
 

Konkurs kolęd i pastorałek  

Już po raz piąty w szkole podstawowej w Karpaczu odbył 

się konkurs kolęd i pastorałek. Uczniowie z SP nr 3 biorą w nim 

udział od samego początku jego istnienia. W tym roku naszą 

szkołę reprezentowało sześciu uczniów klas I-VI, którzy wy-

grali w szkolnym konkursie kolęd. W kategorii klas szóstych 

I miejsce zdobyła Natalia Urbańska. 

mgr Oskulski Robert 

IV  Międzynarodowe Biennale Grafiki 

Dzieci i Młodzieży - Toruń 2004 

Uczennica naszej szkoły Katarzyna Szynka otrzymała wy-

różnienie, a jej praca konkursowa wzięła udział w wystawie 

pokonkursowej. W konkursie uczestniczyło 14000 prac nade-

słanych z 52 krajów świata.  

 

Konkurs Poczty Polskiej na 

najciekawsze wypracowanie pt.  

„Czy lubisz otrzymywać listy?"  

Uczennica klasy VI Anna Krzyżkowska zajęła I I I  

miejsce w kategorii 10-12 lat .  W konkursie wzięło udział 57 

 

Zernsdorf Kowary 

rodząca się przyjaźń 

W dniach 19-25 września 2004 roku grupa uczniów ze Szkoły 

Podstawowe] Nr 1 w Kowarach pod opieką pani wicedyrektor 

mgr Alicji Tyrawy i nauczycielki języka niemieckiego mgr Ga-

brieli Bals-Sawickicj przebywała z wizytą w Niemczech w miej-

scowości Zcrnsdorf (30 km od Berlina). Wyjazd ten odbył się 

w ramach polsko-niemieckiej współpracy zapoczątkowanej w 

czerwcu 2004 roku, kiedy to nasza szkoła przyjmowała nie-

mieckich gości. 

Rozpoczęcie polsko-niemieckiej współpracy zbiegło się  z 

przyjęciem Polski do Unii Europejskiej. Podczas wizyty w 

Zernsdorf dyrektor niemieckiej szkoły partnerskiej - Wilfried 

Biallas ■- podkreślał fakt, że nasza współpraca ma  podwójną 

rolę i znaczenie, szczególnie teraz, gdy będziemy mogli, choć 

w małym stopniu, zostawić ślad na drodze do europejskiego 

zjednoczenia. 

Zapoczątkowana wymiana młodzieży to dobry sposób, aby 

poznać, |ęzyki. obyczaje, kulturę oraz zwyczajne życie naszych 

sąsiadów. Imprezy i wycieczki były zaplanowane tak. aby 

uczniowie polscy i niemieccy mogli jak najwięcej czasu spę-

dzić razem, dobrze się  poznać, wspólnie się bawić i ćwiczyć 

język niemiecki Polscy uczniowie zdawali swój pierwszy egza- 

 

 

 

 

 

szkół podstawowych i gimnazjalnych, w sumie wpłynęły 462 

szkół podstawowych i gimnazjalnych, w sumie wpłynęły 462 

prace. 
* * * 

W miesiącu grudniu w szkole odbyło się wiele 

konkursów m.in.: 

eliminacje szkolne konkursu recytatorskiego klas IV-VI. - 

eliminacje szkolne konkursu plastycznego „na najład-

niejszą szopkę bożonarodzeniową". 

Nasi najmłodsi uczniowie uczestniczyli w konkursie „na 

najładniejszą kartę świąteczną". 

Anna Gerstcnkorn 

*  *  *  

Kończący się okres jesieni był bardzo udany dla uczniów 

SP nr 3 pod względem sportowym. Zawodnicy uczestniczyli 

we współzawodnictwie sportowym w powiecie zajmując: I miej-

sce /chłopcy/ i I II  miejsce /dziewcząt/ w sztafetowych bie-

gach przełajowych, III miejsce w badmintonie drużynowym i II 

miejsce w tenisie stołowym. Również nasi uczniowie (maso-

wo, bo aż w liczbie 50 osób) wzięli udział w corocznym biegu 

piwosza, zajmując miejsca medalowe: Walczuk Łukasz i 

Jaskółowski Patryk - I miejsce. Wolak Daniel - II miejsce i 

Stawicka Ola-III  miejsce. 

 

mgr Małgorzata Mołdawska  

mgr Oskulski Robert 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Uczniowie z SP1 z wizyta w Niemczech 

 

 
min z języka niemieckiego i to egzamin najtrudniejszy kon -
frontacje z „żywym językiem". Wszyscy opiekunowie stwier-
dzili, że dali oni sobie świetnie radę. Świadczą o tym licznie 
zawarte przyjaźnie, wymiana adresów, pierwsze otrzymywane 

listy, c-mailc, SMS-y i kartki (niektóre miłosne?!). 
Obie strony wymiany są zadowolone z wizyt w partner-

skich szkołach i oczekują niecierpliwie kolejnych wyjazdów. 
Organizatorzy imprezy mają nadzieję na długotrwałą wymianę 
i współpracę, bo jak wiemy najlepsze wyniki i sukcesy odnosi 
się łącząc przyjemne z pożytecznym, czyli zabawę z nauką. 

mgr Gabriela Bals-Sawicka

Co słychać w Szkole Podstawowej nr 3 w Kowarach  
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NOWINKI Z JEDYNKI                                               OŚWIATA W KOWARACH  

 

Karkonosze!  

Kowary! 

Wróciliśmy! 

Druga wizyta uczniów z Zerns8orf w SP nr 1 

w Kowarach. Egzamin na polsko-niemiecką 
"Super Klasę" zdany na medal! Wycieczki, 
ogniska, dyskoteki i wymiana doświadczeń - 
to wszystko w ramach programu wymiany 
młodzieży. 

"Karkonosze! Kowary! Wróciliśmy" -
takimi okrzykami witali nas goście z Niemiec, 
którzy w dniach 15-21 maja 2005 roku gościli w 
Szkole Podstawowej nr 1 w Kowarach. Była to 
już druga wizyta uczniów z Zernsdorf w ramach 
polsko-niemieckiej wymiany młodzieży. Roz-
poczęcie wymiany i pierwsza wizyta odbyła się 

w maju 2004 roku. od tego czasu współpraca 
rozwija się bardzo dobrze. 

Podobnie jak w poprzednim roku. dla 
uczestników wymiany został opracowany bo-
gaty program i wiele atrakcji, m.in. wycieczka 
do Skalnego Miasta w Czechach, nocleg u 
żołnierzy straży granicznej na przełęczy Okraj, 
wizyta w Western City, zwiedzanie Karpacza, 
wędrówki górskie, ogniska, dyskoteki oraz 
pobyt w polskich rodzinach. 

Uczniowie niemieccy uczestniczyli rów-
nież w zajęciach lekcyjnych, podczas których, 
wraz z grupą dzieci z klas piątych SP nr 1, 
zdawali egzamin na polsko - niemiecką "Super 
Klasę". Wszyscy zdali na medal! 

Dyrektor partnerskiej szkoły, pan Wilfried 
Biallas, również uczestniczył w różnych za-
jęciach, pilnie obserwował i zaznajamiał się z 
życiem polskiej szkoły. 

Jako honorowy gość brał udział w pracach 

komisji podczas IV Międzyszkolnego Konkursu 
Języka Niemieckiego zorganizowanego przez 
Gabrielę Bals-Sawicką. Pan dyrektor podsu-
mowując konkurs powiedział: "Wszyscy 
uczestnicy podeszli do swoich zadań bardzo 
poważnie. Byli oni początkowo zaskoczeni, a 
nawel przestraszeni, że w komisji zasiada 
nauczyciel z Niemiec. Ale na szczęście strach 
miał tylko wielkie oczy, a na zadawane przeze 
mnie pytania (reakcja językowa) wszyscy odpo-
wiadali płynnie i poprawnie. Ciekawy i ważny 
był dla mnie również fakt, że przy przydzielaniu 
punktów i ocenianiu byłem zgodny z moimi 
polskimi koleżankami. Na koniec chciałbym 
podkreślić -język niemiecki jest trudny, ale nie 
dla uczestników konkursu, z którymi dziś 
rozmawiałem!" 

mgr Gabriela Bals - Sawicka 

  

Powiedz mi...  

Program Działań Profilaktycznych to nie tyl -
ko nauka, ale także rozrywka. Podczas 
"Zielonej Szkoły" w Mielnie dzieci bawiły się 
podczas wycieczek i dyskotek oraz tworzyły 
dzieła sztuki. 

,,Powiedz mi, a zapomną. Pokaż a 

zapamiętam. Pozwól mi wziąć udział - a 
zrozumiem'" 

- mówi chińskie przysłowie. 

Fa myśl towarzyszyła nam przy planowaniu 
..Zielonej Szkoły". Wspólny wyjazd z dziećmi 
pozwolił nam na przełamanie sztywnej szkolnej 
dyscypliny, ułatwił poznanie się i zawiązanie 
przyjaźni. W dniach od 30.05.2005 r. dn 
09.06.2005 r. uczniowie SP nrl w Kowarach 
przebywali na ..Zielonej Szkole" w Mielnie. 
Poznawali tam treści programu różnych przed-
miotów, które miały nie tylko charakter eduka-
cyjny, ale również zdrowotny. Ponadto poznali 
przyrodę nadmorską, kulturę oraz tradycję tego 
regionu. Odbywały się tam także zajęcia 
rekreacyjno-sportowe. wycieczki, ogniska i 
dyskoteki. W czasie pobytu realizowaliśmy 
również Program Działań Profilaktycznych, 
który miał na celu m.in. działania zapobie-
gawcze wśród młodzieży oraz nabywanie 
umiejętności przeciwdziałania różnym zagro-
żeniom. Z tej udanej imprezy, oprócz nieza-
pomnianych wrażeń, przywieźliśmy kilka prac 
wykonanych przez uczniów naszej szkoły, które 
obecnie znajdują się w Urzędzie Miasta. 
Pozytywne opinie uczniów i nasze własne 
spostrzeżenia i wnioski zachęcają nas do 
kontynuacji tego typu zajęć. Korzystając z 
okazji kierujemy słowa podziękowania do 
Burmislrza Kowar oraz Miejskiej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 
Kowarach za pomoc w realizacji programu. 

Urszula Grządziel, Helena Lekrzycka

FESTYN W SP 1 
4 czerwca na terenie SP1 odbył się festyn z 
okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka. Organi-
zatorami było Stowarzyszenie Eurojedynka i 
Szkoła Podstawowa nr 1. 

W organizację czynnie włączyło się także 
Towarzystwo Polsko-Austriackie, organizując 
konkurs wiedzy o Austrii i sponsorując ciekawe 
nagrody. Organizatorzy serdecznie dziękują za 
uatrakcyjnienie festynu zespołowi Kowarskie 
Wrzosy. Straży Pożarnej z Jeleniej Góry, 
jednostce GOPR z Jeleniej Góry. Szczególne 
podziękowania kierujemy także do pana 
Dariusza Kalińskiego, dyrektora MOK-u w 
Kowarach, za nieoceniona i bezinteresowną 
pomoc w przygotowaniu tego przedsięwzięcia. 
Wszystkich serdecznie zapraszamy na przyszło-
roczny festyn. Jednocześnie zachęcamy do 
wstąpienia w szeregi naszego Stowarzyszenia 
Eurojedynka. Razem możemy zdziałać dużo 
więcej dla dzieci z Kowar. 

Członkowie Stowarzyszenia Eurojedynka 

Dyrekcja SP I   W Kowarach 

TURYSTYCZNIE I 

EKOLOGICZNIE 

Już po raz drugi, w dniu 27 kwietnia, odbył 

się w MOK-u w Kowarach Międzyszkolny 
Konkurs Piosenki Turystycznej i Ekolo-
gicznej. 

Wzięło w nim udział około 100 uczniów z 
sześciu szkół z Kowar, Jeleniej Góry, Kostrzycy, 

Karpacza, Janowie Wielkich. Występowali 
soliści i zespoły, a poziom konkursu był wysoki. 
Laureaci tegorocznego konkursu: 
- w kategorii zespołów wokalnych - zespól  
muzyczny "Traper" ze Szkoły Podstawowej  
nr 1 w Kowarach 
- w kategorii solistów klas I III - Aleksandra 
Rak ze Szkoły Podstawowej w Kostrzycy 
- w kategorii solistów klas IV   VI - Joanna 
Bednarz ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ko  
warach 

W tym roku przyznano również "Nagrodę 
Sponsora", którą wyśpiewała sobie Anna 
Kulig ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Jeleniej 
Górze. 

Konkurs mógł się odbyć dzięki sponsorom, 
którym organizatorzy bardzo dziękują: 
- Związek Gmin Karkonoskich  
- Urząd Miasta w Kowarach 
-Nadleśnictwo "Śnieżka" w Kowarach  
W przerwie konkursu wystąpili: 
- grupa teatralna z SP1 w Kowarach "Kasia i 
spółka" 
- kabaret z SP1 w Kowarach: P. Ciupiński i  
T. Olszewski 

Atmosfera na sali była gorąca zwłaszcza 
przed ogłoszeniem werdyktu Jury. Mamy na-
dzieję, że w przyszłym roku znowu się spot-
kamy. Gorąco zapraszamy! 

Organizatorzy: 
nauczycielki SP nr 1 w Kowarach: 

mgr Dorota Dembowska 
i mgr Agnieszka Jała  

 

Uczeń klasy V "a" Szkoły Podstawowej nr 3 

im. Józefa Gielniaka w Kowarach PIOTR 

GAJEWSKI zajął II miejsce w konkursie 

literackim. 
Karkonoska Frakcja Fantastyki przy 

Osiedlowym Domu Kultury w Jeleniej Górze 
rozstrzygnęła "Konkurs Literacki na Opo-
wiadanie Fantastyczne". Na konkurs nadesłano 
116 prac z całego powiatu jeleniogórskiego.  

Nasz laureat napisał opowiadanie o tajem-
niczym tytule " PROJEKT X". Jest to fantasty-
czna opowieść o ziemskiej ekspedycji na 
planetą "Gongi" w gwiazdozbiorze Oriona. 
Praca obfituje w zaskakujące wydarzenia i 
nieustannie trzyma w napięciu. Piotr wykazał 
się bogatą wyobraźnią i nieprzeciętną pomysło-
wością. 

Uroczystość" wręczenia nagród odbyła się 
20 maja 2005 r. w ODK w Jeleniej Górze. Piotr 

otrzymał nagrodę książkową oraz pamiątkowy 

dyplom. 
GRATULUJEMY   I   ŻYCZYMY   MU 

DALSZYCH LITERACKICH SUKCESÓW! . 
mgr Anna Marglarczyk 

nauczycielka Języka Polskiego 
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