
 

Dwadzieścia lat minęło… 

           W szkole czas odmierzany jest w specyficzny sposób. To kolejne dzwonki, lekcje, dni, miesiące i lata. 
W ten czas wpisują się także wydarzenia niepowszednie, dzięki którym możliwe jest wyciąganie wniosków 
i budowanie refleksji.   Do takich wydarzeń należą obchody 20 –lecia nadania  imienia  „ Polskich 
Olimpijczyków” Szkole Podstawowej w Kwakowie, które miały miejsce 19 maja 2018 roku. 

Uroczystość naszą zaszczycili goście: przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych oraz  Gminy 
Kobylnica, na czele z wójtem  panem Leszkiem Kulińskim. Pomorskiego Kuratora Oświaty reprezentowała 
wizytator delegatury Kuratorium Oświaty w Słupsku pani Jolanta Szlagor. W uroczystości udział wzięli również 
kierownicy jednostek organizacyjnych oraz dyrektorzy szkół z terenu Gminy Kobylnica. 
 Przybyli także  nasi olimpijczycy, przedstawiciele władz Polskiego Komitetu Olimpijskiego, przyjaciele szkoły, 
bez których uroczystość ta  byłaby wręcz niemożliwa. Zaszczycili nas swoją obecnością także  emerytowani 
pracownicy szkoły i rodzice. 

Część oficjalną obchodów rozpoczął taniec z szarfami w kolorach olimpijskich, w wykonaniu 
najmłodszych uczniów naszej szkoły. Po występie dzieci,  dyrektor szkoły, pan Andrzej Wojtaszek,  powitał 
wszystkich zebranych gości. Wygłaszając przemówienie, pan dyrektor zwrócił  uwagę na osiągnięcia szkoły nie 
tylko sportowe, ale również naukowe. Zaznaczył , że  przede wszystkim w szkole najważniejszy jest uczeń, jej 
duszą nauczyciel, wsparciem rodzice, a dumą absolwenci. Przybliżył wszystkim jak ogromne zmiany  dokonały 
się w szkole w ciągu ostatnich 20 lat .  

  Po dyrektorze głos zabrała  była dyrektor szkoły, pani Krystyna Balcerek, która przedstawiła  historię  
pomysłu nadania imienia szkole.  Przypomniała nam, w jakich okolicznościach powstał hymn szkoły.  

W nawiązaniu  do wypowiedzi pani dyrektor, pokazano reportaż z tamtej uroczystości w formie filmu 
krótkometrażowego, który przywołując wspomnienia przeniósł nas do czasów sprzed dwóch dekad     i  sprawił 
wielkie wzruszenie wśród zebranych.  

         Następnie przemawiał pan Leszek Kuliński, Wójt Gminy Kobylnica, który w swoim przemówieniu  docenił  ogromny 
wysiłek codziennych działań   dyrektora i nauczycieli tworzących wspaniały zespół  oraz rodziców i  dzieci , którzy sprawili 

że  szkoła  ta   jest miejscem gdzie młodzi ludzie  odkrywają swoje talenty i pasje. 

 Jubileusz był doskonałą okazją aby nagrodzić olimpijczyków i działaczy sportowych medalem za zasługi dla 

Polskiego Ruchu Olimpijskiego otrzymali je: Jan Huruk, Mirosława Sagun-Lewandowska, Władysław Dykty, Eugeniusz 

Modrzejewski oraz Marek Pasławski. Wręczającymi byli przedstawiciele Polskiego Komitetu Olimpijskiego Marian 
Sypniewski i Elżbieta Kwiatkowska. 

Kolejnym punktem programu była biało-czarna iluzja taneczna  w wykonaniu uczennic klas starszych, która 
wywołała wśród zebranych zabawne komentarze.  

Zaproszeni goście chętnie zabierali głos życząc szkole dalszych sukcesów i satysfakcji z osiąganych wyników. 

Na zakończenie, duma naszych ostatnich lat - UKS „Olimpijczyk” wykonał pokaz piłkarski w rytm muzyki 
„ Z podwórka na stadion”, po czym uczniowie naszej szkoły,  ubrani w kolorowe, olimpijskie koszulki odśpiewali 
ułożoną na tą okoliczność piosenkę o szkole w Kwakowie, w treści piosenki pojawili się olimpijczycy i sportowy  
duchu walki . Niezwykły to widok oglądać radosnych i młodych ludzi, dumnych, że są uczniami naszej szkoły i 
śpiewających „jesteśmy niezwyciężeni……” 

                Na zakończenie dyrektor szkoły serdecznie podziękował gościom za przybycie, uczniom, nauczycielom 
i pracownikom za zaangażowanie w przygotowanie uroczystości. Następnie zaprosił wszystkich zebranych  do 
zwiedzenia szkoły i  obejrzenia  przygotowanych na tę okoliczność ekspozycji oraz trofeów sportowych naszych 
uczniów , a także do  zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia w fotobudce. 


