
Rok szkolny 2010/2011 
  

Rozpoczęcie roku szkolnego 

    W dniu 1 września 2010 roku, jak w każdej szkole w Polsce obchodziliśmy 
rozpoczęcie roku szkolnego 2010/2011. Cała społeczność uczniowska z pocztem 
sztandarowym i zaproszonymi gośćmi udała się na mszę świętą. W tym uroczystym 
spotkaniu udział wzięli nasi uczniowie, ich rodzice oraz pracownicy szkoły. Pani 
dyrektor Ewa Gębarowska powitała wszystkich zebranych i przedstawiła najważniejsze 
informacje dotyczące nowego  roku szkolnego.  Na zakończenie  uczciliśmy minutą 
ciszy rocznicę wybuchu II Wojny Światowej.  Następnie wszyscy zebrani rozeszli się do 
swoich klas na spotkanie z wychowawcami. 

  

 

 

 



  
 

  
  

71 lat temu, 2 września 1939 r., do obozu Stutthof zesłano 
pierwszych więźniów 

  

W dniu 5 września 2010 r. na terenie Muzeum Stutthof miała miejsce uroczystość 
kończąca obchody 71. rocznicy pierwszego transportu więźniów do obozu Stutthof. Był 
to pierwszy i najdłużej działający obóz koncentracyjny założony przez niemieckich 
nazistów poza terytorium III Rzeszy. Historia Stutthofu to 2077 okrutnych dni…  

Prócz byłych więźniów w uroczystości wzięli udział przedstawiciele parlamentu, władz 
państwowych i urzędów centralnych, samorządu, korpusu dyplomatycznego, sił 
zbrojnych, policji, Straży Granicznej, straży pożarnej, muzealnicy. Obecna była liczna 
reprezentacja młodzieży szkolnej wraz z nauczycielami oraz harcerze. Oprawę 
uroczystości i ceremoniał wojskowy zapewniła Kompania Reprezentacyjna i Orkiestra 
Marynarki Wojennej. 
Wśród przybyłych znaleźli się między innymi Doradca Marszałka Senatu RP Małgorzata 
Gładysz, Wiceminister Edukacji Narodowej Mirosław Sielatycki, Wicewojewoda 
Pomorski Michał Owczarczak, Senator RP Andrzej Grzyb, Poseł RP Jerzy Kozdroń 
oraz przedstawiciel Dowództwa Marynarki Wojennej Kontradmirał. 
Zebranych powitał dyrektor Muzeum Stutthof Piotr Tarnowski, przekazując głos 
Bernardowi Szczeblewskiemu oraz Alfonsowi Miszewskiemu, byłym więźniom KL 
Stutthof, którzy wygłosili przesłanie do zebranych. Następnie przedstawiciele czterech 
wyznań religijnych odmówili modlitwy za ofiary obozu koncentracyjnego Stutthof. 
Program artystyczny przygotowali          i zaprezentowali zebranym uczniowie 
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku. Jak co 
roku został odczytany Apel Poległych, oddano salwę honorową, złożono wieńce i 
wiązanki oraz zapalono znicze pod Pomnikiem Walki i Męczeństwa. 

Uroczystość poprzedziła msza święta w kościele pw. Świętego Wojciecha w Sztutowie, 
uświetniona udziałem pocztów sztandarowych Marynarki Wojennej RP oraz szkół 
noszących imiona związane z byłym obozem Stutthof (Garczegorze, Redkowice, 
Rozłazino, Sztutowo). Po nabożeństwie nastąpił Marsz Pamięci pod Pomnik Walki i 
Męczeństwa na terenie Muzeum Stutthof. 



 

 

 
  



  

DZIEŃ PATRONA  SZKOŁY 

 

W niedzielę 26 września 2010 r. odbyły się uroczystości patriotyczno – religijne w 
miejscach byłych obozów ewakuacyjnych dla więźniów KL Stutthof - uczestników 

„Marszu Śmierci” w 1945 r. w Gęsi i Krępie Kaszubskiej. 
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele starostwa lęborskiego, władz 

samorządowych Nowej Wsi Lęborskiej, Wicka, Krępy Kaszubskiej, mieszkańcy oraz 
młodzież szkolna z Gimnazjum w Wicku i naszej szkoły. która przedstawiła  program 
artystyczny poświęcony męczennikom KL Stutthof. Uroczystość została uświetniona 

przez Kompanię Reprezentacyjną Wojsk Zmechanizowanych w Lęborku. Apel 
Poległych odczytał por. Jarosław Hejke. 

Po koncelebrowanej Mszy świętej Adelajda Krainik, b. więźniarka polityczna KL Stutthof 
odczytała dwa wiersze. Honorowymi gośćmi uroczystości byli b. więźniowie KL Stutthof: 
Stanisław Strzelczyński, Felicjan Łada, Adelajda Krainik oraz Regina Szarut – Deyna i 

Agnieszka Rode – żony b. więźniów KL Stutthof. 
Izba Pamięci w Krępie Kaszubskiej została wzbogacona o nowe eksponaty wykopane z 
mogiły 4 nieznanych więźniów KL Stutthof – ofiar „Marszu Śmierci” podczas ekshumacji 
29 marca 2010 r. w Łebuni: pasek ze skóry z klamrą, fragmenty materiału ubraniowego. 

Ponadto pani Regina Szarut – Deyna – żona ś. p. Maksymiliana Deyny, więźnia 
politycznego KL Stutthof, podarowała jego legitymację wojskową. 

Z ramienia Muzeum Stutthof uczestniczyła w uroczystościach kustosz Elżbieta Grot. 

 



 

 

 



PASOWANIE NA  UCZNIA  KLASY  I 

  

  6 października  odbyło się ślubowanie klasy pierwszej. Na tę uroczość przybyli 
zaproszeni goście, rodzice i cała społeczność uczniowska. Pierwszoklasiści swoim 
programem artystycznym udowodnili, że zasługują na przyjęcie do grona uczniów 
naszej szkoły. Pasowania dokonał były więzień KL Stutthof pan  Stefan 
Lewandowski. Uczniowie otrzymali upominki od gości, samorządu szkolnego oraz 
uczniów klasy II. Uśmiechnięci i zadowoleni wraz z rodzicami udali się do swojej klasy. 

 

 

   



 

ŻYWA LEKCJA HISTORII 

  

  6 października, po ślubowaniu klasy I, nasi goście: Stefan Lewandowski, Stanisław 
Strzelczyński, Elżbieta Grot, Barbara Głusik, Alfons Miszewski  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. 

  
  
 
 
 
  

 
  



DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 
  
  

    Corocznie Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej w Garczegorzu 
obchodzimy jako wyjątkową uroczystość, bo jest to przecież święto wszystkich 
pracowników szkoły. Od samego rana widać było w szkole same uśmiechnięte twarze, 
a z co niektórych klas dobiegało tradycyjne " Sto lat!" kierowane pod adresem jakiejś 
Pani lub Pana. Podczas przerw można było zobaczyć nauczycieli z bukietami 
jesiennych kwiatów lub słodkościami, 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 IVa 
wraz z wychowawczynią p. Alicją Stromską. Nasz apel rozpoczęliśmy podziękowaniem 
w formie piosenki w wykonaniu chóry szkolnego dla nauczycieli i pracowników naszej 
szkoły za trud,  jaki wkładają w nauczanie  i wychowanie uczniów. Następnie odbyła się 
część artystyczna, przedstawiająca scenki z życia ucznia w rodzinie oraz szkole. 
Następnym punktem programu była piosenka „Przyśpiewki szkolne” ( na melodię 
„Sokoły”). Największe wrażenie u całej widowni wywołał taniec wykonany przez szkolną 
grupę taneczną przygotowaną przez p. Romanę Kasprzak. Barwne stroje i brawurowa 
choreografia spowodowały lawinę braw. Następnie uczniowie złożyli nauczycielom 
życzenia oraz wręczyli upominki    - czekolady.  Miłym akcentem kończącym apel było 
wręczenie nauczycielom nagród Dyrektora Szkoły przez p. Ewę Gębarowską oraz 
zaśpiewanie przez uczniów tradycyjnego „Sto lat”.  

  
  

 



 
 

 
 

 



        
 

 
  

WSPOMNIENIA  

  W 32 rocznicę wyboru papieża Jana Pawła II obchodziliśmy    w szkole po raz kolejny 
Dzień Papieski. Uczniowie przedstawili montaż słowno-muzyczny pod hasłem 
WSPOMNIENIA.  Przedstawienie urozmaiciły teledyski. 17 października uczniowie 
występowali w kościele parafialnym w Garczegorzu a 20 października zaprezentowali 
się przed społecznością szkolną. Montaż przygotowały panie: M. Cieszkowska, I. Płotka 
i B. Lenart. Pokazem teledysków zajmował się pan D. Waszczuk. 

 

 

 

 



SEKRETY PANA KLEKSA 

 

    28 października w naszej szkole gościliśmy Zespół Teatralny- Grupę T. W spektaklu 
przedstawionym przez artystów poruszono problem uzależnień oraz ekologii. Tytułowy 
Pan Kleks zostaje okradziony ze swoich najcenniejszych skarbów. W poszukiwaniach 
pomagają mu zajączek, żabka , babula Pelagia oraz wybrani uczniowie. Po drodze 
czeka ich  wiele ciekawych przygód.  

 

KIERMASZ  OBRAZÓW 

  

  Na przełomie października i listopada w bibliotece szkolnej odbył się kiermasz 
obrazów. Malarka Leokadia Michalec zaprezentowała szeroki wachlarz swoich prac: 
krajobrazy, pejzaże, martwą naturę, zwierzęta, astro- plastykę i inne. Wystawa obrazów 
była okazja do przeprowadzenia kilku lekcji plastyki. 

Zapraszamy na stronę www p. Leokadii Michalec 

 

11.XI 

ŚWIĘTO   

NIEPODLEGŁOŚCI 

  

   Tradycyjnie w naszej szkole odbyła się uroczystość dotycząca rocznicy Odzyskania 
Niepodległości. W tym roku szkolnym uroczysty apel przygotowała klasa piąta. 

   W programie przedstawiono teksty znane i nowe, dołączono piosenki, które 
dotychczas nie były śpiewane na apelach szkolnych. Trudna tematyka zaprezentowana 
została w sposób zrozumiały także dla młodszych uczniów: scenki dramowe, elementy 
pantomimy oraz      ,, głosy z Sali”. Piątoklasistów wspomógł chór szkolny. 

 

ŚWIATOWY  DZIEŃ  MISIA 

  



  25  listopada obchodziliśmy w bibliotece po raz piaty Dzień Pluszowego Misia. Z tej 
okazji zaprosiliśmy do nas wszystkie pluszowe misie, a było ich 51. 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. Wpłynęły 
44 prace plastyczne i 4 literackie.  

  

Kategoria 0-III 

I miejsce –W. Ambrozińska  

I miejsce –Z. Wrzesień  

II miejsce-M. Labuda  

II miejsce –W. Labuda 

III miejsce-Z. Bobrucka  

III miejsce- K. Paprocka 

III miejsce -J. Postma 

III miejsce- J. Tabaka 

 Kategoria IV-VI 

 I miejsce – M. Cichosz 

 II miejsce- D. Brzeska 

 Nagroda specjalna- Dominika Różyńska 

  

 



 ANDRZEJKI 

  

   Tradycyjne ANDRZEJKI odbywały się w klasach 26 listopada. Uczniowie wróżyli 
sobie za pomocą wosku, butów, serduszek i ciasteczek. Słodki poczęstunek 
przygotowali rodzice, wszyscy świetnie się bawili przy muzyce. 

 

MIKOŁAJKI 

 

  W poniedziałek 6 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. 

 

SPOTKANIA W KRĘGU 

  

   10 grudnia pani pedagog R. Karwat i pani psycholog A. Zębala przeprowadziły 
zajęcia z komunikacji interpersonalnej w klasach I-III. 

   Zajęcia wzmocniły relacje między uczniami, pomogły dzieciom kształtować poprawne 
stosunki międzyludzkie. 

 

 

POWIATOWY  KONKURS  PLASTYCZNY-  

 STROIK  BOŻONARODZENIOWY 

   

  



   W grudniu uczniowie klasy II wykonali stroiki  świąteczne . Najpiękniejszych  sześć 
prac wzięło udział   w Powiatowym Konkursie Plastycznym- Stroik Bożonarodzeniowy. 
Z naszej szkoły najpiękniejszy stroik wykonał Jakub Maik ,który  zajął III miejsce. 

 

KOLĘDO  NASZEPTAJ  NAM  DOBREJ  NADZIEI 

  

   W grudniu  Zespół Szkół w Nowej Wsi Lęborskiej zaprosił naszą szkołę do wzięcia 
udziału w VIII Gminnym Konkursie Twórczości plastycznej. Celem konkursu było 
poznanie  i kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia oraz 
uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych ludzi. Do konkursu przystąpiła spora grupa 
uczniów z naszej szkoły , wykonali oni aniołki z różnego materiału. 

  I tak -II miejsce zdobyła Wiktoria Ryba- IVb, a wyróżnienie otrzymała Weronika Ryba z 
klasy VI. 

 

POWIATOWY  PRZEGLĄD  KOLĘD  I PASTORAŁEK 

  

    14 grudnia świetlica szkolna przy SP nr 5 w Lęborku zorganizowała IV Powiatowy 
Przegląd Kolęd i Pastorałek pod patronatem Starosty Powiatu Lęborskiego. Celem 
przeglądu była popularyzacja kolęd. 

  Uczennica naszej szkoły Julia Wolska z klasy II zajęła II miejsce, natomiast zespół 
GWIAZDECZKI ( Monika Domaros, Dominika Różyńska, Jakub Maik) uplasował się na 
III miejscu. 

 

JASEŁKA 

    22 grudnia odbyła się premiera JASEŁEK przygotowanych przez uczniów  klasy  III. 
Przedstawienie wzbogaciły kolędy w wykonaniu chóru szkolnego. W styczniu,  podczas 
spotkania z rodzicami, uczniowie  ponownie  zaprezentowali  się  w  
spektaklu   ,,Betlejem miasto narodzenia”. 

 

WIGILIE  KLASOWE 

     Tradycją w naszej szkole są wigilie klasowe, organizowane przez poszczególne 
klasy i wychowawców. Jest to ostatni dzień nauki przed świętami – w tym roku 
przypadły one na 21-22 grudnia. 



   Tego dnia wszyscy akcentują zbliżające sie święta i Wigilie. Zarówno nauczyciele jak i 
uczniowie spotykają się w swoich klasach wspólnie łamiąc się opłatkiem, składając 
sobie życzenia, kolędując oraz spożywając razem przygotowane postne potrawy. 

   Wigilie klasowe zbliżają wszystkich do siebie i wprowadzają do szkoły nastrój 
świąteczny. Na stołach wigilijnych znajdowały sie m.in. krokiety z barszczem 
czerwonym, śledziki, sałatki i przede wszystkim wypieki  świąteczne. W atmosferę 
świąteczną wprowadziło uczniów wspólne kolędowanie i świąteczne życzenia składane 
podczas łamania sie opłatkiem. 

 

W  ŻŁOBIE  LEŻY… 

    Jak co roku w  bibliotece szkolnej odbyło się przesłuchanie pieśni 
bożonarodzeniowych. Konkurs przygotowała katechetka Maria Cieszkowska. Do 
przesłuchania przystąpiło bardzo wielu uczniów z klas  I-VI. Dzieci zostały ocenione w 
dwóch kategoriach wiekowych. 

Klasy  I-III: 
I m.- W.  Labuda, K. Paprocka 
II m –A. Ćwikła 
III m.- J. Marciniak, J. Syldatk, M. Domaros 
Klasy IV-VI 
I m.-  M.  Cichosz 
II m.-  B.Tomasiewicz , Ż. Lejk 
III m.- J. Lejkowska, J. Konkel, Ł. Paprocki 

 
Wyjazd do Gdańska-Oliwy- I 2011r. 

25 stycznia w Gdańsku-Oliwie w 66 rocznicę Marszu Śmierci  odbyła się uroczysta msza św. w 
intencji ofiar KL Stutthof. Mszy przewodniczył ks. abp Tadeusz Gocłowski. 

  

 
 



 

 
  

 
GMINNY  KONKURS  MATEMATYCZNY 

   10 lutego odbył się w naszej szkole Gminny Konkurs  Matematyczny dla klas III. Wzięły w nim 
udział wszystkie szkoły z naszej gminy. Do kolejnego etapu- powiatowego zakwalifikowali się 

uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Nowej Wsi Lęborskiej. 
  



 
DZIEŃ  KOBIET 

      Program artystyczny z okazji Dnia Kobiet w tym roku    przygotowali chłopcy ze świetlicy 
szkolnej. 

      Złożyli życzenia, recytowali wiersze, aforyzmy i powiedzonka o paniach. Dla naszych pięknych  
kobiet zadedykowali piosenkę Jerzego Połomskiego Bo z dziewczynami nigdy nie wie się, oraz 

wykonali do niej taniec. Kilka dni wcześniej przeprowadzili ankietę z pytaniem do  mężczyzn Po co 
istnieją kobiety?  Śmiechu było co niemiara. 

   Na zakończenie wszyscy chłopcy z naszej szkoły odśpiewali STO LAT…  
oraz wręczyli wszystkim kobietom i dziewczynkom kwiaty. 

  
 

LEKCJA  HISTORII 

   4 marca uczniowie klasy IVb wraz z nauczycielką historii panią Ireną Bednarczyk, a także z 
kolegami  ze szkoły z Łebienia wybrali się do Izby Pamięci w Krępie Kaszubskiej. Po zwiedzaniu 
izby i zapoznaniu się z historią Marszu Śmierci KL Stutthof, uczniowie odwiedzili cmentarz w 
Krępie, a następnie miejsce pamięci w Gęsi, gdzie poznali historię tych miejsc. 

  
Kimkolwiek byłeś: 
                  Czechem, 
                 Żydem, 
                 Litwinem, 
                 Węgrem, 
                 Czy Polakiem-… 
Na pewno będziesz żył 
W piosence smutnej. 
Na pewno będziesz żył w granicie leśnym. 
Pobudujemy krzyże wszędzie, 
Gdzie tylko ślad 
Twojej pamięci będzie. 
Przeminie czas. 
Będziemy starsi. 
Imiona Wasze 
Pokolenia poznają. 
Przeminie czas. 
Nas dzieci zmienią. 
I wciąż historia  
Powtórzy prawdę. 

  
  

 

DZIEŃ  WIOSNY 

    21 marca odbył się w naszej szkole DZIEŃ WIOSNY pod hasłem  ,,Grunt to dobre 
wychowanie”. Uczniowie obejrzeli przedstawienie Jan Brzechwa uczy nas kultury. Prezentowali się 



też w scenkach związanych z dobrymi manierami. Każda klasa przygotowała krótkie przedstawienie 
dotyczące różnych sytuacji z życia codziennego np. wizytę gości, rozmowę przez telefon, 
spożywanie posiłków… . Wręczono też nagrody uczniom, którzy zdobyli czołowe miejsca w 
konkursie plastycznym związanym z dobrymi zwyczajami. Odbył się również turniej klasowy Bon 
ton. Dzieci losowały balony z pytaniami i odpowiadały na nie. Dzień zakończył się rozgrywkami 
sportowymi,    bogatymi w emocje. Za organizację dnia odpowiedzialny był Samorząd Szkolny. 

 

CALINECZKA  

    "Calineczka"  na podstawie baśni Hansa Christiana Andersena przyciągnęła do Hali Olivia 
prawdziwe tłumy. Autokary przywoziły dzieci z całego województwa. Uczniowie naszej szkoły 
obejrzeli spektakl na lodzie 24 marca.  Dzieciom podobały się śliczne i uzdolnione łyżwiarki, 
znakomite kostiumy i piękna, romantyczna  muzyka  zaczerpnięta z repertuaru klasycznego. Rewia 
oparta na motywach baśni Hansa Christiana Andersena została wyprodukowana przez Teatr Aleko, 
który jest artystyczną filią moskiewskiej szkoły mistrzostwa sportowego. Zespół  składający się 
głównie z dziewcząt, imponował radością i młodzieńczą spontanicznością. Ogromny plus należy się 
rewii  za żywiołowy i pełen ekspresji taniec. "Calineczka" zachwycała lekkością wykonania  i 
romantyczną atmosferą. Składały się na nią: wspaniała muzyka, czerpiąca z arcydzieł muzyki 
klasycznej, cudowne stroje i sama historia. 

  
 

KATYŃ 1940 

   W marcu i kwietniu, w naszej szkole  prezentowana była wystawa historyczna zatytułowana 
„Katyń 1940” przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci 
Narodowej. Wystawie towarzyszyły lekcje prowadzone przez pracownika IPN , w których udział 
wzięli uczniowie  klasy piątej. Istotnym elementem wystawy były biogramy  osób zamordowanych 
w Katyniu. 

  
 

IPN 

    W kwietniu pracownik IPN przeprowadził u nas w szkole po 2 lekcje z uczniami klas V i VI. 
Jedna z nich dotyczyła symboli narodowych- kiedy się narodziły, co oznaczają, jaka rolę pełniły 
dawniej i kiedy współcześnie się pojawiają. Druga lekcja poświęcona była historii najnowszej. 
Uczniowie pracowali w grupach. Otrzymali koperty z zadaniami i fotografiami (stan wojenny, 
protesty robotników). Wszyscy pracowali w skupieniu. 

  
 

GMINNY DRUŻYNOWY TURNIEJ MATEMATYCZNY   

  



    24 marca w szkole w  Leśnicach odbył się Konkurs matematyczny. Uczniowie pracowali w 
grupach złożonych z losowo wybranych dzieci  z różnych szkół naszej gminy. Zadania, które 
rozwiązywali dotyczyły życia codziennego np. zakupów, usług pocztowych. Marcin Majewski i 
Błażej Tomasiewicz -uczniowie klasy VI- wraz ze swoimi drużynami zdobyli  I miejsca, a grupa 
Rafała Górskiego IV. Uczniów do konkursu przygotowała pani Beata Granzin. 

  
 

 MISTRZ  ORTOGRAFII 

     W kolejnym gminnym  konkursie ortograficznym  ,, Mistrz Ortografii” uczestniczyło 18 
uczniów ze szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Zespół Szkół  w Garczegorzu 
reprezentowali: 

-Magdalena Cichosz     - IV miejsce 

-Żaneta Podwojewska  - V miejsce  

-Filip Światły                  -X miejsce 

   Drużynowo zajęliśmy III miejsce. W czasie prac komisji uczennice klasy V przygotowały 
poczęstunek dla wszystkich uczestników konkursu. 

  
 

PODRÓŻ  W  CZASIE 

      To była niezapomniana podróż  w czasie. W wojażach tych pomógł nam Teatr Historyczny 
Chorągiew Komturstwa Gniewskiego, który gościliśmy  6 kwietnia. W trakcie spotkania uczniowie 
poznawali historię poprzez kontakt z obyczajami, bronią oraz metodami walki. Największą frajdę 
sprawiło uczniom  ubieranie ich  w togę i zbroję rycerską. Ten sposób zdobywania wiedzy 
historycznej okazał się świetną zabawą. 

  
 

  

XI  KONKURS  RECYTATORSKI   

POEZJI  I  PROZY KASZUBSKIEJ 

      19 kwietnia w Nowej Wsi Lęborskiej odbyły się eliminacje gminne  Konkursu ,,Rodno 
Mowa”. Z naszej  szkoły wzięło udział 9 uczestników. Uczniowie prezentowali wiersz i fragment 
prozy  po kaszubsku. Zakwalifikowali się oni do eliminacji powiatowych. Uczniów przygotowały p. 
Izabela Płotka i p. Bożena Lenart.  

 Grupa przedszkolna 

II miejsce – Wojciech Syldatk 



 Uczniowie klas I-III 

I miejsce – Ania Konkel 

III miejsce- Ada Syldatk 

 Uczniowie klas IV-VI 

II miejsce- Julia Lejkowska 

III miejsce- Julia Konkel  

 

 KOSZYCZEK  WIELKANOCNY 

    Świetlica szkolna zorganizowała konkurs KOSZYCZEK  WIELKANOCNY, który stanowił 
wystawę oraz dekorację holu głównego. Dzieci wykonywały prace z różnych tworzyw. Oczywiście 
jak w każdym konkursie wyłonieni zostali zwycięzcy. 

I miejsce- Alicja Daleka kl. I 

II miejsce- Weronika Daleka kl. IVb 

III miejsce- Adriana Majchrzak kl. VI 

  
  

 
  

WIELKANOC  W  TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ   

DZIECI, MŁODZIEŻY  I  DOROSŁYCH 

   Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej zaprosił naszą szkołę do wzięcia udziału w 
konkursie związanym ze Świętami Wielkiej Nocy. Celem tego konkursu było podtrzymanie tradycji 
związanej z obrzędowością Świąt Wielkanocnych. Konkurs odbył się w trzech kategoriach: 
PISANKA, PALMA, POCZTÓWKA. Z naszej szkoły po nagrody pojechali: 

 I miejsce- Zuzanna Wrzesień kl. I 

III miejsce- Jolanda postma kl. I 

III miejsce- Jakub Białk kl. II 

Wyróżnienia otrzymały: - Klaudia Maik- ,,0” 

                                      - Weronika Daleka kl. IVb 

  
 

  



SPRACHDOKTOR  

    W kwietniu 2011 w Szkole Podstawowej po raz siódmy został przeprowadzony ogólnopolski 
konkurs germanistyczny SPRACHDOKTOR. Konkurs był kierowany do uczniów klas IV-VI. 
Dzięki udziałowi w konkursie nasi uczniowie mieli szansę porównania swojej wiedzy i 
umiejętności  z uczniami z innych szkół, województw.  Uczniowie sprawdzili swoje wiadomości i 
umiejętności językowe rozwiązując test wielokrotnego wyboru.  Naszych uczniów przygotowuje do 
konkursu od siedmiu lat  pani Alicja Stromska. Do tegorocznej edycji konkursu przystąpiło 6 
uczennic (4 z klasy piątej i 2 z klasy szóstej). Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała 
komisja w składzie: p. Bożena Lenart i p. Alicja Stromska. Uczennice Daria Kowalska i Żaneta 
Podwojewska otrzymały dyplom uznania za uzyskanie dobrego wyniku. Daria Kowalska zdobyła II 
miejsce w województwie pomorskim, a uczennica Żaneta Podwojewska VII miejsce. Pozostałe 
uczennice otrzymały dyplomy uczestnika konkursu, aczkolwiek ich wyniki są również 
zadowalające. Uczennica Zuzanna Mierzejewska osiągnęła XII miejsce, a uczennica Magdalena 
Cichosz XIII miejsce w województwie pomorskim.  

  
 

  

,,NIECH  SIĘ  ŚWIĘCI  3  MAJ”  

  29 kwietnia odbył się w naszej szkole apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. Przedstawienie o 
tematyce patriotycznej przygotowała klasa VI pod opieką wychowawczyni pani B. Granzin. 
Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu.  Występy uświetnił  
chór szkolny i polonez w wykonaniu uczniów klasy VI. 

 
  

PAMIĘTAMY  

   Składanie kwiatów i zapalenie zniczy to nie jedyne sposoby upamiętnienia osób, które swoją 
postawą zasłużyły się dla historii i następnych pokoleń. Uczniowie naszej szkoły i mieszkańcy 
Krępy Kaszubskiej  uczcili ofiary Marszu Śmierci sprzątając groby i  porządkując teren cmentarza. 
Czynimy to kilka razy w roku. 

  Młodzieży pomagali także mieszkańcy Krępy Kaszubskiej, gospodynie z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Krępie, a także przedstawiciele lokalnych władz: senator RP Kazimierz Kleina, 
burmistrz Lęborka- Witold Namyślak i wójt gminy Nowa Wieś Lęborska- Ryszard Wittke. Był to 
też moment na przypomnienie historii tego miejsca   i postaci ofiar Marszu Śmierci.Uczestnicy 
spotkania odwiedzili także Izbę Pamięci Ofiar Marszu Śmierci KL Stutthof imienia profesora 
Konstantina Čakste w Krępie Kaszubskiej. 

  
 

GMINNY  KONKURS  KALIGRAFII 

   11 maja w Leśnicach odbył się konkurs pięknego pisania dla klas I-III. Naszą szkołę 
reprezentowały uczennice Alicja daleka i Julia Marciniak.  

Julia Marciniak z klasy II zajęła I miejsce, a Alicja Daleka po dogrywce zajęła IV lokatę.  



  
 

  

GMINNY  PRZEGLĄD  PIOSENKI  ANGLOJĘZYCZNEJ 

   11 maja w zespole Szkół w Leśnicach odbył się Gminny Konkurs Piosenki 
Anglojęzycznej. Naszą szkołę reprezentowały dwa zespoły i dwóch wokalistów. 

   W kategorii wokalistów I miejsce zajęła Monika Domaros, a nasze Biedroneczki z klasy II 
zdobyły II miejsce. 

  
 

  

BEATYFIKACJA  JANA  PAWŁA  II 

  20 maja uczniowie klasy IVa, V i VI uczcili Jana Pawła II. Z okazji beatyfikacji naszego papieża 
przedstawili montaż słowno-muzyczny. Wykorzystano do przedstawienia pokaz multimedialny i 
teledyski. Uczniów przygotowały panie I. Płotka, M. Cieszkowska i B. Lenart, strona techniczną 
opiekował się pan D. Waszczuk. 

  22 maja ten sam montaż przedstawiono w kościele parafialnym w Garczegorzu. 
  

 
  

ŚWIATOWY  DZIEŃ  ZIEMI  

   Tegoroczne obchody Światowego Dnia Ziemi odbywały się pod hasłem Las całkiem blisko nas. 
W dniach 13 i 27 maja uczniowie naszej szkoły mogli pogłębić swoją wiedzę o lesie podczas 
wędrówki po ścieżce przyrodniczo-dydaktycznej w Leśnicach. Informacje o rodzajach siedlisk, 
niszach pokarmowych, organizmach roslinnych i zwierzęcych i zasadach grzybobrania przekazał  w 
bardzo ciekawy sposób pan leśniczy. Dzieci były zachwycone zajęciami w terenie. Leśny Dzień 
Ziemi zakończyliśmy ogniskiem i kiełbaskami w miejscu do tego przeznaczonym. 

  
 

BAŚNIE  ANDERSENA  

   23 maja w Szkole w Redkowicach odbył się konkurs pt. ŚWIAT BAŚNI H. CH. ANDERSENA. 
Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy III, które przygotowała do konkursy pani I. Płotka. 
Kinga  Wyrwał zajęła- I miejsce a Ada Syldatk –III. Uczniowie szkół naszej gminy najpierw 
rozwiązywali test a później rozpoznawali rekwizyty  i fragmenty baśni Andersena. 

  
 

SZKOLNY KONKURS  HISTORYCZNY   

WIEDZY  O  KL  STUTTHOF 



   I etap pisemny, wiedzy o KL Stutthof odbył się w szkole 10 i 11 maja. Wszyscy uczniowie klas 
starszych pisali test sprawdzający wiadomości o naszym patronie. Do finału ustnego przeszło po 2 
uczniów z klas IV, a z klasy V i VI po 4 uczniów. Finał odbył się 24 maja. Uczniowie losowali 
grupy, w których znaleźli się uczniowie wszystkich klas. 

 I miejsce Konrad Syldatk  IVa 

               Weronika Grzesik  V 

               Marcin Maciejewski  VI 

 II miejsce Marek Ptak  IVb 

               Patrycja Kowalik V 

               Cezary Czajkowski  VI 

  

III miejsce Katarzyna Skuza IVb 

                   Magdalena Cichosz V 

                  Żaneta Lejk  VI 

  

IV miejsce Beata Betcher IVa 

                 Karol Matusz  V 

                Kacper Mierzejewski  VI 
  
  

 

Experyment 

    W kwietniu Samorząd Uczniowski zorganizował cykl wycieczek do Centrum Nauki Experyment 
w Gdyni. Jest to fascynujące laboratorium dla małych i dużych odkrywców, w którym można 
namacalnie poznawać prawa fizyki i przyrody.  Uczniowie odwiedzili Centrum w trzech turach: 12 
kwietnia - klasy I i II; 14 kwietnia – klasy III, IV a i IV b; 15 kwietnia – klasa V i VI. Ta niezwykła 
pracownia doświadczalna okazała się dla uczniów wielkim placem zabaw. Na powierzchni 400 m2  
czekało na uczniów ponad 30 eksponatów do interaktywnej zabawy. Zostały one podzielone na 5 
grup tematycznych. Eksperymenty przybliżyły młodym odkrywcą m.in. zasady optyki, emisji 
dźwięków oraz tajemnice ludzkiego ciała i przyrody. Oprócz zwiedzania Centrum uczniowie wzięli 
również udział  w półgodzinnych zajęciach "Mój dom jest eko" oraz „Niewyjaśniona zagadka”. W 
obu zajęciach zostały wykorzystane aktywne metody edukacji m.in. tablice interaktywne. Na zajęciu 
„Mój Dom jest eko” uczniowie dowiedzieli się czym jest zasada 3R, w jaki sposób oszczędzać 
wodę i energię oraz jak rozpoznać znaki ekologiczne. Zajęcie  "Niewyjaśniona zagadka" okazała się 
świetną zabawą i sprawdzianem na logiczne myślenie. Podczas zajęć uczestnicy zmierzyli się z 
fascynującą zagadką przyrodniczą. Ich zadaniem była rekonstrukcja tajemniczych zdarzeń oraz 



wykrycie sprawcy zamieszania. Do dyspozycji uczniów mieli zdjęcie miejsca przestępstwa, 
odnaleziony trop oraz listę podejrzanych. Wyjazd do Centrum Nauki Experyment był dla naszych 
uczniów wspaniała przygodą i świetną zabawą. 

  
 

STUTTHOF 2011 

       W maju obchodziliśmy 66 rocznicę wyzwolenia KL Stutthof oraz dni patrona.  Podobnie jak w 
zeszłym roku przeżywaliśmy swoje święto  wspólnie z byłymi więźniami KL Stutthof oraz  z 
zaprzyjaźnionymi szkołami w Sztutowie, Redkowicach i Rozłazinie. Do spotkania pokoleń doszło  
w Sztutowie w  dniach 4-7 maja . W spotkaniu uczestniczyli również goście ze szkoły w Gingst w 
Niemczech. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy szóstej oraz nauczyciele: p. Beata 
Granzin, p. Alicja Stromska oraz   p. Dariusz Waszczuk – nasz fotoreporter.  
   4 maja 2011 
    Do Sztutowa przyjechaliśmy 4 maja.  Zostaliśmy serdecznie powitani przez Dyrekcję ZS  w 
Sztutowie - Panią Sylwię Owsińską i Bożenę Nowak. Po zakwaterowaniu w ośrodku „Promyk” i 
pysznym obiedzie zwiedziliśmy Muzeum Stutthof. Zostaliśmy podzieleni na trzy grupy. Każda 
grupa otrzymała wykwalifikowanego przewodnika. Dowiedzieliśmy się o wstrząsających aspektach 
życia w obozie koncentracyjnym podczas II Wojny Światowej. Po zwiedzeniu udaliśmy się do kina. 
Obejrzeliśmy film opowiadający o życiu w obozie Stutthof i o skazaniu zbrodniarzy 
odpowiadających za śmierć wielu ludzi.  Po kolacji spotkaliśmy się  w szkole w celu prezentacji 
szkół. Na początku zabrał głos Dyrektor Muzeum Stutthof  Pan Piotr Tarnowski. Następnie 
uczniowie i nauczyciele przedstawili za pomocą pokazu multimedialnego najważniejsze informacje 
o swojej szkole i działaniach związanych  z patronem. Prezentacje były tłumaczone przez 
nauczycieli na język niemiecki lub angielski dla gości z Niemiec.  
5 maja 2011  
   Kolejny dzień spędziliśmy bardzo aktywnie. Rozpoczął się od zajęć integracyjnych na terenie 
szkoły. Zostaliśmy podzieleni na grupy. Wspólnie  z uczniami z Redkowic i Sztutowa 
uczestniczyliśmy w zajęciach w świetlicy przygotowanych przez p. Granzin i p. Stromską.  Było 
bardzo wesoło. Malowaliśmy swoje portrety, toczyliśmy pomarańcze nosem do celu, tańczyliśmy 
itd. Fajna zabawa  i fajna atmosfera. Po zajęciach obejrzeliśmy   2 przedstawienia, przygotowane 
przez uczniów i nauczycieli ze szkoły  w Sztutowie i Redkowicach. Po przedstawieniach odbyła się 
prelekcja o bursztynie. Poprowadził ją Pan Stanisław Nowak. Wytłumaczył nam skąd się wziął 
bursztyn, gdzie możemy go znaleźć, opisał nam jego rodzaje  i pokazał nam kilka rodzajów 
bursztynu. Po godzinie czternastej pojechaliśmy na wycieczkę do Malborka. Gdy dojechaliśmy 
powitał nas bardzo miły pan przewodnik i oprowadził nas po zamku. Wiedzą historyczną pochwalili 
się szczególnie dwaj uczniowie, Bartek Makurat  i Adrian Florczyk. Nie opuszczali pana 
przewodnika na krok. Nie obyło się również bez sesji zdjęciowej. Po zakupieniu pamiątek 
„zapakowaliśmy się” do autobusów i opuściliśmy Malbork. Byliśmy bardzo zmęczeni, ale również 
zadowoleni. Drugi dzień fajnych wrażeń. A przed nami jeszcze dyskoteka i a na niej dużo nowych 
twarzy. Super. Dyskoteka trwała do godziny 22:00. Było świetnie.  
6 maja 2011      



  Następnego dnia, pobudka odbyła się pół godziny wcześniej. Po śniadaniu poszliśmy do szkoły   i 
okazało się, że czeka na nas praca. Wszyscy uczestniczyliśmy w lekcjach związanych tematycznie 
  z obozem Stutthof, w ramach akcji edukacyjnej „Pamiętamy, pamiętam… Pomorze Gdańskie i 
obóz Stutthof 1939-1945”. Nasza grupa uczestniczyła w zajęciach prowadzonych przez panią 
dyrektor Sylwię Owsińską.  Wykonywaliśmy prace plastyczne, pracowaliśmy w grupach, robiliśmy 
plakaty. Fajnie było. Inaczej niż zwykle. Po tych lekcjach wraz z pozostałymi uczniami i 
nauczycielami udaliśmy się na salę gimnastyczną na apel. Słuchaliśmy wspomnień więźniów 
(czytanych przez uczniów), pięknie śpiewał chór szkolny. Pani Sylwia Owsińska podziękowała 
nauczycielom za przeprowadzenie zajęć edukacyjnych i poprosiła o wyrażenie swojej opinii na 
temat ich przebiegu, pracy i zaangażowaniu uczniów. Zajęcia przeprowadzili nauczyciele ze szkoły 
w Sztutowie oraz pracownicy Muzeum Stutthof. Dyrektor Muzeum pan Piotr Tarnowski wręczył im 
książki w podziękowaniu za przygotowanie   i przeprowadzenie lekcji. Po obiedzie zostaliśmy 
podzieleni na grupy udaliśmy się na spotkanie – żywą lekcję historii  z byłymi więźniami KL 
Stutthof. Więźniowie opowiedzieli nam jak trafili do obozu oraz  osobistych przeżyciach 
związanych z życiem w obozie. Pani Adelajda przeczytała kilka wiersz swojego autorstwa. 
Płakaliśmy razem z naszymi bohaterami. To było niezwykłe spotkanie. Na długo pozostanie w 
naszej pamięci. Na Konic zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie. Dziękujemy!           
   Po spotkaniach i podwieczorku podzieliliśmy się na   2 grupy. Pierwsza grupa została na sali 
gimnastycznej. Rozegraliśmy m.in. mecz  piłki nożnej Polska – Niemcy. Niestety przegraliśmy. 
Rozgrywki sportowe trwały 3 godziny   i sprawiły nam dużo frajdy, czas szybko minął. Druga grupa 
uczestniczyła w podchodach po Sztutowie. Było super. Nikt się nie zgubił i  wszyscy dotarli do 
ośrodka. Zabawę przygotował pan Dariusz Waszczuk. Dzień uwieńczyło ognisko z kiełbaskami, 
zabawami i gitarą. To był cudowny dzień.  
7 maja 2011               
     O godzinie 8:30 udaliśmy się wszyscy do kościoła na mszę w intencji byłych więźniów KL 
Stutthof. Następnie przeszliśmy na  teren Muzeum Stutthof, gdzie miała miejsce uroczystość 
zamykająca cykl obchodów 66. rocznicy wyzwolenia KL Stutthof. Honorowym Patronem 
obchodów był Prezydent RP Bronisław Komorowski.  Uroczystości rocznicowe miały wyjątkowy 
charakter i oprawę, a ich uświetnieniem była obecność Kompanii i Orkiestry Reprezentacyjnej 
Marynarki Wojennej RP. Ceremonię rozpoczęło przyjęcie meldunku od dowódcy Kompanii 
Reprezentacyjnej przez przedstawiciela Dowództwa Marynarki Wojennej RP, admirała Stanisława 
Kanię. Następnie odegrany został Hymn Państwowy. Gości powitał dyrektor Muzeum Stutthof w 
Sztutowie Piotr Tarnowski. 
   Kolejnym punktem programu był start XVI Żuławskiego Sztafetowego Biegu Pamięci Narodowej 
na trasie Sztutowo – Nowy Dwór Gdański. Honorowego startu dokonał były więzień obozu Stutthof 
Pan Alfons Miszewski. 
   Przesłanie do zebranych, w imieniu społeczności byłych więźniów obozu, przekazała Pani Janina 
Keller. Jej emocjonalną wypowiedź cechowała troska  o podtrzymywanie pamięci oraz refleksja nad 
odchodzeniem pokolenia świadków. Ponadto zaapelowała o trwałe upamiętnienie miejsc 
związanych z byłym KL Stutthof, szczególnie na trasie „Marszu Śmierci”, który miał miejsce    w 
styczniu i lutym 1945 roku. 
   W dalszej kolejności głos zabrał Pan Minister Waldemar Strzałkowski, który odczytał skierowany 
do zebranych list Prezydenta RP, Pana Bronisława Komorowskiego. W swym liście Pan Prezydent 
podkreślił spoczywający na Polsce obowiązek pamięci o zgładzonych, przypominając do czego 
prowadzi totalitaryzm, pogarda dla człowieka, nienawiść i wojna. 



Następnie do zebranych przemówiła Senator RP, Pani Dorota Arciszewska-Mielewczyk, która 
zwróciła uwagę, że mimo upływającego czasu nadal wyraźnie trzeba podkreślać kto w obozach 
koncentracyjnych był ofiarą, a kto sprawcą.    Z niepokojem odniosła się również do sprawy 
środków na utrzymanie muzeów – byłych obozów zagłady. 
 Po przemówieniach odczytano list, który do zebranych wystosował Pan Minister Piotr Żuchowski, 
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury                   i Dziedzictwa Narodowego, Generalny 
Konserwator Zabytków. Pan Minister przypomniał o odpowiedzialności jaka spoczywa na 
pracownikach Muzeum Stutthof za podtrzymywanie i przekazywanie pamięci o ofiarach 
największej tragedii XX wieku. Wyraził również podziw i wdzięczność byłym więźniom 
niemieckiego obozu Stutthof za konsekwentne dawanie świadectwa prawdzie i dzielenie się swoimi 
doświadczeniami. 
   List do zebranych skierował również Prezydent Miasta Elbląg, Pan Grzegorz Nowaczyk, w 
którym oddał hołd wszystkim osobom, które zginęły w czasie funkcjonowania obozu Stutthof, a 
także tym którzy ocaleli i mogą do dnia dzisiejszego dawać świadectwo okrutnego zła, którego 
doświadczyli. Wyraził również uznanie dla pracowników Muzeum Stutthof za ich osiągnięcia 
związane z tworzeniem nowoczesnego miejsca pamięci    i przypomniał o współpracy Muzeum z 
instytucjami elbląskimi. 
   Część artystyczną uroczystości stanowiły recytacje wierszy w wykonaniu zwycięzców 
organizowanego pod patronatem Muzeum Stutthof Konkursu Recytatorskiego o Tematyce 
Patriotycznej, Wojennej i Obozowej. Na uroczystościach wystąpili laureaci pierwszych miejsc: 
Kinga Grochowska (Szkoła Podstawowa w Krynicy Morskiej) oraz Jarosław Martyna (Publiczne 
Gimnazjum w Kmiecinie). 
Apel Poległych odczytał porucznik MW RP Marcin Grzywacz. Po Apelu miała miejsce salwa 
honorowa Kompanii Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej. Następnie uczestnicy uroczystości 
złożyli wieńce i wiązanki pod Pomnikiem Walki i Męczeństwa. Na zakończenie Orkiestra 
Reprezentacyjna MW odegrała melodię Pieśni Obozowej. 
Uroczystość zakończyły podziękowania dyrektora Piotra Tarnowskiego dla wszystkich ich 
uczestników oraz odmeldowanie się asysty honorowej Marynarki Wojennej. 

  
 

WOLONTARIAT  

   Już po raz kolejny biblioteka zorganizowała wielką akcję charytatywną DAR  SERCA. Uczniowie 
naszej szkoły sprzedawali przyniesione przez siebie zabawki. Celem akcji było zebranie pieniędzy 
na podarki dla wychowanków Domu Dziecka. Serca uczniów okazały się wielkie. Zebraliśmy 
282,82  zł. Wszystkim darczyńcom za okazane serce składamy podziękowania. 

  
  

 

IV  WOJEWÓDZKI KONKURS  

ORTOGRAFICZNE  ŁAMIGŁÓWKI  



    24 maja w szkole w Nowej Wsi Lęborskiej odbył się konkurs ortograficzny dla uczniów z 
dysleksją, organizowany przez Polskie Towarzystwo Dysleksji. Naszą szkołę reprezentowało 3 
uczniów klasy VI B. Tomasiewicz, Ł. Paprocki i R. Górski, których przygotowała p. Alicja 
Guźniczak.  
Błażej Tomasiewicz zajął I miejsce, a Łukasz Paprocki II. 

 

ŻYCZENIA DLA MAMY I TATY  

   Jak co roku uczniowie klas I-III, z okazji Dnia Mamy i Taty, zaprosili na uroczystą akademię 
swoich rodziców. Tańcząc, śpiewając i recytując wiersze zapewnili Ich                o swojej dziecięcej 
miłości. Prosili również by im wybaczyli nieodpowiednie zachowanie oraz przyrzekli poprawę. Na 
zakończenie wręczyli swoim gościom upominki własnoręcznie wykonane. 

 

MORZE, NASZE MORZE  

   Zespół Szkół w Wicku zorganizował Wojewódzki Konkurs Plastyczny Morze, nasze morze. 
Uczennica naszej szkoły Beata Betcher została wyróżniona za swoją pracę. Pracowała ona pod 
czujnym okiem pani Sabiny Semak-Studniarz.

 

DZIEŃ  DZIECKA 

    1 czerwca obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Dziecka- jak zwykle  w radosnej atmosferze i z 
uśmiechem na twarzy. 
 Dzień rozpoczął się konkursem  ,,Mam talent”, do którego uczniowie przygotowywali się od kilku 
tygodni. Okazało się,  że mamy w naszej szkole wiele talentów. Obejrzeliśmy występy mimów, 
tańce, grę na instrumentach, żonglerkę, śpiew itd. Po przerwie nastąpiło przesłuchanie uczestników 
konkursu na najciekawszy dowcip.  Zwieńczeniem dnia było ognisko i pieczenie kiełbasek. 
 Wszyscy zadowoleni wrócili do domów. 
Laureaci konkursów:  
                              MAM TALENT 
 Klasy I-III   
I m. Monika Domaros                         
II m. Katarzyna Paprocka             
III m. Krzysztof Falejczyk          

Klasy IV-VI 

 I m. Kacper Mierzejewski     Cezary czajkowski 

 II m. Olimpia Makles 
 III m. Rafał Górski     



Damian Myszk 
Bartek Makurat 
Dawid Reszka 
III m. Agata Nogalska 
Żaneta Lejk 

     MISTRZ  OPOWIADANIA  DOWCIPÓW 
 Klasy I-III                                
 I m. Jakub Sycha                      
II m. Angelika Ćwikła                  
III m. Monika Domaros               

Klasy IV-VI 

I m. Agata Nogalska  
II m. Julia Lejkowska 
III m. Dawid Reszka 
  

 

POWIATOWA  OLIMPIADA  SPORTOWA  

 KLAS  I-III 

      Odbyła się ona w naszej szkole 2 czerwca. Wzięło w niej udział osiem 12- osobowych drużyn. 
  Zawody rozpoczęły się wprowadzeniem poszczególnych 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 biblioteki. Zawodnicy rywalizowali w sześciu konkurencjach. W 
przerwie zawodnicy  częstowali się napojami i ciastem, które upiekli rodzice. Nagrody 
sponsorowali: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Wójt Gminy Nowa 
Wieś Lęborska. 
I miejsce wywalczyła drużyna z Garczegorza, 
II uczniowie z Nowej Wsi Lęborskiej, 
III zawodnicy z SP nr 8 z Lęborka. 

   
 

DZIEŃ  BEZ  PRZEMOCY  

     W ramach akcji Dzień bez przemocy uczniowie wzięli udział w konkursie plastycznym-Moja 
szkoła jest bezpieczna. Poza tym wszyscy uczniowie wzięli udział w pokazach multimedialnych 
dotyczących bezpiecznego funkcjonowania. Tematyka pokazów: 
1.Niebezpieczeństwo zawierania przygodnych znajomości. 
2. Reagowanie na przemoc. 
3. Dzieci z ADHD-pomoc w funkcjonowaniu. 
4 .Alkohol, narkotyki, nikotyna-NIE! 
5. Asertywność. 



   Odbyło się również podsumowanie Programu Wzmacniania Rodzin- program dla dzieci i 
rodziców. Zajęcia odniosły sukces. Rodziny poprzez udział w powyższym programie o wiele lepiej 
funkcjonują, potrafią ze sobą rozmawiać, słuchać siebie i rozwiązywać problemy. 

  
 

MIŁOŚĆ I  GRANICE  

   W tym roku szkolnym realizowano na terenie naszej szkoły Program Wzmacniania Rodziny- 
MIŁOŚĆ I GRANICE. 
   Długofalowym celem programu jest ograniczenie picia alkoholu, używania narkotyków oraz 
problemów związanych z zachowaniem w okresie dojrzewania. Cel  ten jest osiągany poprzez 
rozwijanie zdolności wychowawczych i sprawowania kontroli przez rodziców oraz udoskonalanie 
umiejętności interpersonalnych i indywidualnych wśród nastolatków. 
   Program Wzmacniania Rodzin jest to jedyna w Polsce oferta zarówno dla młodziezy, jak i dla 
rodziców scalająca te dwie grupy. 
   Uczestnicy naszych grup- rodzice i dzieci, bardzo pozytywnie ocenili program. Mówią o 
rewelacyjnych skutkach przekładających się na ich życie. Program prowadziły panie: A. Guźniczak, 
I. Płotka i B. Lenart. 

  
 

AKCJE  EKOLOGICZNE 

    Uczniowie naszej szkoły, podobnie jak w latach ubiegłych, aktywnie właczyli się w akcje 
ekologiczne. Od października do maja na terenie naszej szkoły trwa zbiórka baterii oraz puszek 
aluminiowych.  

   Dzieci łącznie zebrały około 250 kg baterii. Wszystkie baterie przekazano do organizacji odzysku 
Reba. I tak : 

1. Sebastian Adamski klasa I -1340 szt. 
2. Jakub Hinca klasa II -838 szt. 
3. Dawid Jabłoński klasa III-783 szt. 
4. Wiktoria Ambrozińska klasa II-682 szt. 
5. Filip Adamski klasa II- 672 szt. 
  
Puszek aluminiowych zebraliśmy sporo kilogramów. 
Oto zwycięzcy konkursu: 
 1. Ania Tandek -1700 szt. 
2. Jakub maik -850 szt. 
3. Oliwia Konkol- 437 szt. 
4. Adriana Matusz -383 szt. 
5. Julia Wolska -340 szt. 

Zwycięzcy obu konkursów otrzymali nagrody oraz pamiątkowe dyplomy. 
 

KONIEC ROKU  


