
Rok szkolny 2009/2010 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 

Już wakacje są za nami, 
szybko minęły letnie dni, 

jesień staje przed oknami, 
nowy rok szkolny puka już do drzwi. 

  

    We wtorek 1 września uroczystą mszą świętą rozpoczęliśmy   nowy rok szkolny 2009/2010. Po 
mszy wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami udali się  do szkoły, gdzie odbyła się uroczysta 
akademia. Pani dyrektor powitała bardzo serdecznie wszystkie dzieci, rodziców, zaproszonych gości 
oraz pracowników szkoły. Życzyła uczniom powodzenia w realizacji własnych zamierzeń. 
Zapowiedziała, że nauczyciele przygotowali już propozycje nowych zadań i każdy znajdzie dla siebie 
coś ciekawego. Była też chwila refleksji i zadumy związana z 70 rocznicą rozpoczęcia II wojny 
światowej. 

 
  

  SPOTKANIE ZE ŚWIADKIEM  HISTORII  PIOTREM  WAWDYSZEM 

    W dniu 3.09.2009 r. szkołę odwiedził były więzień KL Stutthof pan Piotr Wawdysz z rodziną. Pan 
Wawdysz w czasie okupacji w Warszawie działał w AK. W maju 1944 r. został zatrzymany przez 
Gestapo- w jego mieszkaniu znaleziono plakaty- ulotki związane z 3 Maja. Został przewieziony na 
Pawiak, a potem do KL Stutthof. Przeszedł Marsz Śmierci aż do Gęsi. Teraz  po 64 latach  wrócił w 
to miejsce. Wspomnieniom nie było końca. Pan Wawdysz złożył kwiaty pod pomnikiem w Gęsi i na 
cmentarzu w Krępie Kaszubskiej. Zwiedził również Izbę Pamięci w Krępie. Pan Piotr Wawdysz po 
rozmowie z panią dyrektor był bardzo wzruszony. Z podziwem słuchał informacji o historii nadania 
imienia, sztandaru i o kultywowaniu pamięci o naszym patronie przez społeczność szkolną. 

 
70  ROCZNICA  WYBUCHU  II  WOJNY  ŚWIATOWEJ 

  I  ZAŁOŻENIA  KL  Stutthof 
  

    6 września uczniowie naszej szkoły wzięli udział w uroczystości patriotyczno-religijnej w 
Stutthofie upamiętniającej 70 rocznicę wybuchu II WŚ i pierwszego transportu więźniów do obozu. 
Program uroczystości był bardzo  bogaty, obejmował: wystąpienie kombatanta, modlitwę 
ekumeniczną pięciu wyznań w intencji pomordowanych, apel poległych ze złożeniem kwiatów pod 
pomnikiem. Po mszy św. uczniowie zwiedzali teren obozu oraz wystawę plenerową ,, Świadkowie 
generacji” prezentującą sylwetki i skomplikowane losy 49 byłych więźniów obozu KL Stutthof- 
świadków historii. 



   

 
  

POMAGAMY ZIEMI- CODZIENNIE 

 

    Tegoroczna akcja sprzątania świata pod hasłem ,,Pomagamy Ziemi-codziennie” odbyła się w  
naszej szkole17 września. W przedsięwzięciu wzięli udział wszyscy uczniowie i grono pedagogiczne 
naszej szkoły. Każdej klasie został przydzielony inny teren do sprzątania. Podczas tegorocznej akcji 
świeciło słońce i było bardzo ciepło, dlatego uczniowie z przyjemnością spędzili ten czas na świeżym 
powietrzu sprzątając wyznaczone dla nich tereny. 

 
 

PZEMOC  I  AGRESJA.  SKUTKI  PRZEMOCY 

    25 września w naszej szkole odbyła się prelekcja na temat     ,, Przemoc i agresja. Skutki prawne” 
przeprowadzona przez funkcjonariuszy Wydziału do spraw Nieletnich panią Magdalenę Cieszyńską i 
panią Magdalenę Zielke oraz przez dzielnicowego pana Piotra Pobłockiego. 

  Funkcjonariusze w bardzo ciekawy sposób uczulili dzieci na konsekwencje niewłaściwych 
zachowań. Prelekcja była urozmaicona prezentacjami dotyczącymi przemocy. Uczniowie żywo brali 
udział w zajęciach. Wykazywali bardzo duże zadowolenie ze spotkania. 

 

DZIEŃ  PATRONA  SZKOŁY - 27.09.2009r. 

    Już po raz kolejny, w ostatnią niedzielę września na cmentarzu w Krępie Kaszubskiej odbyła się 
uroczystość patriotyczno-religijna, poświęcona  pamięci uczestników ,, Marszu Śmierci” KL Stutthof. 
Godzinę wcześniej grupa byłych więźniów, przedstawiciele władz samorządowych i lokalnych, 
księża, przedstawiciele szkół w Garczegorzu i Wicku oraz okoliczni mieszkańcy złożyli kwiaty pod 
pomnikiem w Gęsi. Obchody 70 rocznicy wybuchu wojny, założenia obozu KL Stutthoff i jego 
pierwszego transportu więźniów, rozpoczęto od wprowadzenia pocztów sztandarowych i kompanii 



honorowej wojska polskiego. Następnie uczniowie naszej szkoły przedstawili montaż słowno-
muzyczny pt. ,,Był taki wrzesień” przygotowany przez nauczycielki M. Cieszkowską, B. Lenart i I. 
Płotka . Po apelu poległych, salwie honorowej i złożeniu kwiatów pod pomnikiem odbyła się  
uroczysta koncelebrowana msza św. której przewodniczył franciszkanin ojciec Marek. Na 
zakończenie swoimi wspomnieniami podzielili się z nami Bernard Szczablewski i Brunon 
Kwidzyński. Następnie wszystkich zaproszono do odwiedzenia Izby Pamięci oraz na ciepły 
poczęstunek w postaci grochówki. 

   

 

TO  JUŻ  20  LAT 

    22 września 2009 roku delegacja  z naszej szkoły wzięła udział w uroczystości 20-lecia nadania 
imienia Bohaterów Stutthofu Zespołowi Kształcenia i Wychowania w Rozłazinie (pow. Wejherowo). 
Wśród gości znaleźli się również byli więźniowie obozu Stutthof, dla których spotkania rocznicowe 
na stałe wpisały się w ich biografie. 

    Mieszkańcy, nauczyciele i młodzież leżącego na szlaku Marszu Śmierci Rozłazina od wielu lat i 
pokoleń aktywnie upamiętniają wydarzenia i miejsca związane z ewakuacją pieszą więźniów KL 
Stutthof w zimie 1945 roku. W uroczystościach rocznicy nadania imienia szkole uczestniczyli także 
byli więźniowie obozu Stutthof, którzy wzięli m.in. udział w odsłonięciu tablicy pamiątkowej 
darczyńcy szkoły, byłego więźnia Stutthofu zmarłego w 2006 roku, ks. Franciszka Kaszubowskiego. 

 

WESOŁY  MAX  

    1 października w naszej szkole gościliśmy grupę cyrkową ,,Wesoły Max”. Artyści zaprezentowali 
uczniom wiele ciekawych numerów cyrkowych takich jak: żonglerka płonącymi kółkami i  pokaz 
akrobatyczny. Wiele radości sprawiły dzieciom występy klowna oraz udział uczniów w różnych 
cyrkowych konkursach. 

 

ŚLUBOWANIE KLASY I 



        7 października, po ślubowaniu klasy I, nasi goście wzięli udział w lekcji historii dotyczącej II 
Wojny Światowej. Uczniowie klasy VI słuchali  wspomnień byłych więźniów KL Stutthof 
dotyczących ich działalności w organizacjach podziemnych. Z wielkim przejęciem nasi patronowie 
wspominali trudne  lata okupacji i swój pobyt w obozie. 

    

    

 

NIEZNOŚNE SŁONIĄTKO 

     13 października uczniowie klas młodszych wzięli udział w przedstawieniu Teatru Lalki TĘCZA 
pod tytułem ,,Nieznośne Słoniątko”. Aktorzy w ciekawy sposób przedstawili historię ciekawskiego 
słoniątka. 

 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 

    Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 15 października uczniowie klasy IV pod czujnym okiem 
wychowawcy M. Bieniasz-Krzywiec przedstawili uroczysty apel dla wszystkich nauczycieli i 
pracowników szkoły. Przedstawienie uświetnił chór szkolny prowadzony przez panią S. Semak-
Studniarz. Cały występ przebiegał w serdecznej i wesołej atmosferze. Zebrani nagrodzili artystów 
gromkimi brawami.  Miłym akcentem były życzenia i kwiaty przekazane nauczycielom  i 



pracownikom szkoły. Tego dnia Pani dyrektor E. Gębarowska wręczyła nauczycielom nagrody, jako 
wyraz uznania za trudną , codzienną i odpowiedzialną pracę. 

    

 

DZIEŃ  PAPIESKI 

    W 31 rocznicę wyboru papieża Jana Pawła II obchodziliśmy w szkole po raz kolejny Dzień 
Papieski. Uczniowie przedstawili montaż słowno-muzyczny pod hasłem JAN PAWEŁ II- PAPIEŻ 
WOLNOŚCI. Przedstawienie urozmaiciły pokazy zdjęć Karola Wojtyły z lat dzieciństwa i okupacji. 
18 października uczniowie występowali w kościele parafialnym w Garczegorzu, 21 października 
gościli w Domu Pomocy Społecznej w Lęborku. Pensjonariusze ze wzruszeniem odebrali pokaz 
naszych uczniów. Montaż przygotowały panie: M. Cieszkowska, I. Płotka i B. Lenart. Pokazem 
slajdów zajmował się pan D.Waszczuk. 

    

 

KONCERT JANA KĘPCZYŃSKIEGO 

    22 października gościliśmy po raz kolejny w naszej szkole pana Jana Kępczyńskiego, który 
zaprezentował uczniom utwory wielkich kompozytorów oraz przeboje światowe. Przypomniał 
dzieciom budowę takich instrumentów jak saksofon  i flet boczny. Zachęcił wszystkich do śpiewu i 
zabawy wprowadzając do swojego repertuaru utwór M. Jeżowskiej. 



 

 

MÓJ  PRZYJACIEL  PIES  

Z okazji Dnia Kundelka, przypadającego 25 października, biblioteka zorganizowała konkurs 
plastyczny pod hasłem ,, Mój przyjaciel pies”. Wzięło w nim udział 40 uczestników.  

  

Klasy I-III   Klasy  IV-VI 

I miejsce- W. Daleka  I miejsce- M. Cichosz 

-M. Hebel   II miejsce- K. Lisewska 

II miejsce- J. Smykowska III miejsce- A. Grzesik 

III miejsce- P. Rybakowska Wyróżnienie- A. Rusakiewicz 

Wyróżnienie- R. Strupińska -  N. Strupińska 

- Z. Bobrucka   

- K. Wyrwał   

-M. Rycka   

- Z. Wrzesień   

                                                                                      

 

91 ROCZNICA  ODZYSKANIA  NIEPODLEGŁOŚCI 

      10 listopada w szkole odbył się uroczysty apel z okazji 91 rocznicy Odzyskania Niepodległości. 
Montaż słowno-muzyczny przedstawili uczniowie klasy V, których przygotowała wychowawczyni B. 



Gradzin. Głównym motywem inscenizacji był dialog wnuczki i dziadka, który wspominał dawne 
wydarzenia. Wspólnie odśpiewano hymn państwowy, uczniowie recytowali wiersze i śpiewali pieśni 
patriotyczne. 

   

 

  

25  LECIE  NADANIA SZKOLE W SZTUTOWIE  

IMIENIA PAMIĘCI  OFIAR STUTTHOFU 

    W dniu 13 listopada 2009 r. w Zespole Szkół im. Pamięci Ofiar Stutthofu w Sztutowie odbyła się 
uroczystość 25-lecia nadania Szkole Imienia Patrona oraz 10-lecia istnienia Gimnazjum. Wzięła w 
niej udział delegacja uczniów naszej szkoły z panią dyrektor E. Gębarowską.  

    Na uroczystość przybyło liczne grono gości, w tym grupa byłych więźniów obozu Stutthof. 
Podniosły i patriotyczny charakter imprezy podkreślony był dodatkowo przez ceremonię przekazania 
szkole nowego sztandaru, który zastąpił sztandar stary, nie odpowiadający stanowi prawnemu szkoły 
i zawartych na nim symboli. 

 

"GRUPA T" 

    20 listopada w naszej szkole wystąpili aktorzy Zespołu Teatralnego Grupa T. Przedstawili zabawny 
i pełen humoru zbiór kilku najpopularniejszych bajek: Czerwony Kapturek, Królewna Śnieżka, 
Kopciuszek i Jaś i Małgosia.  Każda z bajek kończyła się śmiesznym zaskakującym morałem, 
rozmową z publicznością na temat zgubnych skutków nałogów i przestrzegania zasad higieny. 
Uczniowie bardzo chętnie angażowali się w scenki prowadzone przez aktorów. 



    

 

 

DZIEŃ  PLUSZOWEGO  MISIA 

    25  listopada obchodziliśmy w bibliotece po raz czwarty Dzień Pluszowego Misia. Z tej okazji 
zaprosiliśmy do nas wszystkie pluszowe misie, a było ich 63. 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. Spotkania z misiami odbywały się 
jeszcze przez cały tydzień. 

 

 

MÓJ PRZYJACIEL  MIŚ 



    Z okazji misiowego święta biblioteka ogłosiła konkurs plastyczny dla klas 0-III  i konkurs literacki 
dla klas IV-VI pod wspólnym hasłem MÓJ PRZYJACIEL MIŚ. Wpłynęło 51 prac plastycznych i 11 
literackich.   

Kategoria 0-III  Kategoria IV-VI 

I miejsce –A. Smykowska I miejsce – M. Cichosz 

II miejsce –W. Daleka II miejsce- M. Makurat 
IIImiejsce- Z. Wrzesień III miejsce-P. Kwidzińska 

M.Szymichowski Wyróżnienie-Z. Mierzejewska 

Wyróżnienie-K. Tabaka K. Lisewska 

J. Lejkowska W. Ryba 

A. Konkel   

 

TURNIEJ  TENISA  STOŁOWEGO  AMATORÓW 

    W 22 listopada w naszej szkole odbył się Turniej Tenisa Stołowego Amatorów. Zawody rozegrano 
w trzech kategoriach: 
1. Mężczyźni do 45 lat 
2. Mężczyźni powyżej 45 lat 
3. Kobiety 
   W turnieju wzięło udział 43 zawodników i zawodniczek. Klasyfikacja końcowa przedstawia się 
następująco:  
  
Kobiety: 
1.  Fidala Małgorzata 
2.  Zielińska Danuta 
3.  Kondratowicz Dorota 
  

Mężczyźni do 45 lat:  
1.  Kowalski Robert 
2.  Rzoska Dagmar 
3.  Wójcik Krzysztof 
  
Mężczyźni powyżej 45 lat: 
1.  Rybaczek Marek 
2.  Prokopczuk Stanisław 
3.  Wojciechowicz Zenon 
  
Organizatorami i sponsorami turnieju byli: 
1.  Zespół Szkół w Garczegorzu 



2.  Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska 
3.  GOK w Nowej Wsi Lęborskiej 
4. ANIOŁY Garczegorze 
  

   
 

ANDRZEJKI 

    Tradycyjne ANDRZEJKI odbywały się w klasach 27 listopada. Uczniowie 
wróżyli sobie za pomocą wosku, butów, serduszek i ciasteczek. Pierwszaków 
odwiedziła Babajaga Roma, która wróżyła im z miotły. Słodki poczęstunek 
przygotowali rodzice, wszyscy świetnie się bawili przy muzyce. 

 

 

Lekcja 

Temat:  Rudi Schuberth- życie i twórczość. 

    4 listopada w szkole odbyła się lekcja z udziałem gościa honorowego Rudiego Schubertha. Wzięła 
w niej udział cała społeczność szkolna. Lekcję prowadził profesor zwyczajny Dariusz Waszczuk. 
Uczeń Rudi odpowiadał na pytania profesora dotyczące jego życia i twórczości. Przerwę śródlekcyjną 
urozmaicili uczniowie  z chórku szkolnego. Na zakończenie uczeń Rudi otrzymał "Świadectwo 
ponownego ukończenia Szkoły Podstawowej", a nam pozostawił pamiątkowe autografy polskich 



artystów z programu "Jak oni śpiewają". Po lekcji gość rozdawał autografy i pozował do 
pamiątkowych zdjęć. 
  

   

 



   

 
 

KOLĘDO  NASZEPTAJ  NAM DOBREJ  NADZIEI 

    11 listopada w szkole w Nowej Wsi Lęborskiej  rozstrzygnięto  gminny konkurs plastyczny ,, 
Kolędo naszeptaj nam dobrej nadziei”. W konkursie informatycznym na kartkę świąteczną uczeń 
naszej szkoły  Filip Światły z klasy III b zajął II miejsce. 
    W konkursie plastycznym na najładniejszą ozdobę choinkową uczennica naszej szkoły Weronika 
Ryba zajęła I miejsce. 

  

 

ŚPIEWAĆ  KAŻDY  MOŻE   

    25 listopada uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Gminnych Prezentacjach Artystycznych 
Dzieci i Młodzieży, które odbyły się w Leśnicach. Tematem tego roku były piosenki krajów Unii 
Europejskiej. W kategorii solistów szkół podstawowych I miejsce zajęła uczennica naszej szkoły 
Aleksandra Kotłowska, która zaśpiewała  piosenkę Yesterday- J. Lennona. W przeglądzie 
zaprezentował się również nasz  zespół wokalny ,, Marzenie” i zespół wokalno-instrumentalny ,, 
Guiro-band”. Uczniów przygotowała pani S.Semak-Studniarz. 

  
 



  

MIKOŁAJKI 
  

      W poniedziałek, 7 grudnia do naszej szkoły zawitał MIKOŁAJ. Jest to dobry znak, świadczący o 
tym, że byliśmy grzeczni i zasłużyliśmy na prezenty. Gość z Laponii odwiedził uczniów, nauczycieli, 
pracowników obsługi i dyrekcję. Tym którzy zasłużyli rozdawał łakocie. Nie obyło się bez piosenek, 
wierszyków oraz wspólnego zdjęcia. Wśród uczniów panowało zdziwienie, że nikt w tym roku nie 
dostał rózgi. Tradycyjnie w Mikołajki uczniowie mieli założone czapki mikołajowe. Podobno 
powoduje to, Że nauczyciele patrzą na nich łaskawym okiem. Sprawdziliśmy-to działa- uczniowie nie 
byli pytani! Szkoda, że Mikołajki są tylko raz w roku. 
  

  

 
  

 

Jasełka  

        



    Jak co roku w naszej szkole odbyły się jasełka bożonarodzeniowe. Na początku uroczystości, 
dyrektor szkoły, pani Ewa Gębarowska serdecznie powitała wszystkich gości i złożyła 
najserdeczniejsze życzenia świąteczne zebranym na sali gimnastycznej. Później nadszedł czas na 
część artystyczną. Uczniowie szkoły (w specjalnie przygotowanych kostiumach) pięknie przedstawili 
sceny narodzin Chrystusa. Był św. Józef, Maryja, Aniołowie, Trzej Królowie, Pasterze i Dzieci. Mali 
aktorzy wiernie odtworzyli swoje role. Głośny i radosny śpiew kolęd w wykonaniu chóru szkolnego 
uświadamiał i przypominał o tym, że te jedyne w roku święta, są już blisko.  
To już tradycja, że w naszej szkole, w okresie świątecznym mają miejsca opłatkowe spotkania. 
Wszyscy Ci, którzy w nich uczestniczą, zawsze podkreślają rodzinną i wyjątkową atmosferę. Jest 
okazja do złożenia życzeń, wzruszeń, wspomnień, a tych nigdy nie brakuje. 
  

  

 



 
 

III POWIATOWY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK 
DLA ŚWIETLIC SZKOLNYCH  

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

              15 grudnia 2009r. w Szkole Podstawowej nr 5 w Lęborku odbył się III Powiatowy 
Przegląd Kolęd dla Świetlic Szkolnych Szkół Podstawowych. Udział w nim wzięli uczniowie z 

lęborskich szkół podstawowych: nr 3, 5, 8 oraz z Cewic, Garczegorza, Siemirowic i Wicka. Wystąpili 
w dwóch kategoriach: soliści i zespoły. Przegląd rozpoczęła Monika Dopierała, uczennica 

gimnazjum, piękną pastorałką pt.: „Śnieg". Gospodarzem imprezy była pani dyrektor Małgorzata 
Szauła, a głównym sponsorem i honorowym gościem starosta powiatu Ryszard Wenta. Opiekunowie 
solistów i zespołów losowali numery, wg których występowali i prezentowali swoje talenty młodzi 
artyści. Uczniowie z poszczególnych szkół kolejno prezentowali swoje kolędy. Przegląd zakończył 
się występem zespołu ze Szkoły Podstawowej nr 3. Kiedy komisja podliczała punkty, wolny czas 

umiliły nam uczennice gimnazjum, grając kolędy na skrzypcach i wiolonczeli. Podsumowania i oceny 
dokonał przewodniczący. Nagrody i dyplomy wręczała pani dyrektor M. Szauła i starosta R.Wenta. 
W kategorii „soliści" nasza uczennica Weronika Labuda otrzymała II miejsce, nasz zespół ,,Wesołe 

nutki” także uplasował się na II miejscu. Uczennice przygotowała pani Bożena Lenart. 

  
 

VII Powiatowy Konkurs Plastyczny na Choinkę 
Bożonarodzeniową. 

     Na konkurs wpłynęło: 53 eko-choinek z 10 miejscowości. Komisja konkursowa postanowiła 
nagrodzić następujące prace: 
 I miejsce: Kacper Makurat – lat 7 – Zespół Szkół w Garczegorzu – op. R. Kasprzak 
  

 



 

WIGILIE KLASOWE   

    Dnia 22 grudnia odbyły się wigilie klasowe. Uczniowie przygotowali wigilijne posiłki i zasiedli 
wraz ze swoimi wychowawcami i nauczycielami do pięknie przystrojonych stołów, jednak 
najważniejszym elementem klasowych wigilii były życzenia wszystkiego najlepszego. 
  

 
  
  
  

I  TY  MOŻESZ  ZOSTAĆ  ŚWIĘTYM  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 ratowanie życia. Serca uczniów okazały się wielkie. 
Zebraliśmy 207 zł. Inicjatorkami akcji były p. A. Guźniczak i p. B. Lenart. Wszystkim darczyńcom 
za okazane serce składamy podziękowania. 
   Jesteście prawdziwymi Świętymi Mikołajami. 

  

 
  

  
  

 

DZIEŃ  BABCI I  DZIADKA  



21 I 22 stycznia to najpiękniejsze dni w roku – „ Dzień Babci     i Dziadka”.  W tych dniach babcie i 
dziadkowie obdarzeni są szczególnymi dowodami miłości.Tradycyjnie w tym roku w naszej szkole 

odbyły się spotkania wnucząt ze swoimi dziadkami i babciami. Wnuczęta pod kierunkiem 
nauczycielek recytowały wiersze, śpiewały piosenki, tańczyły. Na koniec uroczystości wręczyły 

własnoręcznie wykonane prezenty 

  

 



 

 

 

BAL KARNAWAŁOWY 
    
     Czas karnawału to czas zabaw szkolnych. Dzieci z radością czekają na ten dzień.  
15 stycznia w naszej szkole odbył się BAL KARNAWAŁOWY dla uczniów klas   I-VI. Tradycją  
balu są piękne i oryginalne stroje. I w tym roku tradycji balu stało się zadość. 
 Dzieci były poprzebierane za ciekawe postaci z bajek i filmów. Były więc wróżki, księżniczki i 
królowie, nie zabrakło też Batmanów, Piratów, Rycerzy, czy też różnych zwierzątek. 
   Ważne, jest również to, aby wszyscy dobrze się czuli  podczas wspólnej zabawy, która nasycona 
była atrakcjami i niespodziankami w postaci licznych konkursów. Każdy z uczestników miał 
możliwość prezentacji swojego stroju, mógł spróbować swoich sił w tanecznych konkursach oraz 
różnorodnych zabawach. Nagrodami były słodkie upominki. Uczniowie klas starszych bawili się przy 



muzyce dyskotekowej. Bal wyzwolił wiele radości i pozytywnych emocji wśród uczestników i miał 
charakter szalonej zabawy. 
  
  

 
  

  

 
  

 
  

 



65 ROCZNICA  MARSZU ŚMIERCI  

Z OBOZU  KL STUTTHOF 

 25 stycznia w Gdańsku-Oliwie w 65 rocznicę Marszu Śmierci  odbyła się uroczysta msza św.   w 
intencji ofiar KL Stutthof. Mszy przewodniczył ks. abp Tadeusz Gocłowski.  Po mszy św. odbyło się 
spotkanie opłatkowe z arcybiskupem , w którym uczestniczyli byli więźniowie KL Stutthof, w tym 
uczestnicy ewakuacji, dyrektorzy i uczniowie ze szkół  z Rozłazina, Redkowic i Garczegorza. W 
spotkaniu wzięli udział Konsul Niemiec  i dyrektor Muzeum Stutthof oraz chór Gedanenzis i  
zaproszeni goście. 

  

 



 

   
 

  

LUDOWA  SZOPKA  POLSKA 
  

    28 stycznia w szkole muzycznej w Lęborku odbyło się przedstawienie pt. ,,Ludowa szopka 
polska”  wystawione przez teatr Tęcza ze Słupska. Uczniowie młodszych klas obejrzeli sztukę z 
wielkim zaciekawieniem i radością. Atrakcja dla dzieci były postacie kolędników chodzące pomiędzy 
widownią. Dzięki tej sztuce uczniowie  zapoznali się z tradycjami kolędowania na Kaszubach. 

 
 

  
SPOTKANIE Z MYŚLIWYMI 

  
  

6 lutego odbyła się impreza plenerowa zorganizowana przez Koło Łowieckie ,,Żbik” z Siemirowic. 
Wzięła w niej udział grupa uczniów naszej szkoły oraz opiekunowie. Uczniowie przywieźli do lasu 
karmę dla zwierząt i uzupełnili paśniki. Atrakcją dnia był długi kulig. Myśliwi opowiadali o  trudnych 
warunkach zwierząt podczas zimy. Dzieci z zaciekawieniem słuchały, a potem zadawały pytania. W 



przerwach dzieci słuchały sygnałów łowieckich. Na zakończenie imprezy uczniowie ogrzali się przy 
ognisku, piekli kiełbaski  i częstowali się słodkościami. Pogoda dopisała i humory także.       

  

   



  

 
  

 

WALENTYNKI 

 
13 lutego obchodziliśmy w szkole Walentynki- Świętego Walentego- Dzień Zakochanych. 
Tradycyjnie, jak co roku została zorganizowana w świetlicy szkolnej poczta walentynkowa. 
Uczniowie mogli wysyłać kartki, lizaki, czekoladki i upominki dla bliskich osób. Listonosz 
walentynkowy miał sporo pracy. W szkole panował miły nastrój, każdy chodził uśmiechnięty, wielu 
uczniów ubrało się na czerwono by podkreślić to święto i jednocześnie być zwolnionym tego dnia z 
odpytywania. Atrakcją dnia był koncert zespołu ISKIERKI z Gdańska. Podsumowaniem dnia było 
przedstawienie walentynkowe przygotowane przez uczniów klas I-III i szóstoklasistów. 
  
  

 
  



FERIE  ZIMOWE w SZKOLE  
  

  
   W  pierwszym tygodniu ferii zimowych w naszej szkole odbywały się zajęcia dla dzieci. 
Nauczyciele, przedstawiciele Rady Sołeckiej i Rady Rodziców wspólnie opiekowali się dziećmi przez 
około 2 godziny. Każdy dzień przebiegał pod innym hasłem. I tak : 
  
Poniedziałek: gry, zabawy i konkursy, wykonywanie serc walentynkowych dla najbliższych. 
  
Wtorek: ,,Pomagamy ptakom przetrwać zimę”, poznajemy ptaki zimujące w Polsce, krzyżówki i 
rebusy oraz oczywiście zawieszanie karmników i dokarmianie ptaków. 
  
Środa: Turniej tenisa stołowego i słodki poczęstunek. 
  
Czwartek: Zabawy na świeżym powietrzu: lepienie bałwanów i ognisko z kiełbaskami. 
  
Piątek: Wyjazd na basen. 

 



 

 
 

DZIEŃ  KOBIET 

 

    8 marca obchodziliśmy w szkole Święto  Kobiet. Panie miały okazję zapoznać się ze znaczeniem 
swoich imion i wysłuchać piosenek. Przeboje muzyczne przeplatane były pokazem najnowszej 

kolekcji mody damskiej  w  wykonaniu chłopców. Wszystkie panie na zakończenie otrzymały laurki 
wykonane przez uczniów podczas zajęć świetlicowych. 

  

Piękna kobieta  podoba się oczom,  

dobra kobieta- sercu. 

Pierwsza jest klejnotem,  



Druga- skarbem.   

                               Napoleon Bonaparte 

  
 

  

GMINNY  KONKURS   MATEMATYCZNY  DRUŻYN 

 

 9  marca, w Zespole Szkół w Łebieniu odbył się Gminny Konkurs Matematyczny Drużyn. Każda 
szkoła podstawowa wytypowała do udziału w turnieju trzech uczniów. Naszą szkołę reprezentowali 
uczniowie klasy szóstej: Bartek Ćwikła, Dominik Makles i Filip Mielewczyk. Następnie w drodze 
losowania zostały utworzone 3-osobowe zespoły składające się z uczniów różnych szkół. Bartek 
Ćwikła wraz ze swoja drużyną zajął I miejsce, a Dominik Makles- IV. 

  

 
PODRÓŻ   PRZEZ  SYBERIĘ 

 

10 marca uczniowie naszej szkoły wzięli udział w spotkaniu  z podróżnikiem, muzykiem, pisarzem, 
dziennikarzem, pilotem samolotowym i fotografem- Romualdem Koperskim. Uczniowie z 
zaciekawieniem oglądali slajdy- zdjęcia będące dziełami sztuki i słuchali relacji podróżnika z 
wyprawy na Syberię. 

 
  

Wizyta Bractwa Rycerskiego  
  
To była niezapomniana podróż w czasy średniowieczne. W wojażach tych pomógł nam Teatr 
Historyczny Chorągiew Komturstwa Gniewskiego, który gościliśmy 11 marca. 
   W trakcie spotkania uczniowie poznawali historię poprzez kontakt z obyczajami, bronią oraz 
metodami walki. Największą frajdę sprawiło uczniom strzelanie z kuszy oraz ubieranie ich  w zbroję 
rycerską. Ten sposób zdobywania wiedzy historycznej okazał się świetną zabawą. 

  



 
  

 
  

 
  



 
 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy  Pożarniczej 

w Nowej Wsi Lęborskiej 
  

12.03.2010r.  
  

    Drużyna z naszej szkoły wzięła udział w gminnych eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy  Pożarniczej, który odbył się w gościnnej szkole w Nowej Wsi Lęborskiej. Po pytaniach 
testowych do kwalifikacji ustnych dostał się Marcin Maciejewski, który ostatecznie zajął drugie 
miejsce w kategorii szkół podstawowych za reprezentantem SP w Łebieniu, przez co zakwalifikował 
się do eliminacji powiatowych. 

Skład reprezentacji: 
    -Marcin Maciejewski 
    -Ćwikła Bartosz 
    -Makurat Bartłomiej 

 
  



 
  

 
     

Gratulujemy!  
i trzymamy kciuki za dalsze eliminacje. 

 

KANGUR  2010 

  

   18 marca odbył się w naszej szkole Międzynarodowy Konkurs matematyczny  KANGUR 2010. 
Wzięło w nim udział 13 uczniów z klas II-VI. Pisali oni test w trzech kategoriach wiekowych: 

     Kangurek- klasy II 

     Maluch- klasy III i IV 

     Beniamin- Klasy V i VI 

 

  
 



  

Mini Playback Show 

20.03.2010r. 
  

   Pierwszy Dzień Wiosny przywitaliśmy w naszej szkole śpiewająco i na wesoło. Uczniowie 
wszystkich klas próbowali swoich sił w konkursie Mini Playback Show. Do rywalizacji zgłosiło się 
bardzo wielu uczestników. Uczniowie z ogromnym zaangażowaniem wcielili się w gwiazdy show- 
biznesu: Dodę, Czerwone Gitary, Michaela Jacksona i wiele innych. W konkursie wystąpiło 7 
solistów  i 13 zespołów. Wykonawcy występowali w dwóch kategoriach wiekowych. Jury brało pod 
uwagę ruch sceniczny, strój, wygląd zewnętrzny i poprawne naśladowanie śpiewu. Celem 
przesłuchania było rozwijanie wśród uczniów zainteresowań muzycznych, integracja i zachęcanie do 
czynnego udziału w imprezach. Dzieci poświęciły wiele czasu przygotowaniom, aby zaprezentować 
się z jak najlepszej strony wokalno- tanecznej. Występy wprawiły całą społeczność szkolną w bardzo 
dobry nastrój! 
  
SOLIŚCI: 
I m. -Smykowska Julia 
II m. -Daleka  Weronika 
III m. - Kalicińska Aleksandra 
  
Zespoły I-III: 
I m. – Domaros Monika, Syldatk Ada, Syldatk Julia 
II m. –Górski Łukasz, Syldatk Konrad, Tomasiewicz Filip 
III m. – Olimpia Makles, Wiktoria Ryba 
  
ZESPOŁY IV-VI: 
I m. – Roksana Drążek, Weronika Hrycyk, Klaudia Wolff 
II m. –Kowalik Patrycja, Weronika Grzesik, Kasia Lisewska, Dorota Tusk 
II m. – Malwina Makles, Daria Kowalska, Smykowska Agata 
III m. –Zuzanna Mierzejewska, Kacper Mierzejewski, Błażej Tomasiewicz. 

  

 



 

 

 
  

 

10.04.2010. 



 

 

 

Apel pamięci - 12.04.2010r. 

 

SPOTKANIE POKOLEŃ 



SZTUTOWO 6-9 V 2010r. 
    W dniach 6-9 maja 2010 r. szkoły noszące imię patronackie, upamiętniające więźniów obozu 
koncentracyjnego Stutthof, po raz pierwszy wspólnie obchodziły swoje święto. Uczniowie i 
nauczyciele szkół w Sztutowie, w Garczegorzu, w Redkowicach i w Rozłazinie spotkali się z okazji 
65. rocznicy wyzwolenia KL Stutthof.  
Dni Patrona obchodziły wspólnie szkoły:  
• Zespół Szkół im. Pamięci Ofiar Stutthofu w Sztutowie, 
• Zespół Szkół im. Męczenników Marszu Śmierci KL Stutthof w Garczegorzu, 
• Zespół Szkół im. TOW. „Gryf Pomorski” w Redkowicach, 
• Zespół Kształcenia i Wychowania im. Bohaterów Stutthofu w Rozłazinie. 
    Program obchodów został uzgodniony wiele miesięcy wcześniej z Dyrektorem Muzeum Stutthof w 
Sztutowie Piotrem Tarnowskim, kierownikiem Działu Oświatowego tego muzeum, Marcinem 
Owsińskim, oraz z dyrektorami zainteresowanych szkół. Celem wspólnych obchodów „Dni Patrona” 
było spotkanie uczniów wyżej wymienionych w szkół z byłymi więźniami, rozmowy z nimi, 
integracja uczniów oraz obchody 65. rocznicy wyzwolenia KL Stutthof na terenie Muzeum Stutthof 
w Sztutowie. 
    W projekcie uczestniczyło 60 uczniów i 20 nauczycieli z patronackich szkół. Przez 4 dni naszym 
domem była szkoła w Sztutowie. 

  

 



  

 

 



 

 

 



 

 Zapraszamy do odwiedzenia- "SPOTKANIE POKOLEŃ" (strona www muzeum KL Stutthof) 
 

DZIEŃ  ZIEMI 

 

    29 kwietnia odbył się apel z okazji Dnia Ziemi pod hasłem ,,Woda źródłem życia”. Przygotowali 
go uczniowie klasy V pod kierunkiem p. B. Granzin. 
   Przyszli profesorowie: fizyczek, chemiczek, geobożek i biolożek opowiadali o różnych aspektach 
związanych z wodą. Reja, Gaja i ryby dyskutowały o czystości wód i apelowały do człowieka o 
pomoc. Uczniowie z widowni odgadywali sposoby ochrony wód na podstawie scenek( z użyciem 
wielu rekwizytów). Zaangażowani byli także uczniowie klas młodszych, którzy recytowali wierszyki, 
chór szkolny urozmaicił spektakl piosenkami a zespół taneczny zaprezentował pokaz dotyczący 
znaczenia wody w życiu roślin. 

 
  

   POWIATOWY  KONKURS  RECYTATORSKI  

 ,,RODNO  MOWA” 

    11maja  w Młodzieżowym Domu Kultury w Lęborku odbyły się eliminacje powiatowe konkursu  
,,Rodno Mowa” ,gdzie  laureaci konkursu gminnego reprezentowali naszą szkołę. Jury miało trudny 
orzech do zgryzienia gdyż uczestnicy konkursu reprezentowali bardzo wysoki poziom                      w 
opanowaniu języka kaszubskiego. Nagrodą dla wszystkich uczestników konkursu była wycieczka do 
fokarium na Helu. 

   Nasza uczennica Anna Konkel została wyróżniona w kategorii ,,0”. 



 
GMINNY  KONKURS  PRZYRODNICZY 

 
    14 maja  w Zespole Szkół w Łebieniu odbył się Gminny Konkurs Przyrodniczy. W tym roku 
dotyczył on kręgowców. Dwuosobowe zespoły odpowiadały na pytania związane  z rybami, płazami, 
gadami, ptakami  i ssakami oraz rozpoznawały gatunki zwierząt na podstawie ilustracji. 
  Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy szóstej: Klaudia Wolff i Adriana Milczarek, 
przygotowała je p.B. Granzin. Zespół zajął II Miejsce. 

 
 

POWIATOWA  OLIMPIADA  SPORTOWA  

 KLAS  I-III  

  

   Odbyła się ona w naszej szkole 19 maja. Wzięło w niej udział siedem 12- osobowych drużyn. 
    Zawody rozpoczęły się wprowadzeniem drużyn- przy dźwiękach marsza na salę gimnastyczną. 
Pani dyrektor E. Gębarowska przywitała zawodników i  ich opiekunów. 
    Po losowaniu grup i konkurencji na Sali pozostała grupa A, grupy B i C udały się na program 
profilaktyczny do świetlicy  i sali nr 9. Zawodnicy rywalizowali w sześciu konkurencjach. W 
przerwie uczestnicy olimpiady częstowali się ciastem, które upiekli rodzice  i napojami. 
    W finale spotkały się drużyny z Nowej Wsi Lęborskiej, SP nr 8 z Lęborka i Garczegorza.  
  I miejsce zajęła drużyna  z SP nr 8 z Lęborka i ona wyjechała z pucharem.  
  II miejsce zajęła SP z Nowej Wsi Lęborskiej,  
  III miejsce drużyna z Garczegorza . 
  IV m. –SP z Łebienia, 
  V m.- SP nr 3 z Lęborka, 
  VI m.- SP z Tawęcina, 
  VII m.- SP z Redkowic. 
Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy i nagrody w postaci sprzętu sportowego. Nagrody zakupiono 
ze środków przekazanych  przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 
Nowej Wsi Lęborskiej. 
  Wszyscy uczestnicy zawodów wyjechali zadowoleni. Przeprowadzenie olimpiady było możliwe 
dzięki współpracy nauczycieli, pomocy rodziców, Gminnej KRPA oraz Wójta Gminy Nowa Wieś 
Lęborska. 



 

 
  

 
CIEKAWE  HOBBY 

    Pod koniec maja w szkole odbył się konkurs dotyczący zainteresowań uczniów. Trzydziestu trzech 
uczniów zaprezentowało swoje zbiory w szkolnej bibliotece. Wśród zgromadzonych przedmiotów 
znalazły się znaczki, monety, breloczki, figurki, żetony, kamyki, guziki… . Każdy uczeń oddał głos 
na najciekawszą według niego kolekcję.  
   Rozstrzygnięcie  konkursu i wręczenie nagród odbyło się 29 maja, w dniu w którym obchodziliśmy 
Dzień Dziecka. Największą liczbę głosów uzyskała kolekcja Darii Kowalskiej   ( Przedmioty 
związane z bohaterką filmu Hanna Montana), II miejsce zdobył Dawid Konkel ze swoim zbiorem 
znaczków , monet i banknotów. Przedmioty marki "Pepsi" Bartłomieja Makurat pozwoliły mu  na 
zajęcie III miejsca. 

 
MÓJ  KSIĄDZ  PROBOSZCZ  I  JA 

WIERNI  CHRYSTUSOWI- KAPŁAŃSTWO 
  

 27 maja katechetka szkolna p. M. Cieszkowska przeprowadziła konkurs plastyczny dla klas I-III pt 
,,Mój ksiądz proboszcz i ja”. Każdy uczeń został nagrodzony bardzo dobrą oceną. 
10 czerwca przeprowadzony został również szkolny konkurs wiedzy o kapłaństwie dla klas IV-VI. 
Laureatami konkursu zostali: Patrycja Kowalik, Błażej Tomasiewicz, Łukasz Paprocki, Bartosz 
Ćwikła. 

 
GMINNY  KONKURS  MATEMATYCZNY  

KLAS III 



  
W lutym odbył się w naszej szkole Gminny Konkurs Matematyczny klas III. Poszczególne szkoły z 
terenu naszej gminy reprezentowało po trzech uczniów. Były to eliminacje do konkursu 
wojewódzkiego. Naszą szkołę, po wcześniejszych eliminacjach szkolnych, reprezentowali Filip 
Światły, Paulina Robakowska, Katarzyna Skuza. Najlepszy wynik z naszej drużyny osiągnął Filip 
Światły klasyfikując się na V miejscu. 

 
 

SZKOLNY KONKURS HISTORYCZNY  

 WIEDZY  O  ZIEMI  LĘBORSKIEJ 

 
Pod kierunkiem p. I. Bednarczyk uczniowie przygotowywali się do konkursu powiatowego o Ziemi 
Lęborskiej. Po napisaniu testu sprawdzającego klasyfikacja przedstawia się następująco: 
1 m. Patrycja Kwidzińska 
2 m. Anna Czaja 
3 m. Adriana Milczarek 
4 m. Klaudia Wolff 

  
 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 

2009/2010 

 



 

  

 

 



 

 

 


