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FINAŁ KONKURSU FOTOREPORTERSKIEGO 
 

 Podczas listopadowych Powiatowych Warsztatów Dziennikarskich został ogłoszony konkurs foto-
reporterski na najciekawsze zdjęcie z warsztatów. Swoje prace przysłało 6 uczestników- w sumie 29 foto-
grafii. Ich autorami byli: Michał Gli ński (11 lat) z SP 1 w Choszcznie (gazetka "Szkolne Wieści''), trzy 
redaktorki gazetki „Pisanie na kolanie” z ZSP w Radowie Małym: Kinga Dobrzańska (11 lat), Roksana 
Lange (11 lat) i Karolina Kamińska (12 lat) oraz dwie redaktorki „Sztubaka”: Angelina Cichecka (11 lat) 

i Weronika Pilarowska (11 lat). Głównym jurorem 
konkursu był fotoreporter, pan Tadeusz Surma. Przyznał 
on równorzędne wyróżnienia wszystkim autorom zdjęć i 
wybrał najciekawsze fotografie. Fundatorem nagród był 
Urząd Miasta Stargardu Szczecińskiego. 
 

 
Wyróżnione zdjęcia redaktorek „Sztubaka”:  
1. Weronika Pilarowska „Kielich z domkiem”                        2. Angelina Cichecka „Tort, pycha!”. 
 
 



DZIEŃ BIAŁEJ BRANSOLETKI 
 
 

                                        Happening – podczas którego zwykle zbieramy dary dla 
                                        podopiecznych Centrum „Caritas” w Stargardzie - 
                                        upłynął także pod znakiem pomocy Afryce w związku z panującą tam wielolet- 
                                        nią suszą. 
                                      Dzień Białej Bransoletki najczęściej przygotowywany jest 10 grudnia, kiedy przy-
pada rocznica uchwalenia przez ONZ Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. W tym roku happening 
zorganizowaliśmy 7 grudnia. Jego idea wplatała się w hasło tegorocznych Szkolnych Dni Integracji, które 
brzmiały: „By ć dobrym jak chleb” i miała głębsze przesłanie. Ze względu na tragiczną sytuację spowo-
dowaną suszą w Afryce, redakcja „Sztubaka” nawiązała kontakt z Polską Akcją Humanitarną i włączyła 
się w działania o nazwie „Pomoc dla Afryki”. Oprócz żywności dla Caritasu były zbierane pieniądze. 
Udało się zgromadzić kwotę w wysokości 205 zł, która została wysłana na konto PAH.  
 Wr ęczane darczyńcom białe włóczkowe bransoletki w tym roku wykonały członkinie Koła Robó-
tek Ręcznych w Klubie Garnizonowym w Stargardzie oraz panie: Wioletta Malinowska, Krystyna Rola, 
Wioletta Rola i uczeń kl. II h Gimnazjum Integracyjnego, Jakub Marólewski. 

 
 

Każdy otrzymał białą bransoletkę – światowy 
symbol walki z głodem. 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Frekwencja dopisała.                                             Zebraliśmy rekordowa liczbę darów. 
 

 
DZIEŃ CHLEBA 

 
W ramach projektu „By ć dobrym jak chleb” 8 grudnia 2011 r. 

obchodziliśmy DZIEŃ CHLEBA. Obfitował on w ró żne atrakcje 
przygotowane w sali gimnastycznej zamienionej na „muzeum chleba”. 
Były to m.in.: wystawa pięknych plakatów ilustruj ących wiersz 
Władysława Bełzy „Abecadło o chlebie” (dzieło klas I- III), prezentacje 

multimedialne, prace plastyczne klas starszych, wystawa wieńców dożynkowych, albumy z przysłowiami 
o chlebie, mała wystawka prezentująca św. Brata Alberta (Adama Chmielowskiego). Ale - co najważniej-
sze - ze swoimi wyrobami zaprezentowały się w szkole dwie okoliczne piekarnie: „ASPROD” z KLINISK 
WIELKICH oraz PIEKARNIA „WASILEWSKI” z W ĘGORZYNA. Ka żdy mógł spróbować różnych 
gatunków pieczywa i wyrobów cukierniczych. Wzrok zwiedzających radowały piękne okazałe bochny 
przypominające, jak to dawniej chleb pieczono.  

W ten dawny klimat wprowadzaliśmy też my - uczniowie klasy teatralno-dziennikarskiej w krótkim 
programie informacyjnych popartym prezentacją multimedialną, ale szczególnie pięknie zilustrowali go 
członkowie zespołu ludowego „ZŁOTA JESIEŃ” z DOLIC. W ich wykonaniu usłyszeliśmy wiersze i pie-
śni pokazujące dawne obyczaje związane z pieczeniem chleba oraz potrzebą jego szczególnego szacunku. 
Występy zespołu zostały przyjęte owacyjnie zarówno przez najmłodszych jak i starszych uczniów. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


