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ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 

Rok szkolny rozpoczęliśmy tradycyjnie mszą św. w naszym kościele. Po zagrzewającym do nauki 
kazaniu księdza proboszcza wszyscy udali się do odświeżonej podczas wakacji szkoły. W szkole na 
uroczystym apelu, p. dyrektor E.Gębarowska wygłosiła powitalne przemówienie otwierające rok 
szkolny 2008/2009. Następnie wszyscy udali się z wychowawcami do swoich ulubionych klas na 
pierwszy pouczający wykład:-) 

Życzymy wielu pozytywnych ocen w roku szkolnym 2008/2009! 

  

 

7.09.2008r. 

Uroczystości w Stutthofie 

7.IX - uczniowie i nauczyciele naszej szkoły wzięli udział w uroczystości patriotyczno-religijnej 
poświęconej Pamięci Ofiar Wojny i Stutthofu. W 69 rocznicę wybuchu II wojny światowej i 
przybycia pierwszego transportu więźniów do KL Stutthof, delegacja  spotkała się z naszymi 
patronami - byłymi więźniami. 

 

28.09.2008r. 

    Jak co roku, w ostatnią niedzielę września, na cmentarzu w Krępie Kaszubskiej odbywa się 
uroczystość patriotyczno-religijna, poświęcona pamięci uczestników "Marszu Śmierci" z obozu 
koncentracyjnego w Stutthof. W uroczystościach wzięli udział byli więźniowie KL Stutthof, 
przedstawiciele władz państwowych, powiatowych i gminnych. Współorganizatorem tej 
uroczystości jest również nasza szkoła. Obchody otworzyło wejście pocztów sztandarowych i 
wprowadzenie kompanii honorowej wojska polskiego. Następnie uczniowie naszej szkoły 
przedstawili montaż słowno-muzyczny na motywach drogi krzyżowej. Uroczystej mszy św. 
przewodniczył ks. Alfons Formela z Bożego Pola. Złożono również wieńce pod pomnikiem 
poległych i wysłuchano wspomnień byłych więźniów. 

     18 września, na 22 posiedzeniu Sejmu, Poseł na Sejm RP Witold Namyślak odczytał 
oświadczenie poselskie dotyczące cmentarza ofiar w Krępie Kaszubskiej oraz Marszu Śmierci.  

   Poseł przekazał je na ręce pani dyrektor E. Gębarowskiej podczas uroczystości patriotyczno-
religijnych w Krępie Kaszubskiej. 

 
 

09.10.2008r. 



ŚLUBOWANIE PIERWSZAKÓW 

Dzisiaj uczniowie klas I złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar naszej szkoły. Od 2003 roku 
(Nadanie szkole imienia) w ślubowaniu klas pierwszych uczestniczą byli więźniowie KL 
Stutthof. Jako nasi żyjący patroni pasują dzieci na uczniów naszej szkoły. Tego samego dnia 
uczniowie klas IV-VI mieli możliwość uczestniczenia w "żywych lekcjach historii" 
przeprowadzonych przez Stutthowiaków. 

 

10.10.2008r. 

Dzień Edukacji Narodowej 

Do jednych z najbardziej uroczystych dni w szkole należy Dzień Edukacji Narodowej, dzień w 
którym uczniowie wyrażają wdzięczność i uznanie dla pięknej, aczkolwiek trudnej pracy 
pedagogów. W tym roku szkolnym apel przygotowała klasa V pod kierunkiem p. Alicji Stromskiej. 
Przedstawili humorystyczne scenki z życia szkoły przeplatane piosenkami chóru szkolnego, któremu 
przewodniczy p. Sabina Semak-Studniarz. Umiejętności taneczne zaprezentowały uczennice klas VI 
pokazując zebranym interesujący układ taneczny. Na koniec uczniowie wspólnie zaśpiewali "Sto 
lat" i wręczyli słodkie upominki, a p. dyrektor E. Gębarowska życzyła wszystkim pracownikom 
wielu sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym. 

 
 

12.10.2008r. 

VIII DZIEŃ PAPIESKI 

12 października w kościele parafialnym w Garczegorzu rozpoczęły się obchody VIII Dnia 
Papieskiego. Uczniowie klas VI swoim występem uczcili 30 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na 
papieża. Ten montaż słowno-muzyczny pt. "Jan Paweł II -Orędownik Prawdy" obejrzeli uczniowie 
w naszej szkole 16października 2008r., w rocznicę wyboru Karola Wojtyły na pasterza Stolicy 
Piotrowej. 

 

07.11.2008r. 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 

7 listopada odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji 90 rocznicy Odzyskania 
Niepodległości przez Polskę. Po odśpiewaniu hymnu państwowego program artystyczny 
zaprezentowała klasa VIa. Dzieci recytowały wiersze i śpiewały patriotyczne pieśni ("Rota", 
"Przybyli ułani...", "O mój rozmarynie..." 

 

25.11.2008r. 



Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia 

W związku z tym świętem biblioteka szkolna już po raz trzeci zamieniła sie w krainę misiów- 
Misiolandię. W bibliotece przygotowano mnóstwo "misiowych" atrakcji, zorganizowano wystawę 
misiów (ponad 150 eksponatów), książek związanych z niedźwiadkami. Podczas zajęć dzieci 
opowiadały o swoich misiach, słuchały "misiowych" piosenek, kolorowały i wyklejały obrazki o 
misiach. 

 

"Czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest potrzebny MIŚ." 

 

8.11.2008r. 

Zbiórka karmy dla zwierząt zimowych 

W dniu dzisiejszym podsumowano zbiórkę kasztanów i żołędzi, w której wzięło udział 53 uczniów. 
Zebrano łącznie 728 kg. karmy dla zwierząt na zimę. Przekazano ją leśnikom z koła łowieckiego 
"Żbik" z Siemirowic, którzy ufundowali nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu. 
Organizatorem  zbiórki karmy jest, jak i w latach ubiegłych, pani Beata Granzin. 

Najlepsi w zbiórce kasztanów: Tandek Mateusz kl V, Kowalik Patrycja kl IIa. 

Najlepsi w zbiórce żołędzi: Kowalska Daria kl III, Lisewska Katarzyna kl III. 

 

Zbieramy niebezpieczne odpady- baterie 

   W tym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego programu ,,Z REBĄ 
ZBIERAMY BATERIE- MODERNIZUJEMY NASZĄ SZKOŁĘ’’.   Wszystkie zebrane 
baterie (87 kg) zostały przekazane do Przedsiębiorstwa Składowania i Przerobu Odpadów 
w Czarnówku, stamtąd  do Organizacji Odzysku Reba w Polkowicach.  Na podstawie 
ilości (kg) przekazanych baterii Centrum Edukacji Ekologicznej w Lęborku wyróżniło 
szkoły na terenie powiatu, które zaangażowały się w ogólnopolską akcję.  Nasza szkoła 
otrzymała wyróżnienie w postaci dyplomu  i ,,Encyklopedii Zwierząt”.   

    Nie poprzestajemy na tym wyróżnieniu i nadal zbieramy zużyte baterie  w ramach 
konkursu  klasowego. 

 

6.12.2008r. 

MIKOŁAJKI  

  

6 grudnia uczniowie przyszli do szkoły w czerwonych czapkach świętego Mikołaja. 



Podczas lekcji nasłuchiwali czy pod drzwiami ich klasy  słychać dzwonki. Najważniejsza postać 
tego dnia pojawiła się w niektórych klasach, oczywiście z niespodziankami. 

 

12.12.2008r. 

VI GMINNY  KONKURS TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ  I INFORMATYCZNEJ ,, 
KOLĘDO  NASZEPTAJ  NAM DOBREJ NADZIEI” 

    12 grudnia  w Zespole Szkół w Nowej Wsi Lęborskiej odbyło się rozstrzygnięcie konkursu  pod 
hasłem ,, Kolędo  naszeptaj nam dobrej nadziei”. W konkursie informatycznym na 
kartkę świąteczną , w kategorii klas          IV-VI , zakwalifikowały się prace 
naszych uczennic. I tak : 

II miejsce zajęła Lidia Fetta 

Wyróżnienie- Patrycja Milewczyk 

    Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na stroik bożonarodzeniowy odbyło się 12 grudnia  w 
Zespole Szkół w Nowej Wsi Lęborskiej.  I tu także doceniono pracę  uczniów naszej 
szkoły. 

   W kategorii klas 0-III 

II miejsce zajął Adam Studniarz 

Wyróżnienie – Weronika Grzesik 

  W kategorii klas IV-VI 

III miejsce zajęła Angelika Grzesik 

Wyróżnienie- Dawid Konkel  

 
 

SZKOLNY  KONKURS  NA  SZOPKĘ  BOŻONARODZENIOWĄ 

   
 Świetlica szkolna po raz drugi zorganizowała konkurs dla klas I-VI pt. ,, Szopka  
Bożonarodzeniowa”. Wszystkie klasy przygotowały się do tego zadania  sumiennie. Do wykonania 
szopek wykorzystano wiele różnorodnych materiałów. Zatem szopki były wykonane ciekawie i 
pomysłowo. I tak:  

  
I miejsce – klasa VI a 
II miejsce- klasa V 
III miejsce- klasa IV  
III miejsce- klasa III 
  
  

 



30.12.2008r. 

BAL  KARNAWAŁOWY 

    Ostatniego dnia stycznia odbył się w naszej szkole bal karnawałowy.  Uczniowie 
klas O-III zadziwiali wszystkich  strojami z różnych stron świata i różnych epok 
historycznych.  Tańce przeplatane były zabawami i konkursami.  

   Dodatkową atrakcją tego dnia był koncert karnawałowy         ,, Muzyka karnawałowa świata”. 
Zespół pana Leszka Boliboka  swoją pomysłowością rozbawił całą publiczność. 

   Wszystkie dzieci po zakończonej zabawie otrzymały słodkie upominki. Tym akcentem zakończyło 
się pierwsze półrocze. 

 

WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW KLAS 0-III 

   20 października tego roku nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego programu ,, 
WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW KLAS 0-III’’. W ramach tej akcji , 
która trwa do 20 grudnia, uczniowie klas młodszych bezpłatnie uczestniczą w zajęciach: 

v    rytmiczno-tanecznych, 
v    plastycznych, 
v    chóru, 
v    SKS-u, 
v    teatralnych- przygotowania do Jasełek, 

   Oprócz zajęć odbywających się na terenie szkoły dzieci miały możliwość: 

v    wyjazdu do Aquaparku, 
v    oglądania przedstawienia ,, Jaś i Małgosia” w Teatrze Tęcza, 
v    wzięcia udziału w koncercie wprowadzającym w okres świąt Bożego Narodzenia, 
v    oglądania spektaklu muzycznego z elementami baletu 
 ,, Dziadek do orzechów”,  w filharmonii  w Słupsku. 

       Wszystkie te zajęcia sprawiły dzieciom wiele radości i uczyniły je bogatszymi o nowe 
doświadczenia. 

 

10 lutego - Dzień Bezpiecznego Internetu 2009 
  

„Baw się w Internecie – BEZPIECZNIE” -hasło tegorocznych obchodów DBI i związanej z nimi kampanii w 
mediach ma podkreślić pozytywny charakter Internetu, jego walory edukacyjne, rozrywkowe, ale jednocześnie 
przypominać, że najważniejsze jest bezpieczeństwo, świadomość zagrożeń i dbałość w Sieci o dobro zarówno 
własne, jak i innych internautów. 

    W naszej szkole także przyłączyliśmy się do tej pożytecznej kampanii: lekcje informatyki dotyczące 
bezpieczeństwa w internecie, gazetki na korytarzu, konkurs plastyczny, Quiz pt: Bezpieczny Internet. 

 



21.01.2009r. 

DZIEŃ  BABCI  I  DZIADKA 

     21 stycznia najmłodsi uczniowie naszej szkoły mieli przyjemność gościć Babcie i 
Dziadków. W krótkim programie artystycznym złożyli życzenia; dowody miłości i 
pamięci swoim ukochanym dziadkom. Był  to dzień pełen uśmiechów, wzruszeń  i łez radości.  

 

25.01.2009r. 

64 ROCZNICA  MARSZU ŚMIERCI Z OBOZU KONCENTRACYJNEGO KL STUTTHOF 

    Dnia 25 stycznia, w 64 rocznicę wymarszu więźniów z obozu Stutthof, w  Katedrze Oliwskiej 
została odprawiona msza św. w intencji wszystkich , którzy znaleźli się w Marszu Śmierci. Mszę 
odprawił arcybiskup Sławoj Głódź.  

   Po mszy św. dzieci, byli więźniowie  oraz inni zaproszeni goście dzielili  się opłatkiem i śpiewali 
kolędy. 

 

26.01.2009r. 

Przedstawienie- "SZEWCZYK  DRATEWKA"  

  Dnia 26 stycznia  uczniowie klas 0-III wyjechali do szkoły muzycznej w  Lęborku żeby obejrzeć 
przedstawienie pod tytułem ,,Szewczyk Dratewka”. Aktorzy teatru Tęcza swoją grą  włączyli dzieci 
do uczestnictwa w spektaklu. 

 
 

SZKOLNY  KONKURS  SZYBKIEGO CZYTANIA 

 Szkolny Konkurs szybkiego czytania odbył się w klasach I-III. 

Szybkość czytania nauczyciele badali w oparciu  o metodę opracowaną przez  
M. Bogdanowicz.  

   Laureatami poszczególnych klas zostali:  

Klasa I   

1.   Ada Syldatk 

2.   Monika Domaros 

3.   Wojciech Kowalik 

Klasy II  

1. Julia Lejkowska 

2. Filip Światły 

3. Konrad Syldatk 

Klasa III  

1.   Magdalena Cichosz 

2.   Malwina Makurat 

3.   Karol Matusz 



  
 

22.02.2009r. 

I OTWARTE MISTRZOSTWA  

W TENISIE STOŁOWYM AMATORÓW 

    Organizatorem mistrzostw byli: 
-Zespół Szkół w Garczegorzu (odpowiedzialny: p.Maciej Bieniasz-Krzywiec) 
-KS "Anioły" Garczegorze 
-Rada Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej 
   W zawodach wzięło udział 74 uczestników, którzy reprezentowali powiaty: lęborski, wejherowski, 
słupski. 
    Poziom zawodów był bardzo wysoki, a atmosfera dorównywała olimpijskiej. 
    Fundatorem cennych nagród rzeczowych był prezes Klubu Sportowego "Anioły" Garczegorze - 
p.Andrzej Syldatk. 
 

 
  

3.03.2009r. 

GMINNY  DRUŻYNOWY  KONKURS  MATEMATYCZNY 

3 marca 2009 roku w Nowej Wsi Lęborskiej odbył się Gminny Konkurs Matematyczny Drużyn. W 
konkursie uczestniczyli uczniowie z 6 szkół podstawowych naszej gminy. Rywalizowały 
trzyosobowe drużyny, których skład ustalono w drodze losowania. Konkurs miał więc charakter 
integracyjny.  
   Pierwsze miejsce zajęła drużyna ,,Prostokąty”, w skład której weszła nasza uczennica –Patrycja 
Mielewczyk.  
   Drugie miejsce zajęła drużyna ,,Koła”, do której należała Lidia Fetta reprezentująca naszą 
szkołę. 
   W konkursie  wziął udział również uczeń klasy piątej- Bartosz Ćwikła. 

 

8.03.2009r. 

DZIEŃ KOBIET 

Za przygotowanie tegorocznej uroczystości z okazji Dnia Kobiet była odpowiedzialna klasa IV z 
wychowawczynią p.Jolantą Wittke. Działania obejmowały: część artystyczną, gazetkę, dekorację 
sali oraz wykonanie upominków. 
   Uroczystość rozpoczęła się polonezem w wykonaniu klasy  II b, przygotowanej przez 
p.E.Pobłocką 
   Przedstawienie składało się z kilku części: rozważania na temat pochodzenia kobiety, śmiesznych 
scenek z różnych epok i pokazu mody dla Pań. 
   Występ urozmaiciły piosenki w wykonaniu chóru szkolnego, nad którym czuwa p.S.Semak-
Studniarz. Program zakończył się rozdaniem upominków paniom i wszystkim dziewczętom naszej 
szkoły. 



Sto lat  wszystkim KOBIETOM ŚWIATA! 

Chłopacy     

 

 

19.03.2009r. 

KONKURS  MATEMATYCZNY ,,KANGUR” 

   19 marca 2009 roku odbył się w naszej szkole , jak w wielu szkołach w Polsce, Konkurs 
Matematyczny ,, Kangur”. Wzięło w nim udział 18 uczniów. Pisali oni test w trzech kategoriach 
wiekowych: 
¨     Klasy II- ,,Kangurek” 
¨     Klasy III i IV-,, Maluch” 
¨     Klasy V i VI- ,, Beniamin” 
  Nad sprawnym przebiegiem konkursu czuwały p. B. Gradzin   i p. B. Lenart.  O wynikach 
zostaniemy poinformowani dopiero w czerwcu. 

 

25.03.2009r.  

KONKURS PLASTYCZNY ,, ZIMA” 

    

   25 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej odbył się wernisaż prac 
plastycznych biorących udział w konkursie  pod hasłem ,, Zima”. 
   Wśród  bardzo wielu  prac nagrodzono uczennice z naszej szkoły: 
W kategorii klas 0-III:  
          I miejsce - Weronika Grzesik 
W kategorii klas IV-VI: 
             II  miejsce- Daria Fetta 
             III miejsce- Weronika Ryba 

 

23.03.2009r. 

DZIEŃ  WIOSNY 



  

   23 marca Samorząd Uczniowski zorganizował Dzień Wiosny. Każda klasa pod nadzorem 
wychowawcy wykonała plakat na temat ,,Bezpieczna Szkoła” zużyciem dowolnych materiałów. 
Następnie wszystkie klasy zaprezentowały  swoją Panią Wiosnę. Jury złożone  z uczniów całej 
szkoły przyznało następujące miejsca : 
   I m. – VI b 
   II m. – VI a 
   III m. – II a 
Kolejnym elementem  było przedstawienie przez każdą klasę scenki dotyczącej  bezpiecznej szkoły. 
W przerwach czas umilał  chórek szkolny, który zaprezentował wiosenne piosenki. Na zakończenie 
swoje  pokazy taneczne przedstawiły uczennice z klas szóstych.  Całą zabawę zakończyliśmy 
filmami:     ,, Zagrożenia w Internecie” i ,, Bezpiecznie na drodze”. 

 

25.03.2009r. 

ETAP POWIATOWY  POMORSKIEGO  KONKURSU  MATEMATYCZNEGO 

 25marca 2009 roku w Lęborku odbył się etap powiatowy Pomorskiego Konkursu Matematycznego 
dla klas III. Laureatem tego konkursu został uczeń naszej szkoły Katol Matusz.  Zajął on trzecie 

miejsce i zakwalifikował się do eliminacji wojewódzkich. 

 

III 2009r. 

KONKURS  KALIGRAFII  KLAS  I-III 

  W marcu w szkole odbył się  szkolny  konkursu kaligrafii dla klas I-III. Celem konkursu było 
wyłonienie uczestników do Gminnego Konkursu Kaligrafii.  I tak: 

  
Klasa I:                                                    Klasa II a: 
1.   miejsce- M. Domaros               1. miejsce-  B. Betcher 
2.   miejsce- B. Banit                      2. miejsce-  J. Lejkowska 
3.   miejsce- A. Ćwikła                    3. miejsce- W. Ryba 
  
Klasa II b:                                                Klasa III: 
1.   miejsce- P. Rybakowska            1. miejsce- Z. Kasprzak 
2.   miejsce- W. Daleka                    2. miejsce- M. Makurat 
3.   miejsce- W. Ryba                        3. miejsce- B. Marciniak 
  
W konkursie gminnym naszą szkołę reprezentowały Monika Domaros i Beata Bechter.  Monika 
Domaros  z klasy I zajęła III miejsce w tym konkursie. 



  
 

28.03.2009r. 

RODNO MOWA  

 

     28  kwietnia w GOK-u, w  Nowej Wsi Lęborskiej odbyły się eliminacje  gminne XXXVIII 
Konkursu Recytatorskiego Literatury Kaszubskiej . Naszą szkołę reprezentowało 21 uczniów , 
których troje zakwalifikowało się do eliminacji powiatowych.  

  
Kategoria  klas I-III 
II miejsce-  Julia Lelkowska 
   
 Kategoria  klas  IV-VI 
I miejsce- Klaudia Wolff 
II miejsce- Dawid Konkol 

 

22.04.2009r. 

II  GMINNY  KONKURS  RECYTATORSKI-  WIOSNA  WOKÓŁ NAS-  pt. ,, Chrońmy  
naszą  przyrodę” 

    22 kwietnia W Nowej Wsi Lęborskiej  odbył się konkurs recytatorski na szczeblu gminnym pt. 
,,Chrońmy naszą przyrodę”. Skierowany on był do oddziałów przedszkolnych. Garczegorze 
reprezentowali Julia Wolska i Jakub Maik. Julia zaprezentowała wiersz ,,Pierwiosnek”  Wł. 
Broniewskiego i zajęła I miejsce. Jakub uplasował się na miejscu IV. 

   Konkurs gminny poprzedziły eliminacje klasowe. Laureaci  zaprezentowali się w Nowej Wsi 
Lęborskiej. 

 

 

9.05.2009r. 

Jak co roku i w tym również, delegacja z naszej szkoły wzięła udział w uroczystościach 
patriotycznych w Sztutthofie. Na terenie byłego obozu KL Sztutthof pod pomnikiem ofiar obozu 
odbyła się uroczystość z udziałem byłych więźniów, wśród przybyłych znaleźli się między innymi 
Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Minister 
Aleksander Szczygło. Po uroczystości udaliśmy się do tutejszej szkoły gdzie po zjedzonym obiedzie 
uczniowie spotkali się z p.Aleksandrem Szczygło, który odpowiadał na pytania młodzieży. 
  

 
 



 

OGÓLNOPOLSKI  KONKURS  GERMANISTYCZNY   

,, SPRACHDOKTOR” 

   Już po raz siódmy uczniowie naszej szkoły uczestniczyli  w ogólnopolskim konkursie 
germanistycznym ,,Sprachdoktor. ”W tym roku szkolnym do konkursu przystąpiło 20 uczniów. W 
całej Polsce wzięło udział 5364 uczniów z 220 szkół.         Najlepszy wynik w naszej szkole uzyskali 
Bartosz Ćwikła i Patrycja Mielewczyk. Bartek uplasował się na 7 miejscu w województwie a 
Patrycja na 9. Uczniów przygotowała do konkursu pani Alicja Stromska.  

 

III  GMINNY  KONKURS  PIOSENKI  RELIGIJNEJ 

   11 maja w Zespole Szkół w Łebieniu odbył się przegląd piosenki religijnej. Wzięli w nim udział 
uczniowie naszej szkoły, którzy zajęli następujące lokaty. 

  

Kategoria zespoły  klas I-III: 
I miejsce zajął zespół ,,Gwiazdy” z klasy III: 
Patrycja Kowalik,  
Malwina Makurat, 
Magdalena Cichosz, 
Daria Kowalska, 
Zuzanna Mierzejewska, 
Mariola Strupińska . 
  
Kategoria solista I-III: 
II miejsce zajęła Angelika Stenka. 
  
Kategoria zespół IV-VI: 
I miejsce zajął zespół ,,Marzenie” z klasy VIa: 
Paulina Dułak,  
Mateusz Giełażyn, 
Justyna Kuźmicz, 
Monika Paczos, 
Krystian Paprocki, 
Monika Wójcik. 
  
Kategoria solista IV-VI: 
II miejsce zajęła Paulina Dułak. 

 

REGIONALNY  KONKURS  PLASTYCZNY  

,, Książka, która mnie wzruszyła, rozbawiła, zaciekawiła…” 



   Pedagogiczna Biblioteka w Słupsku zaprosiła uczniów wszystkich szkół do wzięcia 
udziału w konkursie plastycznym dotyczącym książki, która ich zaciekawiła. Uczniowie 
naszej szkoły bardzo chętnie wykonali  prace plastyczne na temat przeczytanych książek.  

   Laureatką konkursu została Daria Fetta, wyróżnienie otrzymała Anna Kuciapska. 
 

DLA  KAROLINY 

  Karolina  Marciniak, absolwentka naszej szkoły, zmaga się z chorobą nowotworową. Koleżanki i 
koledzy z naszej szkoły starają się wesprzeć ją w tej trudnej sytuacji. W maju zrodził się pomysł, aby 
na rzecz kosztownego leczenia zorganizować zbiórkę funduszy. W bibliotece uczniowie 
przeprowadzili sprzedaż przyniesionych przez siebie rzeczy. Pieniądze ze sprzedaży, w kwocie 329,60 
zł. przekazano OSP w Pogorszenie, głównemu organizatorowi akcji. 

 

SZKOLNY  KONKURS  HISTORYCZNY  ,, KL  STUTTHOF” 

  
  W maju  odbył się etap pisemny szkolnego konkursu wiedzy o KL Stutthof, uczniowie klas IV-VI 
pisali testy o różnym zakresie materiału. 
  Do II etapu zakwalifikowali się następujący uczniowie: 
Z klasy IV: Żaneta Podwojewska, 
                   Błażej Tomasiewicz,           III miejsce -58, 33% 
                   Kacper Mierzejewski, 
                   Patrycja Kwidzińska. 
Z klasy V: Klaudia Wolff,           
                  Mateusz Domaros,              I miejsce- 68,82% 
                  Konrad Bikowski, 
                  Bartosz Ćwikła. 
Z klasy VI a: Monika Wójcik,                 II miejsce – 67,64% 
                      Patrycja Płotka. 
Z klasy VI b: Patrycja Mielewczyk,       IV miejsce- 56,94% 
                      Magdalena Bikowska. 
  
W II etapie- ustnym- uczniowie losowali grupy tak, aby w każdej znalazł się przedstawiciel klasy 
IV,V,VI. Następnie wybierali numer pytania z zestawu i po naradzeniu się –odpowiadali.  
I miejsce: P. Kwidzińska, B. Ćwikła, P. Płotka 
II miejsce: Ż. Podwojewska, M. Domaros, P. Milewczyk 
III miejsce: B. Tomasiewicz, K. Wolff, M. Wójcik 
IV miejsce: K. Mierzejewski, K. Bikowski, M. Bikowska. 

 

X KONKURS  WIEDZY O HISTORII ZIEMI LĘBORSKIEJ 

  



   22 maja odbył się  etap szkolny Konkursu Wiedzy o Historii Ziemi Lęborskiej.  Do eliminacji 
powiatowych, które odbyły się       2 czerwca zakwalifikowali się : 

¨    Patrycja Milewczyk, 
¨    Magdalena Bikowska, 
¨    Bartosz Bednarczyk,  
¨    Mateusz Giełażyn. 
Po napisaniu testu do części ustnej zakwalifikowali się : 
¨    Patrycja Milewczyk, 
¨    Bartosz Bednarczyk. 
 W klasyfikacji drużynowej nasi uczniowie zajęli 3 miejsce. 

 

DZIEŃ   MAMY  I  TATY 

 

   26  maja w naszej szkole obchodziliśmy Święto Mamy i Taty. Uczniowie klas I-III pod kierunkiem 
swoich wychowawców zaprezentowali bogaty program artystyczny. Swoją wdzięczność za miłość, 
cierpliwość  i dar  życia dzieci wyraziły wierszami i piosenkami. Nie zabrakło również różnorodnych 
choreograficznie tańców. Na zakończenie programu artystycznego dzieci wręczyły swoim rodzicom  
własnoręcznie wykonane prezenty. 

 

POWIATOWA OLIMPIADA SPORTOWA KLAS I- III 

  

Dnia 29 maja odbyła się kolejna Powiatowa Olimpiada Sportowa klas I-III. Uczestniczyło w niej 8 
drużyn. Po  wprowadzeniu drużyn na salę gimnastyczną i oficjalnym otwarciu nastąpiło losowanie 
grup. W tym czasie gdy jedna z grup rywalizowała na sali, pozostałe uczestniczyły w zajęciach 
profilaktycznych w świetlicy i bibliotece. 

   Po zaciętej walce wyłoniono finalistów, a były to drużyny z Łebienia, Garczegorza i Tawęcina. Po 
trzech konkurencjach uczniowie zajęli następujące miejsca:   

         I miejsce drużyna z Łebienia, 

         II miejsce drużyna z Garczegorza, 

         III miejsce drużyna z Leśnic, 

         IV miejsce SP nr 8 i SP nr 3 z Lęborka, 



         V miejsce SP z Redkowic, 

         VI miejsce SP Nowej Wsi Lęborskiej i SP z Leśnic. 

 Zwycięzcy wyjechali z pucharem i nagrodami w postaci sprzętu sportowego. Dla uczniów  i ich 
opiekunów przygotowano poczęstunek. 

 

DZIEŃ  DZIECKA 

   Jak co roku 1 czerwca obchodziliśmy święto wszystkich dzieci. Podczas dyskoteki odbywały się 
konkursy: 

  

¨    Jaka to melodia? 

¨    Taniec z balonami 

¨    Taniec breakdance 

¨    Karaoke. 

 Po dyskotece dzieci otrzymały słodki poczęstunek w postaci lodów, które zakupił p. A. Syldatk. 
Następnie wszyscy uczniowie piekli sobie kiełbaski przy ognisku.  

  Uczniowie klas I-III po ciepłym posiłku pojechali do kina na film ,,Dzielny Despero”, a klasy IV-VI 
nadal bawiły się na dyskotece. 

BYŁO WSPANIALE! 

 

I  GMINNY PRZEGLĄD MAŁYCH  FORM SCENICZNYCH  ODDZIAŁÓW  
PRZEDSZKOLNYCH 

 Dnia 10 czerwca w naszej szkole odbył się przegląd teatrzyków dla Oddziałów Przedszkolnych. 
Udział wzięli: 

   Przedszkole z Nowej Wsi Lęborskiej,  
   Oddział Przedszkolny z Leśnic,  
   Przedszkole z Lubowidza,  
   Oddział Przedszkolny z Garczegorza.  

Wszyscy uczestnicy zajęli I miejsca -BRAWO! 
 

  

ZAKOŃCZENIE  ROKU  SZKOLNEGO 2008/2009 

Najlepsi uczniowie:  



    KLASA  IV     3,57  średnia 
  
1. Podwojewska Żaneta -  4,9 wz 
  

     KLASA  V   4,23  średnia 
  
1. Ćwikła Bartosz - 5,36   wz 
2. Domaros Mateusz - 5,27  wz 
3. Wolff Klaudia - 5,27  wz 
4. Mielewczyk  Filip - 5,09  bdb 
5. Milczarek Adriana - 5,0  wz 
6. Drążek Roksana - 4,91  wz 
7. Czaja Anna - 4,82  wz 
8. Kotłowska  Aleksandra - 4,82  wz 

     KLASA  VI a    4,24  średnia  

1.Tomasiewicz Adriana - 5,09  wz 
2.Dułak Paulina - 5,0  wz 
3.Wójcik Monika - 5,0  wz 

KLASA VI b    3,68 średnia 

1. Milewczyk Patrycja - 5,55  wz 
2. Piechowska Adriana - 5,27  wz 
3. Fetta Lidia - 5,09  wz  
  

 PRYMUS  SZKOŁY 
  

         Patrycja  Milewczyk – 5,55         
  

  SPORTOWIEC  SZKOŁY 
   Mateusz  Giełażyn 

  
 100%  FREKWENCJA  
  Dominik Tomasiewicz 

   Filip  Tomasiewicz 
  

   CZYTELNIK ROKU 
 Magdalena Cichosz 
  Patrycja  Jedynak 

  
  

Witajcie WAKACJE !!! 
  


