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 UROCZYSTOŚCI, IMPREZY, 

PRZEDSIĘWZIĘCIA 
- Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego programu 

edukacji stomatologicznej Niesamowity świat higieny 

jamy ustnej przygotowanego przez ekspertów Instytutu 

Blend-a-med Oral-B oraz Disney Polska. Dzieci dzięki 

uczestnictwie w programie dowiedzą się, jak ważne jest 

dbanie o stan zębów już od najmłodszych lat. Program 

przeznaczony jest dla uczniów klas „0” – II szkoły 

podstawowej. A. Stark 

- 22 marca 2018r. odbył się wyjazd do Gdańska na mecz 

koszykówki Derb Trójmiasta Trefl Sopot – Asseco 

Gdynia. Młodzież naszej szkoły wraz z opiekunami 

miała okazję na żywo obejrzeć rywalizację dwóch 

zespołów. Chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować 

panu Jackowi Driwa, dzięki któremu mieliśmy 

możliwość uczestniczyć w tym niezwykłym wydarzeniu 

sportowym. N. Mejna 

- 23 - 28 kwietnia 2018r. już po raz trzeci odbyła się 

wymiana polsko-niemiecka młodzieży Szkoły 

Podstawowej w Gowidlinie ze szkołą w Niemczech. 

W 2016r. przyjmowaliśmy gości z Niemiec, w 2017r. 

nasi uczniowie wyjechali do Unny, a w tym roku 

ponownie do Polski przybyło 14 uczniów ze szkoły 

partnerskiej wraz z opiekunami Faustiną Tous i Sonją 

Kohlhaas. Organizatorem wymiany ze strony polskiej 

była pani Alicja Kuchta. Uczniowie w ciągu dnia 

realizowali przedsięwzięcia przygotowane przez 

opiekunów wymiany, a po południu korzystali 

z gościnności rodzin naszych uczniów. Projekt 

realizowany był pod hasłem: Odkryj kulinarnie swoich 

sąsiadów. Uczniowie m.in. uczestniczyli w zajęciach 

kulinarnych, integracyjnych oraz wybranych 

edukacyjnych, lepili garnki z gliny, zwiedzali Gdańsk 

i stadion Energa, odwiedzili szkołę z sąsiedniej gminy, 

brali udział w międzynarodowym pikniku 

zorganizowanym na terenie szkoły oraz meczu Polska-

Niemcy na Orliku, mieli okazję obejrzeć słynne wydmy 

w Łebie oraz przekonać się, jak wygląda proces wyrobu 

chleba w piekarni „Królewiczanka” w Kamienicy 

Królewskiej. Głównym celem projektu było poszerzenie 

umiejętności językowych, poznanie kultury i zwyczajów 

panujących na Kaszubach przez pryzmat upodobań 

kulinarnych. Wszyscy uczestnicy są bardzo zadowoleni, 

gdyż zdobyli nowe doświadczenia, poszerzyli swoją 

wiedzę i nawiązali nowe przyjaźnie. Z niecierpliwością 

młodzież czeka na rewizytę w Unnie, która nastąpi 

najprawdopodobniej na początku czerwca 2019r.  

A. Kuchta, A.Stark, S.Miszk 

- W tym roku przypada 227. rocznica uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja. Tak jak cała Polska, tak i nasza 

społeczność szkolna włączyła się w obchody tego 

święta.  Uczniowie kl. II A gimnazjum na uroczystym 

apelu 26 kwietnia 2018r. uczcili wierszem, a Patrycja 

Dawidowska i Maciej Mielewczyk patriotyczną piosenką 

to doniosłe wydarzenie historyczne, które miało tak 

ogromne znaczenie nie tylko dla Polski, ale i Europy. 

E.Grucza 

 

KONKURSY 
- 23 lutego 2018r. odbył się Gminny Konkurs Wiedzy  

o Regionie. Celem konkursu było motywowanie dzieci  

i młodzieży do wzbogacenia wiedzy o naszej Małej 

Ojczyźnie. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie 

szkoły podstawowej: Amelia Formela, Dominika 

Piotrowska, Marta Mielewczyk; oraz uczniowie 

gimnazjum: Ewelina Krefta, Samanta Naczk i Weronika 

Płotka. W wyniku eliminacji gminnych; 

*I miejsce - Marta Mielewczyk; *wyróżnienie - 

Weronika Płotka. B. Lejk 

- 1 marca 2018r. odbyły się szkolne eliminacje 

Konkursu Prozy i Poezji Polskiej dla klas I-III szkoły 

podstawowej. Wzięło w nim udział 19 uczniów. Komisja 

przyznała następujące miejsca: *I miejsce – Zuzanna 

Pasławska kl. IIa, *II miejsce – Nikola Jażdżewska  

kl. IIIb, *III miejsce – Kacper Rychert  kl. Ia, 

Dominika Mielewczyk – Bojanowska kl. Ib, Marcel 

Konkel  kl. IIIa, *wyróżnienie – Aniela Ziegert kl. Ia, 

Jan Łabuński kl. IIIb, Cezary Dawidowski kl. IIIb.  

A. Błaszkowska 

- 20 marca 2018r. w Kaszubskim Liceum 

Ogólnokształcącym w Brusach odbył się finał  

V Konkursu Literckiego Twòrzimë w Rodny 

Mòwie. Zadaniem uczestników konkursu było napisanie 

jednego utworu w języku kaszubskim  

o dowolnej tematyce i wybranym rodzaju literackim 

(liryka, epika, dramat). Z naszej szkoły swoje prace na 

konkurs zgłosiły dwie uczennice gimnazjum. Jury 

doceniło obie artystki przyznając: 

*II miejsce - Samanta Naczk, *III miejsce - Agata 

Kostuch. B. Lejk 

 

 

 

NAUCZYCIELE: 

Stark Aleksandra 

Piotrowska Bernadeta 

 

Bladowska Agnieszka  

Błaszkowska Agnieszka 

 

Brzeska Wioletta 

Dyszer Alicja 

Dyszer Kinga 

Formela Edyta 

 

Formela Hanna 

 

Gilmajster – Szymikowska 

Karolina 

Grucza Ewa 

Jakubek Łukasz 

Jeliński Juliusz 

Kostuch Maria 

 

Ks. Knut Leszek 

Kuchta Alicja 

Kuczkowska Dominika 

 

Labuda Lucyna 

Lejk Bożena 

Ks. Leszczyński Marcin 

Maszke Wioletta 

Mejna Natalia 

Miotk – Płotka Anna 

Miszk Sylwia 

Neubauer Joanna 

 

Rompa Elżbieta 

Salamon Barbara 

Stahlke Lidia 

Staszek Paweł 

Syldatk Roksana 

Walkusz Alicja 

Wenta Adela 

 

Wenta Janina 

 

Wolska – Rychert Maria 

 

Woźniak Aneta 

Wójcik Jolanta 

 

Wróbel Franciszek 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

dyrektor – rewalidacja, biblioteka 

wicedyrektor – matematyka 

 

wychowanie przedszkolne 

wychowanie przedszkolne, zajęcia 

regionalne, świetlica 

język polski, zajęcia z ppp 

pedagog szkolny 

edukacja wczesnoszkolna, biblioteka 

wychowanie przedszkolne, język 

angielski 

edukacja wczesnoszkolna, zajęcia z ppp, 

gimnastyka korekcyjna 

język angielski 

 

język polski, rewalidacja 

wychowanie fizyczne 

psycholog 

plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne,  

rytmika 

religia 

język angielski, język niemiecki 

wychowanie przedszkolne, zajęcia 

regionalne, logopeda 

edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja 

historia, język kaszubski 

religia 

edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja 

świetlica, zajęcia artystyczne, technika 

matematyka 

biblioteka 

historia, wiedza o społeczeństwie, 

wychowanie do życia w rodzinie 

religia 

geografia, przyroda 

język polski 

wychowanie fizyczne 

matematyka, fizyka 

edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja 

biologia, chemia, informatyka, język 

kaszubski 

edukacja wczesnoszkolna, język 

kaszubski, zajęcia z ppp 

wychowanie przedszkolne, zajęcia 

regionalne, rewalidacja, świetlica 

nauczyciel wspomagający, rewalidacja  

język angielski, edukacja dla 

bezpieczeństwa 

zajęcia techniczne, technika, zajęcia 

komputerowe, informatyka, świetlica 



- W dniu 20 marca 2018r. w naszej szkole odbył się 

szkolny konkurs czytelniczy dla klas I-III.W nawiązaniu 

do stulecia. Niepodległości Polski tegoroczny konkurs 

dotyczył legend i podań związanych z historią naszego 

kraju. Łącznie do konkursu przystąpiło 21 uczniów. 

Zwycięzcami zostali: 

*I miejsca: Katarzyna Stolc kl. I a, Alicja Czyżowska 

kl. II a, Daniel Brzeziński kl. III a 

*II miejsca: Anna Wiśniewska kl. I a, Jakub 

Czapiewski kl. II b, Jakub Bronk kl. III a 

*III miejsca: Tomasz Wiśniewski kl. I b, Natalia 

Rybakowska kl. II b, Marcel Konkel kl. III a, Alan 

Merwid kl. III b 

*Wyróżnienia: Wiktoria Rawlik kl. I a, Aniela Ziegert 

kl. I a, Beata Dawidowska kl. I b, Hubert Gangalewski 

kl. I b, Cezary Dawidowski kl. III b. L. Labuda  

- 22 marca 2018r. odbył się V Międzyszkolny Konkurs 

Piosenki w Języku Angielskim.  

*Amelia Jędryczka i Maja Woźniak - I miejsce 

w kategorii zespołów z kl. I-III. Dziewczynki zachwyciły 

jury wykonaniem piosenki Colours of the wind z filmu 

Pocahontas.  

*Julia Piotrowska i Kornelia Tesmer - III miejsce  

w kategorii kl. IV-VII. Uczennice wykonały utwór Can 

you feel the love tonight z filmu Król Lew.  

A. Kuchta, J. Wójcik 

- 23 marca 2018r. odbyło się rozstrzygnięcie 

Powiatowego Konkursu Ozdób Wielkanocnych  

w Somoninie. Laureaci konkursu: 

Przedszkola – stroik: I miejsce – grupa 3-4 latki 

Klasy „0” – stroik: I miejsce – klasa „0”b i „0”c 

Klasy  I-II – stroik: II miejsce – Jakub Czapiewski 

Klasy V-VI – stroik: I miejsce – Klaudia Rychert 

Klasy gimnazjalne – stroik: III miejsce – Kinga Wolska 

M. Wolska-Rychert 

- XIX Wojewódzki Konkurs Plastyczny pt. „Wielkanoc 

na Pomorzu” odbył się w Szkole Podstawowej im. Jana 

Kochanowskiego w Kończewie. Celem było przede 

wszystkim kultywowanie tradycji związanych  

ze Świętami Wielkanocnymi. Nadesłano ok. 1600 

prac. Klasa „0”b i „0”c  zajęły II miejsce  

w kategorii stroik. M. Wolska-Rychert 

- 6 kwietnia 2018r. odbyło się podsumowanie 

Szkolnego Konkursu Logopedycznego, do którego 

przystąpili uczniowie z kl. I-III. Dzieci miały za zadnie 

przygotowanie ilustracji do treści wybranych wcześniej 

wierszy logopedycznych. Wyniki: 

*I miejsce - Aleksandra Rompa kl. Ia,  

*II miejsce - Anna Wiśniewska – kl. Ia, 

*III miejsce: Cezary Dawidowski – kl. IIIb.  

D. Kuczkowska 

- 1 marzec – 26 kwiecień 2018r.  - odbyło się szereg 

konkursów bibliotecznych pod hasłem „W świecie 

bohaterów…”, konkursy miały na celu propagowanie 

aktywności i kultury czytelniczej, zainteresowanie 

czytelników książkami z nowego księgozbioru, 

rozwijanie uzdolnień plastycznych, nabycie umiejętności 

wyrażania przeżyć i uczuć poprzez ekspresję plastyczną. 

Uczniowie wykonywali prace plastyczną na zadany 
temat na podstawie wybranej literatury: wierszy 

J.Tuwima, J.Brzechwy, D.Wawiłow, książek: „Rany 

Julek!” A.Frączek, „Cukierku, ty łobuzie!” W.Cichoń, 

„Magiczne drzewo” A.Maleszka, „Sposób na Elfa” 

M.Pałasz. Komisja, której przewodniczyła pani Natalia 

Mejna wyłoniła zwycięzców – w każdej klasie przyznała 

*I miejsca: 

kl. I a - Maja Simlat, kl. I b - Anna Lis, kl. II a - Maja 

Woźniak, kl. II b - Amelia Lis, kl. III a - Karol 

Okuniewski, Jakub Bronk, kl. III b - Kinga Smentoch, 

Bartłomiej Syldatk 

*wyróżnienie specjalne: 

dla uczniów kl. I b za pomysłowość i współpracę  

w grupie. 

Wręczenie nagród nastąpiło 26 kwietnia, z prac uczniów 

przygotowana została wystawa. 

S.Miszk, K.Dyszer, A.Stark 

 WYCIECZKI 
- 12 kwietnia 2018r. uczniowie klas I-III uczęszczający 

na język kaszubski udali się na wycieczkę  

do Kościerzyny i Będomina. W Kościerzynie dzieci 

zwiedziły z przewodnikiem Muzeum Kolejnictwa, gdzie 

mogli podziwiać bardzo stare składy towarowe  

i osobowe, lokomotywy parowe, spalinowe i elektryczne. 

Miały też okazję przejechać się drezyną, którą same 

mogły napędzać. Następnym muzeum, które zwiedziły 

dzieci było Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie. 

Po muzeum oprowadzała pani przewodnik, która  

w ciekawy sposób przybliżyła dzieciom sylwetkę Józefa 

Wybickiego – autora naszego polskiego hymnu. 

B. Lejk 

- 27 kwietnia 2018r. klasy „0” wybrały się  

na  wycieczkę do Kina Remus w Kościerzynie na bajkę  

pt. „Luis i obcy”. M. Wolska-Rychert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa  

im. Jana Pawła II w Gowidlinie 

ul. Prymasa Wyszyńskiego 5 
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