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Rozpoczęcie roku szkolnego 

     W czwartek 1 września uroczystą mszą świętą rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 
2011/2012. 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. 
Szczególnie uroczyście zostali przywitani najmłodsi uczniowie z klas pierwszych i 
zerówek. Była też chwila refleksji i zadumy związana z 72 rocznicą rozpoczęcia II 
wojny światowej. 

 

72 ROCZNICA WYBUCHU WOJNY I PIERWSZEGO 
TRANSPORTU WIĘŹNIÓW 

    W dniu 3 września 2011 r. na terenie Muzeum Stutthof miała miejsce uroczystość 
rozpoczynająca obchody 72 rocznicy pierwszego transportu więźniów do obozu 
Stutthof oraz wybuchu II wojny światowej. 
    Prócz byłych więźniów w uroczystości wzięli udział przedstawiciele parlamentu, 
władz państwowych i urzędów centralnych, samorządu, korpusu dyplomatycznego, sił 
zbrojnych, policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej, 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. 
Zebranych powitał dyrektor Muzeum Stutthof Piotr Tarnowski, przekazując głos 
Jadwidze Keller i Bernardowi Szczeblewskiemu, byłym więźniom, którzy wygłosili 
przesłanie do zebranych. 
    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 Świętego Wojciecha w Sztutowie, 
uświetniona udziałem pocztów sztandarowych Marynarki Wojennej RP oraz szkół 
noszących imiona związane z byłym obozem Stutthof i innymi obozami 
koncentracyjnymi (Garczegorze, Przodkowo, Redkowice, Rozłazino, Sztutowo). Po 
nabożeństwie nastąpił Marsz Pamięci pod Pomnik Walki i Męczeństwa na terenie 
Muzeum Stutthof. 



 

 

 

 



 

 

GMINNY  TURNIEJ  SZACHOWY 

15 września drużyna z naszej szkoły zajęła III miejsce w Gminnym Turnieju 
Szachowym. Pod nadzorem wychowawców świetlicy odbyły się szkolne rozgrywki 
szachowe. Wyłoniono drużynę, która reprezentowała naszą szkołę w składzie: Marek 
Ptak, Dorota Kalicińska, Wojtek Domaros   i Filip Tomasiewicz. 

 

SPOTKANIE Z  EKOLOGIEM 

23 września w naszej szkole odbyła się AKCJA INFORMACYJNO-PROMOCYJNA 
W ZAKRESIE DZIAŁAŃ PROEKOLOGICZNYCH. Program zorganizowała Agencja 
Szkolenia i Promocji Kadr SUPRA. Zajęcia z dziećmi klas III  i IV dotyczyły spalania 
odpadów, recyclingu, odpadów niebezpiecznych, odnawialnych źródeł energii oraz 
zielonej energii w naszym domu. Uczniowie otrzymali upominki : skoroszyty, 
długopisy ,zeszyty i pendrive USB. 

 



 

 

   

25.IX - Uroczystość patriotyczno – religijna w Gęsi i Krępie 
Kaszubskiej 

    Tradycyjnie w ostatnią niedzielę września na cmentarzu w Krępie Kaszubskiej 
podczas uroczystości patriotyczno – religijnej uczczono pamięć pomordowanych 
więźniów obozu koncentracyjnego KL Stutthof.   

    Na początku na cmentarz wprowadzono kompanię honorową I Batalionu 
Zmechanizowanego w Lęborku oraz poczty sztandarowe. Wśród gości znaleźli się 
świadkowie tamtych tragicznych wydarzeń, przedstawiciele władz samorządowych 
powiatu lęborskiego, delegacje szkół i mieszkańcy powiatu lęborskiego.  

    Uczniowie naszej szkoły przedstawili montaż słowno – muzyczny poświęcony 
rocznicy pierwszego transportu więźniów. Po jego zakończeniu młodzież wręczyła 
byłym więźniom róże. Żołnierze z Lęborka przygotowali apel poległych. Następnie 
delegacje złożyły wieńce i wiązanki.  

    Mszy św. w intencji Ofiar Marszu Śmierci przewodniczył ksiądz Jacek Giełdon 
z parafii p.w. Świętego Brata Alberta Chmielowskiego w Mostach.  

    Po mszy św. wójt gminy Nowa Wieś Lęborska Ryszard Wittke oraz proboszcz 
parafii w Białogardzie ks. Krzysztof Kozakiewicz wręczyli byłym więźniom  dyplomy 
rozpoczynające się słowami Franciszka Fenikowskiego: „Niech z pokolenia głos nasz 
idzie w pokolenie. O pamięć, nie o zemstę proszę nasze cienie.” 

    Szczególne podziękowania złożono na ręce P. Elżbiety Grot – kustosz w Muzeum 
Stutthof w Sztutowie, za wieloletnią pomoc przy organizacji uroczystości w Krępie 
Kaszubskiej. 

    Uroczystość zakończyły wspomnienia byłego więźnia KL Stutthof oraz córki byłego 
więźnia. 



  

 

 



 

 

W  PUSTYNI  I  W  SIECI 

   5 października w kinie Fregata w Lęborku odbyło się przedstawienie pod tytułem W 
PUSTYNI  I  W  SIECI.  Spektakl obejrzeli uczniowie klas IV-VI z naszej szkoły. 
Fabuła inscenizacji miała sprowokować widza do zastanowienia się, czy istnieje 
możliwość wzajemnego uzupełniania się komputera i książki. 

 

ŚLUBOWANIE  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 Tadeusz 
Garczarczyk.   

  Po uroczystym pasowaniu odbyło się spotkanie z bajkami- pasowanie na czytelnika 
biblioteki szkolnej. Gościliśmy bajkowe postaci: Tygryska, Czerwonego Kapturka, 
Królewnę Śnieżkę, Smerfy, Elfa, Pokahontas i wiele innych. Zadaniem pierwszaków 
było odgadnąć imię i tytuł baśni      z jakiej goście pochodzili.                        

  Uczniowie otrzymali upominki od gości oraz uczniów klasy II. Uśmiechnięci i 
zadowoleni wraz z rodzicami udali się do swojej klasy na słodki poczęstunek. 



 

  

ŻYWA  LEKCJA  HISTORII 

    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. 

 



 

 

ODPADY  INACZEJ 

    7 października odbyło się spotkanie uczestników oraz organizatorów powiatowego 
konkursu plastycznego ODPADY INACZEJ. Naszą szkołę reprezentowała Julia 
Konkel . Zajęła ona III miejsce w kategorii  klas IV-VI. 

 

 DZIEŃ  PAPIESKI 

    9 października w kościele w Garczegorzu, w 33 rocznicę wyboru papieża Jana 
Pawła II obchodziliśmy    po raz kolejny Dzień Papieski. Uczniowie naszej szkoły 
przedstawili montaż słowno-muzyczny pod hasłem JAN PAWEŁ II- PAPIEŻ 
WOLNOŚCI. Przedstawienie urozmaiciły piosenki w wykonaniu chóru kościelnego. 
Montaż przygotowała pani M. Cieszkowska. 

 



 

 

KONCERT  MUZYCZNY 

     10 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 . 

 



 

 

Dzień ziemniaka 

   12 października w szkole spotkali się uczniowie, którzy uczęszczają na lekcje 
języka kaszubskiego. Na zajęciach poznali, dawne sposoby sadzenia i zbierania 
ziemniaków, kaszubskie potrawy takie jak: plińce, sałatka ziemniaczana, zasmażane 
ziemniaki i prażucha. Mieli okazję samodzielnie trzeć ziemniaki na tarce, kroić 
produkty potrzebne do sałatki i degustować przygotowane potrawy. Najbardziej 
smakowały uczniom plińce. Towarzyszyła temu  wesoła atmosfera. 

  

 

 DEN 

13 października 

   Corocznie Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole obchodzimy jako wyjątkową 
uroczystość, bo jest to przecież święto wszystkich pracowników szkoły. Od samego 
rana widać było w szkole same uśmiechnięte twarze, a  z  niektórych klas dobiegało 
tradycyjne " Sto lat!" kierowane pod adresem jakiejś Pani lub Pana. Podczas przerw 
można było zobaczyć nauczycieli  z bukietami jesiennych kwiatów, którymi 
obdarowali ich uczniowie  w podzięce za trud, wyrozumiałość i cierpliwość. O 
godzinie 10:45 odbył się na sali gimnastycznej uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej. Organizatorem apelu była klasa IV wraz z wychowawczynią p.Beatą 
Granzin.  Barwne stroje i pomysłowa choreografia spowodowały lawinę braw. 
Następnie uczniowie złożyli nauczycielom życzenia oraz wręczyli kwiaty.  Miłym 
akcentem kończącym apel było wręczenie nauczycielom nagród Dyrektora Szkoły 
przez p. Ewę Gębarowską oraz zaśpiewanie przez uczniów tradycyjnego „Sto lat”.  



 

 



 

 

SZEWC  KOPYTKO  I  KACZOR  KWAK 

   27 października uczniowie naszej szkoły wyjechali do Lęborka żeby obejrzeć 
przedstawienie Teatru Lalek- Tęcza ze Słupska. "Szewc Kopytko i Kaczor Kwak" to 
barwny, rozśpiewany spektakl opowiadający historię małego Szewca, który zamiast 
robić buty, wciąż psocił i płatał figle tak, że wkrótce stał się prawdziwym utrapieniem 
dla każdego, kto stanął na jego drodze. W końcu wyruszył w świat szukając nowych 
przygód. Znalazł przyjaciela Kaczora Kwaka i nauczył się w czasie swej wędrówki, że 
można psocić i żartować tak, żeby nieść ludziom radość i uśmiech. 

   Spektakl zrealizowany został przy zastosowaniu technik teatru lalek, a oprawa 
scenograficzna nawiązuje do klimatu teatru wędrownego. Zadowoleni uczniowie 
wrócili do szkoły z głowami pełnymi bajkowych wspomnień. 

 

11 Listopada 

    Tradycyjnie w naszej szkole odbyła się uroczystość dotycząca rocznicy 
Odzyskania Niepodległości. W tym roku szkolnym uroczysty apel przygotowały klasy 
piąte. 

   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 pieśni patriotyczne i podkłady muzyczne. 
Piątoklasistów wspomógł chór szkolny. 



 

 



 

 

Koncert Zespołu LEWINO   
   29 listopada w naszej szkole odbył się koncert Kaszubskiego  Zespołu 
Regionalnego LEVINO. Gościliśmy także uczniów Zespołu Szkół w Łebieniu 
uczęszczajacych na zajęcia z języka kaszubskiego wraz z opiekunami.  

  Występ rozpoczął się recytacją wierszy kaszubskich  w wykonaniu uczniów naszej 
szkoły. Członkowie zespołu LEVINO zaprezentowali znane pieśni kaszubskie, 
niektóre z nich śpiewaliśmy wspólnie. Całość zakończyła się wspólnym, słodkim  
poczęstunkiem. 

 

Zbiór karmy dla zwierząt 

    W zbiorze karmy dla zwierząt zimowych w obecnym roku szkolnym wzięło udział 
trzydziestu uczniów. Zebrano łącznie 214 kilogramów kasztanów i 341 kilogramów 
żołędzi. Wysuszoną karmę przekazano leśnikom z koła łowieckiego "Żbik" z 
Siemirowic, którzy ufundowali nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu. 

Wyniki konkursu: 

Kasztany 

I miejsce: Jabłoński Damian kl.II           35kg 
II miejsce: Wejer Aleksandra kl. III         29kg 
III miejsce: Różyńska Dominika kl. III    28kg 
Żołędzie 
I miejsce: Kuźmicz Roksana kl. Vb       125kg 
II miejsce: Giełażyn Marta kl. I                  83kg 
III miejsce: Wyrwał Daria kl. III                  30kg 

 

 

MIKOŁAJKI 



   We wtorek, 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. Szkoda, że 
Mikołajki są tylko raz w roku. 

 

KOLĘDO NASZEPTAJ NAM DOBREJ NADZIEI 

 W  grudniu w szkole w Nowej Wsi Lęborskiej  rozstrzygnięto  gminny konkurs 
plastyczny ,, Kolędo naszeptaj nam dobrej  nadziei”. W konkursie plastycznym na 
kartkę świąteczną uczennica naszej szkoły Weronika Daleka zajęła III miejsce. 
Wyróżniono także Annę Konkel, Zuzannę Wrzesień i Cypriana Tymkowskiego. 

 

 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 prezenty 
dla dzieci z Domu Dziecka w Lęborku. Serca uczniów okazały się wielkie. Zebraliśmy 
311 zł. Wszystkim darczyńcom za okazane serce składamy podziękowania. 

   Jesteście prawdziwymi Świętymi Mikołajami. 

 

JASEŁKA 

   Jak co roku w naszej szkole odbyły się jasełka bożonarodzeniowe. 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. Przedstawiciele krajów Unii Europejskiej 
zapoznali nas z tradycjami świątecznymi swoich narodów. Głośny i radosny śpiew 
kolęd w wykonaniu chóru szkolnego uświadamiał  i przypominał o tym, że te jedyne w 
roku święta, są już blisko. Z zainteresowaniem wysłuchaliśmy kolędy CICHA NOC po  
niemiecku, angielsku, kaszubsku  i polsku. 

  Na zakończenie uroczystości, dyrektor szkoły, pani Ewa Gębarowska  złożyła 
wszystkim najserdeczniejsze życzenia świąteczne. 

 

  

 

DZIEŃ  BABCI  I  DZIADKA 



   Babcia i Dziadek są po rodzicach najbliższymi osobami dla dzieci, dlatego 24 
stycznia w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji ich święta. Uczniowie klas I, 
II i III pod opieką wychowawców przygotowali występ artystyczny. 

   Pani dyrektor powitała przybyłych na uroczystość gości i złożyła im 
najserdeczniejsze życzenia. Dzieci z wielkim zaangażowaniem prezentowały wiersze 
i piosenki oraz przedstawienie pt.: „Panierka pod lupą czyli babcia na tropie”. 
Kolejnym punktem programu była Familiada z udziałem gości. Podczas spotkania 
panowała miła i serdeczna atmosfera. Dziadkowie byli wniebowzięci wkładem pracy 
swoich wnucząt pod nadzorem nauczycieli. 

   Wszystkich bardzo zachwycił występ dzieci, uwagę przykuwały piękne stroje. W 
oczach zaproszonych gości można było dostrzec wzruszenie, kręcącą się łezkę w 
oku. Na koniec maluchy pięknie odśpiewały 100 lat i wręczyły swoim babciom i 
dziadkom upominki, które same wcześniej wykonały. 

 

 

 



67  ROCZNICA  MARSZU  ŚMIERCI 

25 stycznia 2012 r., w dniu 67 rocznicy rozpoczęcia Marszu Śmierci w KL Stutthof, 
pamięć ofiar ewakuacji uświetniła uroczysta msza święta w Katedrze Oliwskiej, 
koncelebrowana  

przez metropolitę arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia. We mszy oraz w 
zwieńczającym uroczystości spotkaniu wzięli udział byli więźniowie, pracownicy i 
przyjaciele Muzeum Stutthof w Sztutowie.  

Wśród przybyłych obecny był także Joachim Bleicker, Generalny Konsul Republiki 
Federalnej Niemiec w Gdańsku, oraz delegacje ze szkół patronackich, 
upamiętniających ofiary obozu Stutthof: 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 oraz Zespół 
Kształcenia i Wychowania im. Bohaterów Stutthofu w Rozłazinie. 

 

 

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:                                             Klasy IV-VI 



  

I m.-  K. Paprocka                               I m.-  W. Daleka 

II m.-J. Wolska                                   II m- M. Cichosz  

III m.- M. Giełażyn                                     J. Konkel 

            A. Bruhn                                 III m.- J. Lejkowska 

            J. Marciniak                                        B. Betcher 

            K. Wolska                                         F. Tomasiewicz 

            J. Chilińska                                        M. Domaros 

Wyróżnienie:                                                       Wyróznienie:  

- W. Labuda                                                                   -M. Czajkowska 

-O. Jurczyk                                                                    -W. Kreft 

-O. Konkel                                                                     -Z. Bobrucka 

-O. Grunau                                                                     -K. Syldatk 

-A. Konkel                                                                      -D. Brzeska 

-Z. Wrzesień 

-D. Żuchowski 

 

BAL  KARNAWAŁOWY 

   Czas karnawału to czas zabaw szkolnych. Dzieci z radością czekają na ten dzień. 
27 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. 



 

 

 

SPOTKANIE Z KULTURĄ KASZUBSKĄ 

   17 lutego uczniowie uczęszczajacy na zajęcia j. kaszubskiego wyjechali do 
muzeum w Lęborku. Zapoznali się  z charakterystycznymi cechami regionu – kulturą 
materialną Kaszub, charakterystycznymi cechami języka kaszubskiego oraz muzyką 
kaszubską. 



 

 

GMINNY  KONKURS  MATEMATYCZNY 

     23 lutego odbył się w naszej szkole Gminny Konkurs  Matematyczny dla klas III. 
Wzięły w nim udział wszystkie szkoły z naszej gminy. Pierwsze miejsce zajęły ex 
aequo  trzy uczennice: I. Lejk i J. Niedbałka z Nowej Wsi Lęborskiej             oraz 
Dominika Różyńska z Garczegorza. Będą one reprezentowały naszą gminę na 
eliminacjach powiatowych. 

 

PODRÓŻ  W  CZASIE 

      To była niezapomniana podróż  w czasie. W wojażach tych pomógł nam Teatr 
Historyczny Chorągiew Komturstwa Gniewskiego, który gościliśmy    27 lutego. 

   W trakcie spotkania uczniowie poznawali historię Polski sarmackiej oraz husarii 
poprzez kontakt z aktorami, bronią oraz metodami walki. Największą frajdę sprawiło 
uczniom  ubieranie ich  w strój sarmacki i zbroję rycerską. 

   Ten sposób zdobywania wiedzy historycznej okazał się świetną zabawą. 



 

 

 

GMINNY TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ 

w Nowej  Wsi Lęborskiej 

    W dn.02 marca odbył się Turniej Wiedzy Pożarniczej w 
Zespole Szkół w Nowej Wsi Lęborskiej, naszą szkołę 
reprezentował silny zespół żeński (pod opieką p.Dariusza W.) 
w składzie: 

-Wiktoria Ryba                    kl.Vb    



-Klaudia Wyrwał                 kl.Vb 

-Zuzanna Mierzejewska    kl.VI 

    Dziewczyny dzielnie stawiły czoła rywalom ze szkół naszej gminy. Najlepszy wynik 
uzyskała Wiktoria Ryba, która po testach pisemnych i pytaniach ustnych, osiągnęła 
w klasyfikacji szkół podstawowych -III miejsce, tym samym zakwalifikowała się do 
szczebla powiatowego.  

Gratulujemy i POWODZENIA! 

 

 



 

  

GMINNY  KONKURS   MATEMATYCZNY  DRUŻYN 

     7 marca, w  naszej szkole odbył się Gminny Konkurs Matematyczny Drużyn. 
Każda szkoła podstawowa i gimnazjum z naszej gminy  wytypowała do udziału  w 
turnieju trzech uczniów. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy szóstej: 
Patrycja Kowalik, Magdalena Cichosz i Karol Matusz. Następnie w drodze losowania 
zostały utworzone 3-osobowe zespoły składające się z uczniów różnych szkół. P. 
Kowalik wraz ze swoją drużyną zajęła II miejsce, a M. Cichosz- III. 

 



 

 

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 ,, Kosmiczne chłopaki” z Vb sparodiowali kilka 
piosenek z kobietą w tytule. Model współczesnej kobiety  przedstawiła uczennica 
Angelika Ćwikła. Śmiechu było co niemiara. 

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

 



 

 

MUZEUM  PIŚMIENNICTWA  I  MUZYKI   KASZUBSKO-POMORSKIEJ  W  
WEJHEROWIE 

      8 marca grupa 26 uczniów uczęszczających na zajęcia  j.kaszubskiego 
odwiedziła muzeum w Wejherowie. Wzięli oni udział w zajeciach plastycznych- 
malowali na szkle wzory kaszubskie i postaci świętych oraz próbowali naśladować 
pracę skryby ( pisali gęsim piórem pismo gotyckie). Poznali instrumenty kaszubskie- 
mieli możliwość grania na niektórych z nich. Z satysfakcją wracaliśmy do domu po 
udanym wyjeździe. 

 



 

 

TOMCIO  PALUCH 

 15 marca  uczniowie klas młodszych wyjechali do Lęborka na przedstawienie  
TOMCIO PALUCH w wykonaniu aktorów z Teatru TĘCZA w Słupsku. Żywe i barwne 
widowisko, pełne zaskakujacych niespodzianek sprawiło, że dzieci razem z aktorami 
przeżywały baśniowe przygody. 

 

SHREK 

22 marca uczniowie naszej szkoły wyjechali na spektakl muzyczny ,,Shrek” do Teatru 
Muzycznego w Gdyni. Wrócili zafascynowani przedstawieniem i grą aktorów. Wyjazd 
zorganizowali opiekunowie Samorządu Szkolnego. 

  

 

PLECIONKARSTWO  I  HAFT  KASZUBSKI 

28 marca uczniowie uczęszczający na zajęcia języka kaszubskiego uczestniczyli w 
spotkaniu z panem Karolem Szablewskim, który zapoznał uczniów z rodzajami 
plecionkarstwa w Polsce. Pokazał sposoby wyplatania koszyków z wikliny. Dzieci 
miały możliwość samodzielnego wyplatania koszyka. Dziewczęta  podjęły próbę 
haftowania serwetki wzorem kaszubskim. Zajęcia przygotowały panie Izabela Płotka i 
Bożena Lenart. 

  

 



OCZYSZCZALNIA 

 30 marca  i 2 kwietnia uczniowie naszej szkoły  zapoznali się z procesem 
oczyszczania wody w Lęborku. Pracownik oczyszczalni przybliżył dzieciom 
organizmy, które wykorzystywane są w biologicznym oczyszczaniu ścieków. 
Spotkanie zorganizowała p. Justyna Rosik. 

  

 

 

OTWARCIE  ŚWIETLICY  WIEJSKIEJ 

14 kwietnia w Garczegorzu odbyło się otwarcie świetlicy wiejskiej. Przed 
zaproszonymi gośćmi wystąpili uczniowie naszej szkoły . Zaprezentowali program 
artystyczny składający się z przedstawienia o tradycjach wielkanocnych Kaszubów w 
języku kaszubskim oraz piosenki o wiośnie           i tańce w wykonaniu najmłodszych 



uczniów naszej szkoły. Program przedstawiony przez dzieci wywołał uśmiech  i 
szczery aplauz widowni. Program przygotowali nauczyciele: Romana Kasprzak, 
Sabina Semak-Studniarz, Izabela Płotka i Bożena Lenart. 

  

 

 

EXPERYMENT 

19 i 20 kwietnia 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.  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. Wyjazd do Centrum Nauki Experyment był dla naszych uczniów 
wspaniałą przygodą i świetną zabawą.  

 
 

Dzień  Ziemi 

25 marca odbył się apel z okazji Dnia Ziemi pod hasłem ,,Segreguj odpady”. 
Przygotowali go uczniowie klasy IV i Vb pod kierunkiem p. B. Granzin i p. J. Rosik. 

   Przyszli prawnicy prowadzili sprawę sądową przeciwko zaśmiecaczowi środowiska. 
Uczniowie uczyli się segregować odpady do odpowiednich pojemników.  
Zaangażowani byli także uczniowie klas młodszych, którzy recytowali wierszyki, chór 
szkolny urozmaicił spektakl piosenkami .  

 

 



 

KONKURS  RECYTATORSKI RODNO  MOWA 

27 kwietnia w Gminnym Ośrodku  Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej odbyły się gminne 
eliminacje do 41 Konkursu RODNO MOWA.  Z naszej szkoły wzięło udział 11 
uczestników . Prezentowali oni po dwa  utwory w języku kaszubskim. Nagrodzeni 
uczniowie wezmą udział w eliminacjach powiatowych. 

Kategoria klas I-III  

II miejsce Marta Giełażyn 

Wyróżnienie- Oliwia Jurczyk 

Kategoria klas IV-VI 

I miejsce Julia Lejkowska i Ada Syldatk 

III miejsce Monika Domaros 

8 maja odbyły się eliminacje powiatowe  w Młodzieżowym  Domu Kultury w Lęborku. 
Wyróżnienie uzyskała Monika Domaros. Nagrodą dla wszystkich uczestników była 
wycieczka do Słupska. Zwiedziliśmy Muzeum Pomorza Środkowego, gdzie wzieliśmy 
udział w warsztatach lalkarskich. W Teatrze Lalki Tęcza obejrzeliśmy spektakl w 
wykonaniu aktorów ze Słowacji. Organizatorzy konkursu zaprosili wszystkich na 
poczęstunek do Mcdonalda. 

  

 

Dni Patrona szkół związanych imieniem z obozem 
Stutthof. 

 

    10 maja 2012r. rozpoczęły się wspólne Dni Patrona szkół związanych imieniem z 
obozem Stutthof.  W tym roku po raz pierwszy młodzież ruszyła trasą Marszu 
Śmierci, który zakończył się na terenie Muzeum Stutthof udziałem w uroczystościach 



patriotyczno-religijnych 12 maja. Spotkali się uczniowie   i nauczyciele z Garczegorza, 
Redkowic, Niestępowa i Sztutowa. Celem projektu było zapoznanie uczniów z 
tragiczną historią okresu II wojny światowej, pokazanie miejsc pamięci narodowej 
oraz zapoznanie z walorami turystycznymi regionu. 

    Pierwszem elementem spotkania było wspólne zwiedzanie Izby Pamięci oraz 
cmentarza w Krępie   Kaszubskiej i miejsca pamięci w Gęsi. Przewodnikiem była Pani 
Elżbieta Grot - kustosz Muzeum Stutthof w Sztutowie. W sposób niezwykle 
przystępny i obrazowy przedstawiła historię obozu Stutthof, w szczególności zaś 
przebieg ewakuacji lądowej. Po wspaniałej lekcji historii, przeprowadzonej w 
autentycznym miejscu, wzbogaconej osobistymi wspomnieniami ze spotkań ze 
Sztutowiakami Pani Elżbiety Grot oraz Ewy Gębarowskiej -dyrektor Zespołu Szkół w 
Garczegorzu młodzież udała się na plażę w Łebie.  

    Po wyjątkowych zajęciach uczniom należał się odpoczynek. Z wielkim zapałem 
dzieciaki piekły, a następnie pałaszowały  kiełbaski, biegały, śmiały się, grały w piłkę. 
Wspólna zabawa na plaży przyczyniła się do integracji młodzieży 4 szkół oraz 
pozwoliła na wymianę doświadczeń kadrze pedagogicznej. Uczniowie mieli  też 
możliwość poznania historii  i zabytków Lęborka, a także sfotografowania rekordów 
Guinnessa (najdłuższa deska, największa cegła, najdłuższa hulajnoga), które 
znajdują się w Wilkowie. Na cmentarzu w Nawczu młodzież uczciła minutą ciszy 
 pamięć pomordowanych w Marszu Śmierci więźniów Kl Stutthof. 

    W dalszą drogę uczestnicy projektu udali się do Żukowa, gdzie zwiedzili 800-letni 
kościół poklasztorny  założony przez siostry norbertanki oraz Muzeum Kultury 
Kaszubskiej. W Szkole w Niestępowie ogromne wrażenie na wszystkich uczestnikach 
zrobiła żywa lekcja historii przeprowadzona przez mieszkańców Niestępowa, którzy w 
1945r.wraz z rodzicami ratowali życie idącym więźniom w Marszu Śmierci. W Zespole 
Szkół w Sztutowie nastąpiło spotkanie uczestników projektu z byłymi więźniami Kl 
Stutthof. Rozmowy z więźniami , ich wspomnienia zapadły głęboko w pamięci 
uczniów i nauczycieli zaprzyjaźnionych szkół. 

     Projekt edukacyjny „Śladami Marszu Śmierci” odbył się dzięki współpracy szkół z 
Muzeum Stutthof w Sztutowie.  

 



 

 



 

 

    POWIATOWA  OLIMPIADA  SPORTOWA  

  

       Odbyła się ona w naszej szkole 16 czerwca. Wzięło w niej udział pięć 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, grupa B  udała się na 
program profilaktyczny do świetlicy szkolnej.  Zawodnicy rywalizowali    w sześciu 
konkurencjach. W przerwie zawodnicy  częstowali się napojami i ciastem, które 
upiekli rodzice. Nagrody sponsorowali: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych Nowa Wieś. 

I miejsce wywalczyła drużyna z Garczegorza, 

II zawodnicy z SP nr 8 z Lęborka. 

III  uczniowie z Nowej Wsi Lęborskiej 

III uczniowie z Redkowic 

 



DZIEŃ SAMORZĄDOWCA 

   25 maja podczas Dnia Samorządowca w naszej gminie ogłoszono wyniki konkursu 
plastycznego ,,Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej oczami dziecka”.  

   II miejsce zajęła Maja Sycha , przedstawiając w swojej pracy gabinet i Pana Wójta 
przy pracy.  

  

 

GMINNY  KONKURS  ORTOGRAFICZNY ,,MISTRZ  ORTOGRAFII” 

     24 maja odbył się w naszej szkole Gminny Konkurs Ortograficzny MISTRZ 
ORTOGRAFII . Uczestniczyły w nim trzyosobowe drużyny ze wszystkich szkół 
podstawowych naszej gminy. W tym roku I miejsce zajęła SP z Nowej Wsi Lęborskiej.  

  Drużyna z naszej szkoły, w składzie: Monika Domaros (kl. IV), Julia Lejkowska 
(kl. V) i Magdalena Cichosz (kl. VI) zajęła IV miejsce. Uczennice przygotowała p. 
Jolanta Wittke. 

   Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, a ponadto drobne upominki 
ufundowane przez GWO ( plany lekcji oraz zakładki z zasadami interpunkcyjnymi). 

  

 

BIESIADA  KASZUBSKA   

   26 maja  w Zespole Szkół w Leśnicach odbyła się Biesiada Kaszubska. Spotkali się 
tam uczniowie szkół z naszej gminy uczęszczający na zajęcia języka kaszubskiego. 
Gospodarze zapewnili zaproszonym gościom i uczniom wspaniałą zabawę . 
Słuchaliśmy zespołów kaszubskich, oglądaliśmy tańce kaszubskie, spożyliśmy 
smaczny poczęstunek, oglądaliśmy wyroby rzeźbiarza i sami wystąpiliśmy przed 
zgromadzoną publicznością. 

 

KONKURS RELIGIJNY 

   26 maja uczennice naszej szkoły  Magdalena Cichosz i Julia Lejkowska 
zakwalifikowały się do finału  III  Diecezjalnego Konkursu Dzieła Biblijnego pt. ,, 
Przypowieści Jezusa”. 

  

 

MISTRZ  KIEROWNICY 



   W naszej szkole po raz pierwszy odbył się turniej MISTRZ KIEROWNICY, na 
nowym placu manewrowym. Uczniowie popisywali się umiejętnością jazdy na 
rowerze oraz zdawali egzamin teoretyczny na kartę rowerową.  

  Oto mistrzowie poszczególnych klas: 

Klasa IV- Jakub Podgórski 

Klasa Va- Betcher Beata, Konrad Syldatk 

Klasa Vb- Olimpia Makles, Renata Strupińska, Arkadiusz Tomczyk.  

Mamy nadzieję, że zwycięzcy będą również tak dobrzy na turnieju BRD w Łebieniu w 
przyszłym roku. Turniej przeprowadził  pan Dariusz Waszczuk. 

  

 

 DZIEŃ  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 rodzicom poprawę. 

   Na zakończenie wręczyli swoim gościom własnoręcznie   wykonane upominki. 
 

IX WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY 

 ,, BAJKOWY ŚWIAT JANA BRZECHWY” 

   29 maja w zespole Szkół w Wicku, podczas uroczystości święta patrona, odbyło się 
uroczyste podsumowanie IX Konkursu Plastycznego,, Bajkowy świat Jana 
Brzechwy”. Jedną  z nagrodzonych prac , biorących udział w wystawie wykonał uczeń 
klasy III  Adam Studniarz. Metodą wydrapywanki przedstawił Akademię Pana 
Kleksa. 

 

DZIEŃ  DZIECKA 

2.06 

    Uczniowie mieli możliwość wykazania się w rozgrywkach i konkurencjach 
sportowych. Pani Iza Płotka i pani Beata Granzin pomalowały twarze uczniom. 
Gościliśmy w naszej szkole ratowników medycznych z Lęborskiego batalionu 
zmechanizowanego oraz z ratowników z Ratowniczej Służby Ratowniczej z Lęborka. 
Ratownicy dokształcali uczniów w zakresie pierwszej pomocy. Dzieci poznały trudną i 
odpowiedzialną pracę tych ludzi.  Naszymi gośćmi byli: pan Daniel Hebel, Michał 



Burakiewicz oraz Paweł Witkowski. Ratownicy przywieźli ze sobą oczywiście 
niezbędny sprzęt. Celem zajęć było przygotowanie dzieci do wykonywania prostych 
czynności udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowego zachowania się w czasie 
wypadku, w  sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Na samym początku Pan 
Ratownik wyjaśnił dzieciom na czym polega jego praca oraz jakie są rodzaje karetek 
ratunkowych. Następnie dzieci miały okazję wysłuchać informacji na temat udzielania 
pierwszej pomocy w przypadku oparzeń, skaleczeń, zasłabnięć i złamań. 
    Dzieci uczyły się jak należy sprawdzać przytomność osoby poszkodowanej i w jaki 
sposób można komuś pomóc zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe. Poza tym 
utrwaliły sobie numery alarmowe służb ratowniczych.  
    Dzieci pod okiem instruktora  ćwiczyły na fantomach uciski ratownicze. Uczniowie 
mieli możliwość poznania podstawowego wyposażenia karetki cywilnej i wojskowej.  
Zdobyta wiedza i ćwiczenia praktyczne sprawiły, że dzieci poczuły się „małymi 
ratownikami”.  

    Nie zabrakła też słodkich niespodzianek czyli waty cukrowej i lodów. Tradycyjnie 
Dzień Dziecka został zakończony ogniskiem z kiełbaskami. 

 

SPRACHDOKTOR 

    W kwietniu 2011 w Szkole Podstawowej po raz ósmy 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 
otrzymała dyplom uznania za uzyskanie dobrego wyniku. Daria Kowalska zdobyła V 
miejsce w województwie pomorskim. Pozostałe uczennice otrzymały dyplomy 
uczestnika konkursu, aczkolwiek ich wyniki są również zadowalające. Uczennica 
Magdalena Cichosz IX miejsce w województwie pomorskim.   

 

 KONKURS PIOSENKI RELIGIJNEJ  

    6 czerwca odbył się w Łebieniu V Gminny Konkurs Piosenki Religijnej. Uczniowie 
naszej szkoły chętnie przystąpili do tego konkursu, potrzebne były szkolne eliminacje. 
Wysoki poziom naszych wykonawców potwierdziły wyniki: 

I miejsce – Beata Betcher- w kategorii solistów klas IV-VI 

I miejsce- zespół MARZENIE- w kategorii zespołów klas IV-VI  (B. Betcher, J. 
Lejkowska, J. Konkel, K. Syldatk, P. Kowalik, M. Cichosz) 

II miejsce-Julia Wolska- w kategorii solistów klas I-III 



I miejsce- zespół z klasy III- w kategorii zespołów klas I-III 

 

Muzeum ceramiki- NECELÓW 

   14 czerwca uczniowie uczęszczający na zajęcia języka kaszubskiego zwiedzili 
Muzeum Kaszubskiej Ceramiki Neclów  w Chmielnie. Poznali poszczególne etapy 
powstawania naczyń glinianych, wzornictwo i historię zakładu. Wielką niespodzianką 
dla dzieci była możliwość własnoręcznego wykonania naczyń. Każdy z nich mógł 
usiąść na kole garncarskim i uformować z gliny swoje naczynie. Po wyschnięciu  i 
wypaleniu wykonanych przez uczniów naczyń otrzymają je na własność. 

 

 

 



FESTIWAL  KULTURY  ZIEMI  LĘBORSKIEJ 

   16 czewca w Lęborku odbył się Mini-Festiwal Kultury Ziemi Lęborskiej. Wśród 
występujących zespołów (Lewino, Niezabutczi, Remusowe Skrzaty, Switanok, Ziemia 
Lęborska) i uczniów innych szkół byli także nasi uczniowie, którzy przedstawili skecz i 
wiersz w języku kaszubskim. 

 

WYCIECZKI SZKOLNE 

-AQA PARK- Klasa IV-DINOZAURY- klasa I i II 
-SMYKOLANDIA-  klasa III 
- Kino, kregielnia- klasa Va, Vb 
-Oceanarium- O 
-Malbork-klasa III 

 
 

 
KONIEC ROKU 


