
 
 
 
 
 
 
 
 
2001/2002: 

 
• I miejsce w Powiatowych Spotkaniach Teatralnych „Złota Czara 2002” . 
• I nagroda w Powiatowym Przeglądzie Amatorskich Teatrów Szkół Podstawowych  

„O Nagrodę Cukrowej Głowy”.  
• Tytuł  Laureata Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Teatralnych w Świdwinie. 

 
2002/2003: 

 
• I miejsce w Powiatowych Spotkaniach Teatralnych „Złota Czara 2003”. 
• I nagroda w Powiatowym Przeglądzie Amatorskich Teatrów Szkół Podstawowych  

„O Nagrodę Cukrowej Głowy”.  
• Tytuł  „Laureata Publiczno ści” i wyró żnienie w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów 

Teatralnych w Świdwinie. 
• Nominacja do tytułu „Szkolny Pulitzer” w wojewódzkim konkursie dziennikarskim. 

Zaproszenie redakcji na  II Zachodniopomorskie Spotkania Prasy Szkolnej w Szczecinie. 
• Główna nagroda w całorocznym konkursie „Od wakacji do wakacji” za twórczą obecność w 

środowisku i udaną inicjatyw ę Powiatowych Spotkań Teatralnych- odtwarzacz DVD dla 
szkoły. 

 
2003/2004:  

 
• I miejsce w Powiatowym Przeglądzie Amatorskich Teatrów Szkół Podstawowych  

„O Nagrodę Cukrowej Głowy”.  
• I miejsce w Powiatowych Spotkaniach Teatralnych „Złota Czara 2004” 

• Wyróżnienie w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Teatralnych w Świdwinie. 

• Udział klasy teatralno – dziennikarskiej w całorocznym konkursie wojewódzkim pod hasłem 
„Przyjaciele Teatru”, zorganizowanym przez Towarzystwo Kultury Teatralnej w 
Szczecinie; zdobycie tytułu Laureata, otrzymanie 7 indywidualnych nagród dla uczniów, 
występ grupy na scenie Teatru Lalek „Pleciuga” w Szczecinie. 

• Nominacja do tytułu „Szkolny Pulitzer” w wojewódzkim konkursie dziennikarskim dla 
gazetki „Sztubak”. 

• I miejsce w kategorii dzieci średnich w III Archidiecezjalnym Przeglądzie Teatralnym o 
Tematyce Religijnej za spektakl „Przypowieść o Jasiu” oraz I miejsce za plakat do tej 
sztuki. Udział w gali, prezentacja sztuki na scenie Opery na Zamku w Szczecinie. Uzyskanie 
2 indywidualnych nagród aktorskich.  Nagroda dla klasy- wycieczka krajoznawcza. 

• Publikacje prasowe uczniów klasy VI teatralno – dziennikarskiej na łamach tygodnika „7 
Dni Ziemi Stargardzkiej”. Otrzymanie honorowej legitymacji prasowej tygodnika.  

• Publikacje recenzji teatralnych na łamach czasopisma „Gabit” wydawanego przez Teatr 
Lalek „Pleciuga” w Szczecinie. 

• Udział reprezentacji szkoły w miejskim konkursie ortograficznym „Dyktobomba”  
przygotowanym przez Książnicę Stargardzką. Zdobycie I miejsca w grupie klas V-VI przez 
uczennicę Klaudi ę Stosio. 

• Zajęcie przez uczennicę Barbarę Rybczyńską  II miejsca w Miejskim Konkursie 
Recytatorskim Poezji Adama Mickiewicza przeprowadzonym w I LO w Stargardzie. 



• Zdobycie II miejsca przez zespół z naszej klasy w Międzyszkolnej Mini Li ście Przebojów 
zorganizowanej w SP 4 w Stargardzie. 

• Uzyskanie przez uczennicę Klaudi ę Stosio tytułu finalistki Konkursu Humanistycznego dla 
uczniów szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego.  

 

2004/2005:  

 

• I miejsce w Powiatowych Spotkaniach Teatralnych „Złota Czara 2005”. 
• I nagroda w Powiatowym Przeglądzie Amatorskich Teatrów Szkół Podstawowych  

„O Nagrodę Cukrowej Głowy”.  
• Zdobycie III miejsca przez ucz. Annę Sawę (IVc) oraz uzyskanie trzech wyróżnień przez 

uczennice kl. IV c w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim „Co w trawie piszczy” dla 
szkół podstawowych. 

• Uzyskanie przez klasę IV teatralno-dziennikarską tytułu laureata wojewódzkiego konkursu 
„Przyjaciele Teatru”; otrzymanie 20 indywidualnych nagród za prace literackie i plastyczne 
o tematyce teatralnej. 

• Zaproszenie klasy na XVIII Konfrontacje Kulturalne Młodzieży Szkolnej w Połczynie 
Zdroju. Wyst ęp klasy IV teatralno – dziennikarskiej jako laureata wojewódzkiego konkursu 
teatralnego; otrzymanie pamiątkowego grawertonu. 

• Zaproszenie klasy IV teatralno – dziennikarskiej przez „Kurier Szczeciński” na  
      warsztaty dziennikarsko – ekologiczne do Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu ko- 
       ło Świdwina. Udział w konkursie ekologicznym zorganizowanym w czasie warszta-   
       tów – zdobycie nagrody przez ucz. Patrycję Potrzebowską. Przygotowywanie tekstów   
       prasowych dla „Kuriera Szczecińskiego”. 

 

2005/2006:  

 

• Tytuł „Szkolny Pulitzer” dla redakcji „Sztubaka” ja ko najlepszej gazetki uczniowskiej 
województwa zachodniopomorskiego. Nagroda: kamera cyfrowa. 

• II miejsce w Powiatowych Spotkaniach Teatralnych „Złota Czara 2006”. 
• Zaproszenie klasy jako ubiegłorocznego laureata wojewódzkiego przeglądu teatralnego ; 

występ na scenie Gryfińskiego Domu Kultury. 
• Zaproszenie „Sztubaka” na warsztaty dziennikarsko-ekologiczne do Szczecina.  
      Umieszczenie „Sztubaka” w portalu internetowym gazetek szkolnych województwa     
       Zachodniopomorskiego  
• Udział kl. V teatralno – dziennikarskiej jako reprezentacji powiatu w III Zachodnio-

pomorskich Dniach Prewencji pod hasłem „Namaluj i wyśpiewaj bezpieczny świat”, 
zorganizowanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie. 
Zdobycie I miejsca w grupie kl. IV – VI w kategorii: scenka artystyczna. 

• Zajęcie przez klasę V teatralno-dziennikarską I miejsca w wojewódzkim konkursie 
teatralnym „Przyjaciele Teatru”, uzyskanie 14 indywidualnych nagród za prace plastyczne  
i literackie o tematyce teatralnej. 

 
2006/2007: 

 
• Nominacja do tytułu „Szkolny Pulitzer” w wojewódzkim konkursie dziennikarskim dla 

gazetki „Sztubak”; wyró żnienie w wojewódzkim konkursie dziennikarskim na relację z 
warsztatów ekologiczno-dziennikarskich. 

• II miejsce dla Marcina Furmanna w powiatowym etapie ogólnopolskiego konkursu 
polonistycznego „Słowo daję”. 

• II miejsce zespołowo dla trójki uczniów w międzyszkolnym konkursie „Potyczki z Językiem 
Polskim” w Gimnazjum nr 4. 



• Tytuł finalisty etapu wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego Z Elementami Historii i 
Sztuki dla Marcina Furmanna. 

• I miejsce w Powiatowym Przeglądzie Amatorskich Teatrów Szkół Podstawowych  
„O Nagrodę Cukrowej Głowy”, kwalifikacja na wojewódzki przegląd teatralny. 

• Udział w wojewódzkim przeglądzie teatralnym w Świdwinie. 
 
2007/2008 

• Nominacja do tytułu „Szkolny Pulitzer” w wojewódzkim konkursie dziennikarskim dla 
gazetki „Sztubak”- wejście do finału 

• I nagroda w Powiatowym Przeglądzie Amatorskich Teatrów Szkół Podstawowych  
„O Nagrodę Cukrowej Głowy” i kwalifikacja na wojewódzki przeg ląd teatralny 

• Tytuł Laureata Wojewódzkiego Konkursu „Przyjaciele Teatru”: 13 indywidualnych nagród 
w tym konkursie 

2008/2009 

 
• Nominacja do tytułu „Szkolny Pulitzer” w wojewódzkim konkursie dziennikarskim dla 

gazetki „Sztubak”- udział w finale 
• Nagroda w Powiatowym Przeglądzie Amatorskich Teatrów Szkół Podstawowych  

„O Nagrodę Cukrowej Głowy” 
• 3 indywidualne nagrody aktorskie i  wyróżnienie za spektakle na VIII Archidiecezjalnym 

Przeglądzie Teatralnym o Tematyce Religijnej w kategorii dzieci starszych 
• Tytuł Laureata Wojewódzkiego Konkursu „Przyjaciele Teatru”: 23 indywidualne nagrody 

w tym konkursie w kategorii plastycznej, literackiej i dziennikarskiej 
2009/2010 

• I miejsce w wojewódzkim konkursie dziennikarskim i tytuł „Szkolny Pulitzer” dla gazetki 
„Sztubak” jako najlepszego pisma uczniowskiego w kategorii szkół podstawowych 

• II, III miejsce oraz wyró żnienie w rejonowym konkursie pod nazwą: I Stargardzki Turniej 
Bajarza i Opowiadacza Legend ( Magdalena Bil- II m, Daria Grabarek – III m, Jagoda 
Kępińska – wyróżnienie) 

• III miejsce dla Darii Grabarek w powiatowym etapie ogólnopolskiego konkursu językowego 
„Słowo daję”  

• III miejsce w Powiatowym Festiwalu Teatralnym „Zaczarowana Dorożka”  
• 4 indywidualne nagrody (Szymon Szyłański – II miejsce, Jagoda Kępińska- III m, Patryk 

Prasek, Jakub Lewański- wyróżnienia) w VIII Ogólnopolskim Konkursie Twórczości 
Literackiej „Kominkalia” organizowanym przez MDK w Stargardzie 

2010/2011 

• Nagroda w Powiatowym Przeglądzie Teatralnym Szkół Podstawowych „O Nagrodę 
Cukrowej Głowy” za spektakl „O kogutku i przewrotne j kurce”. 

• Indywidualna nagroda aktorska dla Wojciecha Pająka w Powiatowym Przeglądzie 
Teatralnym „O Nagrodę Cukrowej Głowy”. 

• II miejsce dla Weroniki Pilarowskiej w Mi ędzyszkolnym Konkursie Papieskim w kategorii 
plakat. 

• I miejsce zespołowo w kategorii szkół podstawowych w czasie III Panoramy Teatralnej w 
Maszewie i „Srebrna Maska Burmistrza Maszewa”. 

• Indywidualna „Srebrna Maska Burmistrza Maszewa” dla Angeliny Cicheckiej jako 
najlepszej aktorki III Panoramy Teatralnej w Maszewie. 

• Indywidualne nagrody aktorskie dla: Weroniki Pilarowskiej, Angeliny Cicheckiej i Wojcie-
cha Pająka w X Powiatowych Spotkaniach Teatralnych „Złota Czara”. 

• Nominacja do tytułu „Szkolny Pulitzer” dla gazetki „Sztubak”- zakwalifikowanie się do 
finału w grupie kilku najlepszych gazetek województwa zachodniopomorskiego w kategorii 
szkół podstawowych.  

 



2011/2012 

 
• Indywidualne nagrody dla Angeliny Cicheckiej i Weroniki Pilarowskiej w konkursie 

fotoreporterskim w ramach Powiatowych Warsztatów Dziennikarskich 
• Indywidualna nagroda aktorska dla Krzysztofa Krysiana w XII Powiatowym Festiwalu 

Teatralnym Szkół Gimnazjalnych „Zaczarowana Dorożka”  za rolę w spektaklu „Narcyz”  
• „Złota Maska” w kategorii „Kostium” za opraw ę plastyczno-choreograficzną spektaklu „Ja, 

Narcyz” dla klasy na IV Panoramie Teatralnej „O Złote i Srebrne Maski Burmistrza 
Maszewa” 

• Nominacja do tytułu „Szkolny Pulitzer” dla gazetki „Sztubak”- zakwalifikowanie się do 
finału w grupie kilku najlepszych gazetek województwa zachodniopomorskiego w kategorii 
szkół podstawowych.  

 
 


