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Uroczyste Rozpoczęcie Roku 
Szkolnego 2019 /2020

Jeszcze nie tak dawno kąpaliśmy 
się w morzu, zwiedzaliśmy z rodziną 
różne zakamarki Polski... a teraz już 
tylko pozostała delikatna opalenizna i 
wesołe wspomnienia  z tych 
beztroskich dni.

2 września uroczyście powitaliśmy 
Nowy Rok Szkolny. Przed nami dużo 
pracy!!! Wszystkim życzymy samych 
sukcesów

Mamy dla Was miłą wiadomość: 
WAKACJE już za 9 miesięcy:-)





Święto Plonów Gminy Słupsk w 
Swołowie

7 września w Swołowie 
odbyła się dziękczynna 
uroczystość z okazji 
zebranych plonów-DOŻYNKI

Nasza społeczność szkolna 
swoją obecnością i 
artystycznymi występami 
wyraziła wdzięczność rolnikom 
za ich ciężką pracę oraz 
szacunek dla wartości 
kultywowanych przez to 
środowisko.





SPOTKANIE MŁODYCH W SANKTUARIUM 
MATKI BOŻEJ BOLESNEJ SKRZATUSZU

W sobotę 14 września 2019 
roku pojechaliśmy z             
p. Dobrochną G. i p. Ireną S.   
do Skrzatusza na Diecezjalne 
Spotkanie Młodych.

W programie były świadectwa 
kleryków, modlitwa, 
nabożeństwo pokutne, a także 
śpiewy połączone z tańcami,

I tym razem nie nudziliśmy się, 
a wręcz przeciwnie; radosny 
duch towarzyszył nam również w 
drodze powrotnej do domu:-)





III DIECEZJALNY PRZEGLĄD PIEŚNI 
PATRIOTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W 

SKRZATUSZU
27 września 2019 roku w 
Sianowie odbył się III 
Diecezjalny Przegląd Pieśni 
Patriotycznej dla Dzieci i 
Młodzieży.  

W konkursie brało udział 29 
solistów i zespołów.

I miejsce zdobyła Roksana 
Garbolińska (kl. VIII) -
zaśpiewała pieśń pt. „Cisza. 
Modlitwa Katyńska”.

Wyróżnienie otrzymała 
SCHOLA, która zaśpiewał 
piosenkę pt.”Serce w plecaku”. 

Laura Lendzion (kl. III) 
zaśpiewała piosenkę pt. „Polska 
flaga” i udzieliła ciekawego 
wywiadu do gazety Koszaliński 
Gość Niedzielny.

Członkowie Jury stwierdzil, że 
ciężko było im oceniać, gdyż  
większość wykonawców na wysokim 
poziomie zaśpiewali swoje utwory.  
Bp ks. Edward Dajczak, który 
zaszczycił Przegląd swoją 
obecnością powiedział, że cieszy 
się iż tylu młodych ludzi śpiewa 
pieśni patriotyczne, co świadczy o 
ich miłości do Ojczyzny i szacunku 
dla historii. 



I MIEJSCE WYRÓŻNIENIE
Roksana Garbolińska           Schola 





Piknik Morsko-Żeglarski

25 września uczniowie klasy 1 wzięli 
udział  w Pikniku Morsko-Żeglarskim w 
ramach Pomorskiego Programu Edukacji 
Morskiej.

Uczestniczyliśmy w  warsztatowych 
zajęciach z zakresu: wędkarstwa, 
modelarstwa,  ratownictwa morskiego, 
udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej, administracji 
morskiej, zadań marynarki wojennej i 
straży granicznej, prac bosmańskich, 
nurkowania.

Największa atrakcją  były oczywiście 
praktyczne zajęcia żeglarskie na 
wodzie, podczas których nabywaliśmy 
podstawą wiedzą i umiejętności 
żeglarskie.

Komentarz: p. P. Wesołowska-Szmajda





Akcja „Nie śmiecimy – sprzątamy 
– zmieniamy”

19.09.2019 r. uczniowie naszej szkoły 
uczestniczyli w Akcji „Nie śmiecimy –
sprzątamy zmieniamy”. Zachęcamy wszystkich 
do podejmowania działań, dzięki którym 
nauczymy się nie tworzyć niepotrzebnych 
odpadów, a w konsekwencji nie będziemy 
zaśmiecać i niszczyć środowiska. Promujemy 
nieśmiecenie. To bardzo ważne, aby każdy z 
nas świadomie unikał tworzenia odpadów. !!!

Komentarz: p. K. Leończyk





UŚMIECHNIJ SIĘ

Nauczyciel języka 
polskiego pyta uczniów:

- Jak brzmi liczba 
mnoga do rzeczownika 
"niedziela"?

- Wakacje, proszę 
pani!

Ojciec pyta syna:

- Co robiliście dziś na 
matematyce?

- Szukaliśmy wspólnego 
mianownika.

- Coś podobnego! Kiedy ja byłem 
w szkole, też szukaliśmy 
wspólnego mianownika! Że też 
nikt go do tej pory nie znalazł...

Na lekcji geografii pani 
pyta:

- Jasiu, gdzie leży 
Kuba?

- W łóżku, bo jest 
chory.

- Nie rozumiem, jak jeden 
człowiek może robić tyle 
błędów? - Mówi nauczyciel 
do ucznia.

- Wcale nie jeden -
odpowiada uczeń. Pomagali mi 
brat i siostra.

Nauczycielka pyta 
Jasia:

Co wiesz o bocianach?

-To bardzo mądre 
ptaki -odlatują, gdy 
tylko rozpoczyna się 
rok szkolny.


