absolwentka, wokalistka, pani Maja Hyży.  

-  Czy redaktorzy gazetki odnoszą jakieś „medialne” sukcesy? 

Pani Aneta Pietrzak-Jedynak: Nasi szkolni dziennikarze biorą udział w ogólnopolskich, 

powiatowych i miejskich konkursach. Naszym niewątpliwym sukcesem jest zdobycie 2. 

miejsca w ogólnopolskim konkursie gazetek szkolnych „Mam Forum Pismaków”. Mamy 

też wielu finalistów powiatowego konkursu „To jest temat”. Nasza redaktorka – 

ubiegłoroczna absolwentka, Julia Korzeniowska, od września rozpoczęła staż w „Gazecie 

Kołobrzeskiej” – w tygodniku można przeczytać jej artykuły.  

-  Czego życzy sobie zespół redakcyjny „Tornistra” na kolejne lata pracy? 

- Pani Urszula Baniak: Życzymy sobie i naszym uczniom nowych pomysłów, 

niegasnącego zapału do pracy, wiernych czytelników i kolejnych sukcesów.  

-  Oby te życzenia w całości się spełniły.  
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13. Rozmowa sentymentalna 

 

Wspomnienia o śp. Małgorzacie Błachowiak – autorce  

wspaniałych przedstawień 

 

Są pożegnania, na które nigdy nie będziemy 

gotowi. Są słowa, które zawsze wywoływać 

będą morze łez. Są takie osoby, na myśl  

o których zawsze zasypie nas lawina 

wspomnień. Pani Agata Mikołajek  

w sentymentalnej rozmowie o naszej 

katechetce – pani Małgorzacie Błachowiak.  

 

- Redakcja Tornistra: Bywają dni  

przepełnione radością, szczęściem  

i uniesieniem. Ale bywają  też inne - pełne 

zadumy i smutku. I taki był  pewien 

październikowy dzień 2019 roku, kiedy na 

cmentarzu pożegnaliśmy naszą katechetkę, 

panią Małgorzatę Błachowiak.  

Pani Agata Mikołajek: Niestety, życie ma swój początek i swój koniec. Życie pani Małgosi 

zdecydowanie zbyt szybko się skończyło….. 

- Nagle czas milcząco zatrzymał wskazówki. Wydawać by się mogło, że „innego końca 

świata nie będzie”.  

-  Nie mogliśmy się pogodzić  z informacją o śmierci pani Gosi, nie wierzyliśmy, że to się 

dzieje naprawdę. Poczuliśmy pustkę, którą trudno było i jest zapełnić. Trochę runął nasz 

„Jedynkowy świat”, świat, w którym codziennie na korytarzu spotykaliśmy uśmiechniętą 

koleżankę.  

- Niektórzy mówią, że nie ma ludzi niezastąpionych. Czy zgadza się pani z tym 

zdaniem?  

- Małgosia była niezastąpiona. Zawsze potrafiła wydobyć z ucznia to, co najlepsze.  

W każdym z nas widziała potencjał, który umiejętnie wykorzystywała na scenie. Dzięki 

niej wielu uczniów zaczęło wierzyć w siebie.  Niemożliwe rzeczy jakiś cudownym 

sposobem „oswajała”, uważała, że można zrobić wszystko.  

- Jaka tak naprawdę była pani Małgosia? 
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- Z całą pewnością była wesoła, uśmiech nigdy nie schodził z jej twarzy. Cieszyła się 

życiem, uwielbiała swojego rudego kota, miała mnóstwo przyjaciół. Doceniała nawet 

najmniejsze rzeczy. Uczniowie ją uwielbiali, dla niej chodzili na lekcje religii. Chodzili na 

nie również ci, którzy we wrześniu zapisali się na etykę. Gosia „po swojemu” wskazywała 

uczniom właściwe drogi, a oni ją słuchali.  

- My jednak będziemy panią wspominać jako autorkę wielu wspaniałych przedstawień.  

- Przedstawienia pani Gosi to barwne spektakle, przygotowane z dbałością o każdy, 

nawet najdrobniejszy element. Bazowały na dwóch rzeczach, które pani bardzo kochała – 

tańcu i śpiewie.  

- W 2015 roku po raz pierwszy wystawiliśmy spektakl pani Małgosi na deskach 

Regionalnego Centrum Kultury.  

- Tak, to był dokładnie kwiecień, 2015 rok i przedstawienie poświęcone nauczaniu św. 

Jana Pawła II. Zostało przygotowane przez uczniów naszego gimnazjum i odwoływało się 

do słów  papieża: „Zaproście Jezusa do Waszych serc”. Gosia poprosiła mnie, abym zajęła 

się stroną wokalną spektaklu i sama wzięła w nim udział. Od razu się zgodziłam, chociaż 

miałam pewne obawy związane z zaśpiewaniem piosenek. Mówiłam, że nie dam rady, że 

to nie wyjdzie. Gosia jednak działała według własnego planu i oczywiście mnie 

przekonała. Zaśpiewałam wtedy między innymi piosenkę „Quo vadis Domine”.  
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 - Rok później z okazji jubileuszowego 1050-lecia chrztu Polski na deskach RCK pani 

Gosia wystawiła kolejne przedstawienie „Gdzie chrzest, tam nadzieja”. Brali w nim 

udział uczniowie, absolwenci, pan Piotr Sroka i oczywiście pani.  

- Pamiętam to przedstawienie bardzo dokładnie. Gdy Gosia powiedziała mi o ilości 

uczestników, o 80 uczniach chcących wziąć udział w tym spektaklu, oniemiałam 

 z wrażenia. Pomyślałam tylko o tym, jak my to logistycznie ogarniemy. Oczywiście 

wszystko wyszło perfekcyjnie, po raz kolejny się udało. Zdumiewające było dla mnie 

jednak to, że Gosia potrafiła przekonać naszych absolwentów do wzięcia udziału w tym 

wydarzeniu. Mimo tego, że ci młodzi ludzie opuścili mury naszej szkoły, mieli dużo innych 

obowiązków, z chęcią z nami wystąpili. Wydaje mi się, że potrzebowali tej pozytywnej 

energii, którą Gosia nas wszystkich zarażała. Przygotowanie tego pięknego widowiska 

wymagało od Gosi dużo energii i zaangażowania. Ona zawsze potrafiła znaleźć siłę,  

a najlepsze pomysły przychodziły jej do głowy nocą. Ale jak sama mówiła: „Energię i siłę 

zyskuję od uczniów, którzy z taką pasją pokazują swoje talenty”.  

-  W 2018 roku odbył się kolejny spektakl –  musicalowe jasełka pt. „Pokłon Narodów”. 

Grało w nim aż 98 uczniów.  

- Pomysł na te jasełka podsunął fragment psalmu „Uwielbiajcie Pana wszystkie ludy 

ziemi”. Gosia pomyślała, że byłoby ciekawie, gdyby wszystkie narody przyszły do 

Betlejem. Poszukała  kolęd z różnych stron świata, podzieliła się z nami pomysłem,  

a przedstawienie… zaczęło się rozrastać. Na scenie kołobrzeskiego RCK-u spełniały się 

więc zapowiedzi proroków. W jasełkach pojawili się Micheasz i Izajasz, król Dawid,  

a wraz z nimi roztańczeni mieszkańcy Afryki, Azji, Europy, Ameryki. Dwanaście narodów, 

każdy z charakterystyczną dla siebie kolędą lub piosenką bożonarodzeniową podążało za 

betlejemską gwiazdą, by oddać pokłon Dzieciątku. Gosia jest autorką kilku przedstawień 

jasełkowych, ale do tego lubię wracać najbardziej. Było ono niesamowite ze względu na 

swoją różnorodność, piękne stroje, wspaniałe tańce i piosenki. Nigdy wcześniej nie 

widziałam takich jasełek i pewnie już nie zobaczę …  
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- Ostatni spektakl pani Gosi nosi tytuł „Oto Niepodległa właśnie”. I gdy myśleliśmy,  

że już nic nas nie zaskoczy, na scenie zagrało 155 uczniów.  

-  Po jasełkach „Pokłon Narodów” pani dyrektor poprosiła Małgosię o przygotowanie 

przedstawienia z okazji stulecia niepodległości. Gosia przejrzała mnóstwo scenariuszy  

i opadły jej ręce; powiedziała do mnie: „Wszystko strasznie na poważnie, patetyczne  

i smutne. Ja czegoś takiego nie zrobię”. Dlatego już w wakacje sama zaczęła pisać 

scenariusz przedstawienia „Oto Niepodległa właśnie”. We wrześniu przyszła do szkoły  

z gotowym scenariuszem i głową pełną pomysłów. Gosia nie tworzyła tylko scenariusza, 

ona dbała o wszystko: choreografię, stroje, rekwizyty, muzykę, śpiew. Strojów użyczyły 

nam zespoły taneczne, część trzeba było własnoręcznie uszyć. Małgosia zawsze miała 

wszystko uporządkowane, każdy wianuszek, czapkę, agrafkę układała w osobnym, 

odpowiednio podpisanym  kartoniku. Pamiętam dni, gdy późno wychodziłam ze szkoły, 

było już pusto, ale nigdy nie cicho…  Zawsze słyszałam muzykę i śmiech dobiegający z auli 

szkolnej, w której Gosia ćwiczyła z młodzieżą kolejną choreografię, piosenkę, rolę … 

Lubiłam do nich zachodzić i poobserwować ich radość … Pusta już szkoła zawsze tętniła 

życiem, pomimo że za oknem padał deszcz, było nieprzyjemnie i ciemno… Scenariusz 

rozbudowuje się wraz z rozrastającą się trupą aktorską. Tym razem chętnych do 

wystąpienia na scenie było – bagatela – ponad 150 osób! I dla każdego trzeba coś 

wymyślić, wykorzystać talent, zaproponować coś interesującego. Dla Gosi to nie był 

problem, w każdym człowieku potrafiła coś dostrzec. Oprócz uczniów w przedstawieniu 

wzięło też udział 30 absolwentów, którzy – mimo upływających lat – wciąż czuli się 

związani z grupą i chętnie wracali na scenę.  

Efekt końcowy zaskoczył wszystkich - wyszło z tego blisko półtoragodzinne przestawienie. 

"Oto Niepodległa właśnie". Był to  spektakl pełen tańców z dziesięciu regionów  

i ułańskich pieśni, dostarczający wielu wzruszeń publiczności, która wypełniła salę 

kołobrzeskiego RCK-u do ostatniego miejsca – łącznie ze schodami. Gosia i uczniowie 

pokazali, jak piękna i kolorowa jest Polska, jak bogate ma tradycje.   
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- Spektakle pani Gosi zawsze miały charakter dobroczynny. Na jaki cel zbierano 
pieniądze? 

- Pieniądze zbieraliśmy na Stacjonarne Hospicjum w Kołobrzegu, z którym nasza szkoła  
i Gosia zawsze współpracowała.  

-  Czy jest coś, co chciałaby pani powiedzieć pani Gosi, ale po prostu pani nie zdążyła? 

- Dziękuję za to, że zawsze we mnie wierzyłaś i widziałaś we mnie wartościowego 
człowieka.  

- W obliczu tego, co się stało aktualne stają się słowa wiersza księdza Jana 
Twardowskiego „Spieszmy się kochać ludzi… tak szybko odchodzą…”.  

- Nie zapominajmy też o jego dalszej części „I ci, co nie odchodzą, nie zawsze powrócą…”.  
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14. Szkolna moda 

 

Moda szkolna, czyli o tym, jak zmieniały się trendy na przestrzeni lat 

Moda szkolna diametralnie zmieniała się na przestrzeni lat. Zmieniały się nie tylko stroje, 

ale również fryzury.  

Po II wojnie światowej najbardziej charakterystycznymi atrybutami uczennic były 

granatowe fartuszki przed kolano z białym kołnierzykiem, granatowe płaszcze i berety. 

Chłopcy nosili garnitury w kolorze ciemnoniebieskim. Taki strój obowiązywał przez cały 

rok szkolny, nie tylko w szkole. Zwolnienie z obowiązku jego noszenia obowiązywało 

dopiero w wakacje.  

W późniejszym okresie PRL fartuszki szyte były z 

czarnego materiału typu "podszewka", później z 

włókien syntetycznych (nonajron) najczęściej w 

kolorze granatowym. Fartuszek chłopięcy 

przypominał krojem kurtkę "pilotkę" z dwiema 

kieszonkami na piersi. Wspólny element stanowił 

biały kołnierzyk przypinany na guziczki i odznaka 

wzorowego ucznia.    

 

 

 

 

 

 

Na przełomie lat 80. i 90. szkolne mundurki odeszły 

w zapomnienie. Modne stały się ubrania otrzymane 

„w spadku” po starszym rodzeństwie lub stroje uszyte 

przez znajomą krawcową. Zamożniejsi kołobrzeżanie 

zakupów dla  swoich dzieci dokonywali w zakładzie 

przemysłu dziewiarskiego „Weneda” lub w domu 

towarowym „Bryza”. Któż nie pamięta tych 

gustownych sweterków… 
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W roku szkolnym 2006/2007 do pomysłu reaktywacji 

mundurków powrócił Minister Edukacji Narodowej 

Roman Giertych. Miały one zwiększyć 

bezpieczeństwo w szkołach, wprowadzić ład w 

ubiorze i stać się tradycją szkoły, a także dumą ucznia. 

Wygląd mundurka był ustalany lokalnie, co 

spowodowało, że panowała duża różnorodność.  

W naszej szkole mundurkiem była granatowa 

kamizelka, na której widniało logo szkoły. Jeśli jakiś 

uczeń zapomniał swojego mundurka, zakładał tzw. 

„biedronkę” – czerwony lub fioletowy fartuszek  

w grochy.  
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A co nosi się dzisiaj? Obecnie modne są 

różne typy ubiorów, fryzur czy dodatków. 

Często wykorzystuje się elementy strojów  

z dawnych lat. Wiele stylów łączy się ze 

sobą, tworząc kolejne, a to, co na topie, 

zmienia się w zawrotnym tempie. Nic nie 

jest zakazane, liczy się pomysłowość.  

 

 

 

 

 

Od marca 2020 roku wszystko w 

naszym życiu się zmieniło. Musimy 

się podporządkować nowym 

regułom i zasadom, rozważnie 

postępować i dokonywać innych 

wyborów. Jednym z nich jest to, jaką 

maseczkę założyć do naszego stroju. 

Czy maseczka powinna być dobrana 

do naszego ubioru czy może nie 

powinniśmy się tym przejmować i 

zakładać flizelinowe jednorazówki? 

A może warto wyróżnić się z tłumu i 

okryć twarz maseczką wielobarwną, 

jarmarcznie krzykliwą? Według nas 

najprostszym rozwiązaniem byłby 

minimalizm – chodzi przecież o 

nasze bezpieczeństwo.  



70 
 

15. Każde pokolenie ma ... własne wspomnienia 

 

Wspomnienia są jak pełnia księżyca… Pojawiają się po to, aby nie zapomnieć, co 

przeżyliśmy, aby być tu, gdzie teraz jesteśmy. One zawsze będą powracać… 

 

Natalia Musiał-Kaczmarek, lekarz 
 

Moje pierwsze skojarzenia ze słowem Jedynka to 

ciekawi nauczyciele, którzy wspierali mnie 

w rozwoju mojej pasji i znajomi, którzy sprawiali, że 

każdy dzień był wyjątkowy. Pamiętam, jak 

z otwartymi oczami słuchałam opowieści o budowie 

człowieka i zwierząt na lekcji biologii z Panią Anią 

Leśniakiewicz (Wirpszo). Szczególnie, gdy Pani 

Ania wyciągała mikroskop czy utrwalone preparaty. 

Trudna chemia została odczarowana przez wiecznie 

uśmiechniętego Pana Piotra Kołaczkowskiego, 

który na najbardziej zawiłą rzecz potrafił znaleźć 

proste porównanie. Wreszcie nasz wspaniały 

Wychowawca, Pan Zenon Mielnik, który miał dla nas zawsze czas i nawet w weekendy 

zabierał nas na żagle i wycieczki rowerowe. Dziś wiem, że ta szkoła była dla mnie 

początkiem  zarówno edukacji, jak i drogi życiowej.  

 

Agata Ważydrąg,  absolwentka kierunków Kulturoznawstwo i Filologia 

Polska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
 

Często mówi się, że „istnieją miejsca, które na zawsze 

pozostają nasze”. Dla mnie jednym z takich miejsc na 

pewno jest Jedynka. Szkoła, do której chodziłam łącznie 

dziewięć lat – prawie dekadę z tymi samymi koleżankami i 

kolegami. Wiele z tych przyjaźni przetrwało do dziś. 

„Moja” Jedynka to nie budynek z klasami i ławkami, w 

których zdobywało się wiedzę, ale miejsce, w którym po 

prostu lubiło się być i spędzać czas (a szczególnie ten po 

zakończeniu lekcji). Ze szkoły tej nie uciekało się do domu 

po ostatnim dzwonku, ale często zostawało tutaj na dłużej 

– żeby posiedzieć trochę na korytarzu i poplotkować  

z koleżankami, na zajęciach plastycznych, na próbach do 

szkolnych przedstawień (z kilkoma spektaklami 

jeździliśmy później całą klasą na festiwale teatralne) czy na innych zajęciach 

dodatkowych. Na pewno nie zapomnę, że właśnie w Jedynce odbyłam swoją pierwszą 

lekcję języka włoskiego. Mimo że byliśmy tylko trzyosobową grupą chętnych, kurs przez 



71 
 

cały rok prowadził dla nas ksiądz z parafii. To właśnie w tym momencie zaczęłam 

interesować się Włochami, marzyć o swojej pierwszej podróży w to miejsce. To piękne 

pragnienie udało mi się zrealizować: nauczyć się języka, wyjechać na studia do Włoch,  

a w końcu tam zamieszkać. A cała przygoda rozpoczęła się właśnie w Jedynce!  

 

 

Natalia Żach, nauczycielka edukacji 

wczesnoszkolnej  

w Szkole Podstawowej nr 1  

 

Jedyneczka jest szkołą bliską memu sercu, 

ponieważ mocno wpłynęła na moją życiową 

drogę oraz wybory, których dokonałam  

w dorosłym życiu. Naukę w ówczesnym 

Gimnazjum nr 1 rozpoczęłam w roku 2000,  

a w roku 2019 rozpoczęłam tu pracę. Mimo 

zmiany nazwy jest to wciąż ta sama szkoła. Jakże 

więc miło i zaszczytnie było znaleźć się w gronie 

pedagogicznym, z nauczycielami, których znam, cenię i szanuję od czasu, kiedy byłam 

tutaj uczennicą. Wychowawcą mojej gimnazjalnej klasy była Pani Beata Niewolewska. 

Uczyła nas matematyki - królowej nauk i przez 3 lata wspierała w trudnych szkolnych 

sytuacjach, a także motywowała nas do pozytywnych działań. Dużo zawdzięczam również 

Pani polonistce Honoracie Górskiej – Sęk. To dzięki jej lekcjom trafiłam do klasy 

humanistycznej w liceum, a później ukończyłem studia pedagogiczne. Bardzo miło 

wspominam również naukę biologii z Panią Anną Leśniakiewicz. Natomiast Pan 

Przemysław Kaczmarek „zaraził” mnie i moje koleżanki pasją do koszykówki. Pamiętam 

ciężkie i wyczerpujące treningi, dzięki którym odnosiłyśmy pierwsze sukcesy na zawodach 

międzyszkolnych, a w późniejszym czasie okazały się przepustką do gry w naszej 

kołobrzeskiej Kotwicy. Dziś sama trenuję młodzież i w mojej pracy trenerskiej 

wykorzystuję również metody Pana Przemka, kierując się zasadą, że zespołem jesteśmy 

nie tylko na boisku, ale przede wszystkim w codziennym życiu. Życzę naszej wspaniałej, 

zacnej Szkole, w dniu jej 75 urodzin, aby zawsze była inspiracją i natchnieniem dla 

wszystkich, którzy przekroczą jej progi. 

 

Przemysław Polanin,  dziennikarz, 

redaktor Gazety Kołobrzeskiej  

i Radia Szczecin 

 
W Jedynce spędziłem aż dziewięć lat, lecz nie 

dlatego, że miałem problemy w nauce – po reformie 

edukacji szkoła została przemianowana na 

gimnazjum i tak po sześciu latach podstawówki 

uczyłem się przy Portowej jeszcze przez kolejnych 
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sześć semestrów. Szkoła dbała nie tylko o to, by zrealizować podstawę programową, lecz 

także wychowywała i uczyła zasad, które pamiętam do dziś, w czym wielką rolę odegrała 

pierwsza wychowawczyni Pani Bożena Dołowa.  

W kolejnych latach opiekę nad nami przejęła Pani Wioletta Jancz, która potrafiła dotrzeć 

do grupy młodzieży, często zagubionej i mającej swoje problemy. Wówczas w szkole 

powstały także pierwsze oddziały integracyjne i choć świat 20 lat temu wyglądał nieco 

inaczej, niż dziś, to już wówczas wiele mówiono o tolerancji i akceptacji wobec innych. 

Co poza tym? Pierwsze znajomości i przyjaźnie, z których część przetrwała aż do dziś. 

Pierwsze plany na przyszłość i podejmowane decyzje, jak na przykład ta, by naukę  

w liceum kontynuować w klasie o profilu publicystycznym. To będąc w Jedynce  pierwszy 

raz pomyślałem o pracy w mediach, co po latach stało się faktem. Szkoła przy Portowej to 

miejsce, w które zawsze chętnie wracam, nie tylko wspomnieniami. 75 lat to z kolei okres, 

w którym szkołę opuściły tysiące absolwentów, a na wymienienie wszystkich, którzy 

odnoszą sukcesy w dorosłym życiu, musiałbym poświęcić zdecydowanie więcej miejsca, 

niż otrzymałem na przekazanie moich wspomnień. Kończąc, życzę Dyrekcji i Kadrze 

Pedagogicznej, której część miała wpływ także na moją edukację, kolejnych uczniów  

z sentymentem wspominających naukę w szkole im. Bolesława Chrobrego. Takie 

wspomnienia to najlepsze świadectwo, jakie może otrzymać placówka edukacyjna. 

 

Mariusz Rzeszotek, dr nauk o kulturze fizycznej, inżynier zarządzania  

i inżynierii produkcji, autor bloga  www.rzeszotek.pl 

 

 

Moja pierwsza przygoda z Jedynką rozpoczęła się  

w 2002 roku. Przez trzy lata uczyłem się w naszej 

szkole, która wówczas była Gimnazjum nr 1. To 

piękne lata, które zdefiniowały moją przyszłość. W tej 

szkole odnalazłem pasję do siatkówki, która, jak się 

później okazało, jest obecna w moim życiu aż do 

dzisiaj. Bardzo miło wspominam moją 

Wychowawczynię, którą była Pani Lidia Mikołajek. 

Rok przed moim ukończeniem szkoły objęła 

stanowisko Dyrektora, mimo wszystko pozostała 

Wychowawczynią naszej klasy do samego końca. 

Właśnie w Jedynce Pani Aneta Pietrzak nauczyła 

mnie pisać i wyrażać się w zrozumiały sposób, dzięki 

czemu udało mi się napisać i wydać swoje książki. Jak 

się niedawno okazało, życie napisało historię, w której 

powróciłem do szkoły w 2015 roku - już jako 

nauczyciel wychowania fizycznego. Historia trwa Uważam, że to wyjątkowa szkoła, 

ponieważ tworzy ją wyjątkowa społeczność! 
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Robert Szpak, Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu  

i Rekreacji w Kołobrzegu  
 

Kiedy wspominam Jedynkę za każdym razem pojawia 

się uśmiech na mojej twarzy. Ta wspaniała szkoła 

wiąże się z wieloma pozytywnymi momentami  

z mojego życia, zarówno jako ucznia, jak i później 

nauczyciela. Warto zauważyć, że okres nauki,  

a później pracy w Jedynce to bardzo ważne etapy 

mojego życia. Jako uczeń szkoły gimnazjalnej 

nawiązywałem bardziej świadome relacje z 

przyjaciółmi i również pojawiały się pierwsze 

zauroczenia. Z dnia na dzień dorastałem i stawałem 

się już bardziej młodym człowiekiem niż dzieckiem. 

To w Jedynce utwierdziłem się w tym, iż chcę, aby 

moje życie było bardzo mocno związane ze sportem. Kiedy wróciłem po studiach jako 

nauczyciel, uczyłem się od strony praktycznej zawodu, a w życiu prywatnym poznawałem 

uroki życia, będąc w początkowym etapie małżeństwa. Ciekawym doświadczeniem było 

również to, iż nauczyciele, którzy wcześniej byli moimi przewodnikami po kolejnych 

etapach edukacji, później stali się moim kolegami z pracy. Ciężko było "przeskoczyć" 

pewne kwestie i przykładowo przejść z moją wychowawczynią na ,,Ty”. Ostatecznie 

niezwykle pozytywnie wspominam pracę w tej szkole, a realizacja wielu ciekawych 

projektów w tym czasie przyczyniła się częściowo do rozpoczęcia w chwili obecnej 

kolejnego etapu w moim życiu – pracy jako Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.  

 

 

Kamilla Anuszkiewicz i Dawid Kurzawa,  

Mistrzowie Polski FTS  w 10 tańcach  

 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kołobrzegu to 

miejsce mające swój nastrój, historię i 

piękne tradycje. Za każdym razem, kiedy 

mijamy naszą Jedyneczkę mamy 

wrażenie, że nic się nie zmieniło, wciąż 

wychowuje kolejne pokolenia młodych 

ludzi, budzi pozytywne emocje.   

To tutaj wszystko się zaczęło… Nauka w 

tej szkole to dla nas nie tylko czas nauki. 

Jak się okazuje, to były chwile szczęścia, 

przyjaźni, naszego rozwoju. Wspominamy 
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wspaniałych wychowawców, nauczycieli prowadzących z wielkim zaangażowaniem  

i oddaniem każdą lekcję. Wspominamy też ich wsparcie w rozwijaniu naszej pasji – tańca 

towarzyskiego. Dziś jesteśmy Mistrzami Polski w tańcu towarzyskim i chcemy 

podziękować naszym nauczycielom za to, że nas rozumieli, że cieszyli się z naszych 

sukcesów. Niejednokrotnie występowaliśmy w nietuzinkowych przedstawieniach Pani 

Małgosi Błachowiak. Był to dla nas zaszczyt, swego rodzaju wyróżnienie – 

pokazywaliśmy swoją miłość do tańca na scenie, ale również udowadnialiśmy, że warto 

jest podążać drogą swoich marzeń i robić to, co tak naprawdę się kocha. Bo przecież 

„uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia”.  

Cóż ci Jubilatko życzyć? Chciałoby się widzieć Cię wielką wielkością osiągnięć  

i tradycji, a jednocześnie nowoczesną na miarę dzisiejszych czasów i wyzwań. Dyrekcji  

i Nauczycielom życzymy satysfakcji i zadowolenia ze swojej ciężkiej pracy, zaś naszym 

młodszym Kolegom- Uczniom sukcesów w nauce i pomyślności w dorosłym życiu. A także 

tego, by kiedyś wspominali szkolne lata z tak dużym sentymentem jak my. Jesteśmy dumni, 

że możemy nazywać się absolwentami Gimnazjum nr 1 z Oddziałam Integracyjnymi im. 

Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu. Naszą szkołę będziemy zawsze miło wspominać  

i godnie reprezentować.  
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16. To samo miejsce wczoraj i dziś... 

 

Skarbem człowieka i narodu są jego ślady na ziemi. 

Henryk Sienkiewicz 
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17. Życzenia dla zacnej Jubilatki z okazji 75-lecia 

 
Rocznice są  wzniesieniami w krajobrazie naszego życia.  

Kierują one nasz wzrok w stronę przebytej drogi.  

 
Christian Schultz  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Mikołaj Bałysz - pierwszy kierownik szkoły 
 

 

 

To właśnie dzisiaj mija 75 lat, kiedy to 14 września 1945 roku pierwszy kierownik 

 polskiej szkoły w Kołobrzegu - Pan Mikołaj Bałysz wraz z sześciorgiem innych 

nauczycieli i  stu uczniami rozpoczęli historię najstarszej kołobrzeskiej szkoły.... 

Zatem jubileusz szkoły jest okazją do wspomnień, które choć minione, zawsze 

pozostają w pamięci, chociaż czas je porządkuje, dodaje im blasku, a dźwięk szkolnego 

dzwonka przywołuje ponownie. Trudno bowiem być obojętnym wobec miejsca,  

w którym zostawiło się część swojego życia. Jubileusz 75–lecia to bardzo ważna 

chwila dla Nas wszystkich.  

Z okazji tak zacnego jubileuszu składam wszystkim moim „Jedynkowym przyjaciołom 

– nauczycielom”, pracownikom szkoły  dużo zdrowia, radości życia, wytrwałości  

w tym  dla nas trudnym czasie, nieustającej energii w pomnażaniu dotychczasowego 

dorobku "kołobrzeskiej Jedynki" oraz szczęśliwej podróży do kolejnych jubileuszy. 

 

                                     Była współtwórczyni historii szkoły -  

                                                  Joanna Kwaśnik 
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Gdziekolwiek się teraz znajdujesz, to dobre miejsce, aby zacząć. 

Wysiłek, który zainwestujesz dzisiaj, będzie się liczył jutro 

                                                                        Andrew Matthews 

  

  

Szanowna Pani Dyrektor, 

Szanowni Nauczyciele i Rodzice, 

Drodzy Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu! 
  

  

Jubileusz 75-lecia to podniosłe wydarzenie 

wieńczące wysiłki wielu pokoleń uczniów, 

pedagogów i rodziców. Z tej okazji 

pragnę życzyć Państwu wciąż nieustającej 

energii w pomnażaniu dotychczasowego dorobku 

szkoły i skierować serdeczne podziękowania za 

trud i pracę włożoną w kształtowanie jej 

wizerunku. 

  

Szczególnie dziękuję Państwu za zaangażowanie 

w propagowanie wśród uczniów licznych 

inicjatyw, które niewątpliwie rozwijają ich 

osobowość i zainteresowania. Wierzę, że 

podejmowane działania staną się dla Państwa 

źródłem kolejnych sukcesów i zawodowej 

satysfakcji. 

  

Drodzy Uczniowie, niezwykle cenię sobie Wasz udział w wielu konkursach i programach 

edukacyjnych, mających na celu Wasz rozwój osobisty. Z całego serca życzę Wam, 

abyście zawsze pod skrzydłami swoich opiekunów mogli realizować swoje pasje  

i spełniać marzenia. Niech czas spędzony w  szkole będzie dla Was pełen radości, 

uśmiechu oraz niezapomnianych chwil, a zdobyte umiejętności staną się dla Was źródłem 

satysfakcji oraz sukcesu na dalszych etapach edukacyjnych. 

  

Gratuluję Państwu wszystkich dotychczasowych osiągnięć. Przesyłam wyrazy szacunku  

i uznania dla Państwa pracy. To niezwykle ważne, by przygotowując młodych ludzi do 

życia we współczesnym świecie, kształtując ich charaktery, postawy i umiejętności, nie 

zapominać o wartościach i tradycji budowanej przez wiele pokoleń szkoły. 

  

Wierzę, że uczniowie, ich rodzice i pedagodzy wspólnie zapiszą jeszcze wiele stron 

księgi Szkoły Podstawowej nr 1 w Kołobrzegu. 

  

 

 Z pozdrowieniami i wyrazami szacunku, 

    Zachodniopomorski Kurator Oświaty 
  

  

          Magdalena Zarębska - Kulesza 
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