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Rozpoczęcie roku szkolnego 

        3 września 2012 r. mszą św. w kościele parafialnym w Garczegorzu rozpoczął się 
nowy rok szkolny 2012/13. Po Mszy św. uczniowie pod opieką nauczycieli za 
sztandarem szkoły przeszli z kościoła do szkoły, gdzie miała miejsce dalsza część 
uroczystości. Do szkoły tłumnie przybyli również rodzice. Dyrektor szkoły Ewa 
Gębarowska w oficjalnym przemówieniu gorąco powitała całą społeczność szkolną, a w 
sposób szczególny najmłodsze dzieci, które w tym roku rozpoczynają naukę w naszej 
szkole. Poinformowała o przydziale wychowawstw życząc wszystkim uczniom, aby 
przychodzili do szkoły z uśmiechem i wracali po lekcjach do domu również z 
uśmiechem. 

 

 



 

DZIEŃ  CHŁOPAKA 

Najserdeczniejsze życzenia naszym kochanym mężczyznom i tym małym i tym dużym: 
szczęścia, zdrowia, miłości i radości.  

    28  września w naszej szkole po raz kolejny obchodziliśmy DZIEŃ CHŁOPAKA. 
Wszystkie dziewczęta z tej okazji poubierały krawaty, czapki, spodnie i bluzy chłopięce- 
upodobniły się do chłopców. Przygotowały także konkursy i zabawy- w klasach było 
bardzo wesoło. 

 

 

 

 



 

 

Uroczystości poświęcone Ofiarom Marszu Śmierci  

KL Stutthof w Krępie Kaszubskiej 

  

Na cmentarzu w Krępie Kaszubskiej odbyły się w niedzielę 30 września, uroczystości 
poświęcone Ofiarom Marszu Śmierci KL Stutthof. 

   O godz. 13 zapalono znicze i złożono wieńce przy Pomniku Ofiar Marszu Śmierci w 
pobliskiej wsi Gęsi. Punktualnie o godz. 14:00 uroczystości w Krępie rozpoczęto 
wprowadzeniem sztandarów, wejściem kompanii honorowej I Zmechanizowanego 
Batalionu z Lęborka i odegraniem hymnu państwowego. Na cmentarzu zgromadziło się 
kilkuset mieszkańców Ziemi Lęborskiej, a wśród nich dawni więźniowie obozu Stutthof, 
delegacje szkół i samorządowcy. Wyjątkowo w uroczystościach uczestniczyła też 
rodzina prof. Konstantina Čakste (przywódca łotewskiego podziemia, syn pierwszego 
prezydenta niepodległej Łotwy), którego szczątki spoczywają w Krępie Kaszubskiej. 
Towarzyszył jej ambasador Łotwy w Polsce. 

Pedagodzy i uczniowie Zespołu Szkół w Garczegorzu im. Męczenników Marszu Śmierci 
KL Stutthof przygotowali poruszający montaż słowno-muzyczny. Przybliżył on 
uczestnikom historię gehenny, którą przechodzili więźniowie wielu narodowości 
ewakuowani przez Niemców z obozu Stutthof. 

W intencji poległych odprawiono polową mszę świętą. W kazaniu o. Marek Kiedrowicz z 
Lęborka mówił o potrzebie przypominania tragicznych losów narodu polskiego z 
przeszłości i wychowaniu młodych w duchu patriotyzmu. 

Głos zabrali też byli więźniowie KL Stutthof. Mówili o horrorze jaki przyszło im przeżyć i 
wspominali tych, którzy już odeszli. Wyrazili też wdzięczność społeczności Krępy 
Kaszubskiej i wszystkim zaangażowanym, za pielęgnowanie pamięci o ofiarach Marszu 
Śmierci i dbanie o ich symboliczne mogiły. 

- Dziękuję, że w tak wspaniały sposób podtrzymujecie pamięć o tych, którzy polegli. 
Cieszę się, że mogłam być tu dziś z Wami – powiedziała pod koniec uroczystości Anna 
Čakste-Rollins, córka prof. Konstantina Čakste. Specjalnie na uroczystości w Krępie 
przybyła wraz z rodziną z USA. Ambasador Łotwy Einars Semanis, również wyraził 
swój szacunek dla społeczności, która dba o miejsce pamięci. Mówił też o tragicznych 
losach obu narodów, które mimo przeciwności losu są dziś wolne, demokratyczne i 
mogą żyć w przyjaźni. 

Po uroczystościach na cmentarzu, uczniowie oraz mieszkańcy udali się na spotkanie z 
byłymi więźniami i rodziną Čakste w Izbie Pamięci im. Prof. Konstantina Čakste przy 
szkole w Krępie Kaszubskiej. 



 

 

 



 

 

 

 

 



DZIEŃ UŚMIECHU 

    5 października w naszej szkole panował wesoły nastrój. Można śmiało powiedzieć, 
że pomysł na świętowanie takiego dnia, jakim jest „Dzień Uśmiechu" to strzał w 
dziesiątkę. Nasza szkoła od dawna promuje zdrowy tryb życia, pamiętajmy więc o tym, 
że również śmiech to zdrowie. Uczniowie przebierali się , zakładali różowe okulary i 
uśmiechali się. 

    Na pomysł zorganizowania Światowego Dnia Uśmiechu, wpadł w 1999 roku Harvey 
Ball, artysta, który w 1963 r. stworzył słynny znaczek uśmiechniętej buźki na żółtym tle. 
Od 1999 roku Światowy Dzień Uśmiechu, organizowany jest w każdy pierwszy piątek 
października. Pierwsza edycja odbyła sie 1 października w mięście Worcester w stanie 
Massachusetts i od razu przyciągnęła uwagę światowych mediów. 

    Harvey Ball w inauguracyjnym przemówieniu powiedział: „Ten dzień odzwierciedla to, 
co jest w każdym z nas - patrząc na inna osobę chcemy ujrzeć uśmiech. Czasem o tym 
zapominamy. Czasem świat wydaje sie wielki i pełen problemów, które trudno 
zrozumieć, a co dopiero rozwiązać. Zaczynamy Wierzyc, że jesteśmy zbyt mali, żeby 
dokonać zmiany. Ale to nieprawda. Prawda jest taka, że każdy z nas może coś zmienić 
każdego dnia." Poprzez te akcje Ball starał sie pokazać, że pomimo problemów, które 
utrudniają nam życie, potrafimy wykrzesać z siebie odrobinę energii, aby uśmiechnąć 
sie na widok choćby małego promyka słońca, dającego nam nadzieje, że kiedyś może 
być lepiej. Dlatego właśnie nawet po śmierci pomysłodawcy w 2001 roku akcja jest 
organizowana ku pamięci Balla, a także po to, aby nie zapominać, że czasem uśmiech 
cieszy bardziej niż niejedno dobro materialne. 

  

 

  

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 

    Z okazji święta wszystkich pracowników oświaty, ale tez uczniów, w naszej placówce, 
w piątek 12 października odbył się uroczysty apel, podczas którego gościliśmy 
przedstawicieli Rady Rodziców Zebrani obejrzeli program artystyczny przygotowany 
przez uczniów klasy IV pod opieka wychowawcy p. Macieja Bieniasza-Krzywiec. 
    Dyrektor szkoły p. Ewa Gębarowska wręczyła nagrody osobom, których trud i 
osiągnięcia zawodowe zauważyła tym razem. W trakcie składania życzeń przez 
rodziców uczniowie wręczyli kwiaty wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły 
będącym na tej uroczystości. 



 

 

 

ŚLUBOWANIE KLASY I 

    17 października 28 pierwszaków zostało przyjętych w poczet uczniów Szkoły 
Podstawowej w Garczegorzu. Uczniowie ubrani w czerwone birety na głowach 
wkroczyli dumnie ze swoją panią na salę gimnastyczną, gdzie p. dyrektor E. 
Gębarowska dokonała aktu pasowania na ucznia, po wcześniejszym ślubowaniu na 
sztandar szkoły. Uczniowie klasy I dołączyli do uczniowskiej braci, zdali celująco 
egzamin, wykazując się wiedzą na temat obowiązków ucznia, dobrego kolegi oraz 
Obywatela Rzeczpospolitej Polski. Uroczystość umiliły piosenki i wiersze 
zaprezentowane przez pierwszaków. Podczas uroczystości pierwszacy zostali przyjęci 
w poczet członków biblioteki szkolnej. 



 

 

 



 

DZIEŃ  PAPIESKI 

    Uczniowie Szkoły Podstawowej Garczegorzu kolejny raz uczcili pamięć niezwykłego 
człowieka w dziejach Polski i świata — Jana Pawła II. Okazją do tego był Dzień 
Papieski. Uczniowie przygotowali montaż słowno-muzyczny pod kierunkiem p. Marii 
Cieszkowskiej, który przedstawili społeczności  na uroczystym apelu w dniu 34 rocznicy 
wyboru Polaka na papieża. Wcześniej zaprezentowali go wspólnocie parafialnej 
zgromadzonej w kościele w Garczegorzu. Montaż przypominał nauczanie naszego ojca 
świętego o rodzinie, która dla każdego człowieka ma ogromne znaczenie. Uczniowie 
podkreślali, że Dzień Papieski jest ustanowiony po to, by nie tylko być dniem 
podniosłych uroczystości. Ma być także dla każdego z nas okazją do zastanowienia się, 
co możemy zrobić, aby coś z nauczania papieża Jana Pawła II wprowadzić w życie - tu, 
gdzie żyjemy, w naszej rodzinie, szkole...    

 

 

KONKURS  BIBLIOTECZNY 

Co miesiąc, w bibliotece szkolnej, przyznajemy tytuł "CZYTELNIKA MIESIĄCA"  

osobie, która w danym miesiącu przeczytała najwięcej książek z biblioteki.   

Czytelnikiem miesiąca września została Daria Domaros z klasy 1a, października- Julia 
Skiba kl.2. 

  

 

 



PTAKI SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO 

     7 listopada gościliśmy w szkole pracownika Słowińskiego Parku Narodowego. 
Przeprowadził on dwa zajęcia dotyczące ptaków żyjących u nas. Uczniowie z 
zainteresowaniem słuchali prelekcji i odgadywali nazwy ptaków przedstawione na 
ekranie. 

    W ciekawy sposób opowiadał o zachowaniu, rozmnażaniu i ubarwieniu ptaków, 
mówił jak je rozpoznać, pokazywał slajdy . 

 

 

 

 
 



11 LISTOPADA 

    94 lat temu Polska odzyskała niepodległość. 11 listopada to symbol miłości Ojczyzny, 
walki o wolność, symbol wiary i zwycięstwa. Z tej okazji w  naszej szkole odbyła się 
podniosła uroczystość poświęcona Ojczyźnie i wolności.     Zgromadzeni uczniowie klas 
0 – VI obejrzeli montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów klasy IV  oraz solistów.  
 
    W tym uroczystym dniu społeczność szkolną obowiązywał strój galowy, a na 
uroczystości dominowały symbole narodowe: hymn państwowy „Mazurek 
Dąbrowskiego”, flaga i godło narodowe. 

 

 

Wojna z MIKROBAMI 

    16.11.12r. Uczennice klasV i VIa (pod kierunkiem p.Zofii Dembińskiej) przygotowały 
pouczjąco-humorystyczną scenkę pt: ”Wojna z mikrobami”. Prezentację o 
chorobotwórczych mikrobach przedstawił p.Dariusz Waszczuk. 

    Propagowano podstawowe zasady higieny osobistej oraz zapobieganie chorobom 
brudnych rąk. 

 



 

 

 

Zbiór karmy dla zwierząt 

    W zbiorze karmy dla zwierząt zimowych w obecnym roku szkolnym wzięło udział 
pięćdziesięciu uczniów. Zebrano łącznie 1274 kilogramów! (rekord w historii naszej 
szkoły) kasztanów i  żołędzi. Wysuszoną karmę przekazano leśnikom z koła 
łowieckiego "Żbik" z Siemirowic, którzy ufundowali nagrody rzeczowe dla uczestników 
konkursu. 

Wyniki konkursu: 



Klasa IV - 315 kg 

Klasa III - 279 kg 

Klasa II - 197 kg 

 

 

 

 



Dzień Pluszowego Misia 

„Proszę państwa, oto miś. Miś jest bardzo grzeczny dziś,  
Chętnie państwu łapę poda. Nie chce podać? A to szkoda.” 

Jan Brzechwa 

 

    Przygotowania do obchodów Dnia Pluszowego Misia uczniowie klasy pierwszej , 
drugiej i trzeciej rozpoczęli przygotowaniem portretu misia. Powstały świetne misie, 
wykonane różnymi technikami. Były maski malowane farbami, kredkami, wyklejane 
futerkiem.  

    W poniedziałek 26.11. w bibliotece wystawione były „misiowe lekturki ”, W klasie 
drugiej wspólnie śpiewaliśmy piosenkę o misiach i usłyszeliśmy ciekawe opowiadania 
związane z misiami – maskotkami, które też mogliśmy podziwiać, bo ze swoimi 
właścicielami przywędrowały do szkoły.  

    Wszyscy już czekamy na Dzień Pluszowego Misia w przyszłym roku.  

 

NIE PAL! 

    Dnia 30 listopada odbyła się prezentacja programu profilaktycznego DLA KLAS IV-VI 
,,NIE PAL PAPIEROSÓW !!!’’ Pokaz multimedialny przygotował p. Dariusz Waszczuk, a 
inscenizację pt.:,,W epoce kosmosu nikt nie pali papierosów” przygotowała p. Zofia 
Dembińska z uczniami klas VIa i VIb. Uczniowie zostali zaproszeni do udziału w 
konkursie plastycznym ,, Nie truj siebie i środowiska” 

 

 

 



I  TY  MOŻESZ ZOSTAĆ  ŚWIĘTYM  MIKOŁAJEM 

    Jak co roku społeczność szkolna zbierała pieniądze na prezenty dla dzieci z Domu 
Dziecka w Lęborku. Uczniowie przynosili najróżniejsze rzeczy i sprzedawali je w 
,,sklepikach”. Uzbieraliśmy 364 zł. Za te pieniądze kupiliśmy prezenty z zawieźliśmy je 
przed Świętami Bożego Narodzenia do Domu Dziecka w Lęborku. Radości było co nie 
miara. 

 

 

Wigilie i Jasełka ... 

    Tradycją szkoły jest organizowane corocznie spotkanie świąteczne dla całej 
społeczności szkolnej.. Tym razem odbyło się 21 grudnia pod hasłem PÓJDŹMY 
WSZYSCY DO STAJENKI . Uroczystość była świetną okazją do wspólnego spotkania 
dzieci, rodziców i pracowników szkoły. Uczniowie klasy I pod dyrekcją wychowawczyni 
p.Romany Kasprzak z ogromną pasją zaprezentowały swoje talenty w Jasełkach. 

 



 

 

 



 

Wesołych i pogodnych 

 Świąt Bożego Narodzenia 

oraz Szczęśliwego Nowego Roku! 

 

SPOTKANIE Z PISARZEM  I  POETĄ KASZUBSKIM 

    8 stycznia uczniowie naszej szkoły gościli w Szkole Podstawowej w Łebieniu na 
spotkaniu z pisarzem i poetą Tomaszem Foppke. Autor przedstawił w formie 
zabawowej kilkanaście przykładów z zakresu kultury kaszubskiej, literatury i muzyki. 
Były konkursy z nagrodami, gryfek Mateusz, dużo śmiechu i wspólnych prób aktorskich. 

 



 

 

 

DZIEŃ  BABCI  I DZIADKA 

    21 stycznia odbyło się spotkanie z zaproszonymi gośćmi  pod hasłem OD BAŁTYKU 
AŻ DO TATR  NIECH ŻYJĄ BABCIE I DZIADKOWIE 100 LAT. Klasy najmłodsze 
przedstawiły program artystyczny składający się z wierszy, piosenek, teatrzyków i 
tańców. Kochane wnuki obdarzyły dziadków własnoręcznie wykonanymi upominkami  i 
zaprosiły na słodki poczęstunek. Za program odpowiadały panie R. Kasprzak, I. Płotka, 
I. Bednarczyk, B. Lenart. 



 

 

 



  

 

 

Konkurs „Poznajmy Niemcy” 

 

    Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie „Poznajmy Niemcy” dla uczniów 
klas IV-VI szkół podstawowych województwa pomorskiego. Konkurs ten zorganizowany 
został przez Centrum Herdera Uniwersytetu Gdańskiego. Spośród prawie 200 
nadesłanych prac, wyróżniona i nagrodzona została praca naszego ucznia z klasy IV 
Filipa Adamskiego, który wraz z nauczycielem języka niemieckiego, Panią Moniką 
Hebel 24.01.2013 r. pojechał do Gdańska na uroczystość wręczenia nagród. Oprócz 
nagrody rzeczowej Filip miał możliwość wzięcia udziału w warsztatach interaktywnych 
na temat fascynujących miejsc w Niemczech.  

Serdecznie gratulujemy Filipowi i dziękujemy innym uczniom naszej szkoły za udział z 
konkursie.  

  

   



 

  

 

ROCZNICA MARSZU ŚMIERCI 

    W dniu 25 stycznia 2013 roku miały miejsce obchody kolejnej rocznicy Marszu 
Śmierci. Ich najważniejszym elementem była msza święta odprawiona w Katedrze 
Oliwskiej w intencji ofiar KL Stutthof. Mszę sprawował ks. Senior Arcybiskup Tadeusz 
Gocłowski. W homilii podkreślił on znaczenie tradycji kultywowania kolejnych rocznicy 
tragicznego marszu więźniów KL Stutthof, który był wielkim przeżyciem dla jego 
uczestników, ale też i jest do dziś nauką dla młodego pokolenia... Nauką o znaczeniu 
wiary, nadziei i miłości, nauką o dawaniu świadectwa prawdzie i o ludzkich odruchach. 

We mszy świętej uczestniczyli uczniowie naszej szkoły i reprezentacje szkół 
związanych z losem więźniów KL Stutthof oraz wielu innych gości.  

Tradycyjnym uzupełnieniem uroczystości było spotkanie opłatkowe byłych więźniów z 
młodzieżą, które odbyło się w gościnnych i bardzo historycznych salach starego 
refektarza  w Katedrze Oliwskiej .  



 

 

 



 

 

JAŚ  I  MAŁGOSIA 

   31 stycznia uczniowie klas II i III obejrzeli przedstawienie kukiełkowe pt. ,, Jaś i 
Małgosia” wystawione przez aktorów teatru Tęcza  w Słupsku. Dzieci miały możliwość 
zobaczenia kukiełek, wzięcia ich do rąk i porozmawiania z aktorami. 

 

 

SZKOLNY  KONKURS   

MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY 



 

   18 stycznia odbył się Szkolny  konkurs Matematyczno-przyrodniczy dla klas szóstych. 
Wzięło w nim udział 14 uczniów. Pisali oni test przygotowany przez panie J. Rosik i B. 
Granzin. Celem konkursu było sprawdzenie wiedzy uczniów i lepsze przygotowanie do 
czekającego ich w kwietniu sprawdzianu po klasie szóstej. W wyniku dogrywki ustalono 
zwycięzców: 

I miejsce- Filip Tomasiewicz  VIa 

II miejsce- Marek Ptak VIb 

III miejsce- Wiktoria Ryba VIb 

 

LODOWISKO 

   5 lutego  uczniowie klas piątych i szóstych pojechali do Lęborka na lodowisko. 
Pogoda sprzyjała, humory dopisywały. Po dotarciu na miejsce okazało się, że niektórzy 
z jazdą na łyżwach radzą sobie po mistrzowsku. Oczywiście były też upadki i kłopoty z 

utrzymaniem równowagi na tafli lodowiska. Na szczęście to szybko minęło. 

 

 

 



UWAGA! 

 

Nie trzeba nic wpłacać! Wystarczy tylko zdecydować gdzie ma trafić 1% Twojego podatku (Waszej rodziny, 
przyjaciół). Jeżeli nie podejmiesz tej decyzji, o Twoich pieniądzach będą decydować inni! Wskaż w rocznym 
rozliczeniu PIT gdzie ma trafić Twój 1% podatku. Masz do tego prawo! Możesz skorzystać z dedykowanego 

naszej organizacji programu do rozliczenia rocznego PIT Format 2012 – po wypełnieniu za jego pomocą PIT-u 
1% trafi automatycznie na nasze konto (pamiętaj o wpisaniu numeru i nazwy szkoły).  

 

Przekaż 1% NA SZKOŁĘ SWOJEGO DZIECKA, KTÓRĄ CHCESZ WSPIERAĆ! 

Wystarczy w deklaracji PIT wpisać nazwę szkoły, podać jej numer KRS i podać 1% podatku. To wszystko - 
żadnych dodatkowych dokumentów, procedur ani czekania. Urząd Skarbowy zajmuje się resztą sam. 
Poniżej wzór jak wypełnić PIT w tym roku. 
1. Przekaż 1% podatku wybranej placówce.  

Możesz też : 

2. Wydrukować „Poświadczenie przekazania 1%” i uzupełnić. 
3. Oddać druk do szkoły, której chcesz pomóc, przekazując 1%. To przyśpieszy procedurę skorzystania z tych 
środków. W innym wypadku będziemy musieli czekać na informację z urzędów skarbowych. 

 

Jeden z poniższych wpisów należy wstawić w pole nr:125 na druku PIT 

a) Szkoła Podstawowa w Garczegorzu:  Identyfikacyjny Numer Partnera (INP): 500000037070 

b) Przedszkole w Garczegorzu: Identyfikacyjny Numer Partnera (INP):500000037069 
 

KONIEC ROKU 

  

  

 


