
 

 

ROK SZKOLNY 2013/2014 
 

Nowy rok szkolny 2013/2014 rozpoczęty! 
 

   2 września 2013 r. mszą św. w kościele parafialnym w Garczegorzu rozpoczął się nowy rok szkolny 2013/14. Po mszy św. 
uczniowie pod opieką nauczycieli za sztandarem szkoły przeszli z kościoła do szkoły, gdzie miała miejsce dalsza część 

uroczystości. Do szkoły tłumnie przybyli również rodzice. Dyrektor pani Alicja Guźniczak w imieniu wszystkich pracowników szkoły 
podziękowała pani dyrektor Ewie Gębarowskiej  za wieloletnie kierowanie placówką, za wkład w rozwój i funkcjonowanie szkoły. 
Przewodniczący Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska pan Zdzisław Korda,  Rada Rodziców oraz uczniowie również podziękowali pani 

dyrektor Ewie Gębarowskiej wskazując na jej ogromne zasługi na rzecz rozwoju placówki. Dyrektor szkoły Alicja Guźniczak w 
oficjalnym przemówieniu gorąco powitała całą społeczność szkolną, a w sposób szczególny najmłodsze dzieci, które w tym roku 

rozpoczynają naukę w naszej szkole. Przedstawiła najważniejsze informacje dotyczące organizacji pracy szkoły, życząc całej 
społeczności szkolnej udanego i owocnego nowego roku szkolnego. Natomiast wszystkim uczniom, aby przychodzili do szkoły z 

uśmiechem na twarzy. 

 
UROCZYSTOŚCU ROCZNICOWE W SZTUTOWIE 
 
7 września 2013 r. na terenie Muzeum Stutthof w Sztutowie miały miejsce obchody 74. rocznicy pierwszego transportu więźniów 
do obozu Stutthof. 
Prócz byłych więźniów w uroczystości wzięli udział przedstawiciele parlamentu, urzędów centralnych, samorządu, korpusu 
dyplomatycznego, sił zbrojnych, policji, straży granicznej, służby więziennej oraz straży pożarnej. Obecna była także delegacja z 
naszej szkoły wraz z nauczycielami. Oprawę uroczystości i ceremoniał wojskowy zapewniły Kompania Reprezentacyjna i Orkiestra 
Marynarki Wojennej RP. 

  

7 września 2013 r. na terenie Muzeum Stutthof w Sztutowie miały miejsce obchody 74. rocznicy pierwszego transportu więźniów 
do obozu Stutthof. 



Prócz byłych więźniów w uroczystości wzięli udział przedstawiciele parlamentu, urzędów centralnych, samorządu, korpusu 
dyplomatycznego, sił zbrojnych, policji, straży granicznej, służby więziennej oraz straży pożarnej. Obecna była także delegacja z 
naszej szkoły wraz z nauczycielami. Oprawę uroczystości i ceremoniał wojskowy zapewniły Kompania Reprezentacyjna i Orkiestra 
Marynarki Wojennej RP. 

 

 ZAWODY SPORTOWE - piłka nożna 
14 września w Nowej Wsi Lęborskiej odbyły się I Zawody JUNIOR E Pomorskiej Ligi Piłki 

Nożnej. Naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie: Zuzanna Syldatk, Ada Syldatk, 
Mateusz Szymichowski, Wojciech Syldatk, Sebastian Adamski, Bartosz Kempa, Adrian 

Syldatk, Kacper Polewik oraz opiekun pan Maciej Bieniasz-Krzywiec. Po sobotnich rozgrywkach zajęli  
II miejsce. 

Gratulacje!!! 
 
 

 TURNIEJ  SZACHOWY 
19 września w naszej szkole odbył się Gminny Turniej Szachowy. Rywalizowali ze sobą uczniowie 

 szkół podstawowych i gimnazjalnych. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klas V- Daria Wyrwał, Dominik Skiba, Jakub 
Tabaka  i Damian Żuchowski. Zajęli oni wsród szkół podstawowych III miejsce. 
I m.     Nowa Wieś Lęborska 

II m.    Łebień 

III m.  Garczegorze 

IV m.   Redkowice 

V m.    Leśnice 

 
WYCIECZKA na Kaszuby 
21 września uczniowie uczęszczający na lekcje j. kaszubskiego wzięli udział w wycieczce do Kaszubskiego Parku 
Miniatur w Stryszej Budzie. 
Po wejściu do Parku czekała na nas podróż dookoła świata. W jednym miejscu w skali 1 do 25 zobaczyliśmy wierne kopie 
najbardziej charakterystycznych obiektów Kaszub, Polski i Świata. Wśród obiektów podziwialiśmy Chrystusa z Rio, głowy czterech 
prezydentów wykute w skale, wieżę Eiffla, Sfinksa, krzywą wieżę w Pizie, Statuę Wolności, liczne kościoły i latarnie morskie, 
wiatrak, był też Żuraw Gdański oraz wiele innych. Zwiedzanie parku było nie tylko rozrywką, ale również nauką - podczas 



oglądania obiektów wiele się o nich dowiedzieliśmy. Później był czas na odwiedzenie Pałacu Strachu, Gabinetu Luster i Mini Zoo. 
Młodsze dzieci chętnie spędzały czas na placu zabaw. 

 
ZAWODY  SPORTOWE 27.09.13r. 

27 września  w Nowej Wsi Lęborskiej odbyły się  II zawody JUNIOR F Pomorskiej Ligii Piłki Nożnej. Naszą 
szkołę reprezentowała drużyna w składzie: 
 Karolina Czaja, Zuzanna Syldatk, Ada Syldatk, Mateusz Szymichowski, Wojciech Syldatk, Sebastian Adamski, Bartosz 

Kempa, Adrian Syldatk, Kacper Polewik oraz opiekun pan Maciej Bieniasz-Krzywiec.  
Po sobotnich rozgrywkach zajęli  II miejsce. 

  

GRATULACJE! 

 

Uroczystości w Krępie Kaszubskiej 29.09.13r. 
 
   29 września  na cmentarzu w Krępie Kaszubskiej odbyła się uroczystość religijno-patriotyczna poświęcona ofiarom i byłym 
więźniom KL Stutthof. 
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele starostwa lęborskiego, władz samorządowych Nowej Wsi Lęborskiej, Wicka, Krępy 
Kaszubskiej, Lęborka, mieszkańcy oraz uczniowie naszej szkoły, którzy przedstawili  program artystyczny poświęcony 
męczennikom KL Stutthof. Uroczystość została uświetniona przez Kompanię Reprezentacyjną Wojsk Zmechanizowanych w 
Lęborku, salwę honorową i Apel Poległych. 
Po koncelebrowanej Mszy świętej zabrali głos goście –byli więźniowie. 
Z ramienia Muzeum Stutthof uczestniczyła w uroczystościach kierownik Działu Naukowego Elżbieta Grot. 

  

  

DZIEŃ  CHŁOPAKA 



Zgodnie ze zwyczajem, corocznie, 30 września obchodzimy DZIEŃ CHŁOPCA. Atrybutem tego dnia 
była czapka z daszkiem, dziewczęta poprzebierały się za chłopców a  w klasach dziewczęta przygotowały 
prezenty dla kolegów. Chłopcy z klas młodszych walczyli w konkurencjach sportowych. Po lekcjach odbyła się 
dyskoteka dla klas IV-VI. 

 
DZIEŃ UŚMIECHU 
4 października w naszej szkole panował wesoły nastrój. Można śmiało powiedzieć, że pomysł na świętowanie takiego dnia, 
jakim jest „Dzień Uśmiechu" to strzał w dziesiątkę. Nasza szkoła od dawna promuje zdrowy tryb życia, pamiętajmy więc o tym, 
że również śmiech to zdrowie. Uczniowie ozdobili swoje buzie wesołymi elementami i uśmiechali się (nauczyciele też :-). 

  

ZAWODY W HALOWĄ PIŁKĘ NOŻNĄ 

8 października w Łebieniu  odbyły się Gminne Zawody w Halową Piłkę Nożną Szkół Wiejskich. W klasyfikacji 
końcowej  zawodnicy naszej szkoły zajęli II miejsce. Skład drużyny: Dawid Drużyński, Robert Drużyński, Dawid Jabłoński, 
Wojciech Kowalik, Filip Adamski, Maciej Durma, Jakub Maik, Mateusz Szymichowski, Sebastian Adamski, Tycjan Czaja, 
Jakub Tabaka.  

GRATULUJEMY! 

 
KONCERT- NAJPIĘKNIEJSZA  JEST MUZYKA POLSKA 
   9 października odbył się w szkole edukacyjny program muzyczny- koncert muzyki poważnej. 
Multiinstrumentalista Jan Kępczyński przedstawił uczniom utwory S. Moniuszki, F. Chopina, M.K. 
Ogińskiego i I. Paderewskiego. Oprócz lekcji muzyki były zagadki dotyczące tańców polskich i dużo dobrej 
zabawy. 
 



BIEGI  PRZEŁAJOWE 

9 października W Nowej Wsi Lęborskiej odbyły się indywidualne biegi przełajowe. Nasza uczennica Ada 

Syldatk zajęła IV miejsce, będzie ona reprezentować naszą szkołę w zawodach powiatowych. 
  

Brawo Ada! 

 
11 X 2013r. - DZIEŃ NAUCZYCIELA 

   Jak co roku  Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole obchodzimy jako wyjątkową uroczystość, bo jest to 
przecież święto wszystkich pracowników szkoły. Podczas przerw można było zobaczyć nauczycieli z bukietami jesiennych kwiatów, 
którymi obdarowali ich uczniowie  w podzięce za trud, wyrozumiałość  i cierpliwość. O godzinie 10:45 odbył się na sali 
gimnastycznej uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Organizatorem apelu była klasa IV wraz  z wychowawczynią p. 
Alicją Stromską. Nasz apel rozpoczęliśmy podziękowaniem w formie piosenki w wykonaniu chóru szkolnego, następnie odbyła się 
część artystyczna, przedstawiająca scenki z życia ucznia w szkole. Następnie uczniowie złożyli nauczycielom życzenia oraz wręczyli 
upominki.  Miłym akcentem kończącym apel było wręczenie nauczycielom nagród Dyrektora Szkoły przez p. Alicję Guźniczak . 

 

  

  

Rozgrywki w piłkę nożną 



W Czarnej Dąbrówce dn. 12.10.2013r. odbył się ostatni Turniej Rundy Jesiennej Juniora E. Po czterech 
turniejach nasza drużyna zajmuje trzecie miejsce (to lepiej niż nasi piłkarze w swojej grupie do MŚ). 

  

BRAWO! 

 
XIII  DZIEŃ PAPIESKI 
Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny raz uczcili pamięć niezwykłego człowieka w dziejach Polski i świata 

— Jana Pawła II. Okazją do tego był Dzień Papieski.  

Uczniowie  przygotowali  montaż słowno-muzyczny ,,Jan Paweł II-Papież dialogu” pod kierunkiem p.Marii 

Cieszkowskiej, który   przedstawili społeczności  na  uroczystym  apelu w dniu 35 rocznicy wyboru Polaka 

na papieża. 13 października zaprezentowali  go wspólnocie  parafialnej  zgromadzonej  w  kościele w 

Garczegorzu. Uczniowie podkreślali,  że  Dzień Papieski jest ustanowiony po to, by nie tylko być dniem 

podniosłych uroczystości. Ma być także dla każdego z nas okazją do zastanowienia się, co możemy zrobić, aby słowa  

 papieża Jana Pawła II wprowadzić w życie - tu, gdzie żyjemy, w naszej rodzinie, szkole...  
 

 

ŚLUBOWANIE KLASY I 
18  października  odbyło się w naszej szkole  ślubowanie klasy pierwszej. Na tę uroczość przybyli zaproszeni 
goście, rodzice i cała społeczność uczniowska. Pierwszoklasiści zdali celująco egzamin, wykazując się wiedzą na 
temat obowiązków ucznia, dobrego kolegi oraz Obywatela Rzeczpospolitej Polski. 
Swoją wiedzą udowodnili, że zasługują na przyjęcie do grona uczniów naszej szkoły. Aktu pasowania na ucznia, 
po wcześniejszym ślubowaniu na sztandar szkoły dokonała  była więźniarka  KL Stutthof pani  Janina  Keller. 

Uroczystość umiliły piosenki chóru szkolnego.                        
  Uczniowie otrzymali upominki od gości, samorządu szkolnego oraz uczniów klasy II. Uśmiechnięci   i zadowoleni wraz z 
rodzicami udali się do swojej klasy. 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=DEpYvDIv7IuLUM&tbnid=jtahFsRSP4rVGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.zsprzasnia.pl/jp/index.php?id=113&PHPSESSID=66bab633d2557345a2570a21e2dba215&ei=yEpgUryBIMrWtQa6qYDADg&bvm=bv.54934254,d.bGE&psig=AFQjCNHcz0ZDpkjmHJkKSOR9sVeAXvNd_Q&ust=1382128626726171


  

  

ZAPRASZAMY DO GALERII ZDJĘĆ! 

 
ŻYWA LEKCJA HISTORII 

   18 października, po ślubowaniu klasy I, nasi goście: Janina Keller, Krystyna Lewandowska, Elżbieta Grot- kierownik Działu 

Naukowego Muzeum Stutthof i Agnieszka Kłys - kustosz Działu Dokumentacyjnego, wzięli udział w lekcji historii dotyczącej Obozu KL 

Stutthof. 

Przedstawiciele Rady Rodziców, nauczyciele i  uczniowie klasy VI zadawali pytania i słuchali z przejęciem wspomnień byłych więźniów KL 

Stutthof. Z wielkim wzruszeniem nasi patronowie wspominali trudne  lata okupacji i swój pobyt w obozie. Spotkanie z byłymi więźniami KL 

Stutthof nagrywali pracownicy "Kanału 6"- regionalnej telewizji. 

 

 

DZIEŃ OWOCOWO-WARZYWNY 

18  października odbył się w szkole dzień owocowo-warzywny. Przez kilka dni uczniowie i nauczyciele 
przynosili do szkoły owoce z własnych sadów.  
Poczęstunek nastąpił podczas długiej przerwy- wszyscy częstowali się darami z sadów. 

 
Sadzimy POLA NADZIEI 

http://www.zsgarczegorze.szkolnastrona.pl/index.php?p=ga&idg=mg,27&id=9&action=show


23 października nasza szkoła włączyła się do akcji Pola Nadziei. Posadziliśmy 100 cebulek. Wiosną, kiedy żonkile 
zakwitną  będziemy zbierać fundusze na prowadzenie opieki hospicyjnej. Hospicjum im. św. Łazarza potrzebuje 8 milionów 
złotych rocznie na pokrycie kosztów utrzymania i opieki nad chorymi. Opieka ta jest udzielana chorym bezpłatnie. 

 

Celem prowadzonej akcji jest również szerzenie idei hospicyjnej oraz uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzeby osób chorych. 
Honorowy Patronat nad krakowską akcją sprawuje Ksiądz Kardynał Franciszek Macharski. Od 2003 roku Pola Nadziei realizowane 
są przez Hospicja z innych miast Polski. Działania te są koordynowane przez Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie. 
    

Pola Nadziei to coroczna kampania prowadzona przez Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie. Żonkile są międzynarodowym symbolem 

nadziei. Przypominają nam o ludziach cierpiących, oczekujących naszej pomocy i opieki w trudnym okresie odchodzenia z tego świata.  

 
Witaminki dla chłopaka i dziewczynki! 
W oddziale przedszkolnym 5-cio i 6-cio latków zostaly przeprowadzone w październiku zajęcia pt: 
"Witaminki dla chłopaka i dziewczynki". Pod kierunkiem wychowawczyni-"kucharki" p.Sabiny Semak-
Studniarz dzieci poznawały wartości odżywcze warzyw i owoców oraz ich smak. Było sporo pracy, ale i też 
chwile przyjemnego degustowania wykonanych potraw. Dziękujemy wszystkim rodzicom za dostarczenie 
warzyw i owoców, szczególnie p.Irenie Kreft za wspaniałe marchewki. 

 
Zapal Znicz Pamięci 
W wielu miejscach Polski zapłonęły w niedzielę znicze pamięci. To wspólna inicjatywa Instytutu Pamięci Narodowej oraz pięciu rozgłośni 

radiowych z Poznania, Bydgoszczy, Katowic, Gdańska i Łodzi. Jej inicjatorką była Anna Gruszecka, dziennikarka Radia Merkury. 

Rozpoczęta kilka lat temu akcja obejmuje obecniewszystkie byłe ziemie wcielone w czasie wojny do Rzeszy. Znicze zapalane w miejscach 

straceń i pod pomnikami przypominają o ofiarach niemieckiego terroru. Nasi uczniowie również wzięli udział w tej akcji, składając kwiaty na 

cmentarzu w Krępie Kaszubskiej. 



 
SZLACHETNA PACZKA 

SZLACHETNA PACZKA -to projekt, który co roku łączy tysiące osób: wolontariuszy, rodziny w potrzebie, 
darczyńców i dobroczyńców. To tysiące spotkań, które odbywają się w przyjaznej atmosferze wzajemnej otwartości i pełni 
zrozumienia człowieka dla człowieka. Potrzebujące rodziny opowiadają o swojej trudnej sytuacji wolontariuszom, spotkanym po 
raz pierwszy w życiu. Darczyńcy z pasją przygotowują konkretną pomoc dla nieznajomych i spełniają ich marzenia. 

 
UŚMIECH ZA MAKULATURĘ 
Wspieramy Fundację Przyjazny Świat Dziecka - zbieramy makulaturę. 

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do akcji "Przywróćmy dzieciom uśmiech", której 
organizatorem jest Fundacja Świat Dziecka. Celem akcji jest pomoc dzieciom przebywającym w 
rodzinnych domach dziecka, a przedmiotem - zbiórka makulatury (niepotrzebne podręczniki, zeszyty, 
kartony, gazety itp.).  
Wszystkim bardzo dziękujemy za zaangażowanie i bezinteresowną pomoc. 

 

 

Program - NARKOTYKOM    NIE! 
Serdecznie zapraszamy rodziców na prelekcję 14 listopada o godzinie  17 .00.  Spotkanie  poprowadzi     
pan  Jacek  Krysiak- psychoterapeuta, specjalista do spraw uzaleznień. Tematem spotkania będą 
ryzykowne zachowania ( narkotyki + internet).  Potrwa ono około 50 minut. Miejsce spotkania- biblioteka 
szkolna.   

http://www.przyjaznyswiat.org.pl/


  

WARTO  PRZYJŚĆ!  POMÓŻMY SOBIE  I  NASZYM  DZIECIOM.  
  Wcześniej, tego samego dnia  odbędą się zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas  IV-VI  prowadzone przez pana Jacka Krysiaka 
dotyczące ryzykownych zachowań .  Odbędzie się też Rada Pedagogiczna  na temat : Nowe narkotyki- dopalacze. 

Zapraszamy wszystkich rodziców na spotkanie. 

 
GMINNE  ZAWODY  W  HALOWEJ  PIŁCE  NOŻNEJ 
Drużyna chłopców z naszej szkoły wzięła udział w Gminnych Zawodach w Halowej Piłce Nożnej. Turniej odbył się  8 października 
w Łebieniu. Nasi uczniowie ( W. Kowalik, R. Drużyński, M. Durma, J. Tabaka,  D. Drużyński, D. Jabłoński, S. Adamski, F. 
Adamski, M. Szymichowski, J. Maik, T. Czaja, K. Polewik) pod opieką p. Macieja Bieniasz-Krzywiec zajęli  II miejsce. 

  

Brawo - chłopaki! 

 
GMINNE ZAWODY W UNIHOKEJA 
29 października dziewczęta z naszej szkoły wzięły udział w Gminnych Zawodach w Unihokeja. Szkołę reprezentowały: A. 
Smykowska, A. Ćwikła, A. Syldatk, M. Domaros, K. Czaja,  Z. Bobrucka, D.Małecka, N. Wejer. Uczennice pod kierunkiem p. 
Macieja Bieniasz-Krzywiec zajęły III miejsce. 

  

Brawo - dziewczyny! 

 
POWIATOWY KONKURS  PLASTYCZNY 
 

12-22 X 2013 r. – w Leborku obchodzono  X Tydzień  Kultury Chrześcijańskiej.  Z tej okazji  Powiatowe Ognisko 
Artystyczne ogłosiło Konkurs plastyczny JAN PAWEŁ II- PAPIEŻ DIALOGU. II miejsce w tym konkursie zajęła uczennica 
naszej szkoły Dominika Różyńska. 
 

BEZPIECZNY  PUCHATEK 



W listopadzie w ramach „Klubu Bezpiecznego Puchatka” odbędzie się Tydzień Bezpieczeństwa. Od 18 do 22 listopada 
2013 r. pierwszoklasiści ze wszystkich szkół, uczestniczących w programie, będą pisać Test Bezpieczeństwa, będący 
podsumowaniem zajęć Klubu Bezpiecznego Puchatka. Więcej informacji na temat Testu znajdą Państwo na stronie 
www.bezpiecznypuchatek.pl. 

  
AKCJA RZUĆ PALENIE RAZEM Z NAMI 
Po raz kolejny nasza szkoła bierze udział w akcji ,,Rzuć palenie razem  z nami”. W ramach tego programu organizujemy : 

pogadanki, spotkania z pielęgniarką, przedstawienie profilaktyczne, gazetki ścienne oraz konkurs plastyczny pod hasłem 

 Jestem wolny od nałogów ( prace oddajemy do pani pedagog do dnia 26 listopada 2013 r.). 

 
11 Listopada- Święto Niepodległości 
Świeto Niepodległości uczciliśmy uroczystym apelem przygotowanym przez kl.VI pod kierunkiem 
p.Beaty Granzin oraz chórku szkolnego pod opieką p.Sabiny Semak-Studniarz. Była piękna scenografia, 
stroje, ciekawe przedstawienie i patriotyczne pieśni. Wszystkim się bardzo podobało i w sercach utkwiło... 

 
 
Pierwszoklasiści uczcili pamięć walczących o NIEPODLEGŁOŚĆ 
Uczniowie kl.I z wychowawczynią p.I.Bednarczyk postanowili uczcić Dzień Niepodległości zapalając znicze na cmentarzu w 
Krępie Kaszubskiej i odwiedzając tamtejszą Izbę Pamięci poświęconą Ofiarom Marszu Śmierci KL Stutthof. 

 
TENIS  STOŁOWY 

http://www.bezpiecznypuchatek.pl/


14  listopada  w Nowej Wsi Lęborskiej odbyły się GMINNE ZAWODY DRUŻYNOWE W TENISIE STOŁOWYM CHŁOPCÓW I 
DZIEWCZĄT.  
Naszą szkołę reprezentowali : Mateusz Szymichowski , Maciej Durma i Krzysztof Falejczyk.  
Nasza drużyna pod opieką p. Macieja Bieniasz-Krzywiec zajęła III miejsce. 
Dziewczęta: Marta Giełażyn, Agata Smykowska, Monika Domaros zajęły II miejsce.  
Gratulujemy! 

 
Nowe boisko już bardzo blisko! 
  

Dużymi krokami zbliża się dzień otwarcia nowego boiska przyszkolnego, będziemy mogli skakać, biegać 
i kopać piłkę w komfortowych warunkach. Inwestycja pn. „Modernizacja boiska w Garczegorzu” jest 

realizowana w ramach projektu „Odnowa i rozwój wsi” przy udziale środków z Unii Europejskiej. Otwarcie 
boiska tuż, tuż. 

 
Ciekawe zajęcia terapeutyczne 
Klubu Przyjaciół Dzieci w naszej szkole przeprowadził ciekawe zajęcia dotyczące uzależnień. Dzieci wykonywały plakaty, które 
później zostały nagrodzone. 

 
Zajęcia otwarte dla rodziców. 
13 listopada w Oddziale Przedszkolnym w naszej szkole odbyły się zajęcia, w trakcie których rodzice i dzieci wspólnie tworzyli 
prace grupowe. Przy muzyce i zabawie szybko mijał czas, wszyscy wspaniale się bawili. 

 
TURNIEJ - KOCHAM CIĘ POLSKO! 



19 listopada w naszej szkole gościliśmy uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół w Łebieniu. Przygotowaliśmy 
się do tego spotkania, uczniowie ubrali się w biało-czerone kolory, pomalowali sobie twarze, niektórzy 
ubrali stroje piłkarskie. Jako pierwsi  w spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas O-III. Wspaniale się bawili 
oraz utrwalali  wiadomości dotyczące naszego kraju – układanie puzzli, sklejanie chorągiewki, 
odpowiadanie na pytania dotyczące Polski. Natomiast uczniowie klas IV-VI śpiewali wylosowane przez 
gospodarzy klas piosenki , brali udział w konkursach …. Wszyscy wspaniale się bawili. 

  

Zapraszamy do galerii zdjęć. 

 
DZIEŃ LASU -  20 XI 2013r. 
20 listopada  obchodziliśmy Dzień Lasu. Tego dnia gościliśmy na uroczystości myśliwych i 
przedstawicieli Lasów Państwowych: pana mgr, inż. Jana Dominieckiego- Nadleśniczego Nadleśnictwa 
Lębork, pana Marcina Jereczka- Komendanta Posterunku Straży Leśnej w Lęborku, pana Waldemara 
Lenarta- Strażnika Leśnego, pana Łukasza Grzenkowskiego- Podleśniczego w Nadleśnictwie Lębork oraz 
wice łowczego Koła Łowieckiego, ,,Żbik” z Simirowic i sokolnika, pana Jakuba Płotkę- sygnalistę i 
studenta Wydziału Leśnego, członka Koła Łowieckiego ,,Żbik”. 

  

Zapraszamy do galerii zdjęć. 

 
KONKURS  RECYTATORSKI WIERSZY JULIANA TUWIMA 
W związku z trwającymi obchodami ROKU JULIANA TUWIMA w naszej szkole odbył się 21 listopada 
konkurs recytatorski dla dzieci z przedszkola i oddziałów przedszkolnych. Łącznie wzięło udział w 
przesłuchaniu 29 dzieci. 
I miejsce- Wiktor Kreft, Filip Polewik, Damian Tabaka, Julia Domarus, Nikola Tabaka, Wiktoria 
Wiśniewska 

II miejsce- Wiktoria Kołsut, Milena Mazur, Kacper Hawryluk, Rafał Cichosz, Dawid Block, Kacper 
Kostuch, Wiktoria Rusinek, Kacper Labuda, Filip Myszk, Kinga Zelewska, Maksymilian Romanowski, 

http://www.zsgarczegorze.szkolnastrona.pl/index.php?p=ga&idg=mg,27&id=11&action=show
http://www.zsgarczegorze.szkolnastrona.pl/index.php?p=ga&idg=mg,27&id=10&action=show


Amelia Las, Zuzanna Sitkowska 

III miejsce- Mikołaj Mielewczyk, Maria Rybarczyk, Wiktoria Burzyńska, Dominik Domaros, Wiktoria Pomieczyńska, Franciszek 
Leyk, Oliwia Kuźmicz, Dominika Pakuła, Zuzanna Jarzębińska. 

  

   Pani bibliotekarka ogłosiła także wyniki wcześniejszego konkursu plastycznego dla dzieci przedszkolnych- BOHATEROWIE 
WIERSZY JULIANA TUWIMA. Wszyscy uczestnicy tego konkursu otrzymali I miejsca: Rafał Cichosz, Alicja Syldatk, Wojciech 
Wolski, Mikołaj Mielewczyk, Nikola Tabaka, Kacper Hawryluk, Zuzanna Sitkowska, Julia Domarus, maja Mielewczyk, Wiktoria 
Rusinek,Maria Rybarczyk, Zuzanna Jarzebińska, Kacper Bloch, Elena Postma, Dawid Block, Wiktoria Wiśniewska, Amelia Las.  

Gratulujemy! 

 
ODDANIE  BOISKA  SZKOLNEGO 
 

20 listopada   zostało otwarte wielofunkcyjne boisko szkolne. Boisko do piłki nożnej ma trawiastą nawierzchnię, obok 
nawierzchnia syntetyczna do piłki koszykowej, siatkowej i tenisa ziemnego. Oddano również bieżnię i skocznię  w dal o  
nawierzchni  z mączki ceglanej. 
Koszt boiska wynosi 180 tys. zł. Modernizacja tej inwestycji  jest współfinansowana w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi” z 
funduszy europejskich. Firma Elwoz wykonała je perfekcyjnie. Dziękujemy również p. Wójtowi  Ryszardowi Wittke i Radzie 
Gminy. 

 

Z wizytą na PKP 
15 XI grupa "0" wraz ze swoimi paniami udała się na dworzec PKP, gdzie zapoznała się z 
tajnikami "zabawy w pociągi". Prawie wszyscy chcą zostać w przyszłości kolejarzem :-
).Dziękujemy mamie Kacpra, pani Danucie Kostuch za pomoc w zorganizowaniu 
wycieczki. 

Życzymy szerokich torów! 

 
BAJKA ŁAŃCUSZEK 



22  listopada uczniowie klas młodszych obejrzeli w Szkole Muzycznej w Lęborku  bajkę ŁAŃCUSZEK w 
wykonaniu aktorów Teatru Lalki TĘCZA w Słupsku . Dzieci aktywnie uczestniczyły w  widowisku, miały 
również wpływ na rozwój akcji. Bajka dostarczyła  wielu wspaniałych przeżyć. Spotkanie z aktorami 
zakończyła lekcja teatralna- uczniowie poznali pracę aktora od kulis. 

 
WYCIECZKA DO BĘDOMINA I KOSCIERZYNY 
 

 

23  listopada uczniowie uczęszczajacy na zajecia języka kaszubskiego  zwiedzali Muzeum Hymnu 
Narodowego w Będominie.  Wysłuchali opowiadania o życiu Józefa Wybickiego- autora słów naszego 
hymnu oraz zobaczyli  miejsca w których żył. Następnie udaliśmy się do Koscierzyny- do Muzeum 
Kolejnictwa na świeżym powietrzu,  gdzie mogli dotknąć eksponaty, wejść do lokomotywy, pobawić się w 
konduktora i  maszynistę. Wycieczkę zakończył posiłek w pizzeri. Wszyscy wrócili z wycieczki  
zadowoleni. 

 
PIWO - TO TEŻ ALKOHOL 
8 listopada uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach, które prowadziła  pani koordynator Maria Malak ze 
Stowarzyszenia EDUQ. Warsztaty- PIWO TO TEZ ALKOHOL  miały uświadomić, ze alkohol szkodzi zdrowiu i rodzinie. 

 
DYSKOTEKA  ANDRZEJKOWA 
25 listopada odbyła się w szkole dyskoteka andrzejkowa. Uczniowie wspaniale się  bawili przy muzyce, którą 

przygotowali uczniowie klasy VI. 

 

 

 



SZKOLNA ZBIÓRKA BATERII 

KLASA I ------------------170 szt.  
KLASA II ---------------1264 szt. 
KLASA III ----------------835 szt. 
KLASA IV --------------1192 szt. 
KLASA Va----------------188 szt. 
KLASA Vb ---------------120 szt. 
KLASA VI ----------------140 szt. 
RAZEM------------------3909 szt. 

 
SZKOLNA ZBIÓRKA PUSZEK 
KLASA I ------------------ 

KLASA II -----------------475 szt. 
KLASA III ----------------65 szt. 
KLASA IV ------------------ 

KLASA Va ----------------725 szt. 
KLASA Vb ----------------574 szt. 
KLASA VI -----------------53 szt. 
RAZEM-------------------1892 szt. 
 

 



PIERWSZA POMOC - w praktyce 
4 listopada uczniowie Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku 

przeprowadzili w naszej szkole praktyczne zajecia na fantomach z zakresu pierwszej pomocy. 

 
 
Zwiedzamy Będomin i Kościerzynę 
23  listopada uczniowie uczęszczajacy na zajecia języka kaszubskiego zwiedzali Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie.  
Wysłuchali opowiadania o życiu Józefa Wybickiego- autora słów naszego hymnu oraz zobaczyli  miejsca w których żył. 
Następnie udaliśmy się do Koscierzyny- do Muzeum Kolejnictwa na świeżym powietrzu,  gdzie mogli dotknąć eksponaty, wejść 
do lokomotywy, pobawić się w konduktora i  maszynistę. Wycieczkę zakończył posiłek w pizzeri. Wszyscy wrócili z wycieczki  
zadowoleni. 

 
LEKCJA  HISTORII 
28 listopada gościliśmy w naszej szkole pracowników IPN-u: panie Izabelę Brzezińską i Ewę Rudnicką-
Murawską.  
Przeprowadziły one zajęcia z klasami IV-V – Z flagą narodową przez najnowszą historię, a z klasą VI- A 
więc wojna…Polski wrzesień 1939 r. 

 
PROFILAKTYKA UZALEZNIEŃ 
27 listopada w naszej szkole przedstawiono program profilaktyczny dotyczący szkodliwości palenia 
tytoniu. Uczniowie klasy ,,0” i VI uczestniczyli w konkursie plastycznym NIE PAL, który koordynowała p. 
Honorata Smentoch. Najciekawsze prace wezmą udział w powiatowym konkursie plastycznym. 
Pani pielegniarka Iwona Stawarz podzieliła się swoją wiedzą o szkodliwości palenia tytoniu. Omówiła 
skutki palenia tytoniu. Uczniowie uczestniczyli w Quizie ZDROWE ODŻYWIANIE,  który przygotował i 



poprowadził  p. Dariusz Waszczuk. I miejsce zajęła klasa I. Uczniowie obejrzeli także pokaz multimedialny  PALENIE ZABIJA  
oraz scenkę PAPIEROS TO WRÓG CZY PRZYJACIEL w wykonaniu uczniów klasy Vb- Julii Marciniak, Adrianny Matusz, Darii 
Wyrwał -pod kierunkiem p.Zofii Dembińskiej.? 

 

ŻYWA LEKCJA HISTORII z RYCERZAMI 
4 grudnia gościliśmy w szkole członków Pomorskiej Fundacji Pamięci Gryfitów. Przeprowadzili oni 
zajęcia dla klas IV-VI na temat PRZESZŁOŚĆ TWORZY TERAŹNIEJSZOŚĆ- historia XV-wiecznego 
Lęborka. Celem tego spotkania było przybliżenie historii średniowiecza naszego regionu, czyli 
Pomorza. Aktorzy skupili się na wydarzeniu historycznym dotyczącym  piętnastowiecznego Lęborka – 
oblężenia murów miasta przez Krzyżaków. W tym barwnym widowisku wystąpiły postacie, które można odnaleźć w starych 
kronikach dotyczących Lęborka i okolic.        
  Jak zawsze podczas tego typu spotkań, musi znaleźć się czas na przebieranie w starodawne stroje z epoki oraz koniecznie 
przymierzanie zbroi rycerskiej. Ten punkt spotkania sprawił ogromną radość uczniom. 
  Był również czas na poznanie uciech średniowiecznego życia, a konkretnie dwóch tańców: dworskiego i plebejuszy. Uczniom 
do gustu przypadł bardziej taniec plebejuszy zwany „tańcem praczek”, który zresztą na koniec wspólnie z aktorami zatańczyli. 
  Mamy nadzieję, że doczekamy się kolejnych spotkań, na których będziemy mieli możliwość poznania kolejnych zawiłych losów 
Pomorzan i znanych nam miejsc naszego regionu. 

  

Mikołajkowy piątek - PRZEMINĘŁO Z WIATREM 
Ze względu na zły stan pogody (orkan KSAWERY), zajęcia w naszej szkolne zostały 

odwołane, a miało się tyle wydarzyć w ten dzień! 

MIKOŁAJ który planował odwiedzić uczniów naszej szkoły, zmienił również plany i 

zawita do nas w poniedziałek 09 grudnia  

(może to nowa tradycja?). 

Kiermasz Świateczny zmienił termin na 13-go w piątek - trochę ten orkan namieszał :-) 

  

ŚWIATOWY  DZIEŃ  MISIA 



25 listopada obchodziliśmy w bibliotece po raz kolejny Dzień Pluszowego Misia. 

 Z tej okazji zaprosiliśmy do nas wszystkie pluszowe misie. Pierwszymi gośćmi były 
przedszkolaki, dla których zorganizowaliśmy wesołą imprezę. Była pogadanka  o 
misiach  i życiu różnych niedźwiedzi, bajka o misiu i gwiazdce oraz zabawa przy 
muzyce. 

 

MIKOŁAJKOWY PONIEDZIAŁEK 

09.12.2013r.- Odwiedziny Mikołaja w naszej szkole!  

  

Zapraszamy do galerii! 

 

  

Konkurs- KOLĘDO  NASZEPTAJ NAM DOBREJ NADZIEI 
  

 14 grudnia w  Zespole Szkół w Nowej Wsi  odbyło się rozstrzygniecie Gminnego 

Konkursu Plastycznego na ozdobę świąteczną KOLĘDO NASZEPTAJ NAM DOBREJ 

NADZIEI.  Nafrodę odebrała Anna Konkel, a wyróżnienie Alicja Daleka i Fabian 

Szadkowski. 

 
KIERMASZ ŚWIĄTECZNY 

http://www.zsgarczegorze.szkolnastrona.pl/index.php?p=ga&idg=mg,27&id=12&action=show


13.12.2013r. w naszej szkole odbył się Kiermasz Świąteczny, który odwiedzili również tacy goście jak: p. 

Ryszard Wittke - wójt gminy Nowa Wieś Lęborska, radni gminy, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół, sołtysi okolicznych 

wsi, rodzice naszych uczniów ich babcie i dziadkowie, pracownicy szkoły oraz uczniowie. 

Uczniowie Zespołu Szkół w Garczegorzu przedstawili program artystyczny- tańce mikołajkowe, tańce kaszubskie, repertuar 

w języku niemieckim i angielskim, grę na flecie prostym, przedstawienie teatralne oraz występy chóru. 

  Zaproszeni goście mogli delektować się specjałami kulinarnymi przygotowanymi przez rodziców. Odbyła się wystawa prac 

plastycznych, rękodzieła artystycznego i innych wytworów uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Zainteresowani goście mogli 

nabyć przepiękne choinki, stroiki, i inne świąteczne gadżety. 

 Odbył się również koncert muzyczny pani Hanny i Jakuba Chilińskich. Piosenki świąteczne i kolędy zaśpiewała p. Katarzyna 

Kobiela. 

 Widoczne było ogromne zaangażowanie ze strony całej społeczności na rzecz szkoły. Rodzice aktywnie wsparli działalność 

szkoły.  

Do szkoły przybyło około 200 osób. Dyrektor szkoły bardzo dziękuje za tak szeroki odzew na zaproszenie. 
  

  

  

Zapraszamy do galerii zdjęć! 

 

 
II SZKOLNY KONKURS GRANIA KOLĘD NA FLECIE 

http://www.zsgarczegorze.szkolnastrona.pl/index.php?p=ga&idg=mg,27&id=13&action=show


Już po raz drugi w naszej szkole odbył się Konkurs grania kolęd na flecie.  Uczniowie przygotowali 
kolędy tradycyjne i te mniej znane.  Poziom był bardzo wyrównany, wszyscy starannie się do 
występu przygotowali.  
Komisja w składzie - p. S. Semak-Studniarz, p. Z. Dembińska i p. B. Lenart, miała bardzo  trudne zadanie. I tak 

: 

  

I miejsce- Katarzyna Paprocka 

                 Anna Tandek 

II miejsce- Dominika Różyńska 

                  Amelia Klein 

                  Piotr Tandek 

                  Agata Bruhn 

                  Adrian Wyrwał 

                  Zuzanna Wrzesień 

III miejsce- Zuzanna Bobrucka 

                  Jolanda Postma 

                  Zuzanna Syldatk 

                  Paweł Tandek 

                  Karolina Wolska 

Gratulujemy! 

  

WIGILIE KLASOWE 
 

 

W ostatni dzień nauki przed Bożym Narodzaniem w szkole panował iście świąteczny 

nastrój. Były Jasełka przygotowane przez klasę II, pierogi z kapustą przygotowane przez 

panie kucharki i wigilie klasowe. W całej szkole czuć było świętami... 
  

Zapraszamy do galerii! 

 

http://www.zsgarczegorze.szkolnastrona.pl/index.php?p=ga&idg=mg,27&id=14&action=show


I TY MOŻESZ ZOSTAĆ  ŚWIETYM  MIKOŁAJEM 

Już po raz kolejny biblioteka zorganizowała wielką akcję charytatywną ,, I TY możesz zostać Świętym 
Mikołajem”. Uczniowie naszej szkoły sprzedawali przyniesione przez siebie zabawki. Celem akcji było zebranie 
pieniędzy na prezenty dla dzieci z Domu Dziecka w Lęborku. Serca uczniów okazały się wielkie. 
Zebraliśmy już sumę 400,76 złotych. Wszystkim darczyńcom za okazane serce składamy podziękowania. 

   Jesteście prawdziwymi Świętymi Mikołajami. 

 
Koncert akordeonistów 
 

   16 stycznia gościliśmy w naszej szkole  zespół akordeonistów z Wejherowskiego Centrum Kultury pod 
przewodnictwem pani Marty Formela. Wysłuchaliśmy wiele ciekawych  utorów w wykonaniu uczniów z 
Wejherowa. 

 
NOC BIOLOGÓW 
 

10 stycznia uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach i pokazach przyrodniczych 

prowadzonych przez studentów i wykładowców  Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu 

Gdańskiego. Największym zainteresowaniem cieszyły się: 

-produkcja lodów z ciekłego  azotu i ich degustacja, 

-posiew bakterii z różnych  miejsc na odpowiedniej pożywce, 

-wystawa różnych gatunków owadów (karaluchy, straszyki). 



Wyjazd zorganizowały panie B. Granzin i J. Rosik. 

 
CHROŃMY PTAKI 
10 stycznia  uczniowie klas piątych i szóstej uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym ,,Czynnej ochrony ptaków”. Spotkanie 

prowadził pan Bogusław Kotlarz, który przybliżył uczniom w jaki sposób dokarmiać ptaki, czym i dlaczego należy to czynić 

zimą. Po części teoretycznej miały miejsce zabawy edukacyjne np. rozpoznawanie gatunków ptaków i krzyżówki.  Nasza 

szkoła wzbogaciła się o nowy sprzęt w postaci lornetki oraz ciekawych pozycji książkowych. 

 
INTERNETOWY  TEATR  TELEWIZJI 
16 stycznia uczniowie klas V-VI obejrzeli na żywo  przedstawienie  ,,Momo” z Teatru Dramatycznego im. A. Wegierki w Białymstoku dzięki 

Internetowemu Teatrowi Telewizji. Opowieść dotyka jednego z najważniejszych problemów współczesności- braku czasu. Zapracowani i 

zajęci swoimi sprawami rodzice rekompensują dzieciom brak rodzinnego ciepła dostatnim życiem. To historia o złodziejach czasu i dziecku, 

które zwróciło ludziom skradziony czas. Walkę z nimi podejmuje bezdomna dziewczynka, która posiada  niezwykłą moc. Pod jej wpływem 

ludzie stają się lepsi. 

 
PÓŁROCZE- NAJLEPSI  UCZNIOWIE 
Pierwsze półrocze zakończyło się 17 stycznia . Uchwałą Rady Pedagogicznej  najlepsi uczniowie to :  

  

Klasa IV-  średnia klasy -3,84 

1. Zuzanna Wrzesień -4,75, zachowanie wzorowe 

KlASA Va- średnia klasy -3,91 

1. Dominika Różyńska-5,25, zachowanie wzorowe 

KLASA Vb-średnia klasy -3,94 

1. Kacper Makurat- 5,0, zachowanie wzorowe 

2. Julia Marcianiak-4,92, zachowanie wzorowe 



3. Jakub Tabaka- 4,92, zachowanie bardzo dobre 

KLASA VI- średnia klasy 4,03 

1. Monika Domaros- 5,09, zachowanie wzorowe 

2. 2. Ada Syldatk-5,09, zachowanie bardzo dobre 

3. Ewelina Lubecka-5,0, zachowanie wzorowe 

Julia Prokopowicz-4,9, zachowanie wzorowe 

  

GRATULUJEMY! 

 
KONKURS  NA NAJLEPSZĄ KLASĘ 
16 stycznia Samorząd Szkolny ogłosił wyniki dotyczące konkursu na najlepszą klasę. I tak: 

  

Lp. Konkurs/klasa I II III IV Va Vb VI 

1. Strój galowy-

DEN 

10p. 10p. 10p. 10p. 10p. 10p. 10p. 

2. Strój -

ślubowanie 

10p. 10p. - - - - - 

3. Strój 11 

Listopada 

- 10p. 10p. - - - 10p. 

4. Zbiórka puszek 7p. 10p. 4p. 6p. 9p. 8p. 5p. 

5. Zbiórka baterii 7p. 10p. 8p. 9p. 6p. 4p. 5p. 

6. Zbiórka 

kasztanów 

5p. 9p. 7p. 6p. 4p. 10p. 8p. 



7. Zbiórka 

książek 

8p. - 10p. - 8p. - 9p. 

8. Zbiórka 
czasopism 

5p. 4p. 8p. 10p. 6p. 7p. 9p. 

9. Czytelnictwo 7p. 10p. 6p. 5p. 4p. 8p. 9p. 

10. Zbiórka 

makulatury 

5p. 9p. 7p. 6p. - 10p. 8p. 

  Razem 64 82 70 52 47 57 73 

  Miejsca IV I III VI VII V II 

 

 
GMINNE ZAWODY W MINI  PIŁCE  SIATKOWEJ DZIEWCZĄT 
  Drużyna dziewcząt z naszej szkoły zajęła I miejsce w Gminnych Zawodach w mini piłkę 
siatkową. Ta sama drużyna zakwalifikowała się do Finału i w rezultacie zajęła II miejsce w 
Finale Powiatowym XV Igrzysk Młodzieży Szkolnej Województwa Pomorskiego 2013/2014 w 
klasyfikacji szkół podstawowych. 
Skład: Ada Syldatk, Zuzanna Syldatk, Monika Domaros, Dominika Różyńska,, Ewelina 
Lubecka, Agata Smykowska, Natalia Wejer, Zuzanna Bobrucka, Angelika Ćwikła, Karolina 
Czaja. 

Gratulujemy! 
 
 



KARNAWAŁ 2014 

 

  

Zapraszamy do galerii zdjęć! 

 
FERIE - PRZYGODA W LĘBORSKIM MUZEUM   - 22.01.2014r. 

 

 

WYJAZD DO KINA I WARSZTATY ARTYSTYCZNE 
21  stycznia odbyły się w szkole zajęcia artystyczno-plastyczne. Uczniowie wykonywali  zimowe 
witraże , które zdobiły później okna korytarza szkolnego.  Po warsztatach, które przebiegały w miłej 
atmosferze  wyjechalismy do kina w Leborku na film w 3D- ,,Skubani”. Opiekunami byli p. honorata 
Smentoch i p. Małgorzata Leyk. 

 
LODOWISKO  W ŁEBIE 
23 stycznia uczniowie naszej szkoły wyjechali do Łeby na kryte lodowisko. Przygotowania zajęły trochę czasu. 

Trzeba było wypożyczyć łyżwy i dopasować do swojego rozmiaru buta, co nie każdemu udało się za pierwszym 

http://www.zsgarczegorze.szkolnastrona.pl/index.php?p=ga&idg=mg,27&id=15&action=show


razem. Gdy wszyscy byli gotowi weszli na taflę lodowiska. Przez dwie godziny całe lodowisko było do naszej dyspozycji.  

  Po odzyskaniu energii udaliśmy się na spacer brzegiem morza. Nasz wyjazd był bardzo udany . Dzieci opanowały nową sprawność- jazdę na 

łyżwach.  Opiekunami byli: p. Zofia Dembińska, p. Ewa Gębarowska, p. Sabina Semak-Studniarz. 

Serdeczne podziękowania kierujemy do p. dyrektora Tadeusza Rabke, który uwzględnił naszą prośbę i obniżył koszty pobytu na lodowisku. 

 
Wycieczka do Gdańska 
24 stycznia dzieci uczęszczające na zjęcia języka kaszubskiego pojechały na wycieczkę do Gdańska. Zwiedziliśmy Ratusz 
Gdański, Dwór Artusa,  Bazylikę konkatedralną Wniebowzięcia najswiętszej Maryi Panny, wysłuchaliśmy historii Żurawia 
Gdańskiego, spacerowaliśmy ulicą Mariacką i  Długą. Wycieczkę zakończyliśmy poczęstunkiem w McDonaldzie. Opiekunami byli 
p. Bożena Lenart, p. Irena Bednarczyk i  p. Małgorzata Leyk.   

 
SZKOLNA ZBIÓRKA BATERII 
WYNIKI SZKOLNE 

  

KLASA I ----------------2072 szt. 
KLASA II ---------------1937 szt. 
KLASA III --------------1180 szt. 
KLASA IV --------------3602 szt. 
 KLASA Va----------------268 szt. 
KLASA Vb ---------------120 szt. 
KLASA VI ----------------286 szt. 
RAZEM------------------9465 szt. 

 
 
 



ZAWODY  SPORTOWE 
W  grudniu nasi uczniowie zajęli  III miejsce w Gminnych Zawodach w Mini Piłce Siatkowej Chłopców oraz uczniowie 

klas czwartych - II miejsce w Turnieju Piłki Nożnej ,, Orlikowe Turnieje Piłki Nożnej”. 

  

GRATULUJEMY! 

 
 

SZKOLNA ZBIÓRKA PUSZEK 
WYNIKI 
KLASA I -------------------600 szt. 
KLASA II -----------------1768 szt. 
KLASA III -------------------65 szt. 
KLASA IV -----------------383 szt. 
KLASA Va ----------------725 szt. 
KLASA Vb ----------------574 szt. 
KLASA VI -----------------142 szt. 
RAZEM-------------------4257 szt. 

 
WALENTYNKI 
14 lutego obchodzilismy w szkole WALENTYNKI. Rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejsze serce walentynkowe, wybrano 
Walentego i Walentynkę ( uczniowie którzy otrzymali największą liczbę walentynek), młodsze klasy bawiły się na sali 
gimnastycznej, a starsze tańczyły na dyskotece. Wyniki konkursu: 

KLASY  I-III: 

I  m. -Julia Pilch, O. Jurczyk 

II m. –S. Helandt, K. Wiewiórski 
III m. –K. Malinowski, M. Sycha, P. Maik, Z. Mierzejewska, D. Domaros, M. Andrzejewska 

  



KLASY IV-VI: 

I m. –Z. Wrzesień, Z. Bobrucka 

II m. –W. Ambrozińska 

III m.- J. Prokopowicz, N. Wejer 

Wyróżnienia: 

J. Chilińska, A. Konkel, K. Banit, T. Drywa, W. Kaczkowska, K. Wyrwał. 

 
E-TEATR 
26 lutego Internetowy Teatr TVP dla szkół zaprosił nas na przedstawienie Białostockiego Teatru Lalek pt.: "Szpak 

Fryderyk" do....naszej biblioteki. 

W trakcie spektaklu poznajemy pana Hubera i panią Maier - samotnych sąsiadów, którzy mają swoje małe, własne, 

ekscentryczne przyzwyczajenia. Pan Huber karmi ptaki, a pani Maier… hoduje szczury. Zabawna historia o szpakach i 

sympatycznych gryzoniach uczy, że nie należy niczego, ani nikogo oceniać po pozorach. Dzięki tej opowieści, wszystkie 

sąsiedzkie niesnaski przerodzą się w przyjaźń, a być może w coś więcej…. 

 
Nagroda w konkursie CHRISTMAS CARD 
Amelka Kowalska z III klasy odebrała w ASLO nagrodę w konkursie CHRISTMAS CARD w kategorii prace plastyczne ( wiek 8-9 
lat), pod opieką p.Moniki Naczk. 
GRATULUJEMY! 

 
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 
W lutym odbył się w Czarnej Dąbrówce  Turniej Piłki Nożnej. Nasza drużyna w składzie : Adrian Syldatk, Ada Syldatk, 
Monika Domaros, Wojciech Syldatk, Bartosz Kempa, Zuzanna Syldatk, Kacper Polewik, Mateusz Szymichowski, Igor 
Wolff i Sebastian Adamski  zajęła VI miejsce. 

 



NOC  W SZKOLE  DLA  KLAS I-III      28 luty 2014 r. 
28 lutego uczniowie klas I-III spędzili w szkole noc pełną wrażeń przygotowaną przez panie Izabełę 
Płotka i Bożenę Lenart. Dla wielu, szczególnie tych najmłodszych była to pierwsza noc spędzona bez 
rodziców poza domem. Dla innych fajna przygoda. Po rozlokowaniu się w klasach uczniowie udali się 
na posiłek przygotowany i zasponsorowany  przez rodziców: Annę Tomasiewicz, Marzenę 
Tomasiewicz,Iwonę Kempa,Alicję Wiewiórską i Anettę Kowalską. 
 Po sutym podwieczorku w postaci frytek wzmocnieni uczestnicy Nocy mogli spróbować swoich sił w 
niecodziennych konkurencjach  przygotowanych przez nauczycieli. Pięćdziesięciu uczniów 
podzielonych na zespoły rywalizowało zaciekle w najdziwniejszych konkurencjach. Każdy uczestnik zabawy otrzymał nagrodę. 
  Miłym akcentem w trakcie zabawy była przerwa na kolejny  posiłek. Wszyscy chętnie zasiedli i spożyli naleśniki i kolorowe 
kanapki. Dostarczyły one pokaźną ilość energii do dalszego „buszowania” po szkole. 
   Kolejnym punktem  była dyskoteka połączona z pokazem mody nocnej. Jako pierwsza na wybiegu pokazała się pani Romana 
Kasprzak, następnie chętni uczniowie. 
Ukoronowaniem tak aktywnie spędzonego wieczoru był maraton bajkowy, w przyniesionych ze sobą śpiworach. Nad ranem, 
lekko zmęczeni, ale w doskonałych nastrojach doprowadziliśmy szkołę do stanu używalności i z lekkim żalem, że to już koniec, 
udaliśmy się do domów.  
   Opiekę nad dziećmi sprawowały również panie : Romana Kasprzak, Irena Bednarczyk i Małgorzata Leyk. 
Już nie możemy doczekać się następnej Nocy w szkole! 

 

Zapraszamy do galerii zdjęć z "Nocki w szkole"  

 
ODKRYWAMY TALENTY NA POMORZU 
   4 marca uczniowie naszej szkoły wzięli udział w nagrywaniu spotu reklamowego  V edycji konkursu Odkrywamy talenty na Pomorzu. 

W towarzystwie uczniów z całego Pomorza nasze uczennice, które wzięły udział w tym konkursie zwiedzały Jeziorną Osadę koło Gnojewa, 

jeździły konno i oglądały modele szybowców.   

Celem tego konkursu jest:     

                                                                  

http://www.zsgarczegorze.szkolnastrona.pl/index.php?p=ga&idg=mg,27&id=16&action=show


a) wyłanianie utalentowanej i kreatywnej młodzieży, 
b) motywowanie młodzieży do rozwijania talentów i zainteresowań. 

 

Cele szczegółowe Konkursu: 

a) promowanie pasji twórczych młodzieży, 
b) rozwijanie umiejętności prezentowania swoich zdolności, 
c) sprawdzenie się poprzez możliwość rywalizacji w grupie rówieśników, 
d) umiejętność czerpania satysfakcji z własnych dokonań. 

 
PRZEDSTAWIENIE PROFILAKTYCZNE 
28 lutego w naszej szkole gościliśmy aktorów z firmy AMUZADO, którzy wystąpili w przedstawieniu pt. ,,O hipciu Flipciu, 

jego brzuchalu i afrykańskim corocznym balu”. Bajka  nauczyła nas, że w każdym człowieku jest coś dobrego  i trzeba to 

odkryć. Zwraca tez uwagę ,że warto dbać o  siebie i pracować nad sobą. 

 
DZIEŃ KOBIET 
Dnia 7.03. w naszej szkole odbył się apel z okazji Dnia Kobiet. Program artystyczny składający się ze scenek 
rodzajowych z życia  kobiety przeplatany wciąż aktualnymi piosenkami przygotowali uczniowie kl. VI. pod 

kierunkiem pani Ewy Gębarowskiej i pani Zofii Dembińskiej. W tym dniu  oprócz zyczeń wszystkie panie 
otrzymały kwiaty, a dziewczynki lizaki. 

  

WSZYSTKIM PANIOM ŻYCZYMY  
  

OGROMNEJ RADOŚCI I WIELKIEJ MIŁOŚCI! 

  

Wasze chłopaki :-) 

  

  



  

SZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY 
 20 lutego 2014 r. odbył się w naszej szkole konkurs matematyczno-przyrodniczy. Wzięło w nim udział 20 uczniów z obu klas piątych i klasy 

szóstej. W ciągu 45 minut rozwiązywali oni zadania zamknięte i otwarte takiego typu jak te, które często występują się na sprawdzianie po 

klasie szóstej.  

Oto wyniki tego konkursu: 

 

  

I miejsce: Wojciech Kowalikz kl. VI  

  

II miejsce: Monika Domaros z kl.VI 

  

III miejsce: Damian Gortatowski z kl. VI 

  

III miejsce: Igor Rusinek z kl. VI 

  

Konkurs zorganizowały i przeprowadziły: p. Justyna Rosik i p. Beata Granzin. 

  

 

Gminny Konkurs Matematyczny Drużyn 
19 marca 2014 r. trzech uczniów klasy szóstej pod opieką matematyczki pani Beaty Granzin udało się na 

Gminny Konkurs Matematyczny Drużyn do Redkowic. Wzięli oni udział w potyczkach matematycznych, ale 

każdy z nich pracował w grupie wraz z uczniami innych szkół. Rozwiązywali oni zagadki logiczne oraz 

zadania tekstowe dotyczące głównie remontu domu i usług pocztowych. W rezultacie: 

II miejsce wywalczyła drużyna, w której była Julia Prokopowicz 

III miejsce drużyna z udziałem Damiana Gortatowskiego 

          Gratulujemy! 

 



„Kangur 2014” 
20 marca 2014 r. po raz kolejny uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w konkursie matematycznym „Kangur 2014”. Przez 75 
minut pisali oni test w trzech kategoriach wiekowych: 

  Żaczek- kl.II, 
  Maluch- kl. III i IV, 
  Beniamin- kl. V i VI. 

W rozgrywkach matematycznych wzięło udział łącznie 11 uczniów. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwały: p. Beata 
Granzin i p. Bożena Lenart. 
Damian Gortatowski zdobył w tym konkursie wyróżnienie. 
GRATULUJEMY! 

 

 

1 Dzień Wiosny – 2014 
 

Jak co roku w naszej szkole  wesoło obchodziliśmy pierwszy dzień wiosny. Marzanny. 

Jak co roku uczniowie naszej szkoły pokazali, że to szczególne święto można spędzić 

inaczej niż pójść na wagary. W radosnych nastrojach uczniowie „wyszli z ławek”, by bawić 

się wspólnie z nauczycielami. Program obchodów Dnia Wiosny został przygotowany przez 

Samorząd Uczniowski. 

   Wiosnę przywołaliśmy piosenką w wykonaniu chóru szkolnego. W tym dniu gościliśmy 

strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej z Pogorszewa i Łęczyc, którzy opowiadali o swojej pracy , o ratowaniu ludzi i 

 zaprezentowali działanie sprzętu gaśniczego na wybiegu szkolnym.  Następnie wychowwcy wraz z uczniami  ubierali 

Marzanny. Kolejnym punktem programu był pokaz talentów, przeplatany wiosennymi piosenkami w wykonaniu każdej klasy. 

Dużo śmiechu przyniosło rysowanie wiosny z zawiązanymi oczami. Opowiadanie o wiośnie zawierało wiele elementów, które 

powinny znależć się na plakacie. Uczeń z zawiązanymi oczami rysował, drugi uczeń podpowiadał. 



Na zakończenie tradycyjnie spaliliśmy przygotowaną wcześniej Marzannę. Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli we 

wszystkich atrakcjach przewidzianych obchodami święta wiosny. Uważamy, że takie uroczystości, angażujące zarówno 

uczniów, jak i nauczycieli, są doskonałą formą integracji społeczności szkolnej. 
 

ZAPRASZAMY DO GALERII ZDJĘĆ!!! 

 
WYCIECZKA DO PARKU EDUKACYJNEGO- EGZOTYCZNE 
KASZUBY 
    22 marca uczniowie uczęszczający na zajęcia jezyka kaszubskiego udali się na wycieczkę do Tuchlina do Egzotycznego Zoo w Tuchlinie. 

Tam uczniowie mogli zobaczyć, a także dotknąć rożne zwierzęta świata egzotycznego. Przewodnik przekazał uczniom bardzo ciekawe i 

intrygujące informacje o życiu tych zwierząt.  

Papuga „Dj” zachwyciła nas swoim tańcem (w ramach podziękowania za nasz piękny śpiew  piosenki ,,Wele wetka” ), legwan przytulał się do 

tych, którzy zapragnęli wziąć go na ręce a Ara  była  wykończona zajadaniem podawanych przez nas orzeszków. Wizyta w zoo zakończyła się 

zakupem kaszubskich gofrów, frytek, hamburgerów  oraz pamiątek. 

   Przed nami jeszcze mnóstwo ciekawych wyjazdów! Kochamy naszą małą ojczyznę, dlatego chcemy ją poznawać i być tam, gdzie warto 

zobaczyć coś godnego uwagi !!! 

 
ODKRYWAMY  TALENTY  NA  
POMORZU 
19 marca uczniowie naszej szkoły wzięli udział w półfinałach konkursu ,, 
Odkrywamy talenty na Pomorzu”, który odbył się w Zespole Szkół 
Agrotechnicznych w Słupsku. Uczniowie naszej szkoły reprezentowali powiat 
lęborski.  Uczestnicy w kategorii wiekowej ,,szkoła podstawowa” prezentowali 
różne dziedziny sztuki: śpiew, taniec, rysunek, malarstwo, fotografię, teatr, recytację i komiks. 

http://www.zsgarczegorze.szkolnastrona.pl/index.php?p=ga&idg=mg,27&id=17&action=show


Wszyscy uczestnicy prezentowali wysoki poziom, komisja konkursowa miała bardzo trudne zadanie, aby wyłonić spośród wszystkich 
uczestników jednego laureata. Został nim Mateusz Kluska ze Słupska, który przedstawił prezentację jak rysuje komiksy. 
   Talenty z naszej szkoły prezentowali: 
-Dominika Różyńska- malarstwo 

-Monika Domaros- śpiew 

-Katarzyna Paprocka-śpiew 

-Julia Wolska- śpiew 

-Marta Giełażyn- taniec 

-Amelia Kowalska- taniec 

-Natalia Tomasiewicz- taniec 

-Marta Mielewczyk- taniec 

Uwagę jurorów zwróciły dziewczęta tańczące kankana- Natalia Tomasiewicz i Marta Mielewczyk, które otrzymały wyróżnienie. Uczniów 
przygotowały panie Sabina Semak-Studniarz i Romana Kasprzak. 22:54:53 

 
TURNIEJ  TENISA  STOŁOWEGO 
W dniach 05 - 06 2014r w Szkole Podstawowej w Garzegorzu odbył się Turniej Tenisa Stołowego. W rywalizacji uczestniczyło 62 
zawodniczek i zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych. Puchary, nagrody oraz poczęstunek zostały 
ufundowane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska, Prezesa KS ,, Anioły'' Garczegorze, Dyrektora Szkoły Podstawowej w 
Garzegorzu oraz pana  Mariana Syldatk. 
Wyniki: 
Szkoły Podstawowe Dziewczęta 

1.      Giełażyn Marta         SP Garczegorze 

2.      Pietkun Klaudia        SP Łebień 

3.      Domaros Monika     SP Garczegorze 

Szkoły Podstawowe Chłopcy 

1.      Durma Maciej                    SP Garczegorze 

2.      Dziedzik Jonatan                SP 8 Lębork 

3.      Szymichowski Mateusz     SP Garczegorze 

Szkoły Gimnazjalne Chłopcy 



1.      Staniszewski Jacek-  Gimnazjum nr 2 Lębork 

2.      Labuda Hubert-         Gimnazjum Łęczyce 

3.      Miks Dawid-               Gimnazjum nr 1 Lębork 

 Mężczyźni 
1.      Palach Karol-                 Luzino 

2.      Dziedzik Waldemar -   Lębork 

3.      Wenta Mariusz-            Janowice 

 
Przygoda w Rąbce 
Przygoda w Rąbce, dnia 08.04.2014r. (wtorek), ucznowie kl. IV i Va brali udział w wycieczce przyrodniczej, gdzie zapoznali się z 
fauną i florą Słowińskiego Parku Narodowego. Uczestniczyli równierz w zajęciach twórczych, wykonując prace z darów natury. 

 

 

 

„ŚNIADANIE NAJWAŻNIEJSZYM POSIŁKIEM DNIA” 
 

Obiad w szkole uczniowie jedzą codziennie, ale śniadanie?  

9.04.2014 r. uczniowie klasy VI i V b pod opieką p. J. Rosik i p. B. Granzin przeprowadzili akcję pod 

hasłem „Śniadanie najważniejszym posiłkiem dnia”. Dla wszystkich uczniów naszej szkoły 

przygotowali oni w stołówce wartościowe śniadanie.  

  

Oprócz niezbędnych przyborów kuchennych przynieśli z domu m.in. pieczywo, warzywa, 

wędliny, ser…. Dużo produktów otrzymali też od miejscowych sponsorów. Z tych składników wyczarowali przepyszne 

kanapki, którymi częstowali swoich kolegów i koleżanki. Oprócz tego wyznaczeni uczniowie uświadamiali wszystkim jak 

ważny dla funkcjonowania młodego organizmu jest poranny posiłek. Omówili też najważniejsze zasady właściwego żywienia.  

 Wdzięczni uczniowie składają podziękowanie za otrzymane artykuły spożywcze : 

 p.KRZYSZTOFOWI GÓRLIKOWSKIEMU 



SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY w GACZEGORZU 

 p.ANNIE WIESNER 

 SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY „NA RAMPIE” 

 GARCZEGORZE 

 p.BOŻENIE JUCHNIEWICZ 

 SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY 

 WILKOWO NOWOWIEJSKIE  

  p.JANUSZOWI MARSZK 

 PIEKARNIA, MASZEWO LĘBORSKIE 

 ORAZ INNYM  ANONIMOWYM DARCZYŃCOM! 

 

  

 ŚWIĘTO PSZCZOŁY 
 Uczniowie Szkoły Podstawowej w Garczegorzu  wraz z opiekunami p.B.Lenart i p.I.Płotka przystąpili 

do Akademii Przyjaciół Pszczół- ,,Z Kujawskim pomagamy pszczołom”. W ramach działań dzieci 

uczestniczyły  w lekcjach, podczas których zapoznały się z rodzajami pszczół , ich budową, 

rozwojem oraz zadaniami jakie pszczoły pełnią w ulu. Przy pomocy prezentacji multimedialnej 

poznały  rośliny miododajne oraz obejrzały film pt. ,Życie pszczoły”. Na zajęciach wykonywały z 

papieru plastry  miodu, które posłużyły jako dekoracja podczas apelu z okazji DNIA PSZCZOŁY. 

Swoją wiedzę zdobywali nie tylko w trakcie lekcji, ale również w czasie budowy domków dla dzikożyjących pszczół i 

spotkania z pszczelarzem w pasiece. Na spotkaniu  mogli zakładać strój pszczelarza, zapoznać się z budową ula, ramek , 

działaniem podkurzacza oraz wirówki. Kolejnym działaniem naszej pracy było posadzenie 100 drzew miododajnych. W prace 

te   zaangażowali się również  rodzice naszych uczniów.  

   Podsumowaniem  działań wspierających ochronę pszczół  był DZIEŃ PSZCZOŁY z udziałem wielu zaproszonych gości: 

Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska, przedstawicieli Rady Rodziców, sołtysa  i prezesa Wojewódzkiego Związku 

Pszczelarskiego, który opowiedział o znaczeniu  pszczół w przyrodzie  i życiu człowieka. Gościliśmy także pszczelarzy, 

którzy zaprezentowali całej społeczności szkolnej produkty pszczelej pracy, sposób wykonania świecy woskowej oraz 



opowiedzieli o pracy pszczelarza.  Goście wręczyli nagrody uczniom, którzy wzięli udział w konkursie plastycznym 

,,Pracowita pszczoła”. Na zakończenie spotkania była okazja posmakowania różnych gatunków miodu  w formie kanapki. 
 

Zapraszamy do galerii! 

 
AKCJA  POLA NADZIEI 

AKCJA POLA NADZIEI  
DLA "BURSZTYNOWEJ PRZYSTANI - DOM HOSPICYJNY 

 DLA DZIECI W GDYNI" 

NIEDZIELA - 06.04.2014r. 
Zbiórka do puszek przed kościołem św. Marii Magdaleny w Garczegorzu pod opieką p.Marii Cieszkowskiej. Wolontariuszki to 

uczennice ZS w Garczegorzu: Ada Syldatk, Marta Giełażyn, Zuzanna Bobrucka, Zuzanna Janowitz, Anna Konkel, Zuzanna Syldatk, 
Dominika Różyńska. 

I uczennice gimnazjum w Łebieniu: Magdalena Cichosz, Weronika Kreft, Patrycja Kowalik. 

 

  

Światowy Dzień Zdrowia 
Corocznie 7 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia. 

       Jednym z priorytetów naszej szkoły jest promowanie profilaktyki prozdrowotnej . Włączeni jesteśmy w projekt ,, Trzymaj formę ‘’, 

dlatego też aktywnie uczestniczymy w każdym wezwaniu. Promujemy zdrowy styl życia poprzez wszelkie pogadanki , lekcje profilaktyczne , 

spektakle oraz konkursy plastyczne i wystawy .  

W tym roku upamiętniając rocznicę powstania Światowej Organizacji poruszyliśmy aktualną problematykę z zakresu zdrowia publicznego 

pod hasłem ,, choroby przenoszone przez wektory ‘’ . Pojęcie wektory oznacza organizmy żywe ( komary , kleszcze , muchy) które w trakcie 

swojego cyklu życiowego przenoszą mikroorganizmy chorobotwórcze ( bakterie , wirusy , pierwotniaki itp. ) a także inne pasożyty ( płazińce , 

obleńce ) . W ten sposób przyczyniają się do szerzenia wśród ludzi groźnych chorób zakaźnych i pasożytniczych . W kraju zagrażają nam 

m.in. borelioza i odkleszczowe zapalenie mózgu.  

          Realizacją tych działań zajmuje się :  

p. Zofia Dembińska,           . Honorata Smentoch        p. Iwona Stawarz  

 

http://www.zsgarczegorze.szkolnastrona.pl/index.php?p=ga&idg=mg,27&id=18&action=show


AUTYZM -  WIEM , ROZUMIEM , POMAGAM 
   Stowarzyszenie Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu ,, Niebieski Skarb ‘’ w Lęborku, 
przyłączyło się po raz pierwszy do Światowego Dnia Wiedzy o Autyzmie i zorganizowało lokalne 
obchody dla całego naszego powiatu . 2 kwietnia o godz . 17.00 w Lęborku odbył się Marsz z okazji 
Światowego Dnia Autyzmu . Po marszu tego dnia odprawiona została Msza Św. Następnie po Mszy 
symbolicznie rozświetlony został budynek Muzeum przy ul. Młynarskiej w kolorze niebieskim . 
3 kwietnia o godz. 18.00 kino Fregata zaprosiło nas na seans polskiego filmu fabularnego ,, 
Dziewczyna z szafy ‘’. Była to historia o skomplikowanych relacjach osób z autyzmem . 
4 kwietnia odbyło się podsumowanie konkursu na gazetkę szkolną ,,Autyzm , wiem , rozumiem , 

pomagam ‘’ . Nasza szkoła wzięła w tym konkursie czynny udział i w kategorii Szkoła 
Podstawowa  otrzymaliśmy I miejsce .Do tego sukcesu przyczyniły się uczennice z klasy VI ( Zuzanna , Dominika , Angelika , 
Agata i Julia ) pod opieką p. pedagog Honoraty Smentoch . Głównym celem konkursu było wzbudzenie zainteresowania dzieci 
problemami osób cierpiących na autyzm . Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się  w Sali audiowizualnej Zespołu 
Szkół Mechaniczno – Informatycznych w Lęborku , podczas Konferencji  ,, Wspomaganie , terapia i edukacja osób z 

autyzmem‘’ . 

 

 

WYWIADÓWKA ze zdrowiem 
19 marca na terenie Szkoły odbyło się spotkanie ze specjalistą ds. żywienia i dietetyki  mgr Kamilem Osowskim z Poradni Dobry 
Dietetyk w Lęborku. W czasie prelekcji dietetyk przypomniał wszystkim zgromadzonym Rodzicom o podstawowych zasadach 
odżywiania dzieci w wieku szkolnym. Zaprosił również do Poradni Rodziców, którzy borykają się z konsekwencjami 
nieprawidłowego odżywiania dzieci.  

 
Konkurs - Przywróćmy dzieciom uśmiech 

FUNDACJA PRZYJAZNY ŚWIAT DZIECKA  



 
 

 zaprasza nadal uczniów naszej szkoły do udziału w akcji zbiórki makulatury na rzecz rodzinnych domów 
dziecka pod nazwą ,,Przywróćmy dzieciom uśmiech ‘’ . 

                       Celem akcji jest pomoc dzieciom przebywającym w rodzinnych domach dziecka Jednocześnie 
projekt ma wymiar edukacyjny. 

Uczy dzieci empatii , a także pokazuje , że należy pomagać innym .  
Prosimy Państwa o pomoc swoim dzieciom w segregowaniu, gromadzeniu  i przynoszeniu do szkoły 

makulatury czyli niepotrzebnych gazet, czasopism, zużytych zeszytów . 

 
 

 
OCHRONA PTAKÓW 
24 marca odbyło się drugie szkolenie z zakresu „Czynnej ochrony ptaków”. Tym razem siedmioosobowa grupa uczniów z klas V i 
VI uczestniczyła w zajęciach terenowych prowadzonych przez pana Bogusława Kotlarza. Pierwsza część zajęć miała charakter 
teoretyczny – uczniowie poznali podstawowe zasady budowania i wieszania budek lęgowych. Po zawieszeniu budek uczniowie 
prowadzili obserwacje ornitologiczne. 

 

 
RODNO MOWA 

11 kwietnia uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Gminnym Konkursie Recytatorskim Literatury Kaszubskiej RODNO 

MOWA.  Po eliminacjach szkolnych naszą szkołę w GOK-u  w Nowej Wsi Lęborskiej reprezentowali : Wiktor Kreft- ,,O”, 

Kamil Kaczkowski- I, Oliwia Jurczyk-III,  Anna Konkel- IV,  JOlanda Postma-IV,  Karolina Wolska-Va, Zuzanna Syldatk-

Va, Monika Domaros-VI, Joanna Rompska-VI, Ada  Syldatk-VI. Po przesłuchaniu  przez komisję konkursową 50 



uczestników  dwoje uczniów naszej szkoły zakwalifikowali  się do eliminacji powiatowych . Uczniów przygotowała do konkursu 

p.Bożena Lenart. 

Wiktor Kreft – I miejsce w kategorii –przedszkola Ada Syldatk- I miejsce w kategorii- klsy IV-VI. 

 
 

„ZABAWA PLASTELINĄ” 
Od początku roku szkolnego dzieci na zajęciach w świetlicy  bardzo polubiły lepienie z plasteliny. Wykonują bardzo pomysłowe wytwory 

(ludziki, dinozaury, budowle, zwierzątka, samochody, traktory itp.). Zwieńczeniem i nagrodą  za ich „dzieła artystyczne” 

było zorganizowanie w marcu wystawy pt. „ZABAWA PLASTELINĄ”. 

Udział wzięło 23 dzieci z klas 0-III. Prace były bardzo oryginalne i osobliwe. Dzieci ujawniły swoje talenty artystyczne i 

konstrukcyjne, każde zasłużył na nagrodę. 

Wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy  i upominki, które ufundowała pani Janina  Kuniewicz- babcia Bartosza i 
Zuzi. 
  

Pani Ewa Gębarowska i pani Zofia Dembińska składają serdeczne podziękowania ofiarodawcy nagród za okazane serce. 

 
Szkolny konkurs WIELKANOCNY 

 W dniu 23.04.2014r. komisja konkursowa dokonała rozstrzygnięcia konkursu organizowanego przez świetlicę pt. „ Kraszanka 
, malowanka” na ozdoby,  kartki świąteczne związane ze świętami wielkanocnymi. Na zajęciach dzieci według własnego 
pomysłu wykonywały kartki świąteczne, koguciki , kurczaczki, wieńce wielkanocne, pojawiły się tez typowe dla tych świąt 
jajka oklejane bibułą, malowane farbami, jajka wykonane przy pomocy balonów. 
  

W konkursie wzięło udział 36 uczniów ze wszystkich klas. Łącznie komisja nagrodziła 15 prac. 

W kategorii klas I-III  nagrodzono : 
I m. Kacper Okrój 
I m. Sylwester Heland 

Im. Bartosz Wroński 
II m. Mikołaj Klinkosz 

IIm. Błażej Okrój 
III m. Jakub Okrój 
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W kategorii klas IV-VI nagrodzono: 
Im. Kinga Wyrwał 
Im. Marlena Dułak 

Im. Michalina Stenka 

Im. Aleksandra Wejer 

Im. Jolanda Postma 

IIm Daria Wyrwał 
IIm. Ada Matusz 

IIm. Amelia Klein 

IIm. Damian Żuchowski 
Wykonawcy nagrodzonych prac otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. 

 
 
Konkurs- Szachowy 

W miesiącu marcu odbył się Turniej Szachowy. Do Turnieju przystąpiło 25 uczniów. Podczas Turnieju panowała atmosfera 
zdrowej rywalizacji, widoczne było duże zaangażowanie uczestników i poważne potraktowanie gry w szachy.  
    Był to doskonały pomysł na zorganizowanie czasu dzieciom  w świetlicy. Uczestnicy Turnieju mogli rozwijać swoje zdolności 
analityczne, bawić się w strategów, uczyć cierpliwości w atmosferze spokoju i skupienia. Szachy pomagają kształtować 
koncentrację i uczą, jak godnie przegrywać.  Wszyscy uczestnicy Turnieju Szachowego otrzymali dyplomy a upominki ze 
słodkościami ufundowała pani  Janina Kuniewicz - babcia Bartosza i Zuzi. Panie Zofia Dembińska i Ewa Gębarowska składają 
serdeczne podziękowania ofiarodawczyni za okazane serce. 
  
SPOŚRÓD UCZESTNIKÓW NAJWIĘKSZĄ LICZBĘ MECZÓW WYGRALI: 
1.TABAKA JAKUB KL VB - 11 

2.RUSINEK IGOR KL VI  -   8 

3.ANDRZEJEWSKI REMIGIUSZ KL IV -7 

4.TANDEK PAWEŁ KL IV  -6 

5.GORTATOWSKI DAMIAN KL VI -5 

6.ŻUCHOWSKI DAMIAN KL VB- 4 

7.WYRWAŁ KINGA KL VI -3 
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Wojewódzki konkurs- WIELKANOC NA POMORZU 

W Wojewódzkim Konkursie Plastycznym pt: "Wielkanoc na Pomorzu", organizowanym w Szkole Podstawowej w 
Kończewie, dwoje naszych uczniów, pod opieką p.Sabiny Semak-Studniarz, otrzymało nagrody- Alicja Daleka (nagroda 
Radnej Gminy Kobylnica) i Adam Studniarz (II miejsce w kategorii "Stroik Wielkanocny"). 

GRATULUJEMY! 

  

 Stołówka 

 

Akcent papieski przed kanonizacją 
 

Z racji zbliżającej się kanonizacji Jana Pawła II - 27.04.2014 r., mogliśmy oglądać wystawę prac dzieci, której 
tematem jest  
"Jan Paweł II w oczach dzieci". Posumowaniem prezentacji  był apel o Bł. Janie Pawle II. Chór szkolny wykonał 
piosenkę autorstwa Karola Wojtyły, "Tłumy serc". Radość dziecią sprawiły zimne ognie, które miały  uświadomić, 
że Bł. Jan Paweł II jest "iskrą" o której czytamy w "Dzienniczku" S. Faustyny. 

15.04.2014 r., odbył się szkolny konkurs pieśni wielkopostnej. 
Nagrodzeni: 
Kategoria kl. I-III: 
I miejsce - Natalia Tomasiewicz kl.II 

II miejsce - Martyna Andrzejewska kl. II 

III miejsce - Nikola Popiela kl.II 

Kategoria kl. IV-VI: 
I miejsce - Monika Domaros kl.VI, Agata Smykowska kl. VIII miejsce - Julia Wolska kl.VaIII miejsce - Kinga Wyrwał kl. VI 

Wyróżnienia: 
Julia Prokopowicz kl.VI, Zuzanna Bobrucka kl.VI 
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Nasze małe - MOTOSERCE 
 

Udział naszych uczniów w akcji MOTOCYKLIŚCI DZIECIOM. 

  

~MOTOSERCE~ 

  
 

 
 
 
 
 

Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3-go MAJA 
 

30 kwietnia odbył się w naszej szkole apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. Przedstawienie o tematyce 
patriotycznej przygotowała klasa Va pod opieką wychowawcy pana M.Bieniasz-Krzywiec.  Występy uświetnił chór 
szkolny. 

 
 
 
 

 
 
 

WYNIKI KONKURSU PRACOWITA PSZCZOŁA 

W związku z przystąpieniem naszej szkoły do ogólnopolskiego konkursu ,,Z kujawskim pomagamy pszczołom” ogłosilismy 
konkurs plastyczny  PRACOWITA PSZCZOŁA. Wpłynęło bardzo wiele ciekawych prac w formie rysunku oraz prac 
przestrzennych... 
Rysunek: 
I miejsce- Alicja Daleka 

II miejsce- Paulina Balcerzak 

II miejsce- Wiktoria Kaczkowska, Nikola Popiela 

Wyróżnienia: Daria Domaros,Martyna Andrzejewska, Kinga Kwidzińska, Julia Skiba. 
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Prace przestrzenne: 

Nagroda specjalna: Agata Bruhn, Kacper Malinowski, Kacper Reszka, Jakub Klejsa. 

 

Gratulujemy! 

 
 
 
 
 

Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckiego Obszaru Językowego 
 

W czwartek 13 marca odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckiego Obszaru Językowego. Jego 
organizatorem była nauczycielka języka niemieckiego, pani Alicja Stromska. Konkurs był adresowany do uczniów 
klas IV-VI. Jego celem było umożliwienie uczniom sprawdzenia własnej wiedzy zdobytej na lekcjach języka 
niemieckiego, zajęciach pozalekcyjnych i innych przedmiotach oraz wzbudzenie zainteresowania językiem 
niemieckim. 

Do konkursu przystąpiły 22 osoby. Wiedza uczniów była sprawdzana za pomocą testu z zakresu: wiadomości geograficzne, 
wiadomości polityczne, podział administracyjny, ciekawostki, znane postacie i obyczaje krajów niemieckojęzycznych. Uczniowie 
rozwiązywali test zamknięty składający się z 60 pytań, za który mogli otrzymać maksymalnie 60 punktów. Prace poprawiała i 
oceniała Komisja Konkursowa, w składzie: pani Jolanta Wittke i pani Bożena Lenart. Laureaci konkursu zostali nagrodzenia 
nagrodami książkowymi oraz dyplomami uznania na apelu szkolnym. 
Wyniki konkursu: 

 I miejsce –  Julia Prokopowicz (60pkt) 

 II miejsce – Zuzanna Bobrucka (59pkt) 

 III miejsce – Monika Domaros (57pkt) 

Komisja wyróżniła dyplomami 2 uczennice: 

 Zuzanna Wrzesień (56pkt) 

 Ada Syldatk (55 pkt) 

Dziękujemy wszystkim uczniom za udział w konkursie i gratulujemy zwycięzcom. 
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WIELKANOC W TWÓRCZOSCI PLASTYCZNEJ DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH 
Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej ogłosił konkurs plastyczny pod hasłem Wielkanoc w twórczości plastycznej dzieci.  Z 

naszej szkoły po nagrody pojechali:  

I miejsce- Grzegorz Falejczyk kl. IV 

III miejsce- Dawid Block ,,O” 

III miejsce- Wiktor Kreft ,,O” 

III miejsce- Jakub Okrój kl. III 

Wyróżnienie- Karolina Wolska 
 
 

Konkurs Akademii Przyjaciół Pszczół 

 

Wyniki II edycji konkursu Akademii Przyjaciół Pszczół:  

  

Na konkurs wpłynęło 350 prac z całej Polski. Najwięcej zgłoszeń było z województwa dolnośląskiego, kujawsko-
pomorskiego, śląskiego, wielkopolskiego i małopolskiego. W każdym województwie wyróżnienie otrzymała tylko jedna szkoła.W 

województwie pomorskim najlepsza okazała się nasza szkoła. Wszystkim uczniom, nauczycielom i pszczelarzom, którzy przyczynili się 

do tego sukcesu, bardzo dziękujemy.  
Po długich obradach, w oparciu o kryteria zawarte w regulaminie konkursu, 
Jury wyłoniło zwycięzców: 
Nagroda główna:  
Szkoła Podstawowa im. Włodzimierza Puchalskiego – Proboszczów, województwo dolnośląskie 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kryrach - województwo śląskie 
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego - Kruszwica z województwa kujawsko-pomorskiego 
Zespół Szkół im. Jana Pawła II - Brzóza Królewska województwo podkarpackie 
 
Wyróżnienie:  
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1.Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół – Garczegorze, pomorskie  
2.Szkoła Podstawowa we Włodzicach Wielkich - dolnośląskie 
3.Przedszkole 58 – Bydgoszcz kujawsko-pomorskie 
4.Szkoła Podstawowa w Bycinie - śląskie 
5.Szkoła Podstawowa Specjalna nr 8 – Kraśnik, lubelskie 
6.Zespół Edukacyjny nr 2 SP nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi – Zielona Góra, lubuskie 
7.Stowarzyszenie Miłośników Aktywności – Lipnica Murowana, małopolskie 
8.Gminny Ośrodek Kultury – Sanniki, mazowieckie 
9.Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelcach Opolskich im Janusza Korczaka - opolskie 
10.Szkoła Podstawowa nr 36 - Łódź, łódzkie 

 

Przedstawienie po niemiecku 
 

Dnia 29 kwietnia mieliśmy okazję obejrzeć program w języku niemieckim, który 
przygotowali dla nas uczniowie klas I-III pod kierunkiem pani Alicji Stromskiej.  Uczniowie 
klasy pierwszej zaśpiewali piosenkę „Ich bin ich und du bist du” . Klasa druga 
zaprezentowała się w tańcu i piosence „Tanz mit mir”. Głównym punktem programu było 
przedstawienie teatralne w wykonaniu uczniów klasy trzeciej pt. „Wir suchen Matrosen” 
(Szukamy marynarzy).  

Przedstawienie opowiadało o morskiej podróży kapitana Schwarzkopf. Kapitan wraz z bosmanami odwiedził wiele ciekawych 
portów europejskich i zabierał na pokład dzieci z różnych krajów. Dzieci musiały wykazać się różnorodnymi umiejętnościami 
takimi jak taniec, śpiew, gra na instrumentach, gotowanie, nurkowanie itd. Dzieci same wybierały sobie role, każda z nich była 
tłumaczona, by każdy dobrze rozumiał swój tekst. W trakcie przedstawienia uczniowie brawurowo wcielili się w swoje role, 
prezentując przy tym swoje wspaniałe umiejętności językowe. Dzięki pomocy rodziców dzieci miały pomysłowe i oryginalne 
przebranie. Podkreślić należy, że do realizacji programu włączyli się nie tylko uczniowie, którym z łatwością przychodzi nauka 
języka niemieckiego, ale również ci, którym przyswajanie tego języka obcego nastręcza wiele trudności. Celem programu była 
przede wszystkim promocja języka niemieckiego wśród uczniów naszej szkoły, a także zaprezentowanie umiejętności językowych 
i talentów uczniów. Program obejrzała cała społeczność szkolna wraz z rodzicami. Aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami. 

 
 

http://www.zsgarczegorze.szkolnastrona.pl/thumbnail.php?f=files/pl/5-1399666468.jpg&width=1000


Konkurs - RODNO MOWA 
8 maja  w MDK-u w Lęborku odbyły się Powiatowe Eliminacje 43 Konkursu Recytatorskiego Literatury Kaszubskiej. Naszą szkołę 
reprezentowało dwóch uczniów, którzy byli laureatami Eliminacji Gminnych: Wiktor kreft- ,,O” i Ada Syldatk-VI klasa. Po 
przesłuchaniach wszystkich grup wiekowych jury ogłosiło wyniki i tak Wiktor Kreft zajął w kategorii przedszkoli III 
miejsce. 

Gratulujemy! 

 

Skąd płynie woda?  
 24 kwietnia uczniowie klas piątych uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych na terenie Stacji Uzdatniania Wody i Oczyszczalni 
Ścieków w Lęborku. Uczniowie dowiedzieli się m.in., że mieszkańcy Lęborka i pobliskich miejscowości zaopatrywani są w wodę 
pitną pochodzącą z dwóch ujęć wgłębnych: „Dolina Łeby” i „Okalice”. Pani, która była naszym przewodnikiem na terenie Stacji w 
przystępny sposób przedstawiła przebieg procesu uzdatniania wody. 

Zapewniła nas również, że lęborska „kranówka" to woda o bardzo dobrych parametrach jakościowych. W Oczyszczalni uczniowie 
poznali biologiczną metodę oczyszczania ścieków oraz organizmy, które przeprowadzają ten proces. Składamy serdeczne 
podziękowania Panu Klein, który był inicjatorem naszej wycieczki. 
 

 
Ochrona z Pomysłem - Wicko 
          28 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wicku odbyło się podsumowanie projektu „Ochrona z Pomysłem”, 
połączone z konkursem dla uczniów oraz wycieczką. Konkurs składał się z trzech etapów: testu, rozpoznawania gatunków ptaków 
ze zdjęć i rozpoznawania ptaków po głosach. Naszą szkołę reprezentowali Julia Marciniak i Jakub Tabaka z klasy Vb. Julia zajęła 
wysokie, trzecie miejsce.  

Gratulujemy! 
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Ptaki, które warto poznać. 
7 maja odbył się Gminny Konkurs Przyrodniczy „Ptaki, które warto poznać”. Uczniowie naszej szkoły: Julia Marciniak i Jakub Tabaka zajęli 

II miejsce. Zadania testowe dotyczyły wiedzy z zakresu: budowy anatomicznej, przystosowania ptaków do lotu, siedlisk, wędrówek 
i gniazdowania wybranych gatunków ptaków. Druga część konkursu polegała na rozpoznawaniu ptaków. Gratulujemy naszym 
uczniom wysokiego poziomu wiedzy! 
 
 

69 rocznica wyzwolenia obozu KL Stutthof 
 

Dnia 9 maja 2014 r. w Muzeum Stutthof odbyła się uroczystość upamiętniająca 69. rocznicę wyzwolenia KL 
Stutthof. Jak co roku, przybyli na nią byli więźniowie, przedstawiciele władz, uczniowie różnych szkół. 

Po zakończeniu uroczystości  spotkaliśmy się z Piotrem Łubieńskim. Podczas wspólnego obiadu wysłuchaliśmy 
niezwykłej opowieści o jego życiu. Przejęci uczniowie  słuchali go w ciszy i skupieniu.  

O tym spotkaniu będą nam przypominać zdjęcia, które udało nam się wówczas zrobić. 
Minęło 69 lat i wciąż pamiętamy – mówił dyrektor muzeum Piotr Tarnowski – Co roku, 9 maja, świętujemy 

zwycięstwo nadziei, co roku oddajemy hołd Bohaterom, którzy oddali życie, i Bohaterom, którzy przeżyli. Pamięć przypomina o 
chwilach, które wolelibyśmy zapomnieć, i pobudza do refleksji, a sumienie pilnuje, abyśmy już nigdy nie stracili swego 
człowieczeństwa. Pamiętajmy i nieśmy tę pamięć przez pokolenia. 
Te słowa stały się dla nas inspiracją i swojego rodzaju drogowskazem. Zachowamy je w naszej pamięci. 

  

Wernisaż wystawy "Wiktor Tołkin. Ślady" 
  

9 maja 2014 r. w Muzeum Stutthof otwarto wystawę "Wiktor Tołkin. Ślady". Ekspozycja prezentuje sylwetkę i dorobek 
artystyczny zmarłego w 2013 r. artysty rzeźbiarza, więźnia Auschwitz, uczestnika powstania warszawskiego – Wiktora Tołkina. Na 
otwarciu wystawy był obecny syn artysty – Andrzej Tołkin. 
Gości po wystawie oprowadzała dr M. Howorus-Czajka, która jest także autorką pierwszej biografii artystycznej Tołkina.   W 
pięciu salach widzowie zobaczyli  m.in. odtworzoną z pomocą oryginalnych mebli pracownię artysty oraz zdjęcia pokazujące go 
np. przy pracy. 

Obejrzeli  też liczne modele tworzonych przez niego pomników.  Jak mówiła autorka scenariusza, szczególne miejsce na wystawie 
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zajmą prezentacje poświęcone dwóm najważniejszym realizacjom Tołkina związanym z niemieckimi obozami koncentracyjnymi 
Stutthof i Majdanek. W obu przypadkach artysta zaprojektował nie tylko pomniki, które stanowią centralną część projektu, ale też 
opracował kompleksową koncepcję aranżacji całej poobozowej przestrzeni. W Stutthofie w ramach projektu Tołkina powstały 
m.in. proste i wymowne w formie kamienne tablice z napisami informującymi o lokalizacji poszczególnych zburzonych m.in. 
przez Niemców bloków obozowych. Teren po zburzonych barakach w starej części obozu został też symbolicznie wysypany 
czarnym żwirem. 

Howorus-Czajka wyjaśniła, że Tołkinowi zależało przede wszystkim na oddaniu hołdu ludziom, którzy zginęli w obozach. Dlatego 

oba pomniki – ten na Majdanku i w Stutthofie – w swoich wnętrzach kryją prochy ofiar. Na Majdanku pomnik wykonany został w 

formie nawiązującej do potężnego kielicha czy kurhanu, wewnątrz którego umieszczono 700 metrów sześciennych prochów. Z 

kolei Pomnik Walki i Męczeństwa w Stutthofie składa się z obelisku oraz położonego poziomo graniastosłupa, wewnątrz którego 

znalazły się prochy.  

Wystawa będzie czynna do końca września 2014 r. Towarzyszy jej katalog, który szczegółowo prezentuje osobę artysty, jego 

dorobek oraz drogę artystyczną. 

 

OLIMPIADA SPORTOWA kl I-III 
 

  

Powiatowa Olimpiada Sportowa klas I – III odbyła się dnia 15.05.2014 r. w Szkole Podstawowej w Garczegorzu. W zawodach 
wzięły udział drużyny ze szkół z terenu gminy Nowa Wieś Lęborska (z Redkowic, Łebienia, Nowej Wsi Lęborskiej, 
Garczegorza), a także z SP nr 4, SP nr 5 i SP nr 8 z Lęborka i SP w Wicku. Celem tej dużej imprezy sportowej było m.in. 
wdrażanie uczniów klas I - III do czynnego wypoczynku, zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym 
patologiom oraz rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole i współzawodnictwa zgodnie z zasadami fair play.  

 

Zapraszamy do galerii zdjęć. 

  

Każda reprezentacja składała się z dwunastu zawodników z kl. I – III i zwykle trzech zawodników rezerwowych. Po otwarciu zawodów odbyło 
się losowanie grup A, B i C oraz trzech konkurencji do finału.   
Gdy grupa A rywalizowała na sali gimnastycznej, grupa B uczestniczyła w pogadance poświęconej uzależnieniom, a grupa C w programie 
dotyczącym zdrowego stylu życia. Potem następowały zmiany tak, aby wszystkie grupy po starcie w zawodach, brały udział w zajęciach. 
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Drużyny walczyły w sześciu konkurencjach, a były to: skoki obunóż, wyścig z szarfą, wyścigi na kocykach, podawanie i kozłowanie piłki, slalom 
między chorągiewkami, sztafeta z piłką.  
W finale spotkały się trzy drużyny. Po niezwykle zaciętej, emocjonującej i wyrównanej walce, kolejność była następująca: 
I   m. Szkoła Podstawowa nr 8 z Lęborka 

II  m. Szkoła Podstawowa w Garczegorzu  
III m. Szkoła Podstawowa nr 5 z Lęborka. 
Najlepsza drużyna otrzymała puchar  dyrektora Zespołu Szkół w Garczegorzu,  wszystkie drużyny – dyplomy i nagrody rzeczowe w postaci 
sprzętu sportowego, natomiast zawodnicy – pamiątkowe dyplomy i breloczki, zaś opiekunowie podziękowania. Młodzi sportowcy i ich 
opiekunowie wyjeżdżali z Garczegorza zadowoleni, a zachwyceni sprawną organizacją zawodów i panującą atmosferą, deklarowali swój 
udział za rok. 
Wójt gminy Nowa Wieś Lęborska zapewnił transport zawodników z terenu gminy, natomiast fundusze na zakup nagród przekazała Gminna 
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Opiekę medyczną sprawowała pielęgniarka, pani Iwona Stawarz. 

 Organizacja olimpiady była możliwa dzięki  pracy wielu nauczycieli z Garczegorza oraz ogromnemu zaangażowaniu rodziców, 
którzy upiekli ciasto, zakupili napoje, a także  pomogli przy poczęstunku. 
 
 

Nietypowa nauka muzyki - 21 V 
 

W maju  naszej szkoły mieli możliwość wysłuchania pięknego koncertu. Artyści przenieśli uczniów do krainy 
muzyki, tańca flamenco czyli do Hiszpanii. Muzycy zapoznali uczniów z budową gitary oraz instrumentów 
towarzyszących, a także  pozwolili im zaprezentować swoje zdolności muzyczne.Wielu  uczniów chciało się 
pochwalić swoimi uzdolnieniami. Gromkie oklaski podczas występu świadczyły o dużym zainteresowaniu 
naszych uczniów taką formą edukacji muzycznej. 
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WIOSNA WOKÓŁ NAS - konkurs recytatorski 
 

 
 
 

XIV KONKURSU WIEDZY O HISTORII ZIEMI LĘBORSKIEJ 

Dnia 15 kwietnia 2014 r. odbył się szkolny etap konkursu poświęconego historii ziemi lęborskiej. Wzięło w nim 
udział 7 najwytrwalszych uczniów z klas IV – VI, których nie przeraziła i nie zniechęciła ogromna ilość materiału do 
opanowania.  

 Uczniowie odpowiadali pisemnie na 65 pytań. Najwięcej punktów uzyskali: 

Kacper Makurat,  

Julia Prokopowicz,  

Julia Chilińska,  

Jakub Tabaka.  

Następne dni spędzili oni pracowicie ucząc się i powtarzając materiał. 8 maja uczestniczyli w wycieczce do Lęborka. Chodząc 
ulicami miasta utrwalali swoje wiadomości o jego zabytkach i ciekawej historii. Weszli m.in. do dawnego zamku krzyżackiego, 
czyli dzisiejszego sądu, do kościoła św. Jakuba, na którego murach odnaleźli zegary słoneczne, oglądali zachowane baszty i 
fragmenty średniowiecznych murów, liczyli schody prowadzące do wieży ciśnień na Górze Parkowej.  

  

9 maja przystąpili do pisemnego etapu  XIV Konkursu Wiedzy o Historii Ziemi Lęborskiej w Sali Audytoryjnej Zespołu Szkół Mechaniczno-

Informatycznych w Lęborku. Wzięło w nim udział 55 uczestników z 5 szkół podstawowych (23 osoby) i 5 gimnazjów (32 osoby).             

  

Do finału XIV Konkursu Wiedzy o Historii Ziemi Lęborskiej zakwalifikowało się sześciu uczniów, a wśród nich Julia Prokopowicz i Jakub 

Tabaka. 

W dniu 16 maja 2014 r. o godzinie 14.00 w Sali Rajców Urzędu Miejskiego                  w Lęborku odbył się finał XIV Konkursu Wiedzy o 

Historii Ziemi Lęborskiej. 
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            Uczestnicy odpowiadali na losowo wybrane pytania. Ostatecznie Julia zajęła piąte miejsce wyprzedzając o 1 punkt Jakuba. Obydwoje 

otrzymali wyróżnienia - dyplomy, pendrivy i upominki. Nagrody ufundował i wręczał burmistrz Lęborka, p. Witold Namyślak. 

                Wejście do finału jest dużym sukcesem Julii i Jakuba. Wyprzedzili wszystkich uczniów z Lęborka. Szóste 
miejsce zmotywowało Jakuba, który do swej nauczycielki historii, p. Ireny Bednarczyk, powiedział: „Proszę pani, 
w przyszłym roku zaczynamy uczyć się już od września!” 
 
 

ORTOGRAFICZNE ŁAMIGŁÓWKI 
 

21 maja 2014 r. w Zespole Szkół w Nowej Wsi Lęborskiej odbył się VII Wojewódzki Konkurs 
„ORTOGRAFICZNE ŁAMIGŁÓWKI’, którego adresatem były dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu 
się. Naszą szkołę reprezentowali : Damian Gortatowski, Julia Prokopowicz i Agata Smykowska. Uczniowie 
wykonywali prace pisemno- plastyczne oraz rozwiązywali test z ortograficznymi łamigłówkami. I miejsce w 
kategorii klas IV- VI zajęła Julia . 

 
 
MISTRZ ORTOGRAFII - 2014 

 27  maja 2014 roku po raz kolejny odbył się w naszej szkole Gminny Konkurs Ortograficzny „ Mistrz Ortografii” , przeznaczony dla uczniów 

klas IV- VI. 

   Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki oraz zostali zaproszeni na poczęstunek, dla zwycięzców przygotowano 

również nagrody książkowe. 

   Mistrzem Ortografii 2014 został Jakub Zielonka ( SP Nowa Wieś), kolejne miejsca zajęli: II- Wiktoria Krawczak ( 

SP Redkowice), III- Monika Domaros (SP Garczegorze) i Andżelika Detlaf (SP Łebień).  

   Klasyfikacja zespołowa : I miejsce- SP w Nowej Wsi Lęborskiej, II miejsce – SP w Garczegorzu, III miejsce- SP w 

Redkowicach. 

   Tradycyjnie można było zauważyć wysoki poziom uczestników konkursu. Koordynatorem konkursu była Jolanta 

Wittke. 
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WYCIECZKA DO GNIEWU 
 

13 maja 2014 r. uczniowie klas IV –VI wyruszyli na dwudniową autokarową wycieczkę 

do Gniewu. Pierwszym punktem programu było zwiedzanie miasta. Po zakwaterowaniu 

w zamku uczniowie pod opieką przewodnika odwiedzili dawne warsztaty 

rzemieślnicze: tkacki, drukarski, garncarski, mincerski oraz Strzelnicę Zamkową. 

Niektóre dzieci miały wtedy okazję np. wybić monetę, strzelać z łuku, ulepić gliniany 

dzbanek, wydrukować tekst. Następnie uczestniczyli w Żywej lekcji historii- Husaria Chluba 

Oręża Polskiego. 

W trakcie spektaklu poznali dzieje husarii, jej uzbrojenie i taktykę, uczestniczyli w musztrze i ćwiczeniach pocztu 

husarskiego. Po pysznej obiadokolacji uczniowie obejrzeli emocjonujące widowisko multimedialne „Wakacje z 

duchami”. Dzieci przeniosły się do nieistniejącego świata duchów, walących się murów, płonących stropów, pękających 

okien i bezgłowych rycerzy. W późnych godzinach wieczornych odbyli też spacer z pochodniami po ciemnych 

zakamarkach gniewskiego zamku. Dzieci nocowały w zamkowym Dormitorium nawiązującym swoim wyglądem do 

ascetycznego wyglądu cel Braci Zakonnych. 

    Na drugi dzień, na krótko przed śniadaniem, uczniowie zwiedzili wraz z przewodnikiem salę tortur i zbrojownię. W 

drodze powrotnej obowiązkowym punktem wycieczki była wizyta w Mc Donald’s.  

   Z tej historycznej podróży w przeszłość dzieci wróciły bardzo zadowolone. Opiekę nad uczniami w trakcie wycieczki 

sprawowali: 

p. Justyna Rosik, p. Beata Granzin, p. Honorata Smentoch, p. Alicja Stromska i  p. Maciej Bieniasz- Krzywiec. 
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DZIEŃ MAMY i TATY 
 

    26 maja uczniowie zaprosili swoich rodziców na uroczyste spotkanie z okazji Dnia Mamy i Taty. Dla 

rodziców były piosenki, tańce, wiersze i sceny kabaretowe, można by rzec    “z życia wzięte”.  

Zebrani rodzice z wielkim wzruszeniem słuchali swoich pociech. Pojawiały się łzy, ale nie brakowało też 

śmiechu. 

Na zakończenie części artystycznej dzieci wręczyły swoim rodzicom kwiaty i własnoręcznie wykonane 

upominki. Uściskom i całusom nie było końca.  

Spotkanie z rodzicami zakończyło się słodkim poczęstunkiem.  
 
 
 
 

WYNIKI SRAWDZIANU PO KLASIE SZÓSTEJ 
GRATULUJĘ WSZYSTKIM NAUCZYCIELOM  BARDZO DOBRYCH WYNIKÓW SRAWDZIANU W KLASIE SZÓSTEJ. SZCZEGÓLNIE NAUCZYCIELOM, 

KTÓRZY BYLI ZAANGAŻOWANI POPRZEZ SYSTEMATYCZNE PRZYGOTOWYWANIE UCZNIÓW. 
  

Średni wynik testu ogólnokrajowy-  25, 82 pkt. 
Średni wynik – woj. Pomorskie-      25,54 pkt. 
Średni wynik- powiat lęborski-        24,54 pkt. 
Średni wynik gmina N.W.L.-           23,73 pkt. 
Nasza szkoła -      25,86 pkt. 
 
 

DZIEŃ DZIECKA I OTWARCIE BOISKA - 01.06.2014r. 
 

  

Tegoroczny Dzień Dziecka w Garczegorzu dostarczył wszystkim niezapomnianych 
przeżyć. Było to święto wyjątkowe,  podczas którego rodzice i nauczyciele  
zapewnili  pociechom różne niespodzianki i rozrywki. Festyn Rodzinny w 
Garczegorzu był niewątpliwie oryginalny,  a przede wszystkim promujący 
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zdrowie. W niedzielne popołudnie 1 czerwca, w Dniu Dziecka, teren naszej szkoły zapełnił się dziećmi i ich rodzicami oraz 
zaproszonymi gośćmi.  

 

ZAPRASZAMY DO GALERII ZDJĘĆ! 

 

   Głównym punktem programu było otwarcie boiska sportowego- przecięcie wstęgi przez gości: Wójta Gminy Nowa Wieś 
Lęborska-Ryszarda Wittke,  Księdza Ryszarda Hirsza, Przewodniczącego Rady Rodziców- Andrzeja Syldatka, panią Dyrektor  
Alicję Guźniczak oraz sportowca roku- uczennicę Martę Giełażyn. Po nim nastąpiło  poświęcenie obiektu przez ks. Ryszarda 
Hirsza. Wszystkim bardzo smakowały torty w kształcie boisk  ufundowane przez darczyńców. Skosztował tego smakołyku 
każdy, kto miał na to ochotę. 

   W czasie festynu promowaliśmy przede wszystkim zdrowy i aktywny tryb życia.   Dzieci wraz ze swoimi rodzicami brały 
udział w konkurencjach sportowych przygotowanych przez pana Macieja Bieniasz-Krzywiec.  Zakończyły się one rozdaniem 
pucharów i ciekawych nagród. Swoje siły można było pokrzepić częstując się   grochówką ugotowaną  przez strażaków z 
Pogorszewa, kiełbasą z grilla, frytkami, goframi, chlebem ze smalcem i miodem oraz wypiekami rodziców naszych uczniów. 
Dużą popularnością cieszył się kiermasz , do którego  przygotowane były ciekawe nagrody.  Pod okiem  nauczycieli odbyły się 
zabawy, między innymi sportowe zmagania rodzinne. Wszyscy zebrani mogli również obejrzeć występy uczniów- piosenki i 
tańce.  
Poza tym pojawiły się na festynie także inne atrakcje. 

   Odbył się wspaniały pokaz iluzjonisty  dla dzieci i dla dorosłych.   Klaun zabawiał dzieci, zorganizował dla nich konkursy, w 
których  nagrodami były słodkości. Wszyscy  bawili się w rytmie  skocznych przebojów tanecznych. 

   Grupa nauczycielek malowała dzieciom twarze: można było spotkać tam tygryska, motylka, klauna, biedronkę, pszczółkę. 

    Dużym zainteresowaniem cieszyły się występy  Grupy Akrobatycznej-      ,,Trick It”, która zachwyciła wszystkich swoimi 
popisami. 

   Na wybiegu, pod okiem instruktora p. Ryszarda Pipki chętni mogli spróbować swoich możliwości strzeleckich, nagrodą był 
puchar Mistrza Strzeleckiego. 

   Strażacy z jednostki OSP Pogorszewo przeprowadzili pokazy sprawności bojowej,  obsługi sprzętu oraz szybkiego natarcia i 
podawania wody.  

   Niebywałą atrakcją festynu była prezentacja i możliwość skorzystania z przejazdu pojazdami militarnymi. Ani huk, ani kurz 
nie przyczyniły się do rezygnacji z ,,manewrów wojskowych”. 

  Opiekę medyczną pełniła nasza pielęgniarka szkolna pani Iwona Stawarz, dokonywała pomiarów ciśnienia. 

  Uczniowie klasy Va pod okiem  pani Jolanty Wittke prowadzili kiermasz na rzecz  swojej koleżanki Julki. Zebrane fundusze  
zostaną przeznaczone na rehabilitację.  
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   Dziękujemy wszystkim sponsorom  oraz osobom, dzięki  którym nasze przedsięwzięcie wspaniale  się udało. Bez pomocy 
wielu osób i ludzi dobrej woli  święto szkoły nie odbyłoby  się. 

   Ogromne podziękowania składamy wszystkim, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Mogliśmy razem cieszyć się nowym 
boiskiem, Dniem Dziecka i Świętem Rodziny. 
 
 

Przedstawienie -"KOPCIUSZEK" po niemiecku 
 
 
 

 
 
 
 
KONKURS MUZYCZNY w Łebieniu 
16 czerwca  szesnastu uczniów naszej szkoły pojechało do ZS w Łebieniu na ,,Konkurs piosenki religijnej”.  

W kategorii klas I-III: 

II miejsce zajął duet Oliwia Jurczyk i Kacper Reszka 

III miejsce zajął zespół Martyna Andrzejewska, Natalia Tomasiewicz, Nikola       Popiela i Julia Kreft 

Wyróżnienie solistka Natalia Tomasiewicz 

W kategorii klas IV-VI: 

I miejsce- solistka Monika Domaros 

I miejsce duet- Katarzyna Paprocka, Anna Tandek 

III miejsce zespół Wiktoria Ambrozińska, Michalina Czajkowska, Dominika Różyńska, Aleksandra Wejer 
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KONKURS SYMBOLS OF THE USA 

6 maja rozstrzygnięto szkolny konkurs ,,Symbols of the USA”. Celem konkursu było poszerzenie wiedzy uczniów 
naszej szkoły na temat krajów anglojęzycznych. W tym roku uczestnicy konkursu przedstawili Symbole Stanów Zjednoczonych 
w formie pracy plastycznej. Zwyciężczynią konkursu została Ada Syldatk, II miejsce zajęła Zuzanna Wrzesień, a III miejsce –
Monika Domaros. 
 
 
 

Gminny Konkurs Ortograficzny dla klas II i III 
8 maja w szkole w Łebieniu odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny dla klas II i III.  Dzieci rozwiązywały ortograficzne zagadki i rebusy 

oraz uzupełniały luki w wyrazach. Po bardzo zaciętej rywalizacji ( różnice wynosiły 0,5-1 punkt) uczennica klasy II -Nikola Popiela zajęła III 

miejsce a uczennica klasy III- Amelia Kowalska IV miejsce. 

 

 

 
 

CZERWONY KAPTUREK NA WESOŁO 
   2 czerwca w naszej szkole odbyło się przedstawienie pt. ,,Little Red Riding Hood” czyli  
,,Czerwony kapturek na wesoło” w wykonaniu uczniów klasy VI.  W Główną rolę zagrał 
Robert Drużyński, w rolę wilka wcielił się Wojciech Kowalik, a babcię zagrała Julia Prokopowicz. 
Uczniowie zaprezentowali nie tylko talent aktorski, ale również znajomość języka angielskiego. 

 
 

 



Wycieczka do DOLINY JADWIGI na Kaszubach 

   14 czerwca uczniowie uczęszczający na zajęcia j. kaszubskiego pojechali na wycieczkę do Doliny Jadwigi. Zajęcia 

edukacyjne w formie różnych warsztatów prowadzili państwo Teresa i 

Klemens Klasowie z Kaszubskiej Kapeli Rodzinnej „Bas” w Sierakowicach i 

państwo Gabriela i Bolesław Tesmerowie z Gospodarstwa 

Agroturystycznego w Dolinie Jadwigi w Gowidlinie. Zostaliśmy bardzo 

miło przywitani słowami "Szczesc Bòże gości witamy i do wypoczynku 

zapraszamy" i muzyką. 
  

Zapraszamy do galerii zdjęć! 
  
 
  

Dzieci słuchały i śpiewały wspólnie z kapelą różne piosenki biesiadne w 

języku kaszubskim, tańczyli kowala. Przy prezentacjach piosenki kaszubskiej towarzyszyły różne instrumenty muzyczne - 

akordeon, skrzypce, klarnet, diabelskie skrzypce, burczybas, bas. Poznały ciekawe opowiastki, dowcipy, przysłowia i legendy 

kaszubskie. Dużo wrażeń dostarczył uczniom utwór literacki „Sédmë farwów” Franciszka Szczęsnego. Dzieci aktywnie 

odpowiadały na pytania ,  na różnych przykładach zapozoznały się ze strojami kaszubskimi i serwetkami, ich wzornictwem i 

kolorami. Z radością uczestniczyły w różnych zabawach po kaszubsku, np. „Układanie puzzli wzorów kaszubskich”, 

„Układanie puzzli serwetek kaszubskich”, „ Podawanie bulew”, „Liczenie ziaren zboża”, „Papierowe jajka”, „Nawlekanie i 

sznurowanie butów kaszubskich różnego rodzaju”, „Tańce kaszubskie” itd. Prezentowały też swoją własną twórczość 

kaszubską - poezję i prozę oraz piosenki poznane w szkole. 

W ten dzień oprócz zabaw i różnych prezentacji kaszubskich nasi uczniowie mieli bardzo dużo pracy, musieli przygotować 

wiele posiłków spożywanych na Kaszubach. Potrawy kaszubskie dzieci wykonywały własnymi rękami, dlatego tak wszystko 

podczas wspólnej biesiady im smakowało. Dzieci zwiedzały zagrodę wiejską, szukały skarbów zakopanych w piaskownicy oraz 

grały w golfa, jeździły samochodzikami, grały w piłkę  i puszczały mydlane bańki. 

Chyba największą atrakcją tego dnia dla dzieci był przejazd Agrobusem  po lasach i polach kaszubskich z niespodzianką- 

spotkaniem „Borowej Ciotki”  i  Dziada Leśnego. 
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POMAGAMY JULCE 

 

Pod takim hasłem uczniowie klasy Va zorganizowali pomoc dla swojej niepełnosprawnej koleżanki. Dzieci sprzedawały upieczone 
w domu ciastka, przygotowane napoje oraz własnoręcznie wykonane ozdoby z rzemyków. Zebraną kwotę (739 zł) w całości 

przekazano na rehabilitację Julki.  
    Serdeczne podziękowania dla dziewczynek i chłopców za okazane serce i życzliwość oraz dla ich Rodziców za współpracę i 

wsparcie działań dzieci. 

 

MY i TOLERANCJA 
 

   ,,Każdy z nas jest inny i ma  
coś wartościowego do zaoferowania.  

Należy jedynie akceptować  
tę odmienność i szanować różnice.  

W jaki sposób wytłumaczyć dzieciom,  
co oznacza tolerancja?” 

Dziś w naszej szkole odbył się apel poświęcony TOLERANCJI. Uczniowie z klasy  VI d przygotowali przedstawienie 
w postaci scenek rodzajowych, w których pokazywali różne trudne sytuacje życiowe. Celem tych mini przedstawień 
było poruszenie wyobraźni widza i spowodowanie, by wczuł się w rolę osoby pokrzywdzonej, poszkodowanej, 
doświadczonej przez los,a tym samym uczył się SZACUNKU WOBEC ODMIENNOŚCI. 

Podczas apelu nie zabrakło również informacji o tym, że nie możemy tolerować  zła, agresji, że nie wolno nam 

przejść obojętnie wobec krzywdy drugiego człowieka. Cel został osiągnięty, ponieważ uczniowie i w skupieniu 
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przyglądali się prezentowanym scenkom.1. Julia Prokopowicz i Kinga Wyrwał zaśpiewały nam piosenkę  pt. ,,Mam tę 

moc", która udowodniła nam,   że te wszystkie moce, które mamy w sobie powinnyśmy wydobyć na świat. 

2.Drugi punkt programu -piosenka w wykonaniu wszystkich uczestników prezentacji pt.”Wszyscy się różnimy". 

 3.Scenka pt. ,,Babcia i nastolatka ",w rolach głównych Julia Prokopowicz i Dominika Małecka udowodniły że wiek 

się nie liczy trzeba wszystkich TOLEROWAĆ!  

 4.W scence pt. ,,Cyganka " rolę cyganki zagrała Zuzanna Bobrucka, a rolę trzech nieznośnych dziewczyn 

zagrały: Dominika Małecka , Julia Prokopowicz i Kinga Wyrwał, a w rolę przechodnia (pytającego) wcieliła 

się Karolina Czaja. 

 5.Śpiewająco- TOLERANCJĘ przedstawiła Agata Smykowska  w piosence Pajuja pt. ,,TOLERANCJA". 

 6.Scenka pt. ,,W szkole" udowodniła nam ,że nie ważne jest -czy ktoś jest biedny, czy bogaty.  Tego 

doświadczyła Amber(Zuzanna Bobrucka) i jej dwie przyjaciółki Krysia(Karolina 

Czaja) i Rysia(Julia Prokopowicz) zaprzyjaźniając się z Wiesią (Michalina Czajkowska).Do tego wszystkiego 

doprowadziła Kinia (Kinga Wyrwał). 

 7.,,CO TO JEST TOLERANCJA" Dominika Małecka ,Kinga Wyrwał i Zuzanna Bobrucka wyjaśniły zasady Tolerancji. 

 8.Na scenie nie zabrakło też ciemnoskórych, których zagrali :Adrian Klejsa ,Joanna Rompska, Ewelina 

Lubecka i Monika Domaros. 

 9. W scence pt. ,,Murzynki "  murzynków ,,wyśmiewała”  Kira  (Zuzanna Bobrucka) i Rika (Michalina  Czajkowska) , 

obroną murzynków zajęły się trzy koleżanki ze szkoły znające też Kire i Rike. Laura (Dominika Małecka), Zuri (Kinga 

Wyrwał) i Jessi (Karolina Czaja). 

 10.Pięknie recytowały wiersze o TOLERANCJI  Dominika Małecka, Kinga Wyrwał i Michalina Czajkowska  

 11.Ostatnim punktem była piosenka pt. ,,Wszyscy                                       się 

różnimy" wykonaniu wszystkich uczestników prezentacji. 

Filmiki o TOLERANCJI nagrały uczennice z klasy VI. Reżyserią filmików zajął się pan Dariusz Waszczuk. 

Notatkę przygotowała   Dominika Małecka -ucz kl. VI.  

         SERDECZNE PODZIĘKOWANIA KIERUJĘ DO WSZYSTKICH OSÓB , KTÓRE  PRZYCZYNIŁY SIĘ DO 

ORGANIZACJI APELU. 

 Do występu przygotowali nas: Pani Zofia Dembińska i Pani Honorata Smentoch. 



ANGLOJĘZYCZNY KONKURS RECYTATORSKI 
   7 czerwca w Społecznej Językowej Szkole Podstawowej LTO w Lęborku odbył się Anglojęzyczny Konkurs Recytatorski.  W 
kategorii klas IV-VI ,,Karaoke” nasza uczennica Monika Domaros zajęła III miejsce- zaprezentowała piosenkę pt. ,,Thank you 
very much”- Margaret. 

 
 
IMPRESJE ARTYSTYCZNE- CIECHOCINEK 2014 
  Nasza uczennica Julka Wolska zakwalifikowała się na XVIII Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej. Festiwal 

odbędzie się w Ciechocinku w dniach   9-28 lipca 2014 r.  

Julka jesteśmy z Tobą! 

 

 

 

WYCIECZKA DO PARKU LINOWEGO- 
ADVENTURE PARK 

W dniu 18.06.2014r. 50-ro uczniów, w tym najlepsi uczniowie, najlepsi 
sportowcy, a także ci, którzy zostali wylosowani wzięło udział w 
kilkugodzinnych zmaganiach sprawnościowych w Adventura Park 
Gdynia Kolibki. 
 

Zapraszamy do galerii zdjęć! 

(http://www.zsgarczegorze.szkolnastrona.pl/index.php?p=ga&idg=mg,27&id=22&action=show) 

Po przyjeździe uczniowie zostali podzieleni na 2 zespoły, którymi 
opiekowało się po 2 instruktorów. 

Odpowiednio wyposażeni uczestnicy zabawy ruszyli na szlak po lesie. 
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Każdy z nich przeszedł szkolenie z użyciem uprzęży wspinaczkowej, lonży z karabinkiem oraz bloczkami do zjazdu. Szkolenie 
odbywało się około 0,5 m nad ziemią pod czujnym okiem instruktorów. Po pomyślnym zaliczeniu szkolenia, uczestnicy mogli 
doświadczyć niesamowitych emocji przechodząc przez wiszące belki, mosty tybetańskie, drabiny poziome, zjazdy 
amerykańskie i  wiele innych przeszkód Średniego Parku Linowego złożonego z drewnianych podestów zamocowanych na 
wysokości 3-5m.  
Następnie dzieci rywalizowały na wyimaginowanej lodowatej rzece, przenosiły wodę z jednego zbiornika do drugiego. Ta 
operacja wymagała skonstruowania rurociągu, pomp, a przede wszystkim zaangażowania całego zespołu.  

Wielkim wyzwaniem dla uczestników było przeprawianie się po linach ,korzystając z pomocy przyjaciół podających sobie 
pomocną dłoń.  
Dla wszystkich atrakcją okazała się ścianka wspinaczkowa i domki na drzewach na wys. 17m , do których wiodły  drewniane 
podesty.  

nej ekspedycji  przekonali  się ,że park linowy jest doskonałą próbą charakteru i opanowania emocji. 

 

Sponsorem wspaniałej wycieczki był pan Andrzej Syldatk, Przewodniczący Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Garczegorzu. 
Dziękujemy za wspaniałomyślność. Dziękujemy także Panu R.Wittke -Wójtowi Nowej Wsi Lęborskiej za zapewnienie transportu 

uczestnikom wycieczki.  
 
 

KONKURSU WIEDZY O HISTORII KL STUTTHOF 

SPRAWOZDANIE ZE  SZKOLNEGO  KONKURSU  

WIEDZY  O  HISTORII KL  STUTTHOF 

  

Na początku maja br. odbył się pisemny etap Szkolnego Konkursu Wiedzy o Historii KL Stutthof. Brali w nim udział wszyscy 
uczniowie klas IV – VI. Po czterech najlepszych uczniów z klas zakwalifikowało się do etapu ustnego.  

II etap konkursu odbył się dnia 29 maja. Uczniowie z klas IV – VI losowali grupy tak, aby w każdej znalazł się jeden czwarto-, 
piąto- i szóstoklasista. Następnie grupy kolejno wybierały pytania z zestawu, a naradziwszy się, udzielały odpowiedzi. 

Ostateczne wyniki były następujące: 
  

1. miejsce: Dominika Małecka, kl. VI 

         Dominika Różyńska, kl. V 

         Jolanda Postma, kl. IV 



2. miejsce: Julia Prokopowicz, kl. VI 

         Karolina Wolska, kl. V 

         Sebastian Adamski, kl. IV 

3. miejsce: Wojciech Kowalik, kl. VI 

         Damian Żuchowski, kl. V 

         Mateusz Szymichowski, kl. IV 

4. miejsce: Kinga Wyrwał, kl. VI 

         Kacper Makurat, kl. V 

         Magdalena Pobłocka, kl. IV 
 
 

KONKURSU WIEDZY O HISTORII ZIEMI LĘBORSKIEJ 

SPRAWOZDANIE Z XIV  KONKURSU  

WIEDZY  O  HISTORII  ZIEMI  LĘBORSKIEJ 

 

Dnia 15 kwietnia 2014 r. odbył się szkolny etap konkursu poświęconego historii ziemi lęborskiej. Wzięło w nim udział 7 najwytrwalszych 

uczniów z klas IV – VI, których nie przeraziła i nie zniechęciła ogromna ilość materiału do opanowania. 

   Uczniowie odpowiadali pisemnie na 65 pytań. Najwięcej punktów uzyskali: 

Kacper Makurat,  

Julia Prokopowicz,  

Julia Chilińska,  

Jakub Tabaka.  

        Następne dni spędzili oni pracowicie ucząc się i powtarzając materiał. 8 maja uczestniczyli w wycieczce do Lęborka. 
Chodząc ulicami miasta utrwalali swoje wiadomości o jego zabytkach i ciekawej historii. Weszli m.in. do dawnego zamku 
krzyżackiego, czyli dzisiejszego sądu, do kościoła św. Jakuba, na którego murach odnaleźli zegary słoneczne, oglądali zachowane 
baszty i fragmenty średniowiecznych murów, liczyli schody prowadzące do wieży ciśnień na Górze Parkowej.  

 9 maja przystąpili do pisemnego etapu  XIV Konkursu Wiedzy o Historii Ziemi Lęborskiej w Sali Audytoryjnej Zespołu Szkół 
Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku. Wzięło w nim udział 55 uczestników z 5 szkół podstawowych (23 osoby) i 5 gimnazjów 
(32 osoby).             

         Do finału XIV Konkursu Wiedzy o Historii Ziemi Lęborskiej zakwalifikowało się sześciu uczniów, a wśród nich Julia 
Prokopowicz i Jakub Tabaka. 



W dniu 16 maja 2014 r. o godzinie 14.00 w Sali Rajców Urzędu Miejskiego w Lęborku odbył się finał XIV Konkursu Wiedzy o 
Historii Ziemi Lęborskiej. 

         Uczestnicy odpowiadali na losowo wybrane pytania. Ostatecznie Julia zajęła piąte miejsce wyprzedzając o 1 punkt Jakuba. 
Obydwoje otrzymali wyróżnienia - dyplomy, pendrivy i upominki. Nagrody ufundował i wręczał burmistrz Lęborka, p. Witold 
Namyślak. 

Wejście do finału jest dużym sukcesem Julii i Jakuba. Wyprzedzili wszystkich uczniów z Lęborka. Szóste miejsce zmotywowało 
Jakuba, który do swej nauczycielki historii, p. Ireny Bednarczyk, powiedział: 

               „Proszę pani, w przyszłym roku zaczynamy uczyć się już od września!”  

 

KONKURS NA NAJLEPSZĄ KLASĘ 

W czerwcu nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu szkolnego na Najlepszą Klasę. Konkurs trwał cały rok szkolny i wzięli  w nim udział 

 uczniowie   i wychowawcy wszystkich klas. Nagrodę stanowi przechodni Puchar Dyrektora Szkoły, dyplomy oraz słodkości. Konkurs został 

ogłoszony po raz pierwszy we wrześniu 2007 roku. 

 
 
 
 
 
 
 

Lp. Konkurs/klasa       I     II      III     IV       Va      Vb       VI 

1. Strój galowy-DK  10p. 10p. 10p. 10p. 10p. 10p. 10p. 

2. Strój -3 Maja 10p. 10p. - - - - - 

3.  Strój Dzień M. i T.  - 10p. 10p. - - - 10p. 

4. Zbiórka puszek 9 p. 10p. 4p. 5 p. 7 p. 8p. 6 p. 

5. Zbiórka baterii 10 p. 8 p. 7 p. 9p. 5 p. 6 p. 4 p. 

6. Konkurs plastyczny - 
pszczoły 

7 p. 8 p. 9 p. 10 p. - - - 

7. Konkurs plastyczny -
walentynki 

10 p.  9 p. 10 p. 10 p. - 9 p. 10 p. 

7.  Zbiórka książek 8p. - 10p. 7 p - 7 p. 9 p. 

8. Zbiórka czasopism 7 p.  8 p. 10 p. 9 p. - 6 p. - 

9. Czytelnictwo 10 p. 5 p. 4 p. 6 p. 9 p. 8 p. 7 p. 

10. Zbiórka makulatury 0 p. 10 p. 8 p. 6p. - 9 p. 7 p. 

  Razem 81 p. 88 p. 82 p. 72 p. 31 p. 63 p. 63 p. 

  Miejsca     III       I       II      I V       VI       V     V 



OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W ROKU 2013/2014 

PRYMUS  SZKOŁY-    Julia Marciniak- 5,42  i  Dominika Różyńska- 5,42 

 

SPORTOWIEC  SZKOŁY-  Ada Syldatk 

    
     100%  FREKWENCJA-  Natalia Tomasiewicz- II klasa,  Alicja Daleka-   IV klasa 

NAJLEPSI  UCZNIOWIE 

  

            Klasa IV -  3,81  średnia klasy 

  

1. Alicja Daleka- 5,08- wzorowe zachowanie 

2. Zuzanna Wrzesień- 4,83- wzorowe zachowanie  
3. Julia Chilińska- 4,75- wzorowe zachowanie 

  

           Klasa  Va -   3,90  średnia klasy 

  

1. Dominika Różyńska- 5,42- wzorowe zachowanie 

2. Karolina Wolska- 4,79- wzorowe zachowanie 

  

          Klasa Vb-  4,10- średnia klasy 

1. Julia Marciniak- 5,42- wzorowe zachowanie 

2. Jakub Tabaka- 5,33- wzorowe zachowanie 

3. Kacper Makurat- 5,17- wzorowe zachowanie 

  

        Klasa  VI   4,23  średnia klasy 

  

1. Monika Domaros- 5,38- wzorowe zachowanie 

2. Julia Prokopowicz- 5,25- wzorowe zachowanie 

3. Ada Syldatk- 5,08- bardzo dobre zachowanie 

4. Ewelina Lubecka- 4,92- wzorowe zachowanie 

5. Damian Gortatowski- 4,75- wzorowe zachowanie 



 
 

Osiągnięcia  sportowe   

  

III m. -GMINNE  ZAWODY W UNIHOKEJA CHŁOPCÓW 

1. Kowalik Wojciech 

2. Drużyński Robert 

3. Paczos Robert 

4. Gortatowski Damian 

5. Podgórski Jakub 

6. Durma Maciej 

7. Drużyński Dawid 

8. Adamski Filip 

9. Tabaka Jakub 

10. Jacyniak Piotr 

  

II m. -POWIATOWE ZAWODY W MINI PIŁKĘ SIATKOWĄ DZIEWCZĄT 

  

1. Syldatk Zuzanna 

2. Syldatk Ada 

3. Różyńska Dominika 

4. Domaros Monika 

5. Lubecka Ewelina 

6. Smykowska Agata 

7. Wejer Natalia 

8. Bobrucka Zuzanna 

9. Ćwikła Angelika 

10. Czaja Karolina 

  

II m. -GMINNE ZAWODY W TENISIE STOŁOWYM DZIEWCZĄT 

1. Giełażyn Marta 

2. Domaros Monika 

3. Smykowska Agata 

  



 III m. -GMINNE ZAWODY W TENISIE STOŁOWYM CHŁOPCÓW 

  

1. Szymichowski Mateusz 

2. Falejczyk Krzysztof 

3. Durma Maciej 

  

III m. -GMINNe ZAWODY W MINI PIŁKĘ NOŻNEJ  
 

1. Drużyński Dawid 

2. Drużyński Robert 

3. Kowalik Wojciech 

4. Adamski Filip 

5. Maik Jakub 

6. Szymichowski Mateusz 

7. Adamski Sebastian 

8. Czaja Tycjan 

  

   

III m. -GMINNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 

1. Tandek Dominik 

2. Jabczyk Piotr 

3. Tomasiewicz Błażej 

4. Syldatk Konrad 

5. Paprocki Łukasz 

6. Tomasiewicz Filip 

7. Domaros Mateusz 

8. Makles Dominik 

9. Mierzejewski Kacper 

10. Syldatk Szymon 

 



Zakończenie roku szkolnego 2013/2014 

11.  

27 czerwca odbyło się w naszej szkole uroczyste zakończenie roku szkolnego.  Dzień wczesniej wszyscy uczniowie, 

nauczyciele oraz rodzice uczestniczyli we mszy świętej odprawionej przez proboszcza Ryszarda Hirsza. 

   W piątek o godz. 9.00  odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas I-III. Pani dyrektor Alicja 

Guźniczak  uroczyście wręczyła swiadectwa uczniom, którzy wyróżnili się w nauce, dyplomy za frekwencję oraz 

czytelnictwo.  Podziekowała także rodzicom i osobom, które włączyły się w życie naszej szkoły. Następnie młodzież udała 

się do sal lekcyjnych na ostatnie w tym roku spotkanie z wychowawcami. 

 
  



Zakończenie klas 1-3                  Zakończenie klas 4-6 

ZDJĘCIA                                                                           ZDJĘCIA 

FILMIK                                                         FILMIK1- przedstawienie 

                                                              FILMIK2- polonez 

 

Dalsza część uroczystości przebiegała w szkole z udziałem władz samorządowych, patrona naszej szkoły- byłych 

więźniów KL Stutthof, kierownika działu naukowego  Muzeum Stutthof – Elzbiety Grot, rodziców i całej społeczności 

szkolnej. Po odśpiewaniu hymnu państwowego, powitaniu wszystkich przez panią dyrektor Alicję Guźniczak,  odbyło się 

wręczenie nagród i świadectw z wyróżnieniami dla uczniów którzy uzyskali najwyższe średnie ocen oraz  wręczenie 

świadectw uczniom  klasy VI. Dyplomy i nagrody otrzymali też: najlepszy sportowiec, uczeń ze 100% frekwencją i  

najlepszy czytelnik. Gratulacje i podziękowania z rąk Pani Dyrektor otrzymali również rodzice współpracujący ze szkołą. 

Ważnym punktem uroczystości był ceremoniał przekazania sztandaru. Na zakończenie części oficjalnej głos zabrała 

p. Elżbieta Grot. W krótkiej części artystycznej uczniowie zaprezentowali  scenkę o tematyce szkolnej. Ostatnim 

etapem uroczystości były spotkania uczniów poszczególnych klas z wychowawcami i wręczenie pozostałych świadectw. 

Wszyscy w radosnych nastrojach udali się na zasłużone wakacje. 

 

 

KONIEC 

cdn… 

 

http://www.zsgarczegorze.szkolnastrona.pl/%20http:/www.zsgarczegorze.szkolnastrona.pl/index.php?p=ga&idg=mg,27&id=23&action=show
http://www.zsgarczegorze.szkolnastrona.pl/download/przedstawienie.avi
http://www.zsgarczegorze.szkolnastrona.pl/download/zakonczenie2014.avi
http://www.zsgarczegorze.szkolnastrona.pl/download/przedstawienie.avi
http://www.zsgarczegorze.szkolnastrona.pl/download/polonez.avi

