
HISTORIA SZKOŁY 

 

 

26 październik 1946 r.  

 Rozpoczęcie nauki w budynku poniemieckiej szkoły.  

 Naukę rozpoczęło 12 dzieci.  

 Pierwszym i jedynym nauczycielem był Emil Salabura. 

 

1947 – 1948  

 W Publicznej Szkole Powszechnej naukę w 4 oddziałach pobiera 27 dzieci. 

 Kierownikiem i nadal jedynym nauczycielem jest Emil Salabura. 

 

1948 – 1949  

 Zorganizowano już 6 oddziałów.  

 Szkoła ma nowego nauczyciela – panią Janinę Staszkiewicz. 

 

1949 – 1950  

 Szkoła liczy 71 uczniów, którzy uczą się 7 oddziałach. Większość uczniów to 

wychowankowie Państwowego Domu Dziecka.  

 Zmieniają się nauczyciele. Kierownikiem szkoły zostaje Piotr Bromblik, oprócz niego 

uczą Jadwiga Bromblik i Czesław Morawski. 

 

1950 – 1951  

 Państwowy Dom Dziecka zostaje przeniesiony do Wisełki – liczba uczniów szkoły w 

Niechorzu zmniejsza się.  

 Pracę w podstawówce podejmują Leokadia i Romuald Ejsmont. 

 

1951 – 1952  

 Kierownikiem szkoły zostaje Romuald Ejsmont. 

 

1952 – 1959  

 W szkole trwa praca na dwie zmiany. 

  Dla celów pedagogicznych zaadaptowano barak drewniany.  

 Placówka liczy 8 oddziałów.  

 Uczą w niej L. i Romuald Ejsmont, Weronika Charoszewicz i Zofia Osidacz. 

 

1959 - 1960  

 Zorganizowano Wieczorową Szkołę Przysposobienia Rolniczego, która działała do 1966r.  

 Grono pracowników powiększa się o W. i J. Dudów.  

 Na zawodach lekkoatletycznych w Szczecinie bardzo dobrze spisała się nasza uczennica 

J. Barańska. 

 

1960 – 1962  

 Prace podejmują dwaj młodzi nauczyciele: Jan Lipa  

i Eugeniusz Sołowiej.  

 Pan Sołowiej organizuje pracę sklepiku szkolnego, który  

z czasem przekształcił się w spółdzielnię uczniowską. 

 

 



1962 – 1963  

 Pracę podejmuje absolwentka szkoły – pani Irena Wachowiak. Szkoła przygotowuje się 

do uroczystości obchodów XX PRL. 

 

1963 – 1964 

 Uroczyste obchody XX PRL.  

 Prezentacje zespołów artystyczno – tanecznych na przeglądzie powiatowym przynoszą 

nam wyróżnienie i nagrodę. Zespół pracował pod kierunkiem pani Wachowiak. 

 

1964 – 1965 

 Huta Szkła Gospodarczego z Dąbrowy Górniczej chcąc zapewnić dobre wakacje swoim 

dzieciom w Niechorzu podejmuje bardzo ważną dla nas decyzję o budowie nowego 

budynku szkolnego. Dzieci ze Śląska będą miały lepsze warunki wypoczynku a my 

będziemy mieć szkołę z prawdziwego zdarzenia. 

 

1965 – 1966  

 Uroczyście obchodzimy XX lecie „Powrotu Pomorza Zachodniego do Macierzy” 

 i przygotowujemy się do uroczystości związanych z 1000 – leciem Państwa Polskiego. 

 

1966 – 1967  

 Rozpoczęliśmy pracę pod hasłem „Postęp pedagogiczny”. Odzwierciedleniem tego było 

zorganizowanie klasopracowni biologicznej według pomysłu pani Irena Pawluk. 

Koleżanka nasza zorganizowała ciekawą wystawę przyrodniczą miejscowej flory i fauny. 

 

1967 – 1968  

 Oddanie do użytku nowego budynku szkoły.  

 Pracę w naszej szkole rozpoczyna jej absolwent J. Bancewicz.  

 Zajmujemy I miejsce w eliminacjach rejonowych (chóry i zespoły taneczne). Nasz 

sześcioosobowy chór zostaje wytypowany na wojewódzki Przegląd Chórów i Zespołów 

Instrumentalnych. Opiekunem chóru jest pan J. Wojciechowski. 

 

1968 – 1970       

 Bierzemy udział we współzawodnictwie szkół województwa szczecińskiego. W naszej 

kategorii uzyskaliśmy I miejsce. Szkoda, że zabrakło nagród.  

 Chór po raz kolejny zajmuje I miejsce w eliminacjach powiatowych i zakwalifikował się 

do przeglądu wojewódzkiego.  

 Z okazji 25-lecia PRL zorganizowaliśmy ciekawą wystawę prac plastycznych, występy 

zespołu instrumentalno – wokalnego oraz prace społeczne dzieci szkolnych i dorosłych. 

 

1970 – 1971  

 Odbywa się konferencja kierowników szkół Ziemi Gryfickiej, konferencja Związku 

Nauczycielstwa Polskiego.  

 W naszej szkole działa komisja wyborcza do Rad Narodowych i sejmu.  

 Jesteśmy współgospodarzami uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej. 

 

1971 – 1972 

 Wyróżnienie w powiatowym konkursie wiedzy obywatelskiej i zakwalifikowanie się do 

konkursu wojewódzkiego. Opiekunem uczestników konkursu był R. Ejsmont.  



 Chór szkolny odnosi kolejny sukces II miejsce na przeglądzie powiatowym  

w Gryficach. 

 

1972 – 1973  

 Do kalendarza imprez szkolnych wprowadzamy Święto Szkoły.  

 Pod hasłem „Rok Kopernikowski” w całym kraju odbywają się różne konkursy. Nasza 

szkoła zajmuje I miejsce w konkursie plastycznym, literackim i geograficznym na 

szczeblu gminnym.  

 Chór i zespół instrumentalny nadal w dobrej formie – zajmują tym razem III miejsce. 

 

1973 – 1974  

 Kolejny raz chór daje o sobie znać – wyróżnienie w wojewódzkim przeglądzie. 

  Rozpoczyna działalność Klub Otwartych Szkół. Za jego działalność i aktywność 

zostaliśmy uhonorowani IV miejscem.  

 Nowym nauczycielem wychowania fizycznego zostaje Wiesław Borkacki i od razu 

sukces – IV miejsce dla naszych uczniów w wojewódzkich rozgrywkach sportowych. 

 

1974 – 1975  

 I miejsce Wisławy Kozłowskiej w powiatowym Konkursie polonistycznym i II miejsce  

w konkursie wojewódzkim. Temat prac konkursowych „Zapomnieć nie wolno”. Konkurs 

przygotowany był przez towarzystwo opieki nad Majdankiem.  

 Uroczyście obchodziliśmy XXX – lecie PRL. 

 

1975 – 1976  

 Przy szkole podstawowej powstaje jednooddziałowe przedszkole tzw. zerówka. 

 

1976 – 1977  

 Zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. Nowym dyrektorem zostaje po raz pierwszy 

kobieta pani Leokadia Ejsmont. 

 

1977 – 1978  

 Zakończono budowę sali gimnastycznej. 

 

1978 – 1979  

 Rozpoczęcie budowy nowego skrzydła szkoły. Będą to sale do zajęć praktyczno – 

technicznych. 

 

1979 – 1980  

 Uroczystości przekazania naszej szkole sztandaru ufundowanego przez Komitet 

Rodzicielski. 

 

1980 – 1981  

 W Polsce czas nadziei i zmian – powstanie Solidarności. 

 

1981 – 1982  

 Zakończenie budowy sali do zajęć praktyczno – technicznych oraz utworzenie gabinetu 

biologiczno – chemicznego w nowo otwartym skrzydle szkoły. 

 

 



1983 – 1984 

 Następuje zmiana na stanowisku dyrektora szkoły – pani Leokadia Ejsmont odchodzi na 

emeryturę. Nowym dyrektorem zostaje pani Rozalia Górska – polonistka.  

 Uczennica naszej szkoły Sylwia Jóźwiak  zajmuje III miejsce w rejonowej Olimpiadzie 

Polonistycznej i zakwalifikowała się do olimpiady wojewódzkiej. Opiekunem naszej 

olimpijki była pani R. Górska.  

 Szkoła zostaje wyposażona w komplet mebli segmentowych, otrzymuje sporo sprzętu 

audio – wizualnego i inne pomoce naukowe.  

 Jako oddzielna placówka wychowawcza podejmuje działalność Państwowe Przedszkole. 

 

1984 – 1985  

 Ciekawa wystawa na temat XXXX- lecia powrotu Pomorza Zachodniego do Macierzy 

stała się inspiracją do pracy nad imieniem szkoły. Wystawa wzbudziła szerokie 

zainteresowanie wśród lokalnego społeczeństwa. Nad organizacją wystawy czuwała pani 

Irena Pawluk. 

 Pracę podejmuję p. Marela Wawrzyniak – nauczyciel klas początkowych. 

 

1985 – 1986  

 Pracę rozpoczyna p. Elżbieta Jasińska – nauczyciel klas I-III.  

 Rozpoczęcie starań nad zdobyciem imienia dla szkoły. Dnia 2 maja 1986 roku uzyskano 

akceptację Kuratorium Oświaty i Wychowania – starania zakończone sukcesem.   

 

1986 – 1987  

 Podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej w Niechorzu o nadaniu 

szkole imienia Leonida Teligi.  

 30 maja 1987 roku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia L. Teligi. 

 

1987 – 1988  

 Pierwszy „chrzest morski” dla pierwszoklasistów, nauczycieli i innych uczniów. 

 

1988 – 1989  

 Aktywna praca drużyn harcerskiej i zuchowej prowadzonych przez Marela Wawrzyniak i 

Zuzanna Opatowicz. 

 

1989 – 1990  

 Nastroje olbrzymich przemian ustrojowych w Polsce docierają do Niechorza. Pani 

 Z. Szymul uaktywnia i rozwija działalność Samorządu Uczniowskiego.  

 W szkole działa wiele kółek zainteresowań, między innymi Szkolne Koło Sportowe pana 

L. Kosika.   

 Po raz pierwszy spotkaliśmy się przy wigilijnym stole. Był opłatek, barszcz, życzenia 

 i kolędy. 

 

1990 – 1991  

 Pierwszy raz rozpoczęliśmy rok szkolny mszą świętą. Następnie poświęcono sztandar  

i zawieszono krzyże w klasach. Z przemówienia pani dyrektor R. Górskiej, z okazji 

rozpoczęcia roku szkolnego zapamiętano te słowa: „Nie tylko wiedza i wykształcenia 

czyni z nas ludzi, lecz przymioty ducha i serca”. 

 „Z marzeń, walki i znoju powstałaś, rozkwitaj nam wolna” – to hasło uroczystej akademii 

z okazji 11 listopada 1918 roku – nowego narodowego święta Niepodległości. Akademię 



przygotowali pani R. Górska i pan T. Ilski. W czerwcu byliśmy na wycieczce  

w Krakowie. 

 

1991 – 1992  

 W szkole zmiany – nowym dyrektorem zostaje absolwentka i długoletnia nauczycielka 

naszej szkoły kol. Irena Pawluk vel Mikołajczuk.  

 Na wojewódzkiej olimpiadzie polonistycznej uczennica Ola Damrych  uzyskała II 

miejsce.   

 Rok 1992 to „Rok teatralny”, ponieważ każdego miesiąca jeździliśmy na spektakl do 

teatru szczecińskiego. Sami także próbowaliśmy zmierzyć się z tą muzą.  

 W konkursie plastycznym zdobyliśmy wyróżnienie. 

 

1992 – 1993  

 Rok szkolny zaczyna się od ciekawej wycieczki do Trójmiasta ufundowanej przez komitet 

Rodzicielski.  

 Zaczyna ukazywać się gazetka szkolna „Koktajl Szkolny” redagowana przez uczniów pod 

kierunkiem pani Zdzisławy Szymul.  

 Za udział w wojewódzkim konkursie plastycznym wyróżnienia  otrzymały: Agnieszka 

Kozłowska, Karolina Spuła, Ewelina Łowczyńska, a teatrzyk klasy VI wyróżnienie za 

scenografię i zaangażowanie aktorskie. 

 

1993 – 1994  

 Pracę w naszej szkole rozpoczynają: Maria Trytek (n-l j. niemieckiego) i Robert Blesler 

(n-l techniki). 

 W powiatowym Konkursie Polonistycznym odnieśliśmy drużynowe zwycięstwo – II 

miejsce. Reprezentowały nas Agnieszka Janowczyk, Ewelina Łowczynowska i Katarzyna 

Kalinkiewicz. 

 W powiatowym konkursie pt. „Zdrowie i bezpieczeństwo dziecka”, zorganizowanym 

przez Stację Sanitarno – Epidemiologiczną, Agnieszka  Janowczyk zajęła II miejsce. 

 Jacek Brodziński, Jakub Krystosiak, Bartek Bocian i Paweł Gmiter reprezentowali naszą 

Gminę w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie i wywalczyli II miejsce.  

 Nasza szkoła przeżywa boom – estetyczny remont kapitalny naszych łazienek. Takich 

łazienek mogą nam pozazdrościć uczniowie innych szkół i rodzice naszych pociech. 

 W wojewódzkim przeglądzie amatorskiego ruchu artystycznego wyróżniono prace 

plastyczne naszych uczniów. 

 

1994 – 1995  

 Remontów ciąg dalszy – do upiększania poszły stołówka, szatnie i klasy. W plebiscycie 

na „Naj... naj... nauczyciela” naszej szkoły uczniowie wybrali pani Rozalię Górską  

 i Jolantę Domańską.  

 Uczestniczymy w akcji ekologicznej pod hasłem „Czyste plaże świata”, co sprzątamy to 

chyba oczywiste – plażę. Akcję organizowało czasopismo „Obserwator Wybrzeża”, Akcją 

w Niechorzu kierowała pani Z. Szymul.  

 Nasi uczniowie włączyli się w akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, gdzie 

zebrali ok. 3 mln. zł i z akcji organizowanej prze PCK, gdzie zebrali 1 mln. zł. Opiekunem 

zbiórek była pani Elżbieta Jasińska.  

 Na rejonowej olimpiadzie przedmiotowej z języka polskiego uczennice: Agnieszka 

Janowczyk i Kasia Kalinkiewicz zajęły II miejsce.  



 W Ogólnopolskim Turnieju wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego Jacek 

Brodziński, Jakub Krystosiak, Bartek Bocian, Paweł Gmiter zajęli także II miejsce.  

 Na festiwalu piosenki Szkolnej i Śpiewanej w Szczecinie Jakub Modzelewski 

 i Małgorzata Grzesik zajmują dobre lokaty:  V i VI.  

 Ferie zimowe obfitowały w ciekawe imprezy, konkursy, gry i zabawy. Odbiciem naszej 

działalności był artykuł w lokalnej gazecie „KLIF”.  

 Oryginalne i interesujące były Niechorskie „Dni Ziemi”. Oprócz programu artystycznego 

były plansze a nawet degustacja proekologicznych potraw. 

 Zajęcia w czasie ferii zimowych cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów. Wśród 

atrakcji był bal noworoczny, aerobik, konkursy plastyczne i literackie, poranki z bajką, 

kulig saneczkowanie, nauka jazdy na łyżwach, mini lista przebojów, drużynowe 

rozgrywki sportowe, wyjazdy na basen do Kamienia Pomorskiego, turniej tenisa 

stołowego i warcabowego. Gazeta lokalna „Klif” napisała „W Szkole Podstawowej  

w Niechorzu ferie na złoty medal”.  

 Obchody Dnia Ziemi opisał „Głos Szczeciński”. Uczniowie udowodnili, że potrafią 

obcować z przyrodą, dbać o nią i przy tym uczyć się i bawić. 

 Kamila i Jakub Modzelewscy i Magdalena Grzesik uczestniczyli w Szczecińskim 

Festiwalu Piosenki Szkolnej Śpiewanej i Malowanej pod hasłem „50 lat Polskiego 

Szczecina” i zakwalifikowali się do finału i otrzymali wyróżnienie. 

 Klasy III, IV i V pojechały na wycieczkę do Cedyni, Siekierek i Ogrodu 

Dendrologicznego w Przelewicach. 

 Klasa VIII z wych. p. Rozalią Górską i ks. Ireneuszem Pastrykiem wybrała się na 

wędrówkę tatrzańskimi szlakami. 

 

1995 – 1996  

 To kolejny rok pełen imprez szkolnych, nie zapomnieliśmy oczywiście o nauce.  

 Anna Bacewicz zajęła II miejsce w konkursie plastycznym „Bałtyk – cztery pory roku”. 

Konkurs organizował „Obserwator Wybrzeża”, a w Niechorzu czuwała pani  

Z. Szymul.  

 W tym roku wybieraliśmy najsympatyczniejszych nauczycieli i uczniów. Oto laureaci: 

 uczniowie: Marcelina Dec i Mariusz Kulczyk; 

 nauczyciele Marela Wawrzyniak i Robert  Skraburski. 

 W konkursie matematycznym „Kangur” nasi uczniowie Agnieszka Wawrzyniak, Artur 

Wrona, Małgorzata Ciszek, Sebastian Kuzicki, Martyna Szymul zdobyli ponad 100 

punktów. Najbardziej dumny z dobrych wyników konkursu jest matematyk Dariusz 

Solarski.  

 Na Festiwalu Piosenki Śpiewanej i Malowanej wyróżnienia zdobyli: Kamila i Jakub 

Modzelewscy, odpowiedzialna za ich przygotowanie była pani Beata Sipiak, która za 

swoją pracę otrzymała List Gratulacyjny z Pomorskiego Centrum Edukacji. 

 Anna Bancewicz została laureatką II nagrody konkursu plastycznego „Bałtyk – cztery 

pory roku” towarzyszącemu programowi badawczemu akcji „Obserwator Wybrzeża 

Europy 1995”. 

 

1996 – 1997  

 Jest to rok pod hasłem 50 lat Szkoły Podstawowej w Niechorzu. 26 października odbyły 

się główne uroczystości. 

 Pracę w szkole podejmuje p. Małgorzata Pawłowska.  

 

 



1997 - 1998 

 Pracę rozpoczyna p. Małgorzata Dudzińska. 

 Ferie w szkole – dla każdego coś miłego: sport, konkursy, zajęcia świetlicowe, wspólne 

oglądanie bajek i filmów fabularnych, dyskoteki. 

 XVI Dziecięco – Młodzieżowy Festiwal Piosenki „Trezbiatów98” to konkurs, w którym 

brali udział nasi uczniowie. Magdalena Grzesik zakwalifikowała się do finału 

wojewódzkiego. 

 Uczniowie klasy VIII pod opieką Mareli Wawrzyniak i ks. Ireneusza Pastryka pieszo 

przemaszerowali górskie szlaki w okolicach Zakopanego. 

 Uczniowie pozostałych klas i chętni z klasy VIII wybrali się do Krakowa. Trasa wiodła 

przez Oświęcim, Wieliczkę, Ojców i Częstochowę.  

 Mile wspominać będziemy pobyt młodzieży z Rzeszowa i okolic w naszej szkole.  

 

1998 – 1999 

 Pierwszy sprawdzian kompetencji uczniów klasy VIII. 

 Delegacje uczniowskie z pocztem sztandarowym uczestniczą w uroczystościach 

związanych z  pierwszą rocznicą nadania imienia szkole rewalskiej oraz z 50 leciem  

Szkoły Podstawowej w Karnicach. 

 Biblioteka szkolna organizuje wieczory z baśnią. Spotkania cieszą się dużym 

zainteresowaniem uczniów. Uczniowie klasy IV postanowili samodzielnie napisać baśń. 

O udanych debiutach  napisał „Klif”. Na łamach prasy znalazły się: baśń Kamili 

Modzelewskiej, Karoliny Lebiody, Rafała Kalinkiewicza i Michała Żuchowskiego. 

 Ferie zimowe spędzaliśmy w Zubrzycy Dolne koło Zakopanego, wspólnie z uczniami ze 

szkoły w Rewalu i w Pobierowie. 

 Uczennica Joanna Zienkiewicz z klasy VIII została finalistką Wojewódzkiego Konkursu 

Przedmiotowego z Języka Polskiego. 

 W tym roku szkolnym żegnaliśmy naszego katechetę, ks. Ireneusza Pastryka, który od 

września będzie zarządzał parafią w Szczecinie. 

 

1999 – 2000 

 Rozpoczynamy udział w programie „Sokrates”. W ramach programu „Sokrates” 

współpracujemy ze szkołami z Niemiec i Węgier. 

 Uroczyste otwarcie sali komputerowej.  

 „Najwspanialszy dzień” to tytuł artykułu, który ukazał się w tygodniku katolickim 

„Niedziela” i nawiązywał do naszej szkolnej tradycji – Wigilii, która co roku zachwyca  

i wzrusza swoją atmosferą. 

 Uczeń klasy VIII Paweł Zienkiewicz został finalistą XXXV Konkursu Matematycznego 

organizowanego przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty. 

 „Delete 2000” to turniej powiatowy gier komputerowych, który okazał się szczęśliwy dla 

Michała Piętaszewskiego. 

 Na wycieczkę szkolną wyjechaliśmy do Wrocławia, Polkowic i Lichenia. 

 

2000 – 2001 

 Pracę na stanowisku nauczyciela religii rozpoczyna s. Danuta Grzesiak, na stanowisku 

nauczyciela języka angielskiego – p. Joanna Żoła, matematyki i informatyki uczy p. 

Violetta Michowska. 

 W listopadzie, w ramach programu „Sokrates”, delegacja szkolna w składzie: Marela 

Wawrzyniak, Beata Sipiak i Anna Szymańska odwiedziły szkołę w Neubrandenburgu 

 i uczestniczyły w uroczystości nadania szkole niemieckiej statusu „Szkoły Europejskiej”. 



W grudniu na rewizytą przyjechali do nas nauczyciele ze szkoły w Neubrandenburgu.  

W kwietniu nauczyciele naszej szkoły mieli okazję zobaczyć pracę swoich węgierskich 

kolegów ze szkoły w Vonyarcvashegy na d Balatonem. 

 Uczniowie włączyli się do organizacji i udziału w 9 finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

pomocy. 

  43 uczniów z 5cio osobową załogą opiekunów wyjechało na zimowisko do Sosnówki. 

|Zwiedziliśmy Karpacz, szklarską Porębę. Byliśmy na zamku Chojnik, w szkolni  

w Kowarach, w Cieplicach i w Pradze. 

 Wyróżnienie w Wojewódzkim Przeglądzie Chórów i Zespołów Kameralnych 

zorganizowanym na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.  

 

2001 - 2002  

 Nauczycielem języka niemieckiego zostaje p. Ewa Łozdowska. 

 Uczniowie naszej szkoły zajęli I miejsce w międzyszkolnym konkursie „Jasełka 2001” 

 40 uczniów, amatorów białego szaleństwa, wyjechało na zimowisko do Zakopanego. 

Byliśmy w Słowacji, na Kasprowym Wierchu, nad Morskim Okiem, i sanktuarium Matki 

Boskiej Fatimskiej i zwiedziliśmy Kraków. 

 Świat pomaga dzieciom afgańskim i nasza szkoła również. 

 Natalia Chomik i Kamila Bączyk nominowane przez WFOŚ i GW w Szczecinie do finału 

I Konkursu Ekologicznego 2002 „Agenda 21”, a następnie  Natalia zajmuje III miejsce na 

poziomie klas I-III. 

 Na festiwalu Piosenki Dziecięcej o „Bursztynową Nutkę” Katarzyna Hawryluk zajęła I 

miejsce w kategorii uczniów klas IV-VI. Konkurs zorganizował Dom Kultury  

w Trzebiatowie, w konkursie wzięło udział 150 uczniów powiatu gryfickiego.  

 Uczniowie naszej szkoły z klas IV-VI zwiedzali Trójmiasto, Świnoujście i Międzyzdroje, 

a młodsi Kołobrzeg. 

 

 

2002/2003 

 Szkoła i Przedszkole  przekształcają się  w  ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY. 

 Dyrektorem Zespołu zostaje pani Marela Wawrzyniak, dotychczasowy nauczyciel 

edukacji wczesnoszkolnej, na emeryturę odchodzi p. Wiesława Lisaj – nauczyciel j. 

polskiego. 

 Pani Marela Wawrzyniak uhonorowana srebrnym Krzyżem Zasługi. 

 Szkoła ma swój hymn. Autorem tekstu do muzyki Feliksa Nowowiejskiego jest Pani 

Bożena Damrych – nauczyciel j. polskiego. 

 Uczniowie klas I-III zajmują III miejsce w Konkursie Przedstawień Bożonarodzeniowych. 

 Zorganizowaliśmy zimowisko do Rzeczki. Odwiedziliśmy Kłodzk, Muzeum Sztolni 

Walimskich, Skansen i Bazylikę w Wambierzycach oraz Muzeum papiernictwa  

w Dusznikach Zdroju. Nie zabrakło sportów zimowych. 

 Wyróżnienie I stopnia, dyplom i dużą czarną maskę murzyńską przywieżli uczniowie z 

powiatowych eliminacji Przeglądu Amatorskiego Ruchu Artystycznego, które odbyły się 

w Gryficach. Uczniowie przedstawili fragmenty „Dziadów” przygotowane przez p. E. 

Łozdowską i p. M. Dudzińską. 

 Szkolna wycieczka do Poznania, Kórnika, Puszczykówka i Biskupina. 

 Uczniowie po raz  pierwszy w trójwymiarowym kinie obejrzeli film o duchach i zwiedzili 

stolicę Niemiec. 

 Przy wigilijnym stole zabrakło Dyrektora - Pani Ireny Pawluk, która odeszła od nas na 

zawsze 7 grudnia 2002 roku. 



2003/2004 

 Pracę na stanowisku bibliotekarza rozpoczyna p. Andrzej Dudziński. Pani Agnieszka 

Sołowij – Kleban zatrudniona na stanowisku nauczyciela kształcenia zintegrowanego, p. 

Edyta Skraburska na stanowisku nauczyciela języka polskiego. 

 Podczas inauguracji nowego roku szkolnego nastąpiło otwarcie pracowni językowej. 

Świadkami wydarzenia byli: z-ca Wójta Gminy Rewal p. Robert Skraburski, 

przewodnicząca rady Szkoły – p. Bernadetta Lubczyk oraz ks. Józef Czujko. 

 19 stycznia 2004 roku Zachodniopomorski Kurator Oświaty – Pan Jerzy Kotlęga 

przekazał informację o uzyskaniu przez Szkołę pozytywnej oceny, którą na podstawie 

analizy złożonej przez Dyrektora dokumentacji, przyznał Zespół ds. Jakości Szkół  

i Placówek. 

Następnie otrzymujemy Zaświadczenie o przystąpieniu szkoły do programu i możliwości 

ubiegania się o honorowy Tytuł „zachodniopomorska Szkoła Jakości”/ 

 Zespół Szkolno – Przedszkolny uczestniczy w Programie „INTEL Nauczanie Ku 

Przyszłości”. Liderem programu jest Pani Violetta Michowska. 

 Zespół otrzymuje „Certyfikat Dobroczynności” za pomoc przy realizacji Programu 

„Zdążyć z pomocą?” 

 Szkoła brała udział w akcji i otrzymała tytuł „Szkoła z klasą”. Szkoła: dobrze uczy 

każdego ucznia. Sprawiedliwie ocenia. Uczy twórczego i krytycznego myślenia. Rozwija 

społecznie. Pomaga uczniom uwierzyć w siebie. Przygotowuje do przyszłości. Program 

realizowany był przy współpracy Gazety Wyborczej i CEO i pod patronatem Prezydenta 

RP Aleksandra Kwaśniewskiego. 

 Konkurs plastyczny zorganizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu 

Pomorskim rozstrzygnięty. I miejsce – Mateusz Pałka, II miejsce – Paweł Prokulewicz, 

III miejsce – Olga Łopatowicz.  

 Pierwsze miejsce w Przeglądzie Przedstawień Bożonarodzeniowych „Jasełka 2003”. 

 Na zimowisko pojechaliśmy do Szczyrku. Zwiedziliśmy Bielsko – Białą, Wadowice, 

Oświęcim i Brzezinkę oraz Wisłę i Muzeum w Koniakowie. Najwięcej emocji wywarła 

Jaskinia Salmopolska.  

 

2004/2005 

 Pracę podejmuje p. Karol Jasiński – nauczyciel wychowania fizycznego. 

 Nagrodę Wójta Gminy Rewal oraz tytuły: „Nauczycielem Roku” i „Najsympatyczniejszy 

Nauczyciel” otrzymuje Pani Violetta Michowska, nauczyciel matematyki i informatyki. 

 W styczniu 2004 roku w powiatowych zawodach Mini Piłki Siatkowej dziewczęta 

zajmują I miejsce, a w marcu dziewczęta zajmują V miejsce w Mistrzostwach Regionu. 

Nauczycielem wychowania fizycznego jest Pan Karol Jasiński. 

 Szkoła w ramach współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej uczestniczy  

w Programie „Szkoła ucząca się” i zdobywa tytuł „Szkoła z klasą”. 

 Szkoła brała udział w programie „Szkoła z klasą” – Czytam. Myślę. Działam” i zdobyła 

sprawność „NASZA SZKOŁA UCZY CZYTAĆ”. Zadaniem szkół uczestniczących w 

programie było pokazanie, w jaki sposób pracują nad rozwijaniem umiejętności czytania 

ze zrozumieniem, myślenia twórczego i krytycznego, społecznego działania. 

 Zimowisko w Przesiece.  

 

2005– 2006 

 Pani Małgorzata Dudzińska przenosi się do Pobierowa. Pani Zdzisława Szymul 

odchodzi na emeryturę. Nauczycielem muzyki jest p. Lidia Kondarewicz. 

 Pani Marela Wawrzyniak otrzymuje tytuł nauczyciela dyplomowanego.  



 Decyzją z dnia 12 sierpnia 2005 roku Kapituły Programu „Zachodniopomorska Szkoła 

Jakości” -  Zespół Szkolno – Przedszkolny Szkoła Podstawowa im. Leonida Teligi  

w Niechorzu za sukcesy w tworzeniu szkoły nowoczesnej, przyjaznej i wspierającej, 

zapewniającej wysoką jakość kształcenia i wychowania oraz ciągły rozwój uczniów  

i nauczycieli,  uzyskała tytuł „Zachodniopomorska Szkoła Jakości”. Uroczystość 

wręczenia certyfikatu z udziałem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz władz 

lokalnych odbyła się 5 października. 

 Na zimowisko pojechaliśmy do Poronina 

 II miejsce w kategorii klas I-III Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Komendanta 

Powiatowego Policji w Gryficach. 

 Bielecka Urszula, Domańska Jolanta i Skraburska Oktawia zostały laureatkami Konkursu 

z Języka Polskiego „MULTITEST 2006”. 

 Uczestniczymy w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”, akcji przeprowadzonej pod 

patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej na rzecz Rodzinnych Domów Dziecka  

i innych placówek opiekuńczo – wychowawczych. 

 Uczniowie klas IV-VI zajmują II miejsce w VII Przeglądzie Przedstawień 

Bożonarodzeniowych”. Alicja Pałka otrzymała wyróżnienie w kategorii „Najlepsza rola”, 

a Martyna Duda „Najlepszy wokalista”. 

 Braliśmy udział w VI Konkursie Literackim „Dziękuję, że tworzysz”. 

Zuzanna Trafna – I miejsce w kategorii „Poezja” 

 Drużyna chłopców zajęła I miejsce w kategorii „Junior młodszy” oraz I miejsce  

w kategorii „Młodzik” w III Mistrzostwach Gminy Rewal w Halowej Piłce Nożnej. 

 W ramach projektu „Wolontariat studencki” gościmy dziewczyny z Lublina, które 

zapoznały uczniów z nowymi technikami plastycznymi oraz zabawami. 

 Sala gimnastyczna zburzona. Wójt Gminy postanowił przeznaczyć środki na budowę 

nowej hali sportowej. 

 W maju gościliśmy delegację z Grecji. 

 

2006/2007 

 Oficjalne przekazanie kluczy do hali sportowej. W uroczystości uczestniczył … 

 Panie Elżbieta Jasińska, Zofia Lebioda i s. Irena Kocieł uzyskały awans zawodowy – tytuł 

nauczyciela dyplomowanego. 

 Pani Małgorzata Dębicka rozpoczyna pracę na stanowisku nauczyciela przedszkola, p. 

Piotr Kinka na stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego. Nauczycielem religii 

jest s. Irena Kocieł, plastyki p. Marzena Trzeciak – Tomczyk, a w świetlicy będzie 

pracowała p. Katarzyna Stężycka. 

 W tym roku odbyły się główne uroczystości 60 lecia szkoły. Listy gratulacyjne przysłali 

Zachodniopomorski Kurator Oświaty p. Maciej Kopeć, Wojewoda Zachodniopomorski p. 

Robert Krupowicz oraz Starosta Powiatu p. Kazimierz Sać. Życzenia jubileuszowe złożył 

p. Robert Skraburski – Wójt Gminy. 

Uczniowie pod kierunkiem p. Edyty Skraburskiej przedstawili historię szkoły. Wystąpił 

także chór szkolny pod kierunkiem p. Lidii Kondarewicz. W obecności zaproszonych 

gości ogłoszono wyniki konkursu plastycznego i literackiego pt. „Szkoła łączy 

pokolenia”. Oto one: 

konkurs literacki: 

I miejsce – Oktawia Skraburska z kl. IV i Adrian Wesołowski z kl. VI 

II miejsce – Gabriela Kaczmarek z kl. III i Mateusz Kaczmarek z kl. V 

III miejsce – Karolina Janowczyk z kl. III 

Konkurs plastyczny: 



I miejsce – Marta Bielecka z kl. VI i Paulina Popik z kl. III 

II miejsce – Weronika Bancewicz oraz praca zbiorowa wykonana pod kierunkiem            

p. M. Dębickiej. 

 Po raz kolejny bierzemy udział w gminnym konkursie na kartkę świąteczną. Wśród 10 

wyróżnionych pocztówek bożonarodzeniowych – 5 było wykonanych przez uczniów klas 

I-III z naszej szkoły: Julii Lubczyk, Szymona Michowskiego, Kacpra Myjaka, Agaty 

Stefanowicz i Michała Marcinkowskiego. W konkursie na kartę wielkanocną I miejsce 

otrzymała kartka wykonana przez Aleksandrę Domańska i Oktawię Skraburską,  

a wyróżnienie otrzymała Patrycja Drążyk. 

 Uczniowie klas IV-VI zajęli II miejsce w VII edycji Konkursu Przedstawień 

Bożonarodzeniowych. Wyróżnienie indywidualne za wszechstronność talentów zdobyła 

Alicja Pałka. 

 W ramach cyklu „Rewalandia 2006/2007” odbyły się  III Mistrzostwa Gminy Rewal  

w halowej piłce nożnej. Na 17 drużyn w kategoriach „Młodzik” i „Junior młodszy” 

triumfowały drużyny z naszej szkoły przygotowywane przez p. Piotra Kinkę. 

 W czasie ferii zimowych byliśmy na zimowisku w Sokolcu. Jeździliśmy na nartach i 

sankach, zwiedzaliśmy okolice, a w drodze powrotnej zatrzymaliśmy się we Wrocławiu, 

aby obejrzeć Panoramę Racławicką. 

  Karolina Janowczyk z klasy III wyróżniona w Międzynarodowym Konkursie 

Matematycznym „Kangur”. 

 W Międzyszkolnym konkursie ortograficznym Paweł Jasiński z kl. II i Ola Domańska  

z kl. IV zajęli III miejsce. 

 Klasy I i II przeżyły piracką przygodę na wycieczce w Kołobrzegu. Uczniowie starsi 

pojechali do Trójmiasta. 

 Pani A. Kleban zachęca do aktywnego trybu spędzania czasu wolnego – organizuje 

wycieczkę rowerową dla klasy V. 

 

 

2007 – 2008 

 Pani Edyta Skraburska zdobyła zaszczytny tytuł Nauczyciel Roku 2007”. 

 Pani Jolanta Domańska uzyskała tytuł nauczyciela dyplomowanego. 

 Pracę na stanowisku pedagoga szkolnego podejmuje p. Anna Jakubaszko. 

 Pani Ewa Łozdowska uzyskuje tytuł nauczyciela mianowanego.  

 „Śladami Wielkich Polaków” to myśl przewodnia naszej kilkudniowej wycieczki. 

Odwiedziliśmy Poznań, Częstochowę, Kraków, Wieliczkę, Zakopane i Wadowice.  

 W pamięci wszystkich uczniów i nauczycieli pozostanie zorganizowane Święto 

pieczonego ziemniaka. Bardzo pomagali nam rodzice uczniów. 

 W konkursie plastycznym „Kolorowy świat baśni” zorganizowanym przez CDiDN 

oddział Gryfice najlepiej spisała się Paulina Sterańczak z kl. I, która wykonała pracę do 

baśni „Calineczka”, wyróżnienie przypadło Julii Zalewskiej z klasy III. 

 W VIII Przeglądzie Przedstawień Bożonarodzeniowych Agam Łodej z kl. II za rolę 

Pinokia otrzymał indywidualne wyróżnienie w kategorii „Najlepszy Aktor”. 

 Wyposażenie pracowni języka polskiego w nowoczesny sprzęt  audiowizualny i meble. 

Nowa klasopracownia została poświęcona przez ks. Józefa Czujko podczas spotkania 

opłatkowego. Pracownia powstała dzięki przekazaniu darowizny z firmy „Rokita” i Wójta 

Gminy Rewal. 

 Nasza szkoła ukierunkowana na  nowoczesność. Dzięki udziałowi w projekcie 

współfinansowanym przez Unię Europejską „Internetowe Centra Informacji 

Multimedialnej” w bibliotekach szkolnych, nasza szkolna biblioteka została wyposażona 



w 4 komputery i urządzenie wielofunkcyjne. Z własnych środków został zainstalowany  

dostęp do Internetu. 

 „Moja miejscowość – wspomnienia mojej rodziny”, to temat konkursu szkolnego. Wśród 

wielu prac wyróżniono wywiad Patryka Lebiody z kl. V. 

 Paweł Jasiński z kl. III, Karol Studziński z kl. I oraz Klaudia Łozdowska z gr. „0” 

wyróżnieni w gminnym konkursie na kartkę świąteczną. 

 Klasa III z p. Agnieszką Kleban oraz rodzicami wybrała się na wycieczkę do Poznania  

i Biskupina. 

 

2008 - 2009 

 Pani Zofia Lebioda - nauczyciel Przedszkola, została uhonorowana tytułem „Nauczyciel 

roku 2008”. 

 Pracę rozpoczynają - s. Marzena Albiniak, jako katecheta i p. Marek Sobkowiak – 

nauczyciel historii. 

 Pani Małgorzata Pawłowska uzyskała tytuł  nauczyciela mianowanego. 

 Natalia Monczko otrzymuje wyróżnienie w konkursie plastycznym „Barwy Kujaw  

i Pomorza” organizowanym przez Galerię i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w 

Toruniu. 

 Przedszkole ma swoją gazetkę - miesięcznik dla dzieci i rodziców „Sindbadek”. 

 Do gazetki szkolnej „Echo szkoły” artykuły piszą: Marta Kucharska, Olimpia Matysiak, 

Szymon Michowski, Weronika Tessmer, Paulina Czaplińska, Wiktora Blicharz, Paweł 

Jasiński, Ola Szymańska, Nadia Żoła, Karolina Janowczyk i Jakub Lebioda. 

 We wrześniu wybraliśmy się na wycieczkę do Hansa Parku. Byliśmy również  

w Malborku i Trójmieście. 

 W ramach programu medycznego Fundacji WOŚP Jurka Owsiaka uczniowie biorą udział 

w programie „Ratujemy i uczymy ratować”.  

 W październiku miało miejsce uroczyste otwarcie hali sportowej. Z tej okazji gościliśmy 

p. Witolda Jabłońskiego – Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Zgodnie  

z tradycją olimpijską  w nowej hali zapłonął znicz, przedstawicielom Samorządu 

Uczniowskiego wręczono symboliczny klucz. 

 W V konkursie o tytuł „Mistrz Ortografii Gminy Rewal” nasza uczennica Aleksandra 

Domańska zajęła I miejsce. 

 Urszula Bielecka i Oktawia Skraburska są finalistkami Konkursu z Języka Polskiego  

z Elementami Historii zorganizowanym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. 

 Aleksandra Domańska uzyskała tytuł laureata interdyscyplinarnego konkursu 

przedmiotowego z języka polskiego z elementami historii. Zdobywa Certyfikat, który 

upoważnia do zwolnienia z pisania sprawdzianu – egzaminu końcowego dla uczniów 

klasy VI. 

 Zuzanna Wojciechowicz i Paweł Jasiński otrzymują wyróżnienie w Ogólnopolskim 

Konkursie Przedmiotowym EDI (matematycznym). 

 Oktawia Skraburska została laureatem, a Urszula Bielecka wyróżniona w Ogólnopolskim 

Konkursie Przedmiotowym ED (z języka polskiego). 

 W gminnym konkursie „Ozdoby wielkanocne” nagrodzono i wyróżniono Anastazję 

Rydzyńską, Paulinę Popik, Martynę Duda, Zuzannę Wojciechowską i Adriana Dobka. 

 Marta Kucharska otrzymała wyróżnienie w konkursie plastycznym „Dzieciaki rysują 

zwierzaki” organizowanym przez ZCDN w Szczecinie, oddział Gryfice. 

 Julia Bylicka zajmuje I miejsce  w 13 Międzynarodowym Konkursie Plastycznym pt. 

„Gdy się Chrystus rodzi”. 



 Gminny „Mały Konkurs Recytatorski” wyłonił zwycięzców, którzy będą reprezentować 

naszą gminę w powiecie. Są to: Kordian Lipiecki, paulina Czaplińska, Karolina 

Janowczyk i Oktawia Skraburska. 

 Karolina Janowczyk i Szymon Michowski wyróżnieni w konkursie matematycznym 

„Kangur 2009”. 

 IX Konkurs Literacki „Dziękuję, że tworzysz” okazał się szczęśliwym dla: 

Zuzanny Wojciechowicz – I miejsce, Adriana Dobka – II miejsce, Pauliny Popik i Oktawii 

Skraburskiej – III miejsce, Martyny Dudy – wyróżnienie, w kategorii Poezja oraz Karoliny 

Janowczyk – III miejsce w kategorii Proza. 

 

2009/2010 

 Pani Marela Wawrzyniak – dyrektor ZSP odznaczona Medalem Komisji Edukacji 

Narodowej. 

 Julia Bylicka zajęła I miejsc, a Julia Łozicka II miejsce w powiatowym konkursie 

plastycznym „Wiersze Brzechwy w obrazach”. Konkurs zorganizowany był przez ZCDN 

w Szczecinie, oddział zamiejscowy w Gryficach. 

 Dawid Czusz otrzymuje wyróżnienie w powiatowym konkursie plastycznym 

„Papierosom, mówimy NIE” zorganizowanym przez Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Gryficach. 

 W turnieju tenisa stołowego o Puchar Dyrektora Szkoły, przeprowadzonego po raz trzeci 

w szkole zwycięzcami zostali: Tomasz Żoła – I miejsce, Piotr Pawłowski – II miejsce, 

Dawid Husejko – III miejsce. 

 Uczniowie klasy III biorą udział w Ogólnopolskim Sprawdzianie Kompetencji 

Trzecioklasisty z Operonem. 

 W powiatowym X Turnieju Piłki Nożnej „Z podwórka na stadion” zajmujemy I miejsce. 

Dyplom i puchar wręczał Burmistrz Trzebiatowa Pan Sławomir Ruszkowski. 

 Chłopcy z naszej szkoły zostali mistrzami powiatu w piłce nożnej. Szkołę reprezentowali: 

Daniel Zgierski, Piotr Pawłowski, Paweł Talarczek, Tomasz Żoła, Jakub Lebioda, Adrian 

Dobek, Patryk Osówniak, Antoni Pawłowski, Mateusz Twarowski, Dawid Husejko i Paweł 

Jasiński. 

 W X Konkursie Literackim „Dziękuję, że tworzysz” w kategorii – Liryka, I miejsce zajęli: 

Agata Stefanowicz i Antoni Pawłowski, II miejsce Jakub Lebioda i Magdalena Terelak, 

a III miejsce Aleksandra Szymańska. Wyróżnieni: Paweł Jasiński i Paulina Popik. 

 I miejsce w powiatowych zawodach „Mini Piłki Nożnej” chłopców. 

 Uczestniczymy w programie społecznym „Szkoła bez przemocy”. 

 We wrześniu byliśmy na trzydniowej wycieczce w Toruniu. 

 Adrian Dobek, Paweł Jasiński i Amelia Golunska - zwycięzcami gminnego konkursu na 

kartkę bożonarodzeniową. 

 Zuzanna Wojciechowicz, Julia Zalewska, Karolina Janowczyk i Paweł Jasiński 

wyróżnieni w Ogólnopolskim konkursie z języka polskiego. 

 Dawid Czusz wyróżniony w powiatowym konkursie plastycznym organizowanym przez 

PPIS w Gryficach. 

 Jakub Lebioda utworem Bacha zaczarował publiczność pierwszego gminnego finału 

konkursu „Mam talent” i wygrał na pianinie II miejsce. 

 Marek Kotowski z kl. III zajął II miejsce w ogólnopolskim konkursie „Zuch”. 

 Na przełomie maja i czerwca Gmina  Rewal gościła  delegację z partnerskiej Gminy 

Eleftheres. Gości odwiedzili naszą szkołę, zostali powitanie zgodnie ze staropolską 

tradycją – chlebem i solą. Goście aktywnie uczestniczyli w zajęciach szkolnych, obejrzeli 

przedstawienie i szkołę.  



 Paulina Popik z kl. VI odebrała nagrodę za zajęcie II miejsca w konkursie gminnym  

o tytuł „Mistrz ortografii”. 

 

2010 - 2011 

 Pracę na stanowisku nauczyciela świetlicy i języka angielskiego rozpoczyna p. Karina 

Romul – Kopeć. 

 Panie Edyta Skraburska i Joanna Żoła uzyskały stopień nauczyciela dyplomowanego. 

 W małym Konkursie Recytatorskim organizowanym przez Domu Kultury w Gryficach 

nasza uczennica Paulina Czaplińska otrzymała wyróżnienie. 

 Lektorzy języka niemieckiego w ramach akcji „Deutsch-Wagen” odwiedzają niechorską 

szkołę.  

 Uczniowie klasy II pod opieką P. Agnieszki Kleban i Elżbiety Jasińskiej i s. Marzeny 

Albiniak odwiedzili Łebę, Gdańsk i Szymbark. 

 Klasa IV i V odwiedziły Kołobrzeg. 

 Nasi uczniowie w ramach alternatywnych dwóch godzin wychowania fizycznego trenują 

jeździectwo w klubie „Czachary” z Pogorzelicy. Na zawodach regionalnych w skokach 

przez przeszkody w Bienicach, nasi debiutanci Wiktoria Blicharz i Filip Lewicki 

uplasowali na wysokim III i II miejscu. 

 W Mistrzostwach Okręgu Zachodniopomorskiego Filip Lewicki na koniu Angelo zdobył 

złoty medal w kategorii młodzik do lat 12. 

 Na kilkudniową wycieczkę pojechaliśmy do Warszawy. 

 

2011 – 2012 

 Pan Piotr Kinka i p. Marzena Trzeciak uzyskują stopień awansu zawodowego nauczyciela 

mianowanego, a Panie Violetta Michowska i Agnieszka Kleban otrzymały akty nadania 

stopnia nauczyciela dyplomowanego. 

 Pani Marela Wawrzyniak odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej. 

 Uczestniczyliśmy w ogólnopolskim programie „Deutsch – Wagen – Tour”, którego istotą 

są spotkania uczniów z lektorami języka niemieckiego w celu poznania historii Niemiec, 

wspólnych zabaw językowych. 

 Szkoła jest organizatorem lokalnych obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu. 

 Uczniowie klas starszych byli z p. Ewą Łozdowską i p. Edytą Skraburską na kilkudniowej 

wycieczce we Wrocławiu. 

 Dla uczniów klas młodszych wyróżnienia „Uczeń na medal”, a starszych „Uczeń z klasą” 

– nowość w programie wychowawczym szkoły. 

 Uczniowie klas młodszych promują dobre nawyki żywieniowe oraz kształtują 

prozdrowotne postawy w trosce o właściwą dietę, uczestnicząc w programie „5 porcji 

warzyw, owoców lub soku”. 

 Szkoła zdobywa Certyfikat za uczestnictwo w programie społecznym „Szkoła bez 

przemocy”. 

 Uczestniczymy w Programie Edukacji Ekologicznej – „Źródła pozytywnej energii wokół 

nas”. 

 Uczestniczyliśmy w największej, interdyscyplinarnej kampanii dobra w Polsce – Akcji 

„Warto być dobrym”. Akcja zorganizowana była przez Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła. 

Największym szczęściarzem był Szymon Michowski, który za swoją aktywność i zadania 

wykonane w ramach tej akcji, wygrał rower ufundowany przez organizatora. 

 Nauczyciele, w ramach programu „Nauczycielska Akademia Internetowa” – największego 

przedsięwzięcia w Polsce, realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz 

Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności programu Szkoła ucząca Się, systematycznie 



rozwijali się i podnosili kompetencje niezbędne w procesie pracy z uczniem. Za 

zaangażowanie nauczycieli i dyrektora, owocną pracę i rozwój placówki – Szkoły 

Podstawowej im. Leonida Teligi w Niechorzu, na ręce Wójta Gminy Rewal Pana Roberta 

Skraburskiego, wpłynął list gratulacyjny z podpisem dr Jacka Strzemiecznego – prezesa 

CEO oraz dyrektora programu – Katarzyny Znanieckiej – Vogt. 

 Burmistrz Trzebiatowa Pan Zdzisław Matusiewicz podpisał dyplom, który otrzymali nasi 

uczniowie  za zajęcie I miejsca w Eliminacjach Turnieju Piłkarskiego Związku Miast  

i Gmin Morskich „Euro – Sea” 2012. 

 W eliminacjach powiatowych XII Turnieju Piłki Nożnej „Z podwórka na stadion o 

puchar Tymbarku” nasze drużyny zajęły I miejsce. 

 Znakomity występ siatkarek i III miejsce powiatowych rozgrywkach  Piłki Siatkowej 

dziewcząt. 

 II miejsce w eliminacjach powiatowych XXXV Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa 

w Ruchu Drogowym. 

 Nasi uczniowie od dwóch lat, w ramach 2 godzin  wychowania fizycznego, rozwijają 

swoje pasje i uzdolnienia w stadninie koni „Czachary” w Pogorzelicy. Instruktorzy – 

państwo Małgorzata i Marek Lewiccy zaprosili nas niecodzienny pokaz umiejętności 

jeździeckich naszych uczniów. Pokaz odbył się w listopadzie. Jeźdźcy i konie brali udział 

w biegu myśliwskim zwanym Hubertusem. Królem polowania został Filip Lewicki. 

 W tym roku szkolnym rozpoczęły się zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu 

„Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 

świadczonych w systemie oświaty”. Projektem zostali objęci uczniowie klas I-III i dla nich 

szkola zorganizowała 5 rodzajów zajęć: zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami 

w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją, dla dzieci z trudnościami 

matematycznymi, zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna oraz zajęcia dla dzieci 

uzdolnionych. Projekt finansowany był w całości z funduszu Społecznego Unii 

Europejskiej, na sfinansowanie zaplanowanych działań pozyskaliśmy 17 292,90 zł. 

 Laureatami Ogólnopolskiego Konkursu „Multitest” z j. polskiego są: Filip Lewicki i 

Weronika Tessmer, wyróżnienie otrzymali: Klaudia Łozdowska, Klaudia Kopeć, Wiktoria 

Jarosz i Alicja Zubrewicz. 

 Filip Lewicki został również laureatem Ogólnopolskiego Konkursu matematycznego 

„Edi” 

 Michał Pawluk finalistą Ogólnopolskiego Konkursu „Stypendiada”  

 

2012 – 2013 

 Pani Elżbieta Jasińska nominowana do nagrody Wójta Gminy Rewal.   

 Pracę na stanowisku nauczyciela historii i religii rozpoczyna p. Damian Zieliński  

 i Natalia Frydrychowska (nauczyciel „0”) oraz Jacek Kabala jako nauczyciel muzyki. 

 Pani Małgorzata Pawłowska zdaje egzamin i zostaje nauczycielem dyplomowanym.  

 Szkoła rozpoczyna pracę z dziennikiem elektronicznym. 

 II miejsce w Regionalnym Konkursie Piosenki Marynistycznej w Kołobrzegu. 

Opiekunami uczniów są Pani Agnieszka Sołowij – Kleban oraz Pan Jacek Kabala. 

 W wyborach do Prezydium Samorządu Szkolnego zadecydowano, że do ścisłego składu 

wchodzą: Kornelia Mazur, Szymon Pawłowski i Zuzanna Krzewicka. 

 W październiku pojechaliśmy na wycieczkę do Krakowa. 

W naszym Zespole obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia”. Obchodom 

towarzyszyły opowieści o misiach, konkursy i zabawy. Wszystkie przyniesione do szkoły i 

przedszkola misie brały udział w plebiscycie. Okazało się, że najbardziej znanym misiem jest 

Kubuś Puchatek. Organizatorem obchodów była Pani Małgorzata Pawłowska. 



 Nasi uczniowie reprezentowali Gminę Rewal w Powiatowym Strażackim Turnieju 

Mikołajkowym „Mikołajki na sportowo” z zajęli III miejsce. 

 Redakcja gazetki szkolnej zamieszcza najważniejsze wydarzenia z życia szkoły. 

 Tytuł  „Ekspert Ortografii” otrzymują Michał Pawluk i Jakub Zieneterski. 

 Michał Pawluk zostaje laureatem konkursu jezyka angielskiego „Fox”. 

  Jakub Zienterski wyróżniony w kangurze matematycznym w kategorii „Maluch”. 

 Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu „Zuch”: Garwoliński Antoni, Tomasz Jankowski, 

Murek Kaja. 

 Antoni Garwoliński otrzymał tytuł laureata w konkursie ogólnopolskim „Olimpusek”. 

 W gminnych eliminacjach Małego Konkursu Recytatoerskiego w kategorii klas IV-VI -                

I miejsce zajęła Klaudia Kopeć, a III Alicja Zubrewicz. W kategorii klas młodszych – III 

miejsce przyznano Wiktorii Beresteckiej. 

 III miejsce w turnieju powiatowym „Mikołajki na sportowo”, organizowanym przez 

Komendę Powiatową Straży Pożarnej. 

 Klasy I-III na pikniku mięsnym promującym zdrowa żywność, zorganizowanym przez 

Zachodniopomorską Izbę Rolniczą 

 Kewin Marczewski zwycięzcą gminnego konkursu „Mam talent”. II miejsce zajęłą 

Aleksandra Kelner. 

 

2013 - 2014 

Pani Jolanta Domańska nominowana do nagrody Wójta Gminy Rewal 

 Poprzez udział w konkursie „Olimpiada dobrej formy”,  którego realizatorem jest Instytut 

Żywności i Żywienia, a patronatem MEN - promowaliśmy prawidłowe żywienie  

i aktywność fizyczną.  

  Podczas akcji „dzień. de I der-tag.pl świętowaliśmy 25-lecie demokratycznych przemian 

w Europie, za co dostaliśmy dyplom uznania. 

 Braliśmy udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Lepsza szkoła”, w ramach 

którego badaliśmy efektywność nauczania oraz mierzyliśmy poziom wiedzy  

i umiejętności uczniów korzystających z podręczników GWO. 

 Poprzez współpracę z wydawnictwem Nowa Era, uczestniczyliśmy w Programie 

Edukacyjnym „National Geographic Odkrywca”. 

 Chór szkolny zajmuje III miejsce w Powiatowym Konkursie Kolęd i Pastorałek. 

 W ramach edukacji prozdrowotnej klasy I-III zrealizowały ogólnopolski program 

„Śniadanie daje moc”. Pomagali nam rodzice. 

 Dziewczęta zajmują III miejsce, w piłce nożnej,  chłopcy II miejsce w piłce koszykowej 

 i III miejsce w piłce ręcznej, w ramach mistrzostw powiatu gryfickiego IMS 2013/2014. 

 W powiatowych mikołajkowych zawodach strażackich nasza drużyna zajmuje III miejsce. 

 W międzyszkolnym konkursie zorganizowanym przez nauczyciela biblioteki -                           

p. Małgorzatę Pawłowską „Moja własna książka” nasi uczniowie odnieśli niebywały 

sukces: I miejsce – Karol Kleban z kl. I, II miejsce – Szymon Krawczuk, Edyta Łozdowska 

i Marta Oświęcimska z kl. III. Emilia Malinowska i Kornelia Mazur z kl. VI zdobyły 

wyróżnienie. 

 Kolejny raz obchodzimy Dzień bezpiecznego Internetu. 

 Kolejny raz uczestniczymy w XVII Międzynarodowym Konkursie Twórczości 

Plastycznej Dzieci i Młodzieży. 

 Za tworzenie przyjaznej atmosfery i warunków rozwoju dla uczniów i nauczycieli, szkoła 

otrzymała tytuł „Najlepsza szkoła”. Była to akcja ogólnopolska. 

 Na wycieczkę szkolną pojechaliśmy do Poznania. Byliśmy również w Kórniku, Gnieźnie                            

i Biskupinie. 



 W szczególny sposób uczciliśmy 69 rocznicę przyłączenia Niechorza do macierzy. 

 Wzorem lat ubiegłych 25 listopada obchodziliśmy Międzynarodowy  Dzień Pluszowego 

Misia. 

 Uczniowie klasy II z wychowawczynią p. E. Jasińską oraz rodzicami są dumni  

 z nowoczesnego sprzętu multimedialnego – monitora interaktywnego. Na zajęciach 

otwartych zaproszeni goście mogli podziwiać lekcję z wykorzystaniem tego urządzenia. 

 

 

2014- 2015 

W roku szkolnym 2014/2015 w szkole uczy się 97 uczniów. Uczy ich 15 nauczycieli. 

Pracę na stanowisku pedagoga szkolnego rozpoczyna p. Patrycja Krzewicka. 

Podział nauczycieli pod względem posiadanych stopni awansu zawodowego:  

 Stażyści –        1  (5,88% ogółu nauczycieli) 

 Kontraktowi – 3    (17,65%) 

 Mianowani – 3  (17,65%) 

 dyplomowani – 10 (58,82%)                                                                                            

Średnia ocen w szkole: 4,21, w tym:  klasa VI – 4,32;    klasa V – 4,14;    klasa IV – 4,16 

Wyniki sprawdzianu zewnętrznego uczniów kończących I etap edukacyjny (OBUT) 

Szkoła ucz. klasy III – 85% 

Województwo – 78% 

Kraj – 80% 

Wyniki sprawdzianu zewnętrznego uczniów kończących szkołę 

 Część 

pierwsza 

Część I - 

język polski 

Część I - 

matematyka 

Część II –      

j.  niemiecki 

Średni wynik % szkoły 76,21% 76,53% 75,71% 89,14% 

Średni wynik % gminy 69,86% 75,55% 75,71% 80,40% 

Średni wynik % powiatu 59,94% 68,03% 64,00% 67,15% 

Średni wynik % wojew. 64,95 % 71,21% 58,35% 69,29% 

Średni wynik % okręgu 64,94% 70,80% 58,76% 69,16% 

Średni wynik % kraju 67% BRAK 

DANYCH 

BRAK 

DANYCH 

70% 

Osiągnięcia uczniów w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych 

Uczniowie klas I-III 

Laureaci: 

 Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficznego „ORTOGRAF –  Karol Kleban; 

 Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy „Zuch” – Karol Kleban, Oliwia Zelwak; 



 Ogólnopolski Konkurs Wiedzy  „ZUCHU” – Karol Kleban, Antoni Garwoliński, Oliwia Zelwak, 

Bartosz Maślona, Wiktoria Mitrowicz, Emilia Chojaczyk i Kacper Majkut; 

 Ogólnopolski Konkurs „Olimpusek 2015” – Karol Kleban, Antoni Garwoliński, Oliwia Zelwak, 

Zofia Zelwak;                                                                                                                                  

Wyróżnieni: 

 W Ogólnopolskim Teście Ortograficznym – Karol Kleban, Antoni Garwoliński; 

 Mały Konkurs Recytatorski na szczeblu powiatowym – Karol Kleban, Oliwia Zelwak; 

 Mały Konkurs Recytatorski na szczeblu gminnym - Zofia Zelwak; 

 Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR – Julia Stolz; 

 „Mamy Talenty” (w konkursie gminnym) - Kaja Murek, Oliwia Myjak, Zuzanna Żoła, Aleksandra 

Skupień; 

 „Stypendiada Wczesnoszkolna”  (konkurs ogólnopolski) – Karol Kleban, Antoni Garwoliński 

 Powiatowy konkurs „Profilaktyka oczami dziecka – I miejsce Hanna Stobiecka 

Uczniowie klas IV-VI 

Laureaci: 

 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego (organizator KO w Szczecinie) – 

Natalia Jankowska 

 Ogólnopolski Konkurs z Języka Polskiego „Galileo” – Natalia Jankowska, Aleksandra Sawicz, 

Michał Pawluk, Jakub Zienterski, Marta Oświęcimska; 

 Ogólnopolska Olimpida Przedmiotowa z Języka Niemieckiego „Olimpus” - Natalia Jankowska, 

Aleksandra Sawicz 

 Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Janie Pawle II – Michał Pawluk 

 Ogólnopolska Olimpida Przedmiotowa z Przyrody „Olimpus” – Mikołaj Konieczka 

 Ogólnopolska Olimpida Przedmiotowa z Języka Niemieckiego „Olimpus” – Jakub Zienterski 

 Ogólnopolski Konkurs Historyczny „KLIO” – Marta Oświęcimska, Szymon Siegień, Zuzanna 

Krzewicka.                                                                                                                                                   

Finaliści: 

 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki (organizator KO w Szczecinie) – Natalia 

Jankowska 

 Ogólnopolski Konkurs z Języka Polskiego „Galileo” – Szymon Lewicki                                      

Wyróżnieni: 

 Ogólnopolski Konkurs z Języka Polskiego „Galileo” – Edyta Łozdowska, Filip Wyszyński; 

 W  powiatowym konkursie  na napisanie wiersza  (zorganizowany przez SANEPID) – II miejsce 

Daniel Kubczyk, III miejsce Jessica Michalik; 



 Konkurs wiedzy org. przez SANEPID w Gryficach „Dbam o zdrowie” -  Dominik Ratajski i 

Michał Stefanowicz; 

 Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR – Jakub Zienterski 

 Ogólnopolski Konkurs z Języka Angielskiego „ALBUS” – Michał Pawluk; 

 Mały Konkurs Recytatorski na szczeblu powiatowym – Marta Oświęcimska; 

 III miejsce w powiatowych eliminacjach piłki koszykowej chłopców; 

 III miejsce w powiatowych eliminacjach piłki ręcznej chłopców; 

 III miejsce w powiatowych eliminacjach piłki koszykowej dziewcząt i chłopców;  

 Mistrzostwo powiatu i ćwierćfinał województwa w Ogólnopolskim Turnieju „Z podwórka na 

stadion”; 

 Udział 3 uczniów w zawodach sportowych organizowanych przez organizacje poza szkolne 

(Mikołaj Wojtowicz, Dominik Ratajski,  Szymon Pawłowski); 

 III miejsce w Mistrzostwach Polski „Muay Thai” – Przemysław Mruk; 

 Powołanie do kadry – Agata Czarnecka i Wiktoria Berestecka 

Wycieczki szkolne:  

 5-cio dniowa do Warszawy (kl. IV-VI) 

 4–ro dniowa  do Torunia i okolice (ucz. kl. Iii III); 

 Jednodniowa do Kołobrzegu (kl. IV); 

 Jednodniowa  do Miedzyzdrojów (kl. I-III); 

 Jednodniowa (rowerowa) do Ahlbeck (Niemcy) (kl. IV-VI); 

 Biwaku (kl. VI); 

 Jednodniowa  do Wolina (kl. I); 

 

 

 

 

 

 

 





 

KIEROWNICY i DYREKTORZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. LEONIDA TELIGI 

 

 

1. 1946 – 1949 Emil Salabura 

2. 1949 – 1950 Piotr Bromblik 

3. 1950 – 1977 Romuald Ejsmont 

4. 1977 – 1983 Leokadia Ejsmont  

5. 1983 – 1991  Rozalia Górska 

6. 1991 – 2002 Irena Pawluk 

7. 2002 - 2016 Marela Wawrzyniak 


